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2013 – RABISCO Revista de Psicanálise

EDITORIAL

A Rabisco, Volume 3, Número 1, é inspirada no VII Encontro Brasileiro sobre o
Pensamento de D. W. Winnicott, que aconteceu em agosto de 2012, em Fortaleza.
Este evento intitulado “A clínica da transicionalidade: De Freud a Winnicott”
oportunizou trocas teóricas que se combinaram a trocas de experiências clínicas e
intercâmbios de experiências de vida.
Em Fortaleza, como vem ocorrendo nos “nossos Brasileiros”, deu-se um
verdadeiro “Encontro da transicionalidade”, onde referências históricas, referências da
cultura e toda uma gama de reflexões sobre as transformações e as necessárias
adaptações na clínica atual formaram uma rede potencial.
Ainda como um fruto criativo do VII Brasileiro, temos a Rabisco – a clínica da
transicionalidade -.
O resultado é um numero com uma ênfase na prática psicanalítica, com muitos
artigos onde propostas de manejo e adaptações do setting surgem muito bem
sustentados pela teoria e ilustrados por vinhetas clínicas.
Estas mesmas necessidades de adaptações do setting e do analista aparecem
sugeridas de forma criativa em artigos que utilizam o cinema, a literatura, ou a própria
“literatura psicanalítica”.
Alguns outros textos deste volume apresentam questões teóricas
fundamentais, favorecendo reflexões sobre conceitos e autores, suas aproximações
possíveis e contrastes, exercícios teóricos importantes para a diversidade e dinamismo
da clínica da atualidade.
Na Seção História é oferecido um sumário com as datas e locais dos
Encuentros latino-americanos de Winnicott. Material organizado sob a coordenação de
nossa Conselheira Internacional Raquel Zak de Goldstein, que esteve em todos e foi
uma das idealizadoras destes encontros. Gracias Raquel!.
A Seção Gesto Espontâneo, acolhe um texto de José Carlos Guedes, que nos
acena com uma experiência de transcurso criativo e estético de Fortaleza à serra
gaúcha, do Ceará ao Rio Grande do Sul. Fazendo alusão ao trânsito do VII para o VIII
Encontro, o qual será sediado em Bento Gonçalves, nos dias 3, 4 e 5 de outubro, e terá
como tema central “O brincar e a realidade”.
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O DVD encartado traz um documentário com Saul Peña, produzido e dirigido por
Ana Leão, que registra sua passagem por Porto Alegre, em 2012, por ocasião do I
Aniversário da Rabisco.
A próxima Rabisco, a ser lançada no segundo semestre de 2013, também já tem
uma proposta de enfoque, Os Estados Borderlines que, nas palavras de Freud, eram
“casos de neuroses graves que ameaçam tornar a vida impossível” (Freud, 1896). Ou seja,
os quadros de difícil acesso que desafiam a clínica psicanalítica serão o tema do Volume 3
Numero 2, Envie seu texto para nosso site até 10 de agosto de 2013.
Nesta oportunidade, agradecemos aos leitores e aos colaboradores, que
generosamente dispõem de suas reflexões, pesquisas e práticas, e que fazem da Rabisco,
uma experiência viva, há dois anos.
COMISSÃO EDITORIAL
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1. BREAKFAST AT TIFFANY'S: A CLÍNICA CRIATIVA1
Breakfast at Tiffany's: the creative clinic
Lucio Boechat 2
Resumo
O autor tece algumas considerações sobre a criatividade na clínica psicoterápica. Usa do
referencial psicanalítico e parte de elementos observados no filme Breakfast at Tiffany's do
diretor Blake Edwards. Comenta sobre algumas cenas do filme e sobre a música tema:
Moon River. Faz um exercício de amplificação das metáforas existentes na letra e as
relaciona com conceitos de Donald Winnicott. Por fim elabora conexões entre o tratamento
psicanalítico da Dra Margareth Little por D. Winnicott e o filme.
Palavras-Chave: criatividade, cinema, música, clínica em Winnicott
Abstract
The author presents some considerations about creativity in clinical psychotherapy. Uses
several concepts of psychoanalysis and part of elements observed in the film Breakfast at
Tiffany's of the director Blake Edwards. Comments on some scenes of the movie and the
theme song: Moon River. Makes an exercise of amplification of existing metaphors in the
lyrics and the related concepts of Donald Winnicott. Finally draw connections between the
psychoanalytic treatment of Dr Margaret D. Little by Winnicott and the film.
Key-Words: criativity, movie, music, Winnicott clinic
Em geral ficamos um pouco constrangidos ao falar da criatividade ou da arte
quando estamos tratando de um assunto ligado ao trabalho, ao nosso ganha-pão, a nossa
ciência. Como se estivéssemos lidando com dois mundo imiscíveis, como água e óleo ou
polarizados como a noite e o dia.
Este texto é uma tentativa de vencer este constrangimento e pretende afirmar que
a vida e a psicanálise são sentidas de forma mais intensa e verdadeira nos amanheceres e
¹ Trabalho apresentado no VII Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de D. W. Winnicott – Fortaleza-CE
Médico psiquiatra e psicoterapeuta, professor do CEAPIA de POA, Porto Alegre, RS, Brasil.
lucioboechat@terra.com.br.
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nos crepúsculos.
Pretende partir da ideia que nosso trabalho tem muito mais a ver com a arte que
com a técnica pura.
Podemos então fazer uma primeira pergunta que nos abre para algumas
reflexões:
Pode a Clínica não ser criativa?
Poderíamos pensar em uma clínica, por exemplo, exclusivamente
medicamentosa, que seguisse os procedimentos rigorosamente mais atuais e
comprovados em evidências. Mesmo assim a criatividade seria exigida em muitos
momentos. Por exemplo, se o paciente se recusasse a tomar estes remédios.
No outro extremo está a clínica que tem por fundamento central a própria
criatividade como é o caso daquela inspirada em Winnicott. A que busca operar no espaço
transicional. Aquela que tem por objetivo auxiliar o paciente a ter um viver criativo.
Como é então a relação da criatividade na clínica com outras formas de
expressão criativa?
Para responder a esta questão teríamos que escrever vários trabalhos versando
sobre a psicanálise na literatura, no cinema, na pintura, no teatro etc. A psicanálise está
imersa na cultura e esta relação é profunda e permanente.
A principal diferença entre elas é que as formas de arte nada pretendem ou, como
dizem alguns: “não servem para nada”. A criatividade na clínica tem por objetivo geral
ajudar ao paciente a se recolocar no curso da vida (Ser o que se é).
A arte sempre serviu de fonte de inspiração para a psicanálise porque ambas
partem da essência íntima do humano e da natureza. Freud partiu da literatura grega,
Winnicott de poesias de T.S. Elliot e outros. Os exemplos são extensos e variados.
Qualquer obra de arte, com alguma profundidade e valor estético, pode ser
observada com um olhar sensível e dela colher ensinamentos e ajuda à prática
psicanalítica.
A psicanálise é uma arte aplicada à clínica.
No presente trabalho vou usar como objeto de reflexão, um filme pelo qual tenho
afeição : Breakfast at Tiffanys.
Porque escolhi este filme?
As motivações para a totalidade de nossas escolhas, desde as mais
insignificantes as mais fundamentais, partem de inúmeras fontes, desde as conscientes
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até as mais remotas e inconscientes. Minha resposta vai se restringir a três delas.
Porque gosto muito da atriz, Audrey Hepburn. Uma mulher corajosa, que sempre
fez suas escolhas de uma forma muito pessoal e inflexível, que tem uma elegância
soberana em seus gestos e atitudes e uma personalidade interessante e até mesmo
fascinante. Um exemplo de pessoa que na maneira de dizer de Winnicott: É o que ela é.
Mesmo fazendo o papel de diferentes personagens e a eles emprestando uma
verossimilhança própria, consegue manter ao fundo a sua característica como pessoa,
sem que isto prejudique a sua interpretação.
Outra razão é que o filme tem como tema o encontro de duas pessoas e a forma
como este encontro pode mudar o destino de cada uma deles ou dizendo de outra forma:
como este encontro pode colocar duas pessoas que estavam fora do curso de suas vidas
voltarem a encontrar o seu rumo e, portanto, voltarem a estar de acordo com seu destino
pessoal.
Ela, uma moça linda, inteligente e sensível, que poderia ser o que quisesse na
vida e se contenta em buscar um marido rico para supostamente realizar os seus sonhos
de um mundo perfeito.
Ele, um talentoso escritor, com um livro de sucesso seguido de um longo período
de dificuldades que o levarão a se tornar um cético e se conformar em ser o gigolô de uma
mulher rica que o trata como um animalzinho de estimação .
Neste mar de falsidades em que ambos vivem, surge uma ilha de autenticidade e
verdade que é a relação que ambos constroem e que mantém a linha da narrativa até o fim.
Uma terceira razão é porque gosto demais da música tema do filme: Moon River,
de Henry Mancini e Johnny Mercer.
Existem músicas ruins, existem músicas boas e existem músicas especiais, que
se tornam standards e povoam o imaginário das pessoas. Esta certamente pertence a esta
terceira categoria. É uma música simples, com poucos acordes e letra aparentemente
descomplicada, porém alguma coisa possui que fez com que ganhasse o Oscar de melhor
música, o Grammy de melhor álbum com Andy Williams. Aliás, Andy Williams a considera o
principal hit de sua carreira e construiu em 1992, em Branson, Missouri, um espetacular
teatro com o nome de Moon River Theatre, onde se realizam shows espetaculares de
música.
Foi gravada por dezenas de cantores, entre eles, Frank Sinatra, Louis Armstrong,
Barbra Streisand, Rod Stuart etc.
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O que faz uma música ser tão especial?
Vários fatores, entre eles: a linha melódica, a harmonia, o ritmo, o arranjo musical,
a interpretação do cantor, etc. Porém, um dos fatores mais importante é o casamento
perfeito entre a música e a letra. Mesmo quando a letra é em idioma estrangeiro, algumas
palavras, a forma como são colocadas na melodia e a maneira como são ditas pelo cantor,
provocam no ouvinte uma teia de associações que juntos com a harmonia dos acordes
produzem emoção.
Para que isto seja alcançado cumpre papel relevante a qualidade poética dos
versos. As metáforas que são usadas, a sonoridade das palavras e o ritmo das frases
sincronizando com o da música. Claro que letra de música não é a mesma coisa que a
poesia em si. Porem partilham de alguns dos mesmos elementos e produzem efeitos
semelhantes aos ouvintes.
Evidentemente estamos falando de música popular de grande qualidade e de
letristas que são mestres em sua arte como, por exemplo, no Brasil podemos citar Vinicius
de Moraes e Chico Buarque de Holanda e nos Estados Unidos, Cole Porter, Irving Berlin e
Johnny Mercer. Este último, letrista de Moon River, tem uma história interessante.
Nasceu em uma pequena cidade bem próxima a Savannah, na Georgia. Por ela
passa o Rio Savannah com o qual Johnny tinha intimidade desde a primeira infância.
Posteriormente, sua cidadezinha passou a ser chamada de Moon river em sua
homenagem.
Para escrever suas letras Johnny tinha por hábito recostar-se em um divã e com
os olhos fechados deixava as imagens virem a sua mente de forma livre e depois fazia suas
anotações em uma folha de papel. Parece ser uma forma criativa de usar as associações
livres para a realização de seu trabalho. Nestas músicas suas associações giraram em
torno dos temas do Rio, do Fluxo da vida, do Destino, do Arco-íris, das Amizades da
Infância.
Estas associações geraram metáforas, que foram usadas para formar versos,
que por sua vez encadearam uma narrativa relacionada ao tema do filme: o encontro de
duas almas perdidas que entram em contato com o seu verdadeiro Self.
Vou passar a fazer um trabalho de expansão das metáforas seguindo verso por
verso, introduzindo algumas conexões com temas da psicanálise.
Moon River
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Moon river wider than a mile
I'm crossing you in style someday
You dream maker, you heartbreaker
Wherever you're going I'm going your way
Two drifters off to see the world
There's such a lot of world to see
We're after the same rainbow's end
Waiting 'round the bend
My huckleberry friend, moon river and me
Metáfora do Rio como obstáculo:
Moon River wider them a mile (Moon River mais de uma milha de largura)
I'm crossing you in stile someday (vou cruzá-lo em estilo algum dia)
A dimensão do Rio nos evoca o grau de dificuldade para atravessá-lo, mostra
também que se trata de um Rio importante, não é um riachinho qualquer. Ele impõe um
desafio a cruzá-lo.
Este desafio vai ser enfrentado algum dia. Implica em uma preparação para tal.
Esta travessia não pode ser de qualquer jeito, tem que ser em estilo. Presume um ritual,
uma iniciação.
Os versos seguintes amplificam mais a metáfora do rio. Falam um pouco de suas
propriedades poéticas. Esclarecem melhor qual o desafio que está sendo proposto.
Metáfora do Rio como percurso:
You dream maker, you heartbreaker (Criador de sonhos, destruidor de corações)
Wherever you're going I'm going your way (Para onde você vá eu seguirei pelo teu
caminho)
Porque o Rio é ao mesmo tempo um criador de sonhos e um destruidor de
corações?
Porque ele é um elemento aquático propício ao devaneio e ao sonho. Deixarmos
nos levar por suas águas, é como estar no colo materno, é como estar entregue à
onipotência criativa em uma relação com uma mãe suficientemente boa que acolha o
nosso gesto espontâneo.
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Porque é um destruidor de corações?
Porque toda ilusão criada tem que ser posteriormente destruída, isto permite o
desenvolvimento, A passagem da total dependência para a dependência relativa.
Porque o sujeito lírico tem que seguir o caminho do Rio, para onde ele vá? Por
causa das forças do Destino. Não é aconselhável ir contra as forças do Destino. Claro que,
aqui, não estou me referindo ao destino em seu sentido popular ou esotérico. Refiro-me ao
conceito cunhado por Cristopher Bollas. O destino, como talento potencial do indivíduo. Os
elementos do seu Self verdadeiro que devem ser desenvolvidos e promover articulações
com a realidade para que a pessoa possa de desenvolver plenamente.
O Rio sempre percorre um caminho natural.
Parte de uma cota mais alta (altitude) para outra mais baixa, contornado os
obstáculos até chegar ao mar. De certa forma a geografia prévia ao rio, já determina o seu
curso.
O curso da vida segue um caminho semelhante. Não sabemos por onde iremos
passar, por que vales percorreremos nossas águas, que picos devemos contornar. Tudo
dependerá de nossas escolhas e das parcerias que teremos neste caminho. O
fundamental é que permaneçamos fiéis a nós mesmos e aos nossos valores.
Metáfora do Rio como da curiosidade e da aventura:
Two drifters off to see the world (dois andarilhos saindo para entrar em contato
com o mundo)
There's such a lot of world to see (existe muito do mundo para ver)
Aqui a referência é direta aos personagens do filme. O autor os compara a
andarilhos. Pessoas que saem pelo mundo meio perdidas em busca de se encontrarem.
Como Buda, ao sair do palácio para as ruas. Ou os adolescentes que saiam pedindo
carona dos anos 60 e 70. Ou, quem sabe, alguns pacientes que batem na porta de nosso
consultório com as mochilas às costas.
Ele faz a eles uma advertência poética: Há muito do mundo para ver...
O caminho é longo. A vida oferece uma multiplicidade de possibilidades. Todos
nós estamos diante de uma infinidade de escolhas, que nos aparecem a cada dia, a cada
momento.
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Porém, este caminho aberto, cheio de encruzilhadas é por isto mesmo fascinante.
A imprevisibilidade assusta e atrai, como um vórtice.
Metáfora do Rio como Arco-íris:
We're after the same rainbow's end (Estamos todos em busca do final do Arco-íris)
Waiting 'round the bend (Aguardando na próxima curva)
Existe a lenda que no final do Arco-íris existe um pote de ouro. Só que o Arco-Íris
não tem final, pois quanto mais nos aproximamos, mais ele se afasta, por ser um fenômeno
ótico e não uma realidade fática.
Porém, mantermos nossa ilusão, esperando que ele surja na próxima curva do
Rio.
Reparem que o verso afirma We are (Nós estamos) e não They are (Eles estão).
Portanto, não são mais os personagens que estão em busca do final do Arco-íris e
sim todos nós.
Porque estamos todos em busca do inalcançável, o final do Arco-íris, o momento
em que nos sentiremos completos e realizados?
A primeira hipótese é porque já vivenciamos esta sensação e queremos voltar a
ela. Esta é a vivência intrauterina e dos momentos de simbiose com a mãe, onde havia uma
sensação de fusão com o objeto primário.
A segunda hipótese é porque sofremos uma frustação excessiva que prejudicou a
construção de um acesso ao espaço transicional, fazendo com que o Self construa uma
formação delirante que busque no mundo do real esta satisfação.
Esta patologia do desenvolvimento leva a uma percepção fundamentalista da
realidade onde a percepção poética do mundo é eliminada e substituída por um conjunto de
regras e prescrições que dão a ilusão de um destino fictício para os iniciados e uma
promessa de completude no futuro.
A busca do final do Arco-íris se depara, portanto, em uma encruzilhada de dois
caminhos.
Podemos seguir para o mundo de Oz, onde Dorothy pode realizar a sua aventura
infantil, ou o outro caminho, que recusa a fantasia e tenta através do martírio, do terrorismo,
das drogas, da adesão a ditaduras ou a ideologias fanáticas.
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O autor não tece considerações sobre como escolher entre estes caminhos
bifurcados, apenas mostra sua escolha quanto àqueles que deverão seguir pelo caminho
melhor.
Metáfora do Rio como o realizador dos sonhos da infância:
My Huckleberry friend (Meu amigo Huckeleberry)
Moon river and me (Moon River e eu)
Para nós brasileiros o nome Huckeleberry pode não ser muito familiar. Porém,
para os americanos do norte é tão familiar quanto um personagem de Machado de Assis.
Trata-se de Huck, personagem de alguns livros de Mark Twain, considerado por
muitos críticos como o pai da moderna literatura americana.
Huck e seu amigo Tom Sawyer viveram muitas aventuras ao longo do rio Mississippi.
Tornaram-se amigos inseparáveis compartilhando dos mesmos valores contra a
opressão e a escravidão dos negros.
É o representante da literatura, da cultura, da arte. Do mundo maravilhoso que o
mergulho no espaço transicional pode nos propiciar. Muitas vezes não nos damos conta,
porém, os livros a música, o cinema são nossos insubstituíveis companheiros em nossa
jornada pela vida e são aqueles que nos salvam da loucura para qual o mundo da realidade
tenta nos carregar.
Além de Huck, o outro personagem escolhido para a travessia final é o próprio
Moon River.
O rio transformado em personagem transmite a ideia de companheiro de viagem.
Ele não é apenas o caminho, ele interage com o viajante formando um diálogo que constrói
uma narrativa. Não será o diálogo que precisamos tratar com nosso inconsciente? Estar
atento as nossas intuições, nossos sonhos noturnos e diurnos, perceber as mensagens
subliminares que nosso cotidiano nos envia como pequenos bilhetes que muitas vezes
esquecemos no canto da mesa sem os ler?
O terceiro viajante sugerido pelo autor é me, eu.
Acima de tudo Eu devo estar presente na chegada do final do Arco-íris.
O verdadeiro Self deve estar presente e vitorioso ao final das conquistas. Bollas
tem o conceito de celebração do terapeuta pela conquista do paciente. Não se trata de um
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reforço positivo simples. Trata-se de um reconhecimento da vitória dos impulsos de vida
sobre o instinto de morte ou sobre a tendência masoquista de boicote à própria criatividade.
Dizendo de outra forma, é a vitória da onipotência criativa sobre a impotência neurótica.
Os dois versos finais da música fecham o final do percurso da vida.
O amigo da infância (Self verdadeiro) em diálogo com o Rio (inconsciente)
integrados ao Eu (Self) chegam ao final do arco-íris e encontram o pote de ouro da
sabedoria.
Esta parte do trabalho encerra o estudo sobre o filme e sua música. Muito ainda se
teria que falar sobre outros aspectos de Breackfast at Thifanny's, porém, quero relacionar
estas considerações feitas até agora com o livro da Margareth Little e sua análise com
Winnicott. Desta forma poderemos deixar mais claras as relações da arte com a clínica.
Vou salientar alguns elementos da intersubjetividade que devem estar presentes
na clinica criativa.
Existem muitos paralelos entre o que encontramos no filme e na análise de
Margareth Little por Winnicott.
O primeiro deles trata da questão do encontro e seu potencial transformador no
Self dos dois envolvidos.
Daniel Stern (2007, p. 97) desenvolveu em um de seus últimos livros o conceito de
“Momento Presente” que é útil para entendermos melhor esta questão. Ele diz:
“Os momentos presentes que mais nos interessam são aqueles que afloram quando duas
pessoas fazem um tipo especial de contato mental – especificamente, um contato
intersubjetivo. Isto envolve a interpenetração mútua de mentes que nos permite dizer: “Eu
sei que você sabe que eu sei” ou “Eu sinto que você sente o que eu sinto”. Há uma leitura do
conteúdo da mente do outro. Tais leituras podem ser mútuas. Duas pessoas veem e
sentem mais ou menos a mesma paisagem mental ao menos por um momento. Estes
encontros são responsáveis por grande parte da razão de ser da psicoterapia. Também
propiciam os acontecimentos que mudam nossa vida e se tornam as lembranças que
compõem a história de nossos relacionamentos íntimos.”
No filme podemos ver vários destes momentos presentes. Um deles é mostrado
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na cena em que Holly (Audrey) descobre que Paul é o gigolô de uma mulher rica e não
escreve mais pois, apesar dele dizer o contrário, ela lhe mostra que a máquina de escrever
não tem fita. Em uma cena posterior, ela lhe deixa um presente e quando ele abre o
embrulho vê que é uma fita de máquina. Este jogo não verbal cria um clima de comunicação
todo especial entre o casal de protagonistas onde tudo é verdadeiro e as máscaras são
retiradas uma a uma. Este processo culmina na cena onde Holly está na escada de
incêndio que comunica os dois apartamentos, dela e de Paul, e ela toca violão e canta
Moon River. Esta é a cena mais famosa do filme e pode ser vista em vários vídeos no
youtube. Holly está recém saída do banho, sem maquiagem, com os cabelos enrolados em
uma toalha, vestida com uma calça jeans e blusa. Não usa nenhum dos vestidos de
Givenchy que foram famosos em seus filmes. Esta é a verdadeira Holly, sem disfarces. Na
janela surge Paul, que estava realmente escrevendo e o diálogo dos dois cria um momento
presente, segundo o conceito de Stern.
Passo a relatar os momentos presentes que surgiram na análise de Margareth
Little.
O primeiro deles ocorre em uma das primeiras sessões com Winnicott.
M.L. vinha de dois tratamentos prévios onde ela não pode conseguir um encontro
verdadeiro e profundo com seu analista. Seu Self verdadeiro permaneceu oculto sob um
manto defensivo de seu falso Self, o que fazia que o seu lado mais regressivo e frágil
ficasse inacessível. No início da nova análise, o grave temor de não ser novamente
entendida fez M.L. entrar em uma crise de pânico e quebrar um vaso com lilases no
consultório.
Em meu modo de entender, este foi um apelo veemente e extremo para que
Winnicott pudesse ver a sua loucura oculta sobre uma camada defensiva de um falso self
que se utilizava de intelectualizações para se manter parcialmente estável.
Winnicott entendeu o recado e montou um setting adequado as necessidades de
sua paciente. Aumentou o tempo das sessões para o dobro, sem aumentar os honorários,
permitiu algum contato físico em momentos de maior angustia como dar as mãos ou
segurar sua cabeça. Quando teve que se ausentar por motivo de viagem combinou com
M.L. uma internação por suspeitar de um risco de suicídio e orientou ao pessoal da
enfermagem sobre a proibição do uso de eletrochoques.
Nesta internação, sentindo-se protegida e cuidada M.L., conseguiu se dedicar a
pintura o que foi bastante útil para sua recuperação.
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Todas estas adaptações do setting mostram que Winnicott estava conectado com
as necessidades do Self de sua paciente e, entre eles, se estabeleceu um encontro íntimo e
verdadeiro, construindo uma história inédita na vida de M.L.
Um exemplo da autenticidade desta relação construída pode ser mostrado no
relato de M.L. de uma sessão na qual ela descreve a forma estereotipada que sua mãe a
tratava, quando teve um abcesso dentário e ela foi absolutamente não empática ao seu
sofrimento e não tomou nenhuma providencia até que o abcesso rompeu
espontaneamente. Winnicott fez uma intervenção absolutamente pouco usual mas
totalmente adequada ao momento e disse: “Eu realmente odeio a sua mãe”.
Esta intervenção se coaduna exatamente na definição de Stern de momento
presente quando ele diz: “Eu sei que você sabe que eu sei. Eu sinto que você sabe o que eu
sinto.”
Termino meu texto com duas citações que se completam e formam um resumo
das questões ligadas a intersubjetividade na psicoterapia:
“Podemos ir com um outro apenas onde fomos conosco mesmos.”
C.G.Jung
“Podemos ir conosco mesmos apenas até onde fomos com um outro.”
James Hillman
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2. DANÇANDO COM FREUD NO PASSO DA GRADIVA DE JENSEN
Dancing with Freud in Jessen's Gradiva
Glaucia Maria Teixeira
Resumo
Freud ao interpretar a obra do escritor alemão Wilhelm Jensen, “Gradiva: uma fantasia
pompeiana” (1903), introduz conceitos psicanalíticos importantes para a transição teórica,
vivida pela psicanálise, naquele momento particular da construção do saber inconsciente.A
obra interpretativa de Jensen é intitulada por Freud por “Delírios e Sonhos na Gradiva de
Jensen”(1907). Este artigo nos convida a pensar sobre conceitos inconscientes e dinâmica
psíquica,através de sonhos, delírios,fantasias e transferência, vividos pela personagem
Nobert Hanold.O texto ora produzido, “Dançando com Freud no passo da Gradiva de
Jensen”, reafirma de forma reflexiva e sintética os avanços teóricos da psicanálise na
compreensão da subjetividade, tendo como interlocutor o saber inconsciente.Confirma-se
nesse texto o pressuposto infalível, a arte como testemunho do inconsciente.
Plavras-chave: sonhos, delírios, fantasia e transferência.
Abstract
When Freud interprets the work of the German writer Wilhelm Jensen, “The Pompeian
Gradiva Fantansy”(1903), introduces important psycoanalytic concepts to transition theory,
the psycoanalists lived at that particular time of the unconscious knowledge construction.
The interpretive work of Jensen's entitled by Freud as “Delusions and dreams in Jensen
Gradiva”(1907). This article invites us to think about concepts and unconscious
psychodynamics through dreams, delusions, fantasies and transfer experienced by the
character Nobert Hanold. The text now pruduced, “Dancing with Freud in Jessen's
Gravida”, reaffirms in a reflexively and synthetic way the psychoanalysis theoretical
advances in understanding of subjectivity, as an interlocutor with the unconcious
knowledge. This text confirms the the unfalible conjecture, the art as witness of the
unconscious.
Keywords: dreams, delusions, fantasy and transference
Aonde nos leva o passo da Gradiva? Inicialmente ao lugar na mente de
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arqueologia singular, sublinhado pelo reencontro do que foi irremediavelmente perdido,
paradoxalmente preservado e que deve ser esquecido. Neste sentido em 1937 no texto
“Construções em Análise”, Freud faz uma comparação do trabalho de reconstrução do
analista com a escavação feita pelo arqueólogo de alguma morada que foi construída e
soterrada; distingue de forma fundamental os dois trabalhos, o analista trabalha com
material indestrutível, no psiquismo tudo é preservado.
O passo da Gradiva de Jensen nos indaga sobre um personagem que revela a
mente soterrada por conflitos paralisantes, sob a égide de um imaginário poderoso,
povoado por fantasias, alucinações e delírios.
Freud em seu trabalho “Delírios e sonho na Gravida de Jensen”(1907), fez uma
interpretação da obra que originalmente chama-se “de Gradiva: Uma Fantasia
Pompeiana”, do escritor Wilhelm Jensen, publicado em 1903.
Esta obra se destaca por ser o primeiro estudo de Freud completamente dedicado
à obra literária.
Em “O Projeto para Psicologia Científica” (1895), buscando à compreensão dos
fenômenos psíquicos, rompendo com os paradigmas da neurologia, Freud defende que o
desejo está fortemente ligado à manifestação alucinatória como tendência primordial do
psiquismo; trata-se de uma vivência de uma situação prazerosa burlando a prova de
realidade.
Com o lançamento da interpretação dos sonhos em 1900, observa-se o avanço teórico da
psicanálise, inaugurando-se uma nova forma de pensar sobre o aparelho psíquico. O
sonho, neste contexto, é a via régia de acesso ao conhecimento inconsciente. Revela o
funcionamento do aparelho psíquico e seus mecanismos.
Ao interpretar a obra de Jensen, Freud nos conduz a pensar sobre o
funcionamento do personagem Nobert Hanold, que vive sonhos, alucinações e delírios. O
personagem ao visitar um museu em Roma, fica fascinado ao ver uma escultura em gesso
e a nomina de Gradiva, que significa aquela que avança. A escultura serve como aporte
para a criação de uma mulher imaginária. Gradiva representa uma jovem adulta de vestes
esvoaçantes, pés à amostra, calçando leves sandálias; um dos pés repousa no solo,
enquanto o outro, flexionado para o próximo passo, apoia-se somente na ponta dos pés,
perpendicular ao chão. Hanold a imagina como uma jovem de origem helênica, expressão
facial suave e residindo em Pompeia. A partir do encontro com o relevo-escultura, o
personagem desenvolve o delírio imaginativo, inventa uma mulher que como pigmaleão
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tece a trama psíquica.
O papel do auto relevo foi de despertar o erotismo adormecido do personagem, atualizando
efetivamente lembraças infantis até então, sob o efeito do recalcamento. Sem ter
conhecimento do que lhe estava ocorrendo, o jovem arqueólogo, Nobert Hanold ,a partir da
escultura-relevo, que nomina de Gradiva, encena seus conflitos através da tessitura de
fantasias, sonhos e delírios.
Observa-se nesse sentido, fragmentos de sonhos, delírios e fantasias em
recortes na obra Jensena.
No primeiro sonho, após o contato com o relevo, Hanold encontra-se na antiga
Pompeia, destruída há 79 anos D.C. Observa a destruição do Vezúvio, ao ver Gradiva,
tenta avisá-la do perigo, a jovem volta-lhe o rosto tranquilo e continua seu caminho pelo
templo, ali curva-se deitada, até o tempo de suas faces transformarem-se em mármore,
coberto pelas chuvas de lavas do Vezúvio. Ao acordar, teve a convicção que Gradiva vivera
e que fora soterrada pelas larvas do vulcão, até que um canário chamou-lhe a atenção na
casa da frente. Ao olhar para a rua, pensou ter visto uma silhueta de mulher e imaginou ser
Gradiva e passa a procurá-la. Vai à Roma, depois para Nápoles, daí à Pompeia, onde ao
meio-dia as almas retornam. Ao passear em Pompeia, ver Gradiva sair da casa e
atravessar à rua e logo após desaparecer na casa de Meleagro.
O que faz Hanold imaginar sobre a relação que Gradiva teria com o dono da casa.
Neste momento, Hanold se aproxima, quer falar com Gradiva em grego e ela responde,
dizendo-lhe, que se quiser falar com ela fale em alemão. Gradiva passa gradativamente a
ser uma jovem alemã de carne e osso. Hanold pede para que ela se deite como a vira no dia
anterior, a jovem levanta e sai. Ele passa a procurá-la, quer saber do que Gradiva é feita. Ao
encontrar Gradiva ele se aproxima, pede para que ela ande e exclama: “AH! Se ao menos
fosse viva e real!”. Percebe que a única diferença entre o relevo e a atual, é que esta calça
sapatos modernos. Naquele instante, Gradiva revela seu próprio nome, Zoé (que significa
vida) e diz: “Tenho que me curvar ao irremediável, há muito tempo estava morta”. Ao se
despedir promete que voltará ao meio-dia e desaparece. Hanold passa a buscá-la e numa
colina encontra-se com um cavaleiro idoso, pareceu-lhe um zoólogo, uma figura
estranhamente familiar. Então em busca, perambulando pela cidade chega a um hotel,
onde compra um broche que o dono do hotel diz ter sido de um casal de namorados, que
morrera por ocasião da erupção do vulcão Vezúvio. Nesta noite ele teve outro sonho, onde
via Gradiva confeccionando um talo de ervas para capturar um lagarto. Ao acordar Hanold

21

DANÇANDO COM FREUD NO PASSO DA GRADIVA DE JENSEN

não desiste de procurar Gradiva, conjectura encontrá-la em Pompeia, não só ao meio-dia
(crença criada pelo personagem de que os mortos ressurgiriam). Ao chegar à casa de
Meleagro, imagina encontrar Gradiva acompanhada, pergunta-lhe,então, se está sozinha.
Ele lhe revela seu último delírio: “Seria dela o broche encontrado com o casal de
namorados?”. Zoé disse que o dono do hotel tinha-lhe impressionado. Ofereceu-lhe um
pedaço de pão, dizendo que há muito tempo haviam compartilhado uma refeição
semelhante, há dois mil anos. Zoé provoca em Hanold a capacidade de pensar. Através de
suas indagações, o estado confusional melhora, vem-lhe à cabeça, solucionar o conflito:
“Seria ela um fantasma do meio-dia ou não?”. Zoé gradativamente apresenta-lhe a
realidade, revelando o seu nome e dizendo-lhe que eram amigos de infância. Com o tempo
ele foi se afastando dela e investindo na arqueologia. Zoé revela que a amizade
transformara-se em amor, por fim, nota-se que a percepção de Hanold vai transformandose. As memórias até aquele momento estavam veladas, fazendo com que o personagem
se interessasse pelo jeito de andar das mulheres. Zoé suporta a transferência, e encena o
papel junto ao personagem.
Freud nos dá as regras para tratar do delírio histérico: “Aceitar o delírio, não
contradizê-lo; situar-se no mesmo plano da estrutura delirante; investigar o delírio
atentamente, até descolá-lo.”
O delírio é tecido a partir dos conflitos que se articulam entre o poder do erotismo e
o poder das forças que o reprimem. O relevo antigo( escultura) despertou o erotismo
adormecido do personagem. Observa-se que as fantasias precursoras dos delírios são
substituídas e derivadas de lembranças reprimidas que não conseguem atingir à
consciência, devido à resistência.
Especificamente na obra Jensena, Freud menciona a distorção da realidade. O
poder curativo do amor contra o delírio. Não é a realidade versus delírio, mas a
transferência versus delírio que deve ser analisada; a realidade é um coadjuvante
importante, porém a relação transferencial é a via que possibilita a compreensão dos
conflitos psíquicos.
O delírio na Gradiva de Jensen é considerado texto que vai tracejar uma nova
concepção de transferência e de sua operacionalização na clínica psicanalítica. O conceito
de transferência na obra de Freud começa a se delinear nos estudos sobre histeria (1905),
caso Dora, como uma forma de deslocamento. Ao interpretar a Gradiva de Jensen, Freud
avança no exercício de novas aquisições teóricas, acrescentando um olhar significativo
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que captura a transferência e a posição do analista, como determinantes para pontuar a
transição teórica que se revela naquele momento história da psicanálise.
É com Gradiva que se articula o conceito de transferência, amor transferencial,
fantasia e dinâmica pulsional. A líbido está pronta por antecipação para ser dirigida ao
objeto escolhido imaginariamente. Na obra de Freud é notório o desenvolvimento
conceitual de fantasia, que recebe várias denominações; desde o brincar infantil, os
devaneios, através das criações literárias, até as fantasias inconscientes que determinam
os sintomas. No texto, “Escritores Criativos e Devaneios”(1907-1908), Freud se interessa
pela criação imaginativa, associando o brincar infantil com o criação poética. A ocupação
favorita das crianças são os brinquedos e jogos. Ao brincar toda criança se comporta como
escritor criativo, pois cria um momento próprio. O brincar revela o prazer da fantasia. Ao
parar de brincar, a criança apenas abdica o elo com os objetos reais, susbstituindo o brincar
pela fantasia. Constrói-se castelos no ar, que chamamos devaneios. O brincar da criança
revela as forças motivadoras da fantasia, são os seus desejos insatisfeitos. A fantasia é a
matéria-prima que fundamenta a teoria psicanalítica. Neste sentido, Winnicott acrescenta
a obra de Freud, significativas contribuições conceituais, quando introduz conceitos, como
constituição do “Self”, capacidade de criação, transicionalidade. Pensa-se a respeito de
criar para ser, ser para criar. A constituição do “self”, através da obra literária, apresenta
momentos históricos diferentes entre a psicanálise e a literatura, como processo de mútuo
conhecimento . Processos estes que se transformam historicamente, através de
constantes acréscimos. Em 1887, época em que Freud corresponde-se com Fliss, a
fantasia estava associada à teoria da sedução. As fantasias eram estruturas protetoras,
sublimações de fatos. Freud afirma que podemos chegar à fatos pela realidade material,
através das fantasias encobridoras. No período de 1897, Freud faz menção ao complexo
de Édipo, através de sua análise. Descontrói-se a teoria da sedução, instaurando-se o
conceito de realidade psíquica. Toda fantasia evidencia-se como um desejo insatisfeito,
passando a proteger o sujeito não da realidade externa, mas da realidade interna.
Especialmente na Gradiva de Jensen, obersava-se que na fantasia do personagem há um
entrelaçamento das duas realidades, psíquica e material. Ao mesmo tempo, em que a
fantasia permite a conciliação entre o passado e o presente, também causa
estranhamento.
Na concepção Freudiana o trabalho onírico, se liga a uma impressão atual;
desejos remontam uma vivência anterior. Não existe no inconsciente a possibilidade de se
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estabelecer um critério de distinção entra a verdade e a ficção. A verdade é definida como
um limite que o aparelho psíquico pode suportar. A percepção da realidade objetiva traz
desprazer, apesar da ação da censura. A fantasia vela a realidade de forma parcial, não se
recobre por completo com a cena da infância, só se apresenta em alguns pontos dela. Há
algo que escapa no objeto, que exige simbolização. Com a perda do objeto de satisfação,
resta o “eu” inscrever esta demanda psiquicamente, pela via da representação, o que
sugere que a organização do campo simbólico depende um intérprete. Zoé faz o papel de
analista, aquela que como o próprio nome sugere, dá a vida ao que no imaginário estava
supostamente adormecido, impossibilitando a capacidade de pensar. Freud trilhou as
pegadas de Grandiva de Jensen,percorrendo o que saiu dos trilhos, os delírios do
personagem. O próprio conceito de delírio tem como significado sair dos trilhos.
Conclui-se portanto,que no contexto interpretativo da Gradiva de Jensen, Freud
lança mão de um texto literário para introduzir a teoria psicanalítica e a dimensão da
subjetividade na obra literária. Assegura-se o pressuposto infalível, a arte como
testemunha do inconsciente. A psicanálise neste sentido é a literatura singular da
subjetividade, nomeando e situando uma linguagem permeada por significantes e
significados.
Neste momento do texto, pensa-se sobre a capacidade de dialogar com
Winnicott, Lacan, Green, Bion e outros, , que tão genialmente brincaram, colaborando
teoricamente para a transmissão da psicanálise de forma criativa e genuinamente poética.
Dançar com Freud é Gradivar na inquietude do desejo de saber, é arriscar o
passo, passo a passo,coreografando a mente, construindo-se novos passos. É
sonhar,delirar,fantasiar, pisando no solo, recriando Gradivas. Dançar com Freud é se
deixar levar nos braços do criador, no colo da mãe que cuidou, e assim sentir-se embalar
por Freud, só Freud.
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3. A QUESTÃO DA ESPERANÇA NA CLÍNICA3
The question of hope in clinic
Nilce Badaró de Campos Martins4
Rita Helena Cucê Nobre Gabriades5
Resumo: Neste trabalho tivemos como objetivo apresentar a contextualização sócio –
histórica das origens do pensamento teórico-prático e científico da clinica psicanalítica
winniccotiana sobre o ódio na contra-transferência. Winnicott durante a 2 ª Grande Guerra,
como psiquiatra consultor do Plano de Evacuação do Governo em Londres, atendeu em
albergues destinados as crianças evacuadas. Grande parte destas crianças,
supervisionadas por ele nos abrigos, havia passado por perdas emocionais consideráveis
antes mesmo do início da guerra, demonstravam uma delinquência extrema. Essa
experiência profissional somada a vivencia como pai substituto de um menino
extremamente difícil que morou em sua casa durante três meses, compreendeu a
abrangência da tendência anti-social, e do ódio na contra-transferência ampliando
conceitos com demonstração de esperança para com essa demanda clínica.
Palavras-chave: Ódio na contra-transferência, tendência anti-social, crianças abrigadas e
clinica winnicottiana
Abstract: In this work we aimed to present the social context - the historical origins of
theoretical and practical scientific and clinical psychoanalytic winniccotiana on hate in
countertransference. Winnicott during the 2nd World War, as the consultant psychiatrist
Evacuation Plan of the Government in London, met in hostels for children evacuated. Most
of these children, supervised by him in shelters, had undergone considerable emotional
losses even before the war began, showed a delinquency extreme. This experience
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coupled with experience as a surrogate father of a boy who lived extremely difficult at home
for three months, he realized the extent of anti-social tendency, and hatred in the
countertransference expanding concepts with demonstration of hope for with this clinical
demand .
Keywords: Hate in the countertransference, anti-social tendency, children sheltered and
clinical Winnicottian
Donald Winnicott é bem conhecido como pediatra e psicanalista e poucos sabem
de sua colaboração profissional como um trabalhador social, considerado por muitos como
pioneiro, que trabalhou no bem-estar infantil, a serviço do governo, em projetos
acadêmicos e sobre a psicanálise, numa trajetória profissional dedicada a projetos sociais
valorizando o meio ambiente na vida psíquica, construindo uma carreira notável. Durante
este percurso, conhece Clare Briton sua segunda esposa, numa experiência de wartime,
durante o período da Segunda Guerra Mundial trabalhando com crianças evacuadas.
Contextualização
Mais de seis milhões de pessoas foram evacuadas das cidades da Inglaterra para
o campo, durante os primeiros anos da guerra, especialmente depois da Blitz, em setembro
de 1940. Famílias agonizaram sobre essas separações; deveriam colocar a segurança
física de seus filhos à frente de suas necessidades psicológicas. Mesmo com as
evacuações em massa, cerca de 8000 crianças foram mortas na Grã-Bretanha (Kahr,
1996). Estes refugiados urbanos foram muitas vezes indesejáveis em casas de classe
média obrigadas a aceitar essas crianças. Muitos trouxeram problemas psicológicos com
eles de suas casas, enfatizado quando confrontados com longos períodos de separação
dos pais e, em alguns casos, a morte dos mesmos. Em toda a Inglaterra, foram criados
rudimentares serviços sociais para atender às necessidades dessas crianças. Quando as
colocações em casa de família falhavam, eram levados para os albergues que forneciam
cuidados especiais.
Clare Briton concluiu o Curso de Ciências Sociais na Escola de Economia de
Londres onde também completou o Curso de Saúde Mental em circunstâncias de guerra
em Cambridge, após casamento com Winnicott ,formou-se em Psicanálise. Passou a
trabalhar em Oxfordshire, Londres, durante a guerra, na supervisão de cinco albergues ou
residências de grupo para desabrigados problemáticos que eram incapazes de lidar com
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posicionamentos de rotina em casas de família.
Winnicott ampliando seus estudos psicanalíticos, logo após a Grã-Bretanha ter
entrado na Segunda Grande Guerra, aceitou o cargo de psiquiatra consultor do Plano de
Evacuação do Governo em Londres. Nessa época, responsabilizou-se pela Saúde Mental
de aproximadamente 285 crianças de cinco abrigos, visitava- os semanalmente e
trabalhava com a equipe. Nesse Plano de Abrigos para Evacuação de Oxfordshire, acabou
conhecendo Clare e juntos adquiriram experiência profissional no tratamento intensivo de
pacientes extremamente difíceis, como também do tratamento residencial e da
administração residencial. A partir dessa experiência com as crianças durante a guerra
tornou-se conhecido em toda a Grã-Bretanha, e eles emergiram como líderes de um
movimento do pós-guerra para transformar serviços para crianças.
A Grã-Bretanha investiu numa mudança radical na compreensão cultural da infância e de
seus programas governamentais de bem-estar da criança. Esse fenômeno politico e social
representado em Oxfordshire, refletiu numa experiência significativa para a definição de
suas carreiras, assim como fundamentais para toda a produção prática, teórica e
científica.
Dentre as grandes contribuições teóricas de Clare e Winnicott, optamos por essa
breve introdução histórica para identificar o movimento sócio - histórico e a compreensão
da descrição de um caso “O Menino da Campainha”. Este caso foi citado no artigo - "Ódio
na Contratransferência" (1947). A leitura deste artigo indica que o resultado clínico e
teórico na obra de Winnicott surge a partir do momento do amadurecimento com sua
experiência no trabalho com as crianças evacuadas, o que proporcionou reflexões clínicas
ao deparar-se com sintomas problemáticos como enurese, irritações epidérmicas, tiques
nervosos, incontinência fecal, roubos em grupo, incêndio de montes de feno, fuga da
escola, fuga do abrigo, vandalismo nos trens e uma série de outras manifestações graves.
Grande parte destas crianças, supervisionadas por ele nos abrigos, havia passado por
perdas emocionais consideráveis antes mesmo do início da guerra, demonstravam uma
delinquência extrema, assim como outros sintomas psicóticos. Segundo Kahr (1996),
antes desse trabalho com as crianças evacuadas, ,Winnicott tivera pouco contato com a
delinquência infantil, sugerindo que esse trabalho representou um novo ponto de partida
clínico. O Ódio na Contratransferência (1947) é considerado por muitos uns dos melhores
artigos analíticos sobre o ódio na relação mãe- bebê e no trabalho cotidiano da análise.
Enfatiza aspectos clínicos importantes na análise e no manejo do trabalho com psicóticos,
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ressaltando a fadiga e o fardo emocional para os cuidadores. Sugere que profissionais
engajados no contexto de tais tarefas como psicóticos ou antissociais devem se preocupar
com o peso do fardo emocional e a repercussão das dificuldades em lidar com a
contratransferência. Realça a diferença do ódio do analista em relação à neurose e a
psicose, compreendendo que na análise de psicóticos, o analista tem que fazer um esforço
maior para manter seu ódio latente, só conseguindo fazê-lo, se estiver completamente
consciente dele. “Sugiro que, se um analista quer analisar psicóticos ou antissociais, ele
deve conseguir ter uma consciência tão completa da contratransferência que seja capaz de
isolar e estudar suas reações objetivas ao paciente. Estas incluirão ódio. Os fenômenos da
contratransferência, às vezes, serão as coisas mais importantes na análise” ( Winnicott,
1947 Cap. 15-pg 342).
O Caso do Menino da Campainha
Durante a Segunda Guerra Mundial, um menino de nove anos veio de um
albergue destinado a crianças evacuadas, mandado de Londres por causa de vadiagem e
não pelos ataques de bombas. Winnicott descreveu-o como “um louco de olhar faiscante”.
Quando iria começar um trabalho com esse garoto ele fugiu do albergue. Descreve essa
fuga, como um sintoma recorrente, da mesma forma que o fizera em outras ocasiões e
lugares, desde seis anos de idade, quando fugiu de casa a primeira vez. Winnicott havia
estabelecido um contato com ele, em uma entrevista, através de um desenho que fizera
cuja interpretação foi a de que ao fugir de casa o menino estava salvando
inconscientemente o interior de seu lar e protegendo sua mãe de ataques, assim como
fugir de seu próprio mundo interno, cheio de perseguidores. Apareceu posteriormente a
uma de suas fugas, em uma delegacia de policia próximo a casa de Winnicott, este tentou
ajudá-lo convidando – o para ficar em sua casa por um período de três meses, na
esperança de que ele e sua mulher, Alice, pudessem servir de pais substitutos. Descreve
este período como “ três meses infernais “ e considera o menino como “uma criança
adorável e enlouquecedora, com frequência, completamente louco”. Na constância de
suas fugas, o casal lidava com total liberdade dando-lhe um shilling sempre que ele saía e o
que ele deveria fazer quando aparecia na delegacia, era telefonar para eles. Mudanças no
processo ocorreram e o sintoma de vadiagem deu uma volta completa e a dramatização
entrou expressando o ataque a seu interior. O mais importante deste caso é a maneira pela
qual a evolução da personalidade do garoto produziu ódio a Winnicott;
“Bati nele? A resposta é não, nunca. Mas eu teria tido que bater nele se não
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soubesse tudo a respeito do meu ódio, e se não fizesse saber também. Nas crises eu o
pegava com toda a minha força física, sem raiva ou acusações, e o colocava para fora pela
porta da frente, fosse qual fosse o tempo que estivesse fazendo de dia ou à noite. Havia
uma campainha especial que ele podia tocar, e ele sabia que se a tocasse ele seria
readmitido na casa e nada seria dito sobre o ocorrido. Ele usava esta campainha, assim
que se recuperava do ataque maníaco. O importante é que sempre que eu o punha para
fora eu lhe dizia alguma coisa; eu dizia que o que havia acontecido tinha feito com que eu o
odiasse. Era fácil isto porque era verdade. Acho que estas palavras eram importantes para
o progresso do menino mas eram importantes também, principalmente, porque permitiam
que eu tolerasse a situação sem me descontrolar, sem perder a paciência e sem assassinálo de vez em quando.” (1982, p. 349)
Winnicott coloca em destaque que a continuidade do manejo e a estabilidade
emocional ambiental, dependem da capacidade dos cuidadores, que precisam suportar a
carga emocional que a criança angustiada pode causar. O ato antissocial é um pedido
inconsciente de retornar a um estado anterior no momento do estabelecimento da perda e
para restabelecer algo bom. Acreditamos que a esperança clínica com crianças difíceis,
demanda não só um bom conhecimento por parte do analista, de seu ódio, assim como
também de criatividade no manejo técnico do processo psicanalítico.
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4. SOBRE A TÉCNICA NA CLÍNICA DA TRANSICIONALIDADE 6
About the technique on the clinic of transitionality
Lisie Treiguer 7
Resumo
O artigo a ser apresentado traz uma breve exposição teórica, incluindo Freud e Winnicott,
dentre outros importantes autores, com o intuito de reflexão e discussão sobre o
entendimento e manejo técnico para os casos nos quais predomina uma dificuldade no
período de experimentação de fenômenos e objetos transicionais ao longo de
desenvolvimento emocional e suas consequências.
Palavras-chave: fenômenos e objetos transicionais, teoria e técnica.
Abstract
The paper to be presented is a brief theoretical exposition, including Freud and Winnicott,
among other important authors, in order to examine and discuss the technical
understanding and management for cases in which a difficulty predominates in the period of
experimentation with transitional objects and phenomena along emotional development
and its consequences.
Key words: transitional objects and phenomena, theory and technique.
“Quem chora tem esperança” 8
Saul Peña
Ao pensar no que poderia trazer a este VII Encontro, que tem como tema “A
Clínica da Transicionalidade – de Freud a Winnicott”, fui em busca da “Conferência I” de
Freud (1916/1976), na qual ele introduz aos ouvintes o seguinte:
“(...) Explicarei quão incompleto deve necessariamente ser qualquer
conhecimento da psicanálise, e que dificuldades surgem no caminho dos senhores ao
formarem um julgamento próprio ao longo dela. (...) Se alguns dos senhores (...)
6
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malgrado minhas advertências, novamente aqui comparecerem para minha próxima
conferência, serão bem vindos. Todos, porem, têm o direito de saber da natureza das
dificuldades da psicanálise, às quais aludi.” (p.28).
Diz ainda:
“Nada acontece em um tratamento psicanalítico além de um intercâmbio de
palavras entre o paciente e o analista. O paciente conversa, fala de suas experiências
passadas e de suas impressões atuais, queixa-se, reconhece seus desejos e seus
impulsos emocionais. O médico escuta, procura orientar os processos de pensamento do
paciente, exorta, dirige sua atenção em certas direções, dá-lhe explicações e observa as
reações de compreensão ou rejeição que ele, analista, suscita no paciente.” (p.29).
Reli o trabalho de Winnicott (1961/2005) que se chama “Variedades de
psicoterapia”, no qual está a seguinte colocação:
“Existem muitas variedades de psicoterapias, as quais, para existir, devem
depender da necessidade do paciente ou do caso, e não dos pontos de vista do terapeuta.
Digamos que, sempre que possível, aconselhamos a psicanálise; mas, quando esta for
inviável ou quando houver argumentos contra, então deve ser criada uma modificação
apropriada.” (p.255).
Posso dizer que é com esta atenção e prontidão que atendo aos meus pacientes.
Também posso dizer que, por ora, o que tem me motivado a escrever tem sido o interesse
pela técnica, ou seja, de que maneira podemos melhor atender as necessidades e os
desafios que cada pessoa traz consigo para tratamento.
Minha intenção não é aprofundar o ponto de vista teórico, até porque temos
colegas o fazendo de forma excelente, mas sim trazer uma discussão sobre as
peculiaridades da técnica. No entanto, para embasar teoricamente a questão, trago
algumas publicações que encontrei sobre o tema.
Começo sugerindo a seguinte leitura e cito alguns trechos do trabalho intitulado
“Borderline, Identificação e Subjetividade Pós-Moderna” do colega Nahman Armony (s.d.)
onde ele fala sobre como “a repressão/recalque evolui para a onipotência/cisão”,
socialmente e individualmente falando. Diz assim:
“Também percebe-se este mesmo movimento na família que de repressora
tornou-se condescendente, permitindo uma liberdade ampla para a realização de desejos
dos filhos. Com isso, há uma tendência de passagem de uma interioridade para uma
exterioridade, de uma dinâmica calcada no recalque para uma dinâmica centrada na
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onipotência/cisão, de um superego forte capaz de se bastar a si mesmo, para um superego
dependente da opinião e aprovação do ambiente. O dinamismo predominante de
funcionamento da personalidade, até então o recalque, passa a ser a onipotência mitigada
e a cisão.” (p.2).
Coloca também, no mesmo artigo:
“A família patriarcal entra em declínio. As identificações sólidas com o pai sofrem
com a perda de poder desse pai, com sua desorientação diante de um mundo mutável onde
nada é seguro, nem o emprego, nem as amizades, nem as convenções sociais, nem a
moralidade. Um pai que fica perdido entre o autoritarismo e a condescendência, agindo
muitas vezes erraticamente. Um comportamento próprio de um período de transição. O
homem firme, seguro, com valores sólidos, com um superego forte, perde seus parâmetros
e torna-se um homem inseguro, que não sabe se expressa ou não seus sentimentos, que
não sabe se desenvolve ou não sua capacidade de empatia e identificação, que não sabe
se deve ou não ser autoritário. Quanto à mãe, chamada a entrar no mercado de trabalho
por razões econômicas, também o faz para livrar-se do jugo do marido, para tornar-se
independente, valorizar-se, igualar-se subjetiva e hierarquicamente ao marido; ela então,
torna-se uma profissional dedicada a sua carreira. Duas consequências: menos tempo
para o bebê e mais preocupação com o sustento da casa. Esses dois fatores diminuem sua
disponibilidade para o bebê, e a fusão e a identificação mãe/bebê ficam prejudicadas,
remetendo-nos a questões de identidade/identificação.” (p.5).
Em “Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais”, Winnicott (1951/1975)
fala da importância que a maternagem exerce sobre a formação de uma área de ilusão na
relação mãe-bebê, a qual alimenta a onipotência, necessária para o bebê desenvolver a
capacidade de percepção subjetiva e, logo, objetiva sobre o objeto. À medida que o bebê
vai crescendo, já não necessita tanto da mãe quanto antes e, aos poucos, se esta for
saudável, irá retomando a sua vida, o que naturalmente levará a frustrações para o bebê,
as quais são bem-vindas porque oferecem a possibilidade deste movimento em direção ao
princípio de realidade que instala, internamente falando, o que Winnicott chamou de
espaço transicional. Ele diz:
“Presume-se aqui que a tarefa de aceitação da realidade nunca é completada,
que nenhum ser humano está livre da tensão de relacionar a realidade interna com a
externa, e que o alívio dessa tensão é proporcionado por uma área intermediária de
experiência que não é contestada (artes, religião, etc.). Essa área intermediária está em
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continuidade direta com a área do brincar da criança pequena que se “perde” no brincar.”
(p.28).
Na Rabisco, Armony (2012), falando sobre a subjetividade do Borderline, escreve:
“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 da
dependência relativa, tem o poder de até certo ponto conseguir da mãe o que almeja; uma
insistência e persistência criativas acaba 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. (...) em seu
processo de divisão (cisão) ora se sente onipotente quando vitorioso, ora impotente
quando fracassado. (...) 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.” (p.11)
No texto “O uso de um Objeto e relacionamento através de identificações”
(1969/1975), Winnicott diz que para o trabalho interpretativo surtir efeito precisa estar
relacionado à capacidade do paciente de colocar o analista fora da área dos fenômenos
subjetivos, ou seja, tem relação com a capacidade do paciente usar o analista. Diz que para
usar um objeto, o sujeito precisa ter desenvolvido capacidade de usar objeto, o que faz
parte de uma mudança em direção ao princípio da realidade.
“De acordo com um desenvolvimento sequencial, pode-se dizer que há a relação
de objeto, em primeiro lugar; depois, ao final o uso do objeto. No intervalo, porém, temos a
coisa mais difícil, talvez, do desenvolvimento humano; ou um dos mais cansativos de todos
os primitivos fracassos que nos chegam para posterior reparo. Entre o relacionamento e o
uso existe a colocação, pelo sujeito, do objeto fora da área de seu controle onipotente, isto
é, a percepção, pelo sujeito, do objeto como fenômeno externo, não como entidade por seu
próprio direito. Essa mudança (do relacionamento para o uso) significa que o sujeito destrói
o objeto.” (p. 125).
“(...) Depois de 'o sujeito relaciona-se com o objeto', temos 'o sujeito destrói o
objeto' (quando se torna externo), e, então, poderemos ter 'o objeto sobrevive à destruição
pelo sujeito'. Porque pode haver ou não sobrevivência.” (Winnicott, 1969/1975, p.126).
Sobrevivendo o objeto, haverá reconhecimento e valorização da existência do mesmo e se
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torna possível fantasiar, porque o objeto está internalizado, subjetivamente concebido, e
também segue vivo, objetivamente falando. Assim, será possível usá-lo. “É a destruição do
objeto que o coloca fora da área de controle onipotente do sujeito (...) devido à
sobrevivência do objeto, o sujeito pode agora começar a viver uma vida no mundo dos
objetos.” (Winnicott, 1969/1975, p.126). Ser destruído para ser real e se tornar real por ser
destruído.
É com uma dificuldade centrada neste período de transição do desenvolvimento
emocional que encontramos muitos dos nossos pacientes. Podemos entender melhor
agora, porque Winnicott (1962/1983), falando sobre “Os objetivos do tratamento
psicanalítico” disse:
“Ao praticar psicanálise, tenho o propósito de: me manter vivo; me manter bem;
me manter desperto. Objetivo ser eu mesmo e me portar bem. Uma vez iniciada uma
análise espero continuar com ela, sobreviver a ela e terminá-la. Gosto de fazer analise e
sempre anseio pelo seu fim. A análise só pela análise para mim não tem sentido. Faço
análise porque é do que o paciente necessita. Se o paciente não necessita análise faço
alguma outra coisa.” (p.152)
Armony coloca, também em “Borderline, Identificação e Subjetividade PósModerna” (s.d.), que o borderline convive com valências identificatórias abertas, um
superego poroso, o que significa
“(...) Conservar características infantis e adolescentes: curiosidade, alegria,
prazer, empatia, necessidade de identificação não apenas mental, mas principalmente
psicossomática. Para preencher suas valências identificatórias abertas, o borderline
pesado, poderá procurar figuras de identificação, das quais exigirá uma conduta tal, que
será incompatível com uma boa relação interpessoal. Ele exigirá comportamento de mãe
primeva e de pai primevo da pessoa escolhida para seu par, e fará demandas impossíveis
de serem atendidas. Seguem-se a frustração, a separação, o abandono, o sentimento de
solidão, de vazio, de incompreensão; aparecem a depressão, a ansiedade, os distúrbios de
conduta, os comportamentos perversos, as somatizações, os sintomas neuróticos, as
vivências psicóticas, etc.” (p.6).
Diante das mudanças no contexto social e no funcionamento familiar, inicialmente
citados, pode-se observar modificações no processo de identificação e, logo, no processo
de constituição psíquica. Antes de resolver um conflito, estas pessoas procuram ajuda para
ser alguém, para saberem quem são e, portanto, o analista terá de lidar com uma
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transferência que traz a demanda de função materna e/ou paterna.
Frente à crescente demanda por parte deste grupo de pacientes, que ora
funcionam como psicóticos, ora como neuróticos, ora como perversos, é exigido do
analista uma espécie de malabarismo constante. Tornou-se, a meu ver, impossível manter
exclusivamente uma única forma de intervenção técnica, como inicialmente propôs Freud
em 1916, que atende melhor aos pacientes com funcionamento predominantemente
neurótico.
Tendo sido Freud evidentemente um sujeito visionário, médico com sensibilidade,
percepção e ideias a frente de seus colegas, na época, ouso dizer que certamente
concordaria com a necessidade de mudanças técnicas, aqui discutidas. Tanto que,
estudando e estruturando a Psicanálise, em 1916-1917 (1976), na “XXVII Conferência
Introdutória sobre Psicanálise”, Freud, falando sobre a transferência observada em
pacientes neuróticos, mas já se dando conta de que nem todos os pacientes demandavam
de maneira neurótica, disse que
“Apenas no caso de algumas pessoas muito jovens ou muito carentes de ajuda,
ou instáveis, não conseguimos pôr em prática a desejada limitação de nosso papel. Com
elas, temos de combinar as funções de médico e de educador; mas sendo esta a situação,
estamos muito cônscios de nossa responsabilidade nos conduzimos com a devida
cautela.” (p. 506).
Segue dizendo mais adiante, na mesma Conferência, que
“Nesse ponto, o que é decisivo em sua luta não é a compreensão interna (insight)
intelectual (...) mas simples e unicamente a sua relação com o médico. (...) Aqui sua crença
está repetindo a história de seu próprio desenvolvimento; é um derivado do amor e, no
princípio, não precisa de argumentos. Apenas mais tarde ele lhes permite suficiente
espaço para submetê-los a exame, desde que os argumentos sejam apresentados por
quem ele ama. Sem esses apoios, os argumentos perdem sua validade. (...) em geral, um
homem só é acessível desde que seja capaz de uma catexia libidinal de objetos.” (p. 519).
Entendo que quando falava de 'quem o paciente ama', Freud estava de referindo
ao paciente se sentir entendido e bem atendido pelo seu analista e que, portanto, está
atendendo às suas necessidades em termos psíquicos. E quando falava em “catexia
libidinal de objetos”, neste exemplo, se referia à capacidade, que Winnicott fala, de
“percepção subjetiva do objeto”.
São casos nos quais a interpretação da transferência não é suficiente, senão
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acompanhada de uma atitude correspondente, ou seja, são pessoas que precisam viver a
experiência com um objeto, reconhecê-lo como tal, assim como deveria ter acontecido
entre o bebê e sua mãe, para posteriormente poder transferir-lhe algo que poderá ser
interpretado.
Em seu artigo, por mim traduzido como “Figuras e suas Funções: sobre a
Estrutura Edípica de uma Psicanálise” (1996), Bollas propõe algo muito interessante
quanto às funções que as intervenções do analista podem ter para o paciente. Primeiro
comenta que no “âmago da prática psicanalítica reside uma impressionante oposição de
objetivos.” (p.1). Fala da frustração que paciente e analista experimentam pelos desejosos
esforços iniciais em encontrar razões e interpretações, que acabam sendo abandonadas e
trocadas pela associação livre de ideias, que deve levá-los aos acessos para o
inconsciente. Destaca os sonhos, a Associação Livre e a Interpretação como três formas
de se chegar a algum conhecimento sobre o paciente na análise. São lógicas diferentes,
inexcludentes entre si que apresentam as experiências do paciente de formas diferentes.
Em sua visão, estes três processos derivam das três diferentes posições psíquicas do
triângulo edípico, assim como as suas funções: mãe, criança e pai. Diz ele:
“Fazer o sonho - como Freud indicava - é pensar como uma criança: intensa
imaginação alucinatória que evoca a realidade. Reclinar-se próximo a um outro silencioso
mas presente evoca o estado de quase sonho de uma Associação Livre – a criança e a mãe
engajados em diferentes estados de solidão e de relação. Quando o analisando reflete
sobre suas comunicações e o analista proporciona uma interpretação, ele sempre sustenta
o nome do pai: o forasteiro que quebra o desenfreado movimento de desejo e defesa.” (p.4)
Forma-se uma tríade constituinte da busca pela verdade do paciente. Ao sonhar, o
paciente associa livremente, em busca de significado, colocando em marcha um
intercâmbio permanente entre estas três ordens constituintes. Ressalta que o trabalho
interpretativo que carrega o nome do pai também pode ser feito pela mãe e que o trabalho
de reverie, de continência, proporcionado pela mãe também pode ser feito pelo pai e que o
que importa é que as três funções possam estar presentes e que as duas funções (materna
e paterna) sejam feitas para se obter um melhor entendimento e para que uma análise mais
completa possa acontecer. Que a função paterna, representada, pela interpretação, esteja
impregnada de elementos da função materna, representada, por exemplo, pelo holding, e
vice-versa.
Pode ser que o que aqui escrevi e digo não seja nenhuma novidade, mas na prática, tenho
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ouvido Psicanalistas reconhecidos que acreditam saber exatamente o que é Psicanálise e
sentem-se proprietários dela, como se fosse algo determinado, inquestionável e imutável.
Se tomamos como certa a afirmação de que o contexto social e o funcionamento familiar
mudou, é no mínimo razoável e lúcido chegar a conclusão de que a técnica também
demanda reformulações e a mim espanta a maneira como são mal julgados, por tais
psicanalistas, os que “ousam” usar de intervenções técnicas atualizadas para o
atendimento destes casos, sendo vistos como atuadores, transgressores e, para brincar
um pouco, pecadores diante de preceitos de uma seita ou religião. Para acompanhar as
mudanças e demandas atuais, manter-se vivo e útil como Psicólogos, é preciso
“movimentar-se clinicamente”.
Por isto estou de acordo com Bollas (1996), também em “Figuras e suas Funções:
sobre a Estrutura Edípica de uma Psicanálise”, onde critica e questiona as disputas
teóricas e técnicas entre os autores/clínicos seguidores de escolas psicanalíticas de
pensamento. Clínicos que privilegiam uma ou outra forma de entendimento em função de
um ou outro autor levando a um evidente “totemismo intelectual” (p.8) em detrimento do
desenvolvimento intelectual. Sugere que sejam embaraçosas disputas edípicas, baseadas
numa disputa entre pai e mãe (interpretação X holding) e/ou à exclusão ou do pai; ou da
mãe. Em tom irônico diz: “Portanto, os seios –bom e mau –parecem ter se tornado
propriedade intelectual da Inglaterra (...) enquanto o falo reside em Paris como propriedade
intelectual dos Lacanianos.” (p.6). Aqui podemos entender que Bollas esteja sugerindo que
os próprios analistas não tenham conseguido integrar internamente ambas as figuras
edípicas, comprometendo o trabalho clínico. Mas deixa claro, no texto, que a Psicanálise
precisa objetivar-se e resolver seu Complexo Edípico ao invés de deturpar uma visão mais
completa da Psicanálise através do desmantelamento do “corpo psicanalítico” em seio,
falo, útero.
Desde Freud muitos autores falaram em resistência ou reação terapêutica
negativa. Penso que, em muitos casos, não é o que está em questão, mas sim uma
insuficiente capacidade do analista em perceber, em certos momentos e/ou para certos
pacientes, que a necessidade não é só tornar consciente o que é inconsciente, nem a
atenção a uma transferência que busca repetir um tipo de relação na direção de insight e
elaboração. Freud, como todos nós, era mortal, não teve tempo de seguir desenvolvendo
sua teoria e técnica, mas apesar de sua assertividade sobre determinados aspectos do
funcionamento psíquico humano, deixa claro, insistentemente, ao longo de toda a sua
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obra, que tudo o que está dizendo pode ser contestado e revisto.
Vejam que não estou questionando sobre a base do tratamento psicanalítico: o
estabelecimento de um setting, com horário e ambiente estáveis, com condições de sigilo e
ética. Mas sim propondo maior e melhor atenção e preocupação do analista quanto a sua
função ao que é necessidade do paciente, em detrimento de uma atenção e/ou devoção do
analista a uma teoria que ele pensa ter entendido o suficiente e a qual crê que deva seguir.
Assim como na época de Freud foi preciso escrever, reescrever, palestrar e
repalestrar sobre o início da Psicanálise, vejo que atualmente também se faz necessário
pensar, repensar, escrever e reescrever sobre a Psicanálise e aqui faço minha contribuição
clínica. Por isto estes reiterados e renovadores Encontros, com o fim de atualização e
movimento, o que penso ser nosso dever como clínicos para com a sociedade e com os
pacientes, ou seja, pessoas em sofrimento que nos procuram.
Pretendemos oferecer aos nossos pacientes um atendimento especializado,
baseados em um conhecimento e atenção especializados. Se entendemos que o
funcionamento borderline assim o é porque não encontrou um ambiente suficientemente
bom a ponto de proporcionar experiências que permitissem suceder ao princípio de
realidade, ou seja, de abandonar/recalcar o sentimento de onipotência, para tornar-se
alguém potente, pergunto: como é que podemos e devemos nos colocar, intervir diante
deste tipo de necessidade?
Enfim, referindo-se a estas questões teóricas e técnicas aqui mencionadas, mais
especialmente à qualidade do atendimento proporcionado pelos analistas Bollas (1996)
pergunta assim: “Alguém poderia prever o surgimento de movimentos em nome do desejo,
do significado ou... Que tal autenticidade? Psicanalistas autênticos?” (p.7).
Referências
Armony, N. (s.d.) HTTP://www.saude.inf.br/nahman/borderlineidentificação.pdf
Recuperado em 14/06/2012.
Armony, N. (2012). Rabisco Revista de Psicanálise. Vol. 2. Número 1 – Maio, pp. 7-20.
Bollas, Christopher. Figures and their functions: on the Oedipal Structure of a
Psychoanalysis. Psychoanalytic Quarter. LXV, 1996. (p.1-20)
Freud, S. (1976). Obras Completas. Volume XV: Conferências Introdutórias sobre a
Psicanálise. Rio de janeiro: Editora Imago. (obra original de 1916)
Freud, S. (1976). Obras Completas. Volume XVI: Conferências Introdutórias sobre a

39

SOBRE A TÉCNICA NA CLÍNICA DA TRANSICIONALIDADE

Psicanálise (Parte III). Rio de janeiro: Editora Imago. (obra original de 1916/1917)
Winnicott, D. (1975). Objetos Transicionais e Fenômenos Transicionais: O Brincar e a
realidade. Rio de Janeiro: Editora Imago. (obra original de 1951)
Winnicott, D. (1975). O uso de um objeto e relacionamento através de identificações: O
Brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Editora Imago. (obra original de 1969)
Winnicott, D. (1983). Os objetivos do tratamento psicanalítico: O ambiente e os processos
de maturação. Porto Alegre: Editora Artmed. (obra original de 1962)
Winnicott, D. (2005). Privação e Delinquência. São Paulo: Martins Fontes. (obra original
publicada em 1961).

40

5. TRANSICIONALIDADE: SETTING, RESISTÊNCIA, TRANSFERÊNCIA E INFERÊNCIA
Transitionality: setting, resistance, transference and inference.
Adail Ivan de Lemos 9
Resumo
O autor aborda a importante contribuição de Winnicott sobre a transicionalidade,
percebendo o analista como um objeto na transição do mundo interno para o mundo
externo, sugerindo um paralelo entre a relação analista/analisando e mãe/bebê. Para
auxiliar na reflexão sobre o processo terapêutico, o autor inclui os conceitos de “setting”,
“moldura terapêutica” e “falso e verdadeiro self”.
Palavras chave: Transicionalidade, setting, moldura terapêutica, verdadeiro “self”
Abstract
The author discusses Winnicott's major contribution about transicionality, presenting the
analyst as an object of transition from the inner world to the outside world, suggesting a
parallel between the relation analyst/analyzed and mother/baby. To help in the thinking
about the therapeutic process, the author includes the concepts of “setting”, “therapeutic
frame” and “false and true self”
Key words: Transicionality, setting, therapeutic frame, true self
A transicionalidade é uma das contribuições mais originais de Winnicott sobre a
natureza humana. A transicionalidade foi percebida, analisada e teorizada a partir da
relação entre a mãe e o bebê, mas aqui aplicaremos a noção de transicionalidade à relação
entre analista e analisando. Winnicott (1971) nos ajuda nessa empreitada porque distingue
objeto transicional de fenômeno transicional. Em seus distintos aspectos, Winnicott
descreve qual seria o meio ambiente adequado para o desenvolvimento da relação
psicanalítica e o compreende como integrante dos fenômenos transicionais. Nessa
transição, o analista também adquire alguns atributos típicos do objeto transicional
primitivo. A relação com o analista configura uma transição tardia estabelecida com o meio
ambiente onde a percepção do analisando deriva tanto do que é objetivamente percebido
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como do que é subjetivamente concebido. Enquanto não-eu, o analista é mais um objeto na
transição do interno para o externo. A começar por ser uma “posse do não eu”, não a
primeira posse como a mãe foi, mas como posse de suas substituições incompletas: o
“ursinho de pelúcia”. Sua apropriação serviria como rota de transição para a
individuação/separação e independência/desmame (Newman, 2003;p. 298). Atributos do
bom analista seriam semelhantes aos do objeto transicional (Abraham, 2000; p 257 &
Newman, 2003; p 299): 1. O paciente mantém-se afetivamente apegado a ele. 2. Deve
sobreviver ao amor e ódio primitivos. 3. Não é objetivamente percebido nem é fruto de uma
alucinação. 4. O paciente assume direitos sobre o analista, mesmo experienciando uma
anulação parcial da onipotência. 5. O analista é fonte de inúmeras ilusões que são nele
projetadas, quase todas com forte componente afetivo. Analogamente a relação do bebê
com a mãe, o espaço transicional estabelecido entre analista e analisando seria um espaço
potencial que varia de acordo com o que foi oferecido ao paciente através do setting.
O termo enquadramento, setting em inglês, foi definido como o conjunto de normas e
regras estabelecido entre analista e analisando. Ou seja, tudo o que foi “combinado” entre o
analista e o paciente. Definido o setting haveria uma divisão entre uma área fixa e préestabelecida e outra dinâmica relativa ao material trazido pelo paciente às sessões. Em
1977, Bleger ampliou o conceito de enquadramento ao postular uma tendência para atacar
o “estabelecido” que seria útil para evidenciar aspectos mais regressivos do paciente. O
ataque ao enquadre evidenciaria aspectos psicóticos em oposição a discordância verbal
que revelaria os aspectos neuróticos do cliente. O “setting” diz respeito ao local do
atendimento, tempo de sessão (e.g. 45 ou 50 minutos), interrupções pré-planejadas, férias,
honorários, datas de pagamento, manutenção do valor das consultas e datas de reajustes
de preço. Uma vez estabelecido, o contrato deixa de ser uma imposição do analista ou do
cliente. Ele passa a ser dos dois, ou seja uma combinação entre duas pessoas. O “setting”
é a parte “fixa” da relação. Ele se diferencia do processo terapêutico que é dinâmico, verbal,
livre e sempre mutável (Freud, 1905). Em 1988, a concepção clássica de “setting” foi
modificada e ampliada por Brazil (1988) ao sugerir que o “enquadramento” deveria
funcionar como uma “moldura terapêutica”. Brazil amplia a noção de enquadramento para
muito além do que é meramente combinado. A moldura seria a pré-condição essencial da
intersubjetividade para a produção do objeto transferencial e contratransferenciaL na
medida em que, enquanto “contrato” a ser seguido, se opõe tanto à realização do desejo do
analista como do analisando. Brazil foi o primeiro a supor que, em relação à moldura,
analista e analisando teriam idealmente direitos e deveres complementares. Se o analista
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não vem a sessão não recebe, se o analisando não comparece paga por ela. Quanto mais
equivalentes e correspondentes forem estas obrigações, maior a reciprocidade relacional
e maior o espaço potencial para se alcançar a maturidade (e.g. ambos podem interpretar).
Brazil também indicou que as “combinações”, como conjunto das invariantes, poderiam ser
introduzidas logo no início do tratamento para melhor moldar o processo terapêutico. O
objetivo último do analista seria o de tornar o enquadramento o mais “silencioso” possível e
liberar espaço intersubjetivo para a dinâmica relacional. Uma moldura “silenciosa” sem
problemas com dia e data de sessões, sem atrasos de sessões e atrasos de pagamento
asseguraria uma estabilidade indispensável para a produtividade do tratamento. A outra
contribuição notável na evolução do conceito de moldura foi sugerida por Winnicott (1960)
quando introduziu o conceito de falso/verdadeiro self. A moldura só seria realmente
terapêutica após configurada uma relação verdadeira entre analista e analisando.
Ampliando a dualidade entre moldura e processo proposta por Bleger, Winnicott postulou
que toda a interpretação deveria ser necessariamente endereçada ao verdadeiro self.
Esse tipo de interpretação depende da “relação verdadeira com o outro” e é um
componente essencial do enquadramento. Na medida em que o Eu verdadeiro do analista
passou a fazer parte do settting, houve uma reviravolta no conceito de moldura terapêutica.
O relacionamento necessita não apenas do que é combinado, não apenas de uma parte
fixa e outra variável, não apenas de uma moldura terapêutica para elicitar a resistência e a
transferência, mas, especialmente, de uma interação verdadeira com um analista
suficientemente bom. Tal como a mãe suficientemente boa, o analista suficientemente bom
acredita na sua capacidade de cuidar do outro. Ele também acredita em seu cliente, da
mesma forma que a mãe acredita no seu filho. Nessa nova dimensão relacional de
confiança recíproca e verdadeira, a moldura winnicottiana tornou-se um valioso
instrumento terapêutico. Assim, o analista deve aceitar quando o cliente diz algo sobre ele
que é verdadeiro. Winnicott (1954) nos disse: A psicose está vinculada a uma falha
ambiental ocorrida no estágio inicial do desenvolvimento emocional do indivíduo. O
sentimento de futilidade e irrealidade faz parte de um falso self, que se desenvolve como
uma proteção ao verdadeiro self. O setting analítico reproduz as técnicas de maternagem
mais precoce. Ele induz a regressão em função da confiança que inspira. ...A partir daí, a
doença psicótica pode apenas ser amenizada através de uma provisão ambiental
especializada e entrosada com a regressão do paciente. Winnicott, portanto, supõe a
existência de um ambiente suficientemente bom para a regressão e o subseqüente
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crescimento da criança. O mesmo enquadramento que foi desenvolvido para o trabalho
com neuróticos, agora poderá ser utilizado para lidar (handling) com pacientes psicóticos
ao reeditar as condições suficientemente boas para seu crescimento (holding). Iniciada a
análise a partir de um setting confiável uma “seqüência de acontecimentos” é
desencadeada (Abraham, 2000): 1. a regressão do paciente à dependência com o devido
sentido de risco. 2. Uma retomada nos processo de psicodesenvolvimento que sofreram
interrupção durante a infância. 3. O paciente passa a apresentar um novo sentido de self,
sendo que esse self até aqui oculto, se rende ao novo ego total. 4. A partir da experiência
vivida com o analista, surge raiva vinculada à falha ambiental precoce que é sentida como
presente e adquire expressão emocional. 5. Dá-se um “descongelamento” da falha
ambiental e sua substituição por novos objetos 6. Ocorre um retorno da regressão à
dependência em um dispositivo organizado para esse fim que visa à autonomia e
independência do paciente. 7. As necessidades primitivas e os desejos pulsionais tornamse ativos, apresentando-se revigorados (ps 215-216). Além da regressão, as demais
características da moldura - regularidade, segurança e constância – são indispensáveis
para que a terapia proporcione estabilidade psíquica. Combinados e atuando em conjunto,
esses fatores conduzem a uma confiança renovada no analista, tornando ainda mais
eficazes as interpretações relativas à resistência e transferência (Abraham, 2000; p 214218).
É útil agora esmiuçar a transicionalidade em seu percurso na análise. É lógico supor
que a transicionalidade evolua de um trabalho resistencial prevalente no início, para a
interpretação dos fenômenos transferenciais emergentes que surgem durante a terapia e
que, por fim, evoluem para os fenômenos inferenciais. A resistência sempre se faz em
oposição a moldura e apresenta-se como relutância, negação ou rejeição. Em geral, a
força motora da resistência associa-se à identificações prévias que constituem o falso self
do paciente. O processo analítico questiona essa renitência automática e preconcebida
que, em conjunto com o trabalho da transferência, denuncia formas de comportamentos
vivenciados com as funções paterna e materna na infância. É justamente essa regressão
que promove o crescimento curativo levando à maturidade. Porém, esse crescimento não
se completa se a resistência enquanto identificação e a transferência enquanto desejo
objetal não forem substituídas por um outro tipo de identificação e por uma interdição não
incestuosa do desejo. Na maturidade, as identificações infantis devem ceder e serem
substituídas por uma identificação com o lado adulto do psicanalista. Com o tempo, as
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projeções transferenciais abrandam e o cliente passa a aceitar as limitações explícitas e
implícitas na moldura. As introjeções inferenciais, originadas do bom relacionamento com o
analista, completam esse processo curativo. Em sua singularidade, o analista serve como
novo modelo identificatório e, ao mesmo tempo, como abdicação de uma relação sexual. É
o desejo de ouvir a verdade que deve prevalecer sobre o desejo infantil de “ganhar” o corpo
do outro. A percepção do cliente sobre a função de seu analista serve para introjetá-lo como
um objeto mais maduro que os anteriores. Esse é um processo inferencial porque resulta
da inferência do paciente sobre sua análise. Portanto, a meu ver, a relação analítica não se
reduz à resistência e à transferência, mas para seu desenvolvimento adequado, deve
incluir também a inferência. Durante a infância, os processos inferenciais evidenciam-se
sob forma de imitação do objeto amado. Na análise de adultos, esse processo é mais
seletivo. O paciente se identifica com o que há de melhor/pior em seu analista. A
impossibilidade de tê-lo provoca a introjeção de um analista suficientemente bom.
Conseqüentemente, o processo terapêutico progride na transicionalidade, criando as
bases para uma maturidade duradoura e tornando o paciente capaz de fazer os outros
crescerem.
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6. O ANALISTA RETRATISTA: APONTAMENTOS SOBRE OS SUBTERRÂNEOS
DO TRABALHO ANALÍTICO10
THE PORTRAITIST ANALYST: notes on the behind the scenes aspects of analytical work
Silvia Lobo 11
Resumo
Esta reflexão busca revelar uma espécie de fotografia dos bastidores do trabalho analítico
e nessas fotos traçar o retrato daqueles - os analistas - em cujo ofício se espera que
possibilitem a outros - os pacientes - a constituição ou o resgate do desenho de si mesmos,
configurado como verdadeiramente próprio. Dessa perspectiva, o trabalho analítico não
tem de conduzir ao reforço do eu, mas a sua decomposição imaginária, o que significa a
compreensão de que o rosto que o paciente acreditou seu, não o era exclusivamente, pois
surgiu fundido ao rosto da mãe. Fazer o próprio retrato exige esse saber e essa
apropriação. O texto critica a comparação corrente entre o analista e o artista,
considerando que, apesar das semelhanças, há diferenças essenciais.
Palavras-Chaves: analista, artista, retrato, apropriação, mãe, alteridade, lugar
existencial.
Abstract
This reflection seeks to provide a kind of snapshot of the behind the scenes of analytical
work, and through these snapshots draw a portrait of those – the analysts – whose expected
task is to enable others – the patients – to compose or restore their own picture, which is
construed as their true self. Viewed from this perspective, analytical work does not have to
lead to the reinforcement of the self, but rather its imaginary analysis, which means the
realization that the face that the patient thought to be his, actually wasn't, as it was melded
into his mother's face. Drawing one's own portrait requires this type of knowing and
appropriation. The text criticizes the current comparison between analysts and artists, while
considering that, in spite of its similarities, there are some fundamental differences.
Key words: analyst, artist, portrait, appropriation, mother, alterity, existential place.
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Tomemos, como premissa, que o compromisso do analista é com o retratado e
seu retrato. Seu olho valoriza o que vê, sua sensibilidade registra o que apreende, seu
pensamento inclui os dados que recolhe. Para tanto, oferece o espaço, a visibilidade, a luz
do holofote para apresentação de quem chega. Generosamente. Penso ser mesmo assim
que uma pessoa que procura análise merece ter entrada. Talvez, experiência única na
vivência de muitos, de serem exclusivos, os principais, os que detêm a palavra, até mesmo,
a última palavra. Experiência de intimidade que não reduz, nem esmaga. O aprendizado de
uma experiência nutritiva e vital de respeito que pode se espalhar, como semente, para
outras relações.
O curioso é que o analista recua da cena sem sacrifício, de modo espontâneo,
ofertado, movido pela genuína convicção da necessidade dessa movimentação intimista.
Lugar existencial compartilhado, configurado por um ir e vir, que faz recordar a bela
analogia freudiana entre o Amor e o movimento dos porcos espinhos: próximos demais se
espetam e distantes em demasia, sentem frio. Paradoxalmente, ao se apresentar assim, o
analista se faz ver no narcisismo e na doação, de modo que retratista e retratado ganham
visibilidade.
Frequentemente compara-se o trabalho do analista ao do artista. Uma
justaposição tentadora. Entre as características possivelmente comuns, ambos enfatizam
a subjetividade e deixam-se conduzir a um território desconhecido, para conseguir revelar
e transformar em algo compreensível o que vem do inconsciente. No ateliê, à semelhança
do que se passa em análise, a matéria prima está lá, mas ainda informe. Há o borrão, o mal
estar, o retrato em branco, sem registro cognoscível; há o vazio da representação que, em
algum momento, advirá. O artista e o analista se interessam pelo detalhe não intencional,
que está ali, distraído, simples, mas que, em seu aspecto comum, sem alarde, guarda o
inusitado. Em uma fração de segundo, ambos reconhecem o lapso - gesto, olhar ou palavra
- que escaparia ao olhar comum. Ambos sabem ser preciso ajudar o olho a ver.
Contudo, a analogia esbarra em limites consideráveis. Há uma diferença nos
caminhos de percepção do analista e do artista que nos faz lembrar Camus, quando diz que
“as obras de arte trazem evidências sensíveis ao coração, mas é preciso aprofundá-las
para torná-las claras ao espírito“ (Camus, 2008, p. 13). Para tanto, impõe-se ao analista a
permanência em uma espécie de antecâmara, que antecede o encontro com o pacientemodelo. Nela há um espelho no qual o analista se reflete e, por meio dessa imagem,
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prepara-se para o que virá. Como um concertista na expectativa da audição de gala, o
analista se banha e se veste com sua formação, com os ideais que o encaminharam a seu
ofício, com as influências marcantes, com os insights que desfizeram equívocos e abriram
espaços de compreensão sobre si e sobre o humano. Contudo, o analista também se
prepara como um soldado antes da batalha. Ao vestir a farda, relembra os riscos corridos
em embates violentos, propostas de traição, alianças espúrias, confortos eticamente
fatais. E, durante toda essa preparação, reafirma a certeza de que tem em si um
interlocutor, que conhece e estranha.
Ao sair para o encontro marcado, nosso analista leva consigo um saber sobre ele
próprio que abre espaço para a entrada e a apresentação desse Outro, que é o paciente.
Tal disposição distingue significativamente o analista do artista e, indiscutivelmente, afeta
os retratos que vem a criar. O trabalho do artista expressa, sobretudo, ele mesmo. O
modelo é um pré-texto, que o pintor usa como matéria prima, para apresentar-se,
configurar-se. Nesse recorte, o artista parece distante da necessidade do Outro de se
apresentar. Seu compromisso é com sua arte, com a Arte, não com o retratado.
Já o analista volta-se para a apreensão do paciente, sua apresentação singular e
o compromisso de que o retrato obtido seja, acima e indiscutivelmente, do retratado, sabido
como Outro. No ofício analítico, o retrato do Outro, tendo como modelo a representação
que o analista faz de si mesmo é um malfeito.
Nos retratos pintados a tinta o elemento surpresa aparece limitado, a revelação inesperada
é restrita, quando comparados à perturbação causada pelo permanente devir dos retratos
que, no trabalho de análise, se justapõem, se contradizem, correspondem a tempos
diversos, reanimados com o vigor do que estava retido, negado, impedido de aparecer.
Essa contingência tão comum na sucessão das sessões de análise permite ao analista, em
parceria com o paciente, retocar o retrato incontáveis vezes. O analista “vê através do olho
que pensa“ (Lucien, 2008, pg.86) e, atento, não hesita em refazer o desenho traçado em
um tempo não estabelecido, acrescentando o que parecia não estar ali, mas estava. O
indizível que busca ser dito, o invisível que busca ser revelado. Assim, o analista
desconhece o que vai pintar, movido permanentemente pelo inusitado e guiado por seu
paciente, em uma relação que sempre se reinicia e na qual é levado a distinguir o que não
importa e o que contém significado. Retrato a ser feito no tempo e no espaço da sessão de
análise. Assim, o analista é, sobretudo, um trabalhador movido à paciência e sensibilidade.
Em um piscar de olhos, um pormenor pode apoderar-se de toda escuta e arrancar o
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analista do conforto do lugar comum, atirando-o no desconhecido. Algo capta sua atenção
e provoca uma tensão rápida, curta, ativa, que revela o irrevelável, sem que se saiba
explicar porque ou em que. O impacto é paradoxal, ao mesmo tempo, agudo e abafado,
grita em silêncio. Por vezes, apesar de sua nitidez, esse pormenor (menor?) só se revela
mais tarde, até mesmo demasiado tarde, quando se volta a pensar na sessão. Na
recordação, o que foi visto e ouvido pode ser mais bem percebido, como se, na vivência
concreta, a escuta levitasse e, na distância da cena, pudesse ser internamente trabalhada.
No retrospecto, a revelação do inusitado beneficia-se de certa latência e permite insights.
Desse modo, podemos pensar que, em uma análise, o importante não é restituir o
que foi abolido pelo tempo, mas confirmar o que foi sentido, existiu. O poder de
autenticação se sobrepõe ao poder de representação. Na evolução da comunicação
humana, expressar vem antes de entender. Cada analista favorece essa expressividade a
partir de si mesmo, de seu próprio retrato experienciado pelo paciente. Nos retratos
mutuamente traçados, no jogo real e imaginário das transferências e contratransferências,
o trabalho analítico acontece, com cada um da dupla, a seu modo.
Há análises que buscam a unidade, a harmonia, a domesticação e se fazem sem
desdobramento, sem vacilação: nenhum duelo, nenhuma indireta, nenhum distúrbio.
Análises que interessam, mas não ferem - não pela ausência de dor -, mas pela ausência
de marcas, pela falta de cortes. Um tipo de parceria que não toca nos narcisismos e, ainda
que amorosa, tem tudo para ser banal. Com o correr do tempo, distante da vivência, não
trazem a rememoração da experiência, não assaltam inesperadamente a solidão, não
interrompem a leitura, não se metem no meio da distração. Análises honestas e sinceras,
das quais, porém, se pode sair com um retrato comprometido pelo convencional.
Há outras, nas quais o trabalho muda, transtorna, transforma e, muitas vezes,
permanece. Isso ocorre quando um sentido marca existencialmente, mergulha no Outro
com profundidade, por meio de raízes desconhecidas. Um tipo de parceria suficientemente
crítica para causar inquietação, rodeada de uma espécie de ruído que perdura, capaz de
não ser demasiadamente discreta ou distinta, de constituir, para uns, comoção e insight;
para outros, desconforto e persecutoriedade. Análises que tocam o narcisismo,
conduzidas por analistas que se importam. Igualmente honestas e sinceras, mas
orientadas por um tipo de compromisso e força que induzem a pensar.
Essas análises geram um duplo movimento: levar para frente, para um tempo
utópico; e para trás, para uma parte ignorada de nós mesmos. Análises que podem gerar
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um retrato de feição irregular, mas singular, próprio. Análises que desconfortam, mas
permitem o sentimento de uma morada, ao modo como Freud referia-se ao corpo materno,
ao afirmar que não existe outro lugar do qual se possa dizer com tanta certeza que já lá se
esteve. Essa seria a essência de um desejo de habitação - nem onírico, nem empírico -que
recorda em todos nós um tipo de Mãe. Mãe Casa. Mãe Lar. Mãe Analista?
Podemos ainda dizer que certos pacientes, como os bebês, provocam em seus
analistas o prazer de fazer o retrato. Roland Barthes disse “que não há foto sem aventura“
(Barthes, 2008, pg. 27). Há análise sem aventura? Podemos nos manter no trabalho
analítico sem desejar o que a nós se apresenta? Sem amar o que reconhecemos? Sem nos
espantarmos com o que vemos? Sem admirar, temer ou discutir o que vivemos? A atração
pelo trabalho vem do sentimento de aventura, do embate permanente com o
desconhecido, o mutante, o imprevisível, o que sai do lugar. A disposição para a aventura
anima. Talvez seja o que permite fazer acontecer a análise. Torná-la viva.
Para André Green o bebê tem a justa necessidade de refletir-se na expressão
materna de júbilo. Ressalta a importância de a mãe e o bebê acreditarem genuinamente no
que vêm no rosto um do outro. O júbilo é pensado como recíproco. Daí ser complementar,
reflexivo, circular. Dr. Green, atribui a importância da idéia de Winnicott da mãe como
espelho “à constituição de um ponto de passagem entre a projeção e a percepção, a partir
da experiência perceptiva” (1977, citado por Dessain). Segundo ele, na comunicação mãecriança, entre quatro olhos, encontramos um vaivém reflexivo, sendo que, na base da
complementaridade desse par, estão inseridas as premissas da simbolização. Para uns,
essa vivência representa um passaporte para a vida emocional, com possibilidades de
humanização e esperança frente ao futuro. Para outros, sua falta traz o risco de morte.
Para uma mulher, a experiência de se deparar com seu bebê pode marcar um
momento existencial no qual o terror e o alívio se encontram de forma inusitada. Ao olhar
seu bebê, a mãe vê a si; verifica a integridade de seu mundo subjetivo, certifica-se da
preservação de sonhos e da qualidade dos objetos internos, mas também aproxima-se da
fantasia do castigo pela rivalidade, inveja e sedução vividos na relação com aqueles que a
constituíram, busca os indícios da punição do que foi por ela sentido e transgredido
secretamente. Ao olhar seu bebê, a mãe se encanta e teme.
É desejado que as mulheres sustentem esse momento de suspense com força
egóica e saiam dele soberanas, orgulhosas de suas capacidades de sobrevivência
psíquica e espelhem seus bebês, confiantes no produto de suas entranhas. Contudo, para
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algumas, a empreitada da maternagem afigura- se pesada demais para ser vivida com
prazer e a incidência desse registro nefasto pode ocorrer ao longo da convivência dessa
dupla, por anos. Ao primeiro encontro ou desencontro, sucedem-se outros e outros, com
uma repetição quase modelar, à semelhança do que ocorreu na primeira vez. É desse
modo que os retratos, desde o início da vida humana, começam a ser pintados. Assim,
nosso primeiro rosto não é, no sentido estrito, “nosso”, mas um rosto de empréstimo, pois
foi primeiramente o rosto da figura materna. Sem rosto, o sujeito tem o rosto da mãe. Nessa
etapa, o self não ocupa ainda o próprio corpo e, às vezes, a criança pode viver no rosto da
mãe por muito tempo. O reconhecimento de si liga-se à percepção por parte da criança da
não identidade entre o rosto materno e um rosto alheio. Para uma criança o primeiro rosto
percebido como “outro” não é outro em si, nem em relação a ela; é “outro” em relação à
mãe. “Perceber a diferença entre o rosto da mãe e os outros rostos é pressentir a
possibilidade de existir um rosto diferente do da mãe.” (Sami, 1984, p.121). Observamos,
em nossa experiência, que são pequenas as possibilidades de mudanças espontâneas
nesse registro inicial. Essa experiência, para muitos e muitos, somente se faz possível pelo
encontro analítico.
Conclusão
A partir daí, podemos pensar a proximidade da experiência analítica à experiência
de maternagem, ainda que distinta dela. Pensar a função analítica exige implicar
inseparavelmente duas relações fundamentais: a do analista com seu paciente e a do
analista consigo próprio, que apesar de simultâneas e interdependentes, são, também e,
sobretudo, distintas.
Tanto quanto as mães, o analista exprime, no rosto, o resultado de sua história, e
traz em si o caminho de elaboração dos desafios da infância, de usufruto da sexualidade,
das conquistas de autonomia, de apropriação do ambiente que o circunda. Seu olhar sobre
os pacientes fala de seu repertório amoroso e odiento, dá notícia de seus recursos
psíquicos para lidar com conflito e culpa e expressa seu desejo - ou a ausência dele - por
aquilo que vive. A relação com seus formadores, sua inclusão no grupo de iguais, seu
respeito pela instituição de oficio e sua autonomia em relação a ela, sua alegria no exercício
profissional mostram-se fundamentais para a capacidade de oferecer esperança no
atendimento do paciente.
O alivio, o terror e o júbilo, estão também presentes na relação analítica e
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determinam a aproximação entre ambos. O encantamento está ligado à gratidão pelas
reparações obtidas, à confiança na Psicanálise e à fé no vínculo fecundo entre gerações. A
opacidade do olhar está ligada ao ressentimento, à perspectiva de retaliação e a algum tipo
de morte.
Embora o analista possa ter mais facilidade em traçar o retrato de seu pacientemodelo ao ver nele o que já viu em si, não o vemos condenado irremediavelmente, como
retratista, à repetição de sua própria história analítica ou do já conhecido na clínica e nos
textos. Nós o pensamos convencido da necessidade de ter acesso a um território não
marcado, comprometido a encontrar outras novas saídas para o trabalho analítico.
Dessa perspectiva, o trabalho da análise não conduz a um reforço do eu, mas, ao
contrário, a sua decomposição imaginária, o que significa possibilitar ao paciente a
compreensão genuína de que o rosto que acreditou seu, não era seu exclusivamente, pois
surgiu fundido, enxertado em um rosto outro, alheio ao seu. Fazer o próprio retrato exige
esse saber e essa apropriação. Dessa forma, o sujeito experimenta o sentimento de sua
realidade e descobre a possibilidade de sua própria existência: sabendo que, de fato,
“sentir-se real é mais do que existir” (Winnicott, 1962, p. 56). Assim, podemos pensar que o
trabalho do ser é livrar-se da primeira morada, tanto faz se encantada ou terrorífica, pois, de
um modo ou de outro, foi morada alienada, ainda que constitutiva. Sob essa perspectiva, a
prática psicoterapêutica implica a constituição ou talvez o resgate de um rosto que pode se
configurar como verdadeiramente próprio, capaz de incluir os espelhamentos que o tem
refletido e confiante na imagem que os próprios olhos descrevem e podem ver.
Desse lugar existencial, a alteridade pode vir a ser, cabendo ao analista retratista,
como um espelho, assinalar ao paciente “o reflexo que o vidro lhe mostra“ (Freud, 1912, p.
37), sendo esse trabalho, “um derivado complexo do rosto que reflete algo que está lá para
ser visto e revelado” (Winnicott, 1962, p. 60). Simplesmente.
Retrato nem feio nem bonito, apenas próprio. Talvez... pela primeira vez.
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Among dream / sleep and transference / setting: considerations about transitionality
in clinical psychoanalysis. From Freud to Winnicott
Nadja Nara Barbosa Pinheiro 13
Maria Vitória Campos Mamede Maia 14
Resumo
Nosso ponto de partida é a concepção de transicionalidade como uma via de mão dupla
que permite o trânsito saudável entre: estados subjetivos diferenciados; modos distintos de
organização do material psíquico; diferentes modos de relacionamento com os objetos.
Sobre essa perspectiva, levantamos a hipótese que encontramos no texto freudiano
rudimentos da noção de transicionalidade que nos permitem construir uma ponte entre
Freud e Winnicott no que concerne à proposta clínica da psicanálise. Para levarmos
adiante nossa proposta, tomaremos como eixo central de nossa argumentação o par
sono/sonho, tal como postulado por Freud, para dele derivarmos nossos argumentos em
relação à clínica, nos focando, sobretudo, na transferência e no manejo do setting, no cerne
do pensamento winnicottiano.
Palavras-chave: Transicionalidade; Transferência; Setting; Clínica Psicanalítica.
Abstract
Our starting point is the conception of transitionality as a two-way via which allows the
healthy transit between: a) subjective states b) modes of organization of the psychic
material c) ways of relating to objects. From this perspective, we raise the hypothesis that
we could find, in Freud's work, rudiments of the notion of transitionality that allow us to build
a bridge between Freud and Winnicott concerning to the clinical objectives of
psychoanalysis. To carry on with our proposal, we will take, as the centerpiece of our theses,
the pair sleep / dream, as it was postulated by Freud. From that, we will build our arguments
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regarding to clinic proposals,by focusing, mainly, on the transference and the management
of the setting, as Winnicott has conceived them.
Keywords: Transicionality; Transference; Setting, Psychoanalytical Clinic.
FREUD: SONO/SONHOS, TRANSFERÊNCIA E CLÍNICA.
Em nossa opinião, a leitura retrospectivado modo como Freud (1900/1986a)
concebe a formação dos sonhos, nos permite discernir o caráter fundamentalmente
transicional destes. Para percebermos tal configuração, destacamos um elemento muitas
vezes negligenciado quando pensamos no trabalho onírico: o fato de Freud frisar a função
fundamental dos restos diurnos nesse processo. O autor nos assevera que o trabalho
onírico depende, por um lado dos desejos inconscientes e, por outro, das experiências
diurnas que movimentaram o sonhador em seu cotidiano. É sobre essas vivências, sobre
os afetos aí suscitados, sobre os conflitos aí tencionados, que os sonhos podem se
constituir na medida em que 'despertam' os desejos inconscientes, essencialmente,
infantis. Temos aqui, então, o que há de muito especial nos sonhos: um modo particular de
circulação da energia psíquica que desfaz a dicotomia entre realidade externa e interna,
entre passado e presente, entre alucinação e realização de desejos. Um trabalho que reativa os modos primitivos de funcionamento psíquico e que permite, assim, uma transição
entre variados planos, modos de organização e funções produzindo novas configurações,
transformações, construções.
Para nossas considerações, importa salientar que Freud (1905/1986b) utiliza os
sonhos como modelo para pensar a clínica e conceituar a transferência.A transferência,
também toma as experiências atuais e cotidianas como suporte para a emergência das
vivências inconscientes infantis e primitivas. Tal como o sonho, ela permite um modo de
operar via condensação, fazendo do analista suporte para a sobreposição de imagos
infantis. Ou, via deslocamento, o paciente vivencia, na análise, o que vivenciou outrora,
unindo e separando, passado e presente, processo primário e secundário, alucinação e
realização de desejos. Não à toa, Freud (1912/1986c) nos assevera que a transferência
seja uma área intermediária entre a saúde e a doença, entre o presente e o passado, entre
a realidade interna e a externa, playground sobre o qual o trabalho clínico transcorre.Em
nossa perspectiva, podemos assinalar que assim como os sonhos, a transferência se
apresenta como uma área de 'trânsito' para diferentes conteúdos, representações,
desejos, realidades, permitindo constantes re-organizações e funcionalidades. Tal como
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os sonhos, a transferência é campo de transformação, de produção, de construção.
Freud vai ainda mais além. Em seu argumento, o trabalho onírico depende que o
sonhador se desfaça de suas proteções e se entregue a um modo peculiar de operar:
alucinatoriamente, recuperando vivências infantis, sob o regime do princípio do prazer.
Freud destaca, então, que ao sonhar, as coordenadas tempo/espaço se perdem e se
diluem para serem recuperadas ao acordar. O interessante nesse processo, é que essa
viagem ao informe (Gurfinkel, 2008) produz, como resultado, novas re-organizações
subjetivas e não a desorganização como se poderia esperar. O sonhar é produtor de novos
re-arranjos psíquicos, pois, permite, pela realização dos desejos inconscientes de forma
aceitável ao consciente, 'organizar' os conflitos psíquicos existentes. Podemos inferir,
então, que há uma 'função terapêutica' sendo exercida por meio do sonhar a despeito da
existência de um trabalho clínico. Acreditamos que nesse sentido Freud nos ofereça
argumentos para afirmamos que os sonhos são importantes por se constituírem como a via
régia para o alcance dos conteúdos inconscientes, mas, também, pelo próprio ato de
sonhar em si, na medida em que produz efeitos re-organizadores sobre a subjetividade.Em
nosso entendimento, podemos significar transicionalidadecomo essa capacidade
explicitada pelos sonhos de circulação que permite o percorrer entre diferentes modos e
funcionalidades. No nosso entender, é essa função primordial de produzir novos rearranjos subjetivos que caracterizam os fenômenos transicionais. Ou seja, fenômenos que
permitem que essas 'passagens' sejam efetuadas e cujos resultados são a criação de
novas significações, sentidos e contornos para experiências e vivências primitivas a
despeito do desenvolvimento de um trabalho clínico.
É nesse sentido que podemos perceber que Freud (1917\1986d) destaca em sua
proposição que o movimento regressivo operado nos sonhos se configura como saudável
e sustentado sobre um paradoxo: se ao dormir cada um se encontra narcisicamente
absorto em si-mesmo, paradoxalmente, se está totalmente integre ao ambiente. Ou seja,
para dormir e sonhar é preciso, sobretudo, confiar no ambiente. Há, então, certas
condições a serem cumpridas. Segundo Freud, luminosidade, quietude, temperatura e
segurança são condições necessárias, embora não suficientes, para o adormecer. Porém,
o mais importante é a confiabilidade no ambiente para que haja um relaxamento
propiciador ao sono/sonhar.
Aqui inserimos, então, nossa proposta: se Freud anuncia que para que o sonhar
ocorra seja necessário que algumas condições ambientais sejam preservadas, podemos
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transpor esse modelo sono/sonho para a clínica, onde algumas condições básicas para
que a transferência aconteça também necessitam ser preservadas. Em nossa opinião,
seguindo a proposta freudiana, a condição primordial para que a transferência ocorra,
assim como para que o sonhar ocorra, é a construção de um ambiente confiável. Confiança
no ambiente que não se pode antecipar, mas que precisa ser construída. Ponto no qual,
acreditamos, Freud e Winnicott se aproximam na preocupação com a construção da
confiança por meio de inúmeros instrumentos, tais como, a previsibilidade do espaço
clínico, a freqüência das sessões, a presença do analista, a instauração de um ritmo de
trabalho, a disponibilidade para escutar e para trabalhar. Percebemos aqui a importância
do setting para a condução clínica. Pois é por meio de seu manejo que o analista pode
sustentar o que há de fundamental na clínica: a confiança que sustenta a transferência.O
interessante é que tal como Freud que pensou a clínica tendo como modelo um processo
psíquico não patológico (os sonhos) Winnicott toma como paradigma a construção da
subjetividade, via desenvolvimento emocional.
WINNICOTT: DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL, SETTING E CLÍNICA.
Destacamos que o ponto básico do pensamento winnicottiano se pauta na
tentativa do autor de entender como se dá a trajetória pessoal de um ser humano desde o
momento em que se encontra em um estado subjetivo indiferenciadoa outro ser humano
que dele cuida ao nascer, até um estado subjetivo em que é possível perceber a distinção
entre um eu e um outro, de modo a ser mantida a sensação de continuidade-de-existência,
a despeito das 'descontinuidades'. Winnicott (1945/2000a), para pensar essa trajetória,
destaca alguns elementos importantes, assinalando a existência de diversos planos
distintos que se conectam. A princípio, salienta o autor, somente há um bebê em potencial,
pois esse só existe no âmbito do desejo dos pais, que, ao escolherem ter um filho,abrem
um espaço para sua existência. Ao nascer, acrescenta Winnicott (1945/2000a), há um
plano das necessidades somáticas a serem satisfeitas para que a vida orgânica seja
mantida. Em contrapartida, há um plano do Ambiente que atende a essas necessidades,
recorrentemente, de forma a manter não apenas a vida orgânica, mas igualmente a vida
emocional que se inicia. O importante, nos informa o autor, é que haja a construção de uma
área de experimentação, de sobreposição entre todos esses planos diferenciados, pois
esse encontro delimita uma área de experimentação sobre a qual a trajetória humana
ganha corpo. Trajetória que principia em um momento de completa e absoluta
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dependência de um ambiente que satisfaz as necessidades do bebê.Passa por um
gradativo processo de diminuição dessa dependência, possibilitado pelas sucessivas
falhas desse Ambiente em atender a essas mesmas necessidades. E nesse espaço, na
brecha aberta por essas falhas, a dependência ao Ambiente vai se tornando relativa,
permitindo um lento e inacabado rumo à independência.
Importa salientar que, nessa concepção, a princípio nada existe para o bebê e o
mundo precisa ser construído. Aqui Winnicott (1947/2000b) lança mão do paradoxo para
indicar que essa construção depende por um lado do potencial à criatividade inato de todo
ser humano, mas que só pode se realizar face às provisões ofertadas pelo Ambiente.Isto é,
se o mundo é criado pelo bebê, ele o é a partir dos elementos que lhe são apresentados
pelo ambiente. Portanto, apresentação de objetos e criação dos mesmos se implicam,
embora não se equivalham. Objeto criado e objeto apresentado não são o mesmo, mas a
existência de um é exigência para a existência do outro. É nesse sentido que para Winnicott
(1971/1975), faz-se necessário concebermos a existência de uma área específica entre
apresentação e criação no interior da qual essas operações possam ocorrer.Nos parece
interessante salientar que, no pensamento winnicottiano, essa área de experimentação,
constitui um espaço que indica que a potencialidade à criatividade pode operar tendo como
suporte a presença do ambiente. Área de manipulação e experimentação para a qual
concorrem singularidade e alteridade. Área que delimita não apenas o interno e o externo,
mas o que há de compartilhado entre os semelhantes, na qual mundos são criados, regras
estabelecidas, contornos adquiridos, sentidos alcançados. Para Winnicott (1971/1975), é
nessa área que se vive a transformação, o encontro com o que há de mais pessoal, assim
como com a mais radical alteridade.Área de transformação no interior da qual as transições
entre estados subjetivos, modos de organização psíquica e formas derelacionamento com
os objetos podem ocorrer. Área, portanto, relativa à transicionalidade na qual a trajetória
subjetiva se processa. Podemos perceber, dessa forma, porque na proposta winnicottiana
o brincar é concebido como modelo paradigmático da transicionalidade.
Em desdobramento, a clínica é pensada no seio dessa proposição. Assim,
segundo Winnicott (1955/2000c), os pacientes, quando chegam à análise, chegam com
questões singulares referentes a pontos distintos dessa trajetória subjetiva. Por seu turno,
cabe ao analista perceber em que ponto da trajetória seu paciente encontra-se paralisado
(independente de sua idade cronológica),pois assim ele poderá perceber o que seu
paciente necessita para retomar sua trajetória pessoal rumo à independência. O autor
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salienta, nesse movimento, a importância da transferência, na medida em que, por meio
dela, o paciente fará demandas específicas, explicitando a qual momento subjetivo elas se
referem. Em contrapartida, o analista poderá perceber, qual o tipo de manejo clínico deverá
dispensar, singularmente, a cada paciente, visando facilitar a re-tomada do
desenvolvimento emocional. Não à toa, em Winnicott (1954/2000 d), o manejo do setting
passa a ser motivo de atenção. Se, como vimos o movimento regressivo, relativo aos
sonhos e à transferência, recupera modos de viver primitivos, Winnicott se volta para o
estudo desses momentos arcaicos da organização subjetiva. Sua ideia é que, os mesmos
elementos que estariam em jogo nos estágios primitivos do desenvolvimento emocional
estariam em jogo na clínica ao serem re-atualizados no âmbito da regressão em
transferência. Desta forma, se no estágio da dependência absoluta e até mesmo relativa, o
bebê necessita dos cuidados dispensados pela mãe/ambiente para sua sobrevivência
psíquica e somática, também na clínica o paciente necessitará dos cuidados de seu
analista/ambiente para a manutenção e sustentação de sua sobrevivência emocional.
Nesse sentido, acreditamos que Winnicott acompanha Freud ao afirmar que a
transferência, assim como os sonhos, se configura como importante instrumento clínico
não apenas pelo acesso ao material inconsciente que ela permite, mas, sobretudo, pela
possibilidade de re-instaurar a movimentação, isto é, a transicionalidade re-organizadora.
Igualmente, gostaríamos de destacar que, assim como Freud percebe que para
sonhar, o ambiente deve prover algumas condições básicas ao adormecer para que o sono
advenha, Winnicott (1954/2000d) destaca que algumas condições ambientais devem ser
garantidas por meio do manejo do setting para que a transferência se
estabeleça.Baseando-se em sua proposta sobre o desenvolvimento emocional, Winnicott
(1954/2000d) propõe que o analista deve ser capaz de re-fundar algo relativo à função
materna: dar sustentação e oportunidade para que a criatividade inata opere. Dessa forma
o manejo do setting passa, sobretudo, pela disponibilidade do analista em estar, como a
mãe esteve um dia, disponível ao trabalho. Se Winnicott (1971/1975) propõe que esse
trabalho se especifica na instalação de uma área na qual o brincar acontece, acreditamos
que seja interessante lembrar que o próprio Freud tenha destacado como objetivos da
análise a recuperação, pelo paciente,de sua capacidade de amar e trabalhar. Aqui nos
perguntamos: não poderíamos conceber estes como desdobramentos do brincar infantil?
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The small while lilac welcomed by winnicott
Marcia Zart 15
Resumo
Abordando o caso da Margareth Little, visamos um entendimento dinâmico da paciente e o
manejo de Winnicott. Este encontro diferenciado e tão importante, levou Margareth a
publicá-lo, o que nos propiciou uma visão clara da Clínica de Winnicott. A destruição e a
sobrevivência, como a morte e a vida, circularam durante grande parte da existência de
Margareth. Neste trabalho, vimos que a destruição desempenha o seu papel na construção
da realidade. Porém, para que isto aconteça, são necessárias condições favoráveis e
Margareth encontrou um lugar especial em sua convivência com Winnicott, que foi um
analista que se adaptou às necessidades de sua paciente. Ela encontrou o holding que
precisava para vincular-se em uma relação terapêutica. O ambiente era seguro e flexível, o
que lhe permitia ter o seu próprio ritmo e ser autêntica, além de fortalecer seus laços com a
realidade. A própria destruição é parte de uma criação, e ambas são inseparáveis.
Palavras-Chave: destruição e sobrevivência, Margareth Little, Relação Terapêutica,
Winnicott
Abstract
Addressing the case of Margaret Little, we aim at a dynamic understanding of the patient
and management of Winnicott. This differentiated and important meeting, took Margaret to
publish it, which resulted in a clear vision of Winnicott Clinic. The destruction and survival,
such as death and life, largely circulated during the existence of Margaret. In this work, we
saw that the destruction plays its part in the construction of reality.However, for that to
happen, we need favorable conditions and Margaret found a special place in your life with
Winnicott, who was an analyst who has adapted to the needs of your patient. She found
holding it needed to link up in a therapeutic relationship. The environment was safe and
flexible, which allowed her to have his own pace and be authentic, besides strengthening its
ties with reality. The own destruction is part of creation, and both are inseparable.
Key words: destruction and survival; Margaret Little; therapeutic relationship; Winnicott
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Ao iniciar seu tratamento com Winnicott, Margareth
Little estava com 48 anos de idade. Em uma das primeiras
sessões, ela pensou em suicídio e, no mesmo instante,
aproximou-se de um lindo vaso com lilases brancos que
compunha aquele ambiente terapêutico. Com uma atitude
agressiva, descontrolada ou impensada, ela lançou-o ao chão,
onde ficou destruído em pedaços. Esta situação estava,
possivelmente, revelando os sentimentos que lhe
acompanhavam. Por que ela teria escolhido justamente aquele
vaso pelo qual Winnicott tinha especial afeição, entre tantos
outros acessórios visuais daquele lugar? Será que poderíamos
entender que o espaço vazio daquele vaso representasse o
seu mundo interno? O que ela poderia estar transmitindo ao quebrar o vaso daquela
maneira? Esta atitude agressiva, o vaso escolhido e destruído, a água espalhada ao chão e
os lilases brancos livres do recipiente, poderiam ser a manifestação do processo
inconsciente de Margareth.
No vaso, poderiam estar projetados os anseios, os sentimentos, as aflições, os
sofrimentos, suas emoções, seus relacionamentos vinculares e a vida de Margareth.
Imaginamos o quanto o vaso assemelha-se a um útero, cuja parte interna é composta de
água. A água que toma a forma que o vaso lhe der, mas que sustenta e mantém a vida no
ciclo das flores. E as flores vivendo seu ciclo neste contexto.
Em algum momento, imaginei o vaso como o falso self de Margareth, formado,
cristalizado e rígido a partir de suas vivências anteriores. A água fez-me pensar no líquido
amniótico que auxilia no conforto e na sustentação do período gestacional do bebê;
aconchego que Margareth valoriza, ao encontrar este sentimento ao iniciar uma relação
vincular terapêutica com Winnicott. Então, completei meu pensamento, ao perceber que os
lilases brancos, vistosos, perfumados e com vida, poderiam representar a própria
Margareth, seu verdadeiro self, que se mantém íntegro mesmo após uma tentativa de
destruição.
Não temos registros sobre o que aconteceu com os lilases brancos naquela
ocasião, mas entendi que ficaram inteiros, mostrando sua força, e não fragilidade. O que
quebrou foi o vaso, e a água tomou outra forma; agora não mais se adaptou ao formato
daquele vaso. A água tornou-se livre.
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Margareth relacionou-se com aquele vaso, colocando seu mundo interno em um
objeto externo e, após a destruição do que representa a si mesma, percebe que sobrevive.
Naquele rompante, parece haver a simbolização de seu renascimento. O impulso em
direção ao movimento e à mudança é uma manifestação que confirmam ao bebe que ele
está vivo. De acordo com Winnicott (1990), o bebê imagina que foi seu próprio impulso que
produziu as mudanças, em geral, começando pela cabeça em direção a uma nova e
desconhecida posição, até provocar o nascimento. Neste movimento similar, sentimos
Margareth gerando seu renascimento no decorrer de análise.
Em algum momento, Margareth reconhecia que, em sua ilusão transferencial,
Winnicott era a representação de mãe. Ela dizia: “suas mãos eram o cordão umbilical, seu
divã a placenta, os cobertores as membranas” (Little, 1992). Comparava o tratamento
terapêutico com o período gestacional, avaliando o setting como um útero. Penso que,
mais uma vez, ela declarava inconscientemente um desejo de renascer a partir de seu
tratamento. Margareth precisava sentir a liberdade, tal qual os lilases brancos fora do vaso.
Quando saía a caminhar pelo jardim do hospital onde ficava internada, sem qualquer
proteção da chuva, ter contato com a água representava a volta para um imenso útero, e o
retorno para um lugar que quase sempre nos parece confortável e seguro. As Irmãs da
clínica mandavam alguma enfermeira buscar Margareth com um guarda-chuva, enquanto
ela divertia-se com as gotas que caíam sobre sua pele. Desta forma, as Irmãs repetiam a
mesma atitude de uma mãe intrusiva, que interferia em suas brincadeiras, impedindo suas
elaborações através de experiências e criatividade.
A destruição desempenha o seu papel na construção da realidade. Porém, para
que isto aconteça, são necessárias condições favoráveis. É preciso examinar o princípio
da realidade com olhos atentos e livres de uma lente inibidora, para descortinar processos
ocultos. Após nos familiarizarmos com a transformação pela qual os mecanismos de
projeção capacitam o indivíduo a expressar registros inconscientes.
É possível pensar que Margareth teria projetado suas inquietações psíquicas
neste vaso partido em muitos cacos – que, agora, já nem era mais um vaso – com alguma
falta interna. Havia pedaços espalhados, e era preciso juntá-los. Nesta reconstrução,
aconteceria uma modificação e não voltaria ao seu original. Assim como passamos pela
análise, sofremos mudanças e jamais retornamos à forma original. O vazio que
imaginamos estar na parte interna do vaso estava, na verdade, cheio de lilases brancos.
O branco nos dá a ideia de ausência de cor. No entanto, os lilases brancos são
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coloridos. A água que também preenchia o espaço interno do vaso é incolor e moldava-se à
forma do vaso tal qual um falso self. Contudo, os lilases brancos permaneciam inteiros
após aquele rompante destrutivo, assim como a vida de Margareth. O vaso quebra, a água
sofre modificações por não ficar contida no formato do recipiente, mas as flores
permanecem com sua essência.
No momento em que Winnicott presencia a atitude agressiva pela qual Margareth,
de alguma forma, externaliza seus conflitos mais primitivos, decide ele ausentar-se, saindo
da sala por alguns instantes. É possível que ele tenha se afastado para que sua paciente
visualizasse o “estrago” que havia nela mesma. No momento seguinte, ela mostra para
Winnicott o que ela quer: juntar seus “cacos”, recompor-se, tratar-se, assim como ele pode
ter se afastado por não haver gostado da situação, ou talvez tenha se sentido agredido. Ele
sai de cena para não reagir contratransferencialmente? O analista sente vontade de
interpretar, mas, dependendo do momento, poderá estragar o processo.
Para o paciente, o afastamento do analista pode parecer uma autodefesa deste,
desviando o ataque. C. Winnicott et al. (2007) sugerem que se espere encerrar a crise, para
só então discutir com o paciente o que aconteceu. O aspecto essencial é a sobrevivência
do analista e o caráter intacto da técnica psicanalítica. Podemos imaginar o quanto pode
ser traumático, para o paciente, o falecimento real de seu analista, como aconteceu com a
analista anterior de Margareth. Todavia, identificamos que uma manifestação de atitude
retaliativa do analista teria repercussões negativas ao processo terapêutico.
Em vários pontos de sua obra, Winnicott (1975, 1983, 1994, 2000) ressalta a
importância da sobrevivência do analista aos ataques de pacientes regredidos. Ele nos
mostra que é preciso haver um processo maturacional, para que o paciente possa
desenvolver sua capacidade de usar objetos externos, e salienta que é muito importante
haver um meio facilitador. Margareth encontrou um lugar especial em sua convivência com
Winnicott, que foi um analista que se adaptou às necessidades de sua paciente. É notório
que o que define a direção do tratamento e a posição do psicanalista no processo analítico
é a necessidade singular de cada analisando, de acordo com a natureza da problemática
que apresenta.
Muitos pacientes necessitam do analista para conseguir desenvolver a
capacidade de usá-los. Para eles, esta constitui a tarefa analítica. Indo ao encontro das
necessidades desses pacientes, precisa saber a que está relacionada sua sobrevivência. A
destrutividade é um pano de fundo de destruição inconsciente do analista que, ou
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sobrevive a ela, ou terá mais uma análise interminável (Abram, 2000).
De acordo com o pensamento de Winnicott, somente o paciente tem as respostas
para seus questionamentos. O analista poderá capacitá-lo a perceber o que é identificado
em análise, mas é o paciente quem reconhece e compreende o que acontece em sua vida.
O que Winnicott esperava de Margareth é que ela, de fato, juntasse os cacos do
vaso e os seus cacos. Porém, impressiona-se por ela tê-lo feito exatamente em uma
situação de revivência de traumas primitivos. A destruição e a sobrevivência ficam muito
próximas, aparecendo simultaneamente, sem o tempo necessário para o processo
analítico.
Winnicott (1990) defende que o ambiente suficientemente bom supõe uma mãe
adaptada às necessidades do bebê, assim como um analista adaptado às necessidades
de seu paciente. Percebemos que, mesmo viajando em férias, Winnicott estava com
Margareth em seus pensamentos e cuidava dela, assim como um pai lembra de seus filhos
e como estão sempre, de alguma forma, na mente deles.
Mesmo que ocorra uma ruptura na situação familiar, quem tiver alcançado a
capacidade para desenvolver vínculos encontrará substitutos e evitará situações que
poderiam ser traumáticas. Assim, vemos que Margareth possui esta capacidade de criar
vínculos, o que fez com que ela criasse substitutos para as perdas e os traumas que teve
em sua vida. Winnicott foi um grande elo vincular para Margareth, pois sabemos que havia
uma relação estreita entre os dois.
A forma especial como Winnicott tratava Margareth parece ter sido um grande diferencial
dos tratamentos que ela havia realizado até aquele momento. Provavelmente tenha sido
uma relação também muito diferente da relação de afeto que ela teve com seus pais.
Margareth relata que Winnicott sempre abria a porta para ela, e todas suas
sessões terminavam com café com bolinhos. A convivência que eles tinham era muito
confortável. Assim ela definia o que sentia com seu analista: uma relação de aconchego.
Um lugar gostoso de estar. Este pode ter sido um sentimento novo para ela, algo que ela
jamais havia experienciado.
Precisamos lembrar que, no mesmo período em que ela descobria este novo
sentimento, ela também vivia a sua primeira experiência afetiva com um homem, que ela
define como a mais importante.
O pai de Margareth era hostil, agressivo, invasivo, como um inimigo; a mãe era
ansiosa, preocupada, nervosa, inquieta. Foi com a troca realizada com estes vínculos que
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ela viveu suas primeiras experiências de vida e passou grande parte de sua existência. Ela
precisava de um trabalho terapêutico que pudesse fazer uma integração das
representações psíquicas que habitavam suas percepções. Com Winnicott – calmo e
silencioso – Margareth encontrou o holding que precisava para vincular-se em uma relação
terapêutica. O ambiente era seguro e flexível, o que lhe permitia ter o seu próprio ritmo e ser
autêntica, além de fortalecer seus laços com a realidade.
Margareth confirma que seu analista se importava de forma real com seus
sentimentos e era firme, sem ser rude. O holding favorável é um dos aspectos mais
importantes e considerados no setting winnicottiano. Foi assim que ela encontrou
condições favoráveis para reconstruir a sua realidade. Ela percebe que ele lhe proporciona
um ambiente adequado às suas necessidades nas sessões terapêuticas. O objetivo da
análise é que, a partir deste ambiente suficientemente bom, o paciente regredido retome o
processo de reconstrução de si mesmo e de suas relações vinculares.
De acordo com relatos de Margareth, para que Winnicott pudesse descansar em
alguns períodos de férias, ele encaminhava temporariamente seus pacientes mais
dependentes aos cuidados de uma instituição ou outro profissional, mas, mesmo assim,
ele mantinha contato constante com seus pacientes.
Havia espontaneidade e elasticidade da técnica nas atitudes de Winnicott,
demonstradas em diversas situações, como quando ele vai quatro vezes na semana em
sua casa para a realização das sessões terapêuticas, durante o período que Margareth
estava adoentada e impossibilitada de deslocar-se ao seu consultório.
Estava próximo das férias de Winnicott, e ele propôs uma internação voluntária a
Margareth, durante este período. Acalmando os medos da paciente, Winnicott combinou
que estaria permanentemente em contato no período que estaria distante. Por cinco
semanas, Margareth ficou internada. Nos primeiros dias, sentiu-se abandonada e
esquecida, sentimentos que qualquer criança poderia ter, quando longe de seus pais. Ela
fez uso de lápis/caneta e papel, talvez como algo que lhe manteria ligada à Winnicott.
Seriam objetos transicionais? Ela começou a fazer apontamentos de suas percepções e
naturalmente as palavras transformaram-se em poesias. Em certa ocasião, ao solicitar
alguns momentos sozinha, não foi permitido, então, em resposta de fúria, quebrou tudo que
estava em seu entorno. Novamente, ela responde com destruição, na tentativa de
conquistar algo que desejava.
Foram vários os objetos transicionais usados por Margareth. Sabemos que estes
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auxiliavam nos períodos de afastamento de Winnicott. Ela gostava muito de um lenço que
havia recebido dele, objeto que lhe trazia um pouco de sua presença. Ela mantinha este
lenço sempre junto dela, assim como um cachecol de lã azul, que ela gostava muito e do
qual ela nunca se separava. Um cachecol nos traz a ideia de aquecimento e conforto.
Algumas pesquisas sugerem que as extremidades, incluindo o pescoço, são áreas do
corpo muito importantes de proteger do frio para evitar a morte. E o frio do qual Margareth
se protege talvez tenha sido a frieza das experiências vinculares anteriores, que não lhe
proporcionavam o conforto que ela almejava.
Depois deste momento de crise, possivelmente pela interferência de Winnicott,
Margareth pode permanecer com exigências reduzidas, certamente com o controle de
Winnicott mesmo à distância. Durante este afastamento, ela passava os dias dormindo,
lendo e rabiscando, muitas vezes pintando as paredes do quarto.
Margareth fazia muito uso da pintura. Ela dizia que se sentia utilizando forças
destrutivas e construtivas em um constante processo de criatividade que lhe trazia
sentimentos bons. Relata ela que não é possível pintar sem destruir uma tela branca,
paredes ou folha de papel e tubos de tintas. É preciso destruir algo para que possa existir
algo novo, tal qual o mundo interno representado pelo vaso quebrado, que referimos no
início do texto.
Podemos acreditar que as atividades realizadas por Margareth como: pintar as
paredes ou telas ou fazer desprendidos apontamentos que se transformavam em poesia,
foram importantes para auxiliar no processo de apropriação gradativa de seu self.
São nestes casos que o sujeito – podendo ser altamente competente em sua área
de atuação e tendo, inclusive, sucesso – verbaliza queixas constantes do sentimento de
inutilidade, de falta de sentido para sua vida.
Consideramos que a agressividade e as atitudes destrutivas de Margareth foram
saudáveis, e ocasionaram uma forma de amadurecimento psíquico que possibilitou seu
destaque em outros campos de sua vida, tornando-a uma pessoa com sucesso
profissional, ocupando um lugar entre os grandes nomes da psicanálise no Middle Group.
A própria destruição é parte de uma criação, e ambas são inseparáveis. A
destruição e a sobrevivência, como a morte e a vida, circularam durante grande parte da
existência de Margareth. E entre morrer e viver, Margareth, ao quebrar o vaso, nos
comunica que decide viver.
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9. A CLÍNICA DA ILUSÃO E SUA EPISTEMOLOGIA
The Clinic of Illusion and its Epistemology
Reinaldo Lobo 16
Resumo
Este trabalho discorre sobre um fenômeno pré-transicional que é condição de
possibilidade para a constituição dos fenômenos transicionais e do objeto transicional: a
ilusão. Ressalta sua incidência no desenvolvimento do sujeito humano, seu lugar na
infância, sua permanência na vida adulta e, sobretudo, sua função na clínica psicanalítica.
Quanto à clínica, o trabalho propõe uma inversão básica do enfoque preconceituoso sobre
a ilusão, cujo termo confunde-se com o seu uso pelo senso comum e cujo verdadeiro
sentido de poiesis é fundamental para a emergência do sujeito humano, na vida psíquica e
na cultura. Por meio de exemplos clínicos, o autor sugere uma reinterpretação das
interpretações, intervenções e assinalamentos correntes na clínica psicanalítica,
introduzindo o manejo e uma nova concepção de limite do analisável, em consequência da
viragem epistemológica proposta pela ilusão.
Palavras-chave: alucinação - ilusão - realidade - simbolização - limites.
Abstract
This paper elaborates upon a pre-transitional phenomenon which lies as possibility
requirement for the constitution of the transitional phenomena and the transitional object:
illusion. It accentuates its incidence on the development of the basic subject, its position in
childhood, its persistency throughout adult life and , primarily, its function within the
psychoanalytic clinic. As to the clinic, the framework proposes a basic inversion of the
prejudicial approach on illusion, whose designation usage is confounded by common sense
assumption and whose true sense of poiesis is fundamental for the emergency of the
human subject into psychic life and into culture. Throughout clinical examples, the author
suggests reinterpreting current interpretations, interventions, and signalments within the
psychoanalytic clinic, by introducing the handling and a new conception of limit of
analyzable, as the derived outcome of the epistemological shift proposed by illusion.
Key words: hallucination-illusion- reality- symbolization-limits.
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"Pise suavemente, pois você está pisando nos meus sonhos." 17
1. UM PROBLEMA CLÍNICO
A história de um caso clínico é apresentada no filme norte-americano "A Garota
Ideal" ("Lars and the real girl", título original), uma produção de 2007. Não farei a análise do
filme, pois não se trata de psicanalisar aqui um objeto cultural como se fosse um paciente.
Limitar-me-ei a considerar o caso clínico contido na narrativa.
Lars, o personagem central, é um jovem de uma pequena cidade do interior dos
EUA, que perdeu os pais recentemente e vive numa espécie de garagem na casa da
família, ocupada pelo irmão,casado e mais velho, e a cunhada grávida. Ele é um homem
calado e solitário, um sujeito "esquisito", como se diz.Trabalha no escritório de uma
empresa em função bastante modesta, numa"baia" ao lado de dezenas de outras,
presumivelmente com computação. Extremamente tímido, nem nota o interesse de uma
colega bem jovem que procura se aproximar e que ele evita distraidamente. A cunhada,
bastante sensível, preocupa-se com sua dificuldade de socialização e tenta convidá-lo
inúmeras vezes para jantar, aproximar-se, conversar. Ele evita o contato sempre que pode.
O irmão fica intrigado com seu estado, mas não sabe o que fazer. Lars tem boa índole,
cumprimenta a todos na cidade, na igreja, faz pequenos favores e as pessoas têm simpatia
por ele. Consideram-no inofensivo, apenas um introvertido. Parece entreter-se com o
computador e a internet.
Uma certa noite, Lars bate na porta do irmão e da cunhada e diz que tem uma
novidade. Está namorando, sua namorada chegou de viagem, está na garagem e ele
gostaria de apresentá-la. Segundo ele, ela é de origem latina, chama-se Bianca, uma
brasileira com pai dinamarquês, sente muito frio no clima norte-americano e é muito
delicada, além de linda. Um detalhe , ela é cadeirante, tem uma deficiência que não lhe
permite andar como todo mundo. Diz que precisará comprar para ela uma cadeira de
rodas. Um tanto surpreso, mas eufórico com a novidade, o casal convida Lars a trazê-la
para um jantar e se prepara para recebê-los com muito esmero, abrindo um bom vinho e
fazendo uma comida especial.
Quando Lars chega com a "namorada", a surpresa torna-se perplexidade, quase
estupefação. O susto é tanto que o irmão e a cunhada não conseguem abrir a boca e
17
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ouvem Lars a maior parte do tempo em silêncio, mal acreditando no que presenciam.
"Bianca" é uma boneca de silicone e cera, imitando uma mulher real e foi secretamente
comprada por ele , via internet, num site pornográfico que vende réplicas quase perfeitas
de seres humanos para pessoas solitárias se masturbarem e manterem "relações
sexuais". Essas bonecas ganham nomes, perfis étnicos e histórias criadas pelos
fabricantes,além de imitações de órgãos sexuais, a fim de parecerem "verossímeis".
O irmão e a cunhada não sabem o que fazer diante da novidade bizarra. O irmão
quer desmascarar a "farsa" de Lars e mostrar-lhe que está louco. A cunhada o impede,
mantém a aparência de sociabilidade, "conversa" com Bianca através da "tradução" de
Lars e pede tempo ao marido para estudarem o que vão fazer. Num outro dia, o irmão se
desespera e diz para Lars que não há ali namorada alguma nem mesmo um ser humano,
mas uma boneca. E acrescenta que ele está maluco. Lars ignora o irmão e continua falando
sobre as características e qualidades de Bianca. Impotente, o irmão se rende à opinião de
sua mulher e espera.A esta altura, decidem consultar uma médica generalista da pequena
cidade.
A pretexto de examinar Bianca, uma estrangeira que poderia estranhar o clima e
ter sua saúde afetada, a médica atrai Lars para seu consultório, observa o "casal" e faz um
diagnóstico. Lars não é um caso crônico de esquizofrenia, mas está sofrendo de uma
psicose circunstancial, reativa, apresentando um elaborado delírio. A médica decide ir
devagar, sustentando a "farsa" e estimulando a família a manter a defesa delirante do
rapaz. Ela o convida a comparecer uma vez por semana em sua clínica, a fim de cuidarem
da "saúde de Bianca". E assim começa um holding delicado onde a situação é sustentada
por ela e a família. Aos poucos, toda a população da pequena cidade começa a colaborar.
Ninguém desmente Lars, as senhoras perguntam pela saúde de Bianca, a cumprimentam
na rua quando é empurrada em sua cadeira de rodas pelo "noivo" ou está presente no culto
dominical.
O tempo passa, a rotina prossegue,mas algo começa, aos poucos, a ocorrer com
Lars. À medida em que Bianca é plenamente "aceita" pela comunidade, um certo
desconforto dá sinais de afetá-lo. Parece que alguma dúvida se instalou nele, o delírio
começa a enfraquecer e Bianca "adoece". As pessoas em volta propiciam cuidados e
preocupações com a boneca, mas Lars informa que ela está mal, sofre muito, começa a
elaborar um luto e, finalmente, ele a recolhe morta num lago.Há o velório, o funeral,
discursos de despedida e, na cena final, a médica observa de longe o luto dele junto ao
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túmulo e vê a jovem real que sempre esteve por perto se aproximar. Os dois conversam
baixinho e combinam um encontro. O filme termina com o olhar esperançoso e o sorriso
benévolo da médica sensível.
O delírio deslizou gradualmente para a ilusão e, desta, para a experiência real,
graças ao holding oferecido. O momento de hesitação e dúvida foi o início da ilusão, no
sentido em que utilizamos o termo. A alucinação psicótica difere da ilusão, como veremos
adiante. No caso de Lars podemos falar de alucinose, nos termos que a psiquiatria define. A
ilusão se aproxima mais daquele fenômeno de transformação em alucinose descrito por
Bion, ainda que não se defina do mesmo modo. Postulo que os fenômenos alucinatórios,
incluindo aí a alucinose e a transformação em alucinose, são manifestações fortes de
crença e de fechamento do foco psíquico, enquanto a ilusão pressupõe uma crença
relativamente fraca e incluí uma divisão mínima do sujeito, além de um certo grau de
hesitação e dúvida. Ambos envolvem forte desejo de crença e um grau de concretude que
não evolui diretamente para a simbolização no seu sentido mais pleno. Mas também
postulo que, em ambos os casos, o holding é crucial para a abordagem clínica e para o
amadurecimento humano.
O problema da médica e da família do filme é o mesmo com que nos defrontamos
na clínica: o que fazer? Confrontar o paciente com a realidade? Dissolver sua crença por
parecer uma alucinação ou um delírio? Esperar? Até quando? Sustentar uma
"irrealidade"? Como colocá-lo em contato com a realidade interna e externa sem delirar
junto com ele?
Um flash da nossa clínica cotidiana: a analisanda, uma mulher adulta, entra no
consultório, deita no divã e diz: "Ontem conheci o homem da minha vida". Para nós,
analistas, surgem imediatamente dúvidas sobre o sentido do que ela diz e o modo como o
faz. Muitos pensamentos podem nos acometer diante dessa declaração taxativa e
surpreendente. Uma interpretação comum consistiria em pensar que essa mulher está
alucinando, substituindo a experiência por uma realização alucinatória de desejo.
Poderíamos também pensar em transformação em alucinose, produto da área psicótica da
personalidade, e o evento como parte das alucinoses nossas de cada dia.
Como pode ela saber quem é aquela pessoa que encontrou pela primeira vez?
Como pode prever o futuro? O que "conhece" com tanta certeza? Essa mulher -- pensaria o
seu analista-- está em sérias dificuldades quanto à sua percepção e possivelmente vai se
meter em encrencas amorosas e pessoais. Ela não conhece os limites entre realidade e
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fantasia? Não estará ela apenas fantasiando, como se diz na linguagem comum, sabendo,
no fundo, que tudo não passa de um devaneio? Mas, neste caso, ocorre que a mulher
parece crer no que diz e não indica estar brincando com imagens nem metáforas. Mostra
um tom apaixonado na voz e uma ênfase aparentemente indiscutíveis. Parece acreditar no
que está dizendo entusiasmada. No entanto, hesita, faz uns segundos de silêncio, como se
esperasse uma confirmação ou uma resposta do analista. Surge a questão: o que dizer a
ela?
Ocorre que seu analista --o analista que imagino-- sentiria um forte compromisso
ético com a verdade, esse alimento da vida psíquica, e, em decorrência, criaria coragem e
confrontaria a analisanda, mostrando-lhe seu irrealismo, sua precipitação e sua dificuldade
em lidar de modo adulto com a experiência e suas surpresas. Poderia dizer-lhe
ainda,talvez, que ela estaria a caminho de uma possível frustração e de um sofrimento
maiores do que os que pretendia evitar, se mantivesse sua crença ingênua. Assinalaria
também -- se quisesse seguir no mesmo caminho-- a negação da angústia da analisanda
diante da sua própria ignorância, incerteza e falta de controle sobre a "realidade", bem
como a cisão entre a parte alucinada de seu self e a parte sadia que seria capaz de
reconhecer os sinais de perigo. Poderia, enfim, perguntar-lhe como ela chegou àquela
ideia.
Esse analista poderia levantar outras hipóteses, confirmadas ou não por sua
intuição ou pela resposta da interlocutora: não estaria a analisanda falando de outro
homem que não ele,o analista, para causar-lhe ciúme? Não seria ele próprio esse homemanalista da vida dela, ou seja, ela encontrou o analista que procurava? Estas seriam
declarações transferenciais de natureza mais neurótica. Por que ela introduz esse assunto
no início da sessão, como se comunicasse uma boa notícia, dando conhecimento ao seu
interlocutor de que uma espécie de meta foi atingida: ela encontrou, enfim, o homem de sua
vida? A própria análise agora poderia encerrar-se?
A fala desse analista imaginário e caricatural, poderia estar perfeitamente
coerente com uma atitude de benevolente atenção flutuante no trabalho do aqui-e-agora
da sessão, uma vez que essa atitude -- uma busca de evitar saturação e preconceito --, não
impede absolutamente de captar apenas uma parte da fala da analisanda. Toda percepção
do analista tem vários ângulos, assim como toda interpretação (ou assinalamento ou
intervenção) pode ser sobredeterminada. Aqui, não estamos falando de um erro técnico do
analista, mas de uma escolha de perspectiva conceitual: ele preferiria trabalhar o
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fenômeno alucinatório da analisanda -- chamando de alucinação ou de alucinose...Penso
que o analista que assim o fizesse estaria precipitando-se e, em alguns casos
semelhantes, provocando uma situação capaz de comprometer toda a possibilidade de
uma análise. O que dizer, então, à paciente sobre a sua declaração? Ficar em silêncio?
Vejamos: faltaram algumas perguntas fundamentais do analista para si mesmo:
quem está falando? Em que momento de seu desenvolvimento e de sua análise está a
pessoa que fala? Que função tem essa crença na estabilidade deste sujeito em particular?
Qual o contexto transferencial (pré-edípico,edípico) da situação analítica?
Precisamos de certo cuidado para não confundir ilusão com alucinação, fantasia,
devaneio, delírio,etc. Considero ilusão um termo psicanalítico e não psiquiátrico. Um
colega lembrou-nos, em trabalho relativamente recente18, as definições clássicas da
psiquiatria sobre o assunto: "Alucinação --percepção sem objeto; Delírio-- encadeamento
interno de lógica irretorquível, construída sobre premissas alucinatórias ou ilusórias;
Alucinose- presença de alucinações e de quadros delirantes em personalidades de resto
conservadas; Ilusão --percepção distorcida de um objeto real."
Para nós, ilusão não é uma percepção distorcida de um objeto real nem tem o
sentido comum atribuído pela fé perceptiva de erro, engano,armadilha, trapaça (iludir
alguém), imagem distorcida (ilusão de ótica)ou visão parcial de algo. Ilusão, em nossa
perspectiva conceitual, constitui o efeito de criação decorrente da relação do sujeito
com o objeto subjetivo.
Como todos sabem esta é uma idéia proveniente da obra de Winnicott. Contudo,
depois de definí-la segundo Winnicott, gostaria de comunicar o meu uso pessoal da ideia
que, talvez, nem todos compartilhem e eu aproveito para pedir desculpas por isso. Aliás,
como quase tudo em psicanálise, Freud já havia entrevisto a natureza do objeto subjetivo
em seus fragmentos publicados em 1939, alinhavados um pouco antes de morrer, quando
escreveu: "Eu Sou o Seio", atribuindo essa postura imaginária ao bebê19. Ao entrar na vida,
logo no início, o bebê cria e encontra um objeto-- o seio. O objeto subjetivo é, primeiro, uma
criação do bebê.
18
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mais tardio dos dois; recai no ser após a perda do objeto. Exemplo: o seio. O seio é uma parte de mim, eu sou o
seio. Mais tarde apenas: eu o tenho, isto é, não o sou."
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Winnicott apresentou o assunto em 1947, durante a palestra "Further Thoughts on
babies as persons", da seguinte maneira: "Imaginemos um bebê que nunca foi alimentado.
A fome chega e o bebê está prestes a conceber alguma coisa; a partir da necessidade o
bebê está prestes a criar uma fonte de satisfação, mas não há experiência anterior para
mostrar ao bebê o que há para esperar. Se nesse momento a mãe coloca seu seio lá onde o
bebê está prestes a esperar alguma coisa, e se tempo suficiente é concedido ao infans
para tatear com a sua boca e suas mãos, e talvez com o nariz, o bebê cria precisamente o
que está para ser encontrado. O bebê adquire finalmente a ilusão de que esse seio real é
exatamente a coisa que foi criada a partir de sua necessidade, de sua avidez e de suas
primeiras pulsões de amor primitivo. A visão, o odor, o gosto são registrados em alguma
parte e após um momento o bebê talvez estará criando alguma coisa de semelhante ao
seio que a mãe tem a oferecer. Umas mil vezes antes do desmame, esta introdução
particular à realidade externa pode ter sido dada ao bebê por uma mulher, a mãe. Umas mil
vezes existiu o sentimento disso que faltava, foi criado e foi encontrado estando lá. A partir
disso se desenvolve uma crença de que o mundo pode conter isso que falta e tem
necessidade, com a consequência de que o bebê tem a esperança de que há uma relação
viva entre a realidade interna e a realidade externa, entre sua criatividade primária inata e o
mundo no seu conjunto, que é compartilhado por todos" 20.
Observemos, de saída, alguns detalhes dessa-- no mínimo-- interessante
descrição da primeira mamada teórica: 1. há um primeiro momento em que o bebê busca
algo que não está lá; ele está prestes a criar, mas ainda não criou e só se dá a consumação
de uma criação pelo encontro com o seio -- é como se fosse uma criação aprés coup, mal
comparando,mas, de qualquer maneira, é a presença do objeto real que dá sentido
posterior de criatividade à criação; 2. seria possível dizer, se quisermos usar uma
linguagem que não era de Winnicott, que o "status quo ante", anterior à criação, poderia ser
descrito como uma alucinação do seio, mas ocorre que uma alucinação, se for definida
como a substituição de um objeto ou sua representação, pressupõe uma experiência
anterior do objeto, o que o bebê não tem. O que existe é uma expectância , se pudermos
dizer assim. Algo aberto, não definido anteriormente, exceto que impulsionado pelas
necessidades e pulsões básicas.
Pode-se postular uma inscrição de imprint do tipo "kantiano", qualificando essa
20
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expectância, como fizeram Konrad Lorenz, o etólogo, e outros autores. Assim, haveria uma
espécie de pré-concepção do seio que, ao encontrá-lo de fato, produziria uma realização-como se encontra em Bion, por exemplo. Mas Winnicott não está preocupado em qualificar
a natureza formal da subjetividade, seu caráter de proto-pensamento nem a sua
capacidade cognitiva e racional.
A obra winnicottiana apresenta um diferencial epistemológico ao modificar o
dilema interno/externo. Propõe a existência de um espaço potencial e, consequentemente,
de uma terceira área da experiência, que não é "ou isto/ou aquilo", interna ou externa, mas
está no objeto e ao mesmo tempo no sujeito, pois é relacional e contínua. Essa reflexão
permeia toda a obra de Winnicott. Para ele, o próprio pensar supõe uma continuidade
relacional entre o indivíduo e o seu ambiente, emerge de um contexto, como defesa
(produção intelectual) em relação ao "insulto" constituído pelo princípio de realidade, isto é,
como preservação da onipotência primitiva (e potencialmente criativa) do pensamento. Há
uma continuidade ontológica entre mãe e bebê, sendo o pensar resultante de um processo
de recepção materna e de criação onipotente da criança, às custas de uma vitória relativa
sobre o princípio de realidade. Nas etapas anteriores ao pensar propriamente dito, a
importância da onipotência é ainda maior.
Ao contrário da psicanálise clássica, Winnicott não via a onipotência primária
narcísica como necessariamente negativa, nem enxergava a frustração real e o ferimento
narcísico como bens positivos ou conquistas a serem impostas necessariamente sobre o
princípio do prazer. Ele os situava, porém, como partes de um processo intermitente de
resgate da onipotência, pois a psique considera o princípio de realidade um insulto e tenta
ganhar terreno permanentemente contra sua hegemonia, reconciliando-se no plano da
realidade quando este vem envolto em criação e, portanto, de um colorido que resulta na
capacidade de estar vivo. A frustração psíquica e humana é inevitável, mas não
obrigatoriamente desejável como um valor ou mesmo um instrumento privilegiado para o
pensar. A des-ilusão é igualmente inevitável; decorre do amadurecimento e do progressivo
reconhecimento do outro.
As defesas iniciais do bebê constituem, como em Bion, os primeiros processos
psíquicos, mas não seria preciso torná-las funções estruturais. Se o pensamento de Bion é
estruturalizante e opera sob o conceito de sincronia, criando grades referenciais para o
aparelho psíquico, a epistemologia de Winnicott tem implícita a diacronia, a temporalidade,
os ritmos e a fluidez do ser. No pensamento winnicottiano, a aproximação e a reconciliação
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com a realidade dão-se pelos processos transicionais, passando pela marca do princípio
do prazer e pelo jogo, fontes do simbólico mais simples e do mais sofisticado. Antes, há o
processo de instauração do espaço potencial, passando pela ilusão-desilusão, que é um
fenômeno pré-transicional e condição de possibilidade da transicionalidade.Há um
movimento contínuo no processo que vai do pré-transicional ao transicional,
passando,pois, pela ilusão, no qual o sujeito cria a realidade externa e, no mesmo ato
constitutivo, pega algo da realidade externa para si e transforma em si mesmo. A mãe
suficientemente boa alimenta a onipotência do bebê e, até certo ponto, vê sentido nisso. E,
acrescenta Winnicott, a mãe o faz repetidamente. Essa disponibilidade materna-- a
"preocupação materna primária" -- é uma condição de possibilidade para a emergência da
capacidade de simbolizar do bebê, tanto quanto a sua própria alucinação (criação) do
mundo e o encontro com ele.
Diferente do modelo kleiniano clássico, para o qual o símbolo se instaura
sobretudo na ausência (o não-seio de Bion, signo de frustração), substituindo o objeto
perdido, para Winnicott o potencial alucinatório torna-se simbólico na presença de um
outro. A mãe real e/ou o objeto externo disponível (ou indisponível,neste caso
determinando uma patologia) são o que configuram um ambiente favorável para a criança
suportar o jogo da presença e da ausência ("Fort-da"). No caso clínico contido no filme
citado, é a presença da médica e do progressivo envolvimento da família e da comunidade
com a sua crença subjetiva o que possibilita a Lars suportar gradualmente a realidade. Ele
vai deslizando, como dissemos, do delírio para a ilusão e, desta, para a experiência dos
vínculos amorosos, graças ao holding que lhe foi ofertado pelos outros, pelo ambiente
suficientemente bom naquele caso.
CONCLUSÕES : INVERTENDO A PERSPECTIVA
A psicanálise tradicional vê a ilusão apenas como um obstáculo a ser vencido. Até
mesmo o pós-kleiniano Bion, que falava da expectativa do seio, propõe estas opções: ou
há um encontro feliz entre pré-concepção e objeto, acontecendo uma realização, ou
,então, na ausência do seio ocorre o dilema entre simbolizar, tolerando frustração, e a saída
patológica, isto é, a alucinação do seio. Do ponto de vista winnicottiano, pode ocorrer
também um novo caminho: a ilusão, ou seja, a criação sem objeto objetivo, a relação do
sujeito com um objeto (provisório) subjetivamente criado. Ainda não é um estado em que

78

Reinaldo Lobo

haja plena simbolização e nem mesmo transicionalidade, mas aí está o preâmbulo para
isso, pois a fonte é a criatividade primária. Ilusão envolve poiesis, isto é, a criação de novas
formas, figuras e realidades potenciais.
Há uma clínica da pré-transicionalidade e esta a que me refiro é uma vertente
dela. A criação do objeto subjetivo obriga a uma adaptação do analista, de sua "técnica",
digamos,para acompanhar o analisando. O mesmo vale para o caso da paciente que
chegou dizendo: "Ontem encontrei o homem da minha vida". Se começássemos
interpretando sua "alucinação" ou formulando uma interpretação transferencial sobre a
relação dela com o analista, estaríamos fazendo uma intervenção não só fora do timing,
mas também errada. Nessas situações, com esse tipo de analisando, é preciso inverter o
processo interpretativo, entrando pelo avesso do juízo ou do teste de realidade. Convém
entrar a partir do interior da ilusão, sustentando-a. Assim, com a analisanda que encontrou
"o homem de sua vida", seria bem interessante iniciar assim: "Como ele é?" A conversa
pode durar um certo tempo, o tempo necessário para a dissolução da crença, para o
contato com a experiência e a elaboração, mas talvez a análise não se interrompa
precocemente.
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The holding possible and impossible and implications for clinic
Angela May 22
Resumo:
O artigo discute a importância da presença viva do analista dentro e fora do setting. A
autora ilustra o texto com três vinhetas, tentando proporcionar o que chamou de um
holding ético, numa condição de dependência absoluta ajudando assim pacientes a
superar condições difíceis de vida. Também discute através dos exemplos clínicos como
precisam, os analistas, tomar cuidado com as facilidades tecnológicas (sms, e-mails, etc).
Palavras chaves: holding, setting, regressão à dependência
Abstract
The articley discusses the importance of the analyst's perseverance in and outside the
setting. The author illustrates the text with three vignettes, in an attempt of providing what
she calls an ethical holding, in a condition of absolute dependency helping in this manner
patients to overcome difficult life situations. Also discussed through clinical examples how
analysts need to take caution with technological facilities (SMS, e-mails, etc.).
Key words: holding, setting, regression to dependency
Quando fui convidada a participar da mesa Holding e Interpretação, lembrei-me
do VI Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de D.W.Winnicott – Criatividade e
Clinica de 2011, especificamente da mesa sobre “A era eletrônica no Setting” onde tivemos
discussões sobre momentos específicos e atuais com pacientes de“ encontros extrasetting”. Analisandos recebiam holding dos seus analistas em diversas situações, como
telefonemas, e-mails, mensagens por celular, etc. Esta discussão imediatamente remeteume a uma situação clinica extremamente difícil que vivi. Ela teve inicio há
aproximadamente 15 anos e me fez pensar na necessidade de tomarmos muito cuidado
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para não sermos enredados pelas diversas facilidades tecnológicas que nos põem em
contato com os clientes, podendo perder a vital importância de um encontro vivo, criativo e
profundo.
O setting analítico proporciona um ambiente de holding. É nesta condição que
procuramos ajudar os nossos pacientes. Criam-se combinados que o paciente
teoricamente aceita, são regras como horário, pagamento, constância.
Em “Holding e Interpretação”, logo no inicio (1968 p. 1), Masud Khan conta que
Winnicott foi convidado para uma conversa com padres anglicanos que estavam
preocupados em como distinguir quando podiam ajudar os seus fiéis com uma conversa ou
quando esse fiel necessitaria de ajuda psiquiátrica. Winnicott pensou, e respondeu que
este último seria aquele que lhes provocava tédio, o outro, interessante, provavelmente
poderiam ajudar. Ou seja, sugere que o sujeito entediante, necessita de um encontro
especial, dentro de um setting para que possa receber um holding, com um analista
disposto a ter uma escuta apurada que possibilite a interpretação do que Winnicott intitula
que o “que é entediante, é intrinsicamente inautêntico”.
Não é não autêntico por se tratarem de pessoas com um sofrimento psíquico tal
que o verdadeiro self fica muito oculto e um viver criativo saudável bloqueado. Estabelecida
uma aliança terapêutica de confiança, temos a possibilidade de uma regressão terapêutica
(cf. Winnicott, 1954), podendo-se trabalhar as questões implicadas nestes sofrimentos.
A regressão à dependência propicia uma possibilidade de um “começar de novo”
(Balint, 1932) a partir das falhas ambientais que o sujeito viveu na mais tenra infância. O
paciente difícil fica cristalizado nestas questões podendo com o seu analista fazer o luto
necessário e quem sabe começar de novo. No caso do paciente psicótico ou borderline,
esta jornada será tensa, e atingir este estado, não é e nem será uma missão simples.
Teremos que dar conta de atendê-los dentro de suas necessidades, às vezes fazendo
manejos ou placements, sem grandes interpretações. Não é o paciente que se adapta a
técnica, é o analista que se adapta às necessidades do pacientes, fazendo os ajustes
necessários. Algo novo, pós Freud, alertado por Ferenczi e amplamente divulgado,
utilizado por Winnicott.
Alinharei agora a teoria com a prática clinica. Para isso, utilizarei 3 vinhetas.
1.

Vinheta
Barbara pedia para que eu a ajudasse a conquistar a sua mãe. Disse que
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poderíamos conversar sobre o seu sofrimento, deixando-a talvez na ilusão que poderia sim
ajuda-la. Foram aproximadamente três anos de atendimento, onde a tensão existia, ela
relatava com um sofrimento atroz o que tinha vivido com sua mãe. Suas vivencias eram
traumáticas. Seus sentimentos eram ambivalentes, amava a mãe, mas odiava por não ter
sido atendida em suas necessidades achava que a mãe só gostava dos filhos homens.
Mesmo não indo vê-la, nunca entrava na casa da mãe, não reconhecia seu ódio de forma
manifesta. Falava da mãe com certa idolatria. Deixava sua filha para a mãe cuidar. Tinha
esperança que a filha tivesse com ela aquilo que ela não teve.
Muitas vezes telefonava-me angustiada, querendo morrer. Conversar comigo era
importante na época, sentia que podia gradativamente confiar toda a sua história, eu era
para ela uma pessoa que tinha uma disponibilidade enorme, aparentemente sempre a
ouvia, estava ali. Estávamos estabelecendo uma relação de confiança, ela vivia comigo
uma oportunidade de tentar refazer a sua vida. Uma regressão à dependência foi se
instalando, até que engravidei.
Mudou de emprego e rompeu a análise quando eu estava grávida de seis meses.
Ela negava a minha gravidez, nunca mencionava nada a respeito da minha barriga, ao
contrário de outros pacientes. Será que saber que eu não era somente dela foi dolorido
demais? Foi sentido por ela como algo disruptivo? Será que intuía que estava grávida de
um menino? Novamente seria preterida aos filhos homens?
Ao longo dos anos, sempre tinha notícias dela. Um telefonema, um e-mail, uma
carta que eu retornava, às vezes convidando-a a voltar para análise, mas a volta a análise
não se concretizou. Talvez desconfiada demais. Dizia que tinha medo que eu a rejeitasse.
Passados 10 anos sua mãe morreu. Fiquei sabendo disso de forma muito impactante: foto
no meu celular dizendo o ano de nascimento e o ano da morte. Custei a entender o que era
aquilo, até que fiz as associações. A partir dali os contatos se intensificaram, mas eram
contatos muito difíceis, intensos e demandantes. Falava dos seus temores de rejeição se
me contasse um segredo. Fazia exigências que ela não seria encaminhada a psiquiatras,
que eu não mantivesse contato com familiares, etc. Me relevou então que me amava como
amava a sua mãe. Isto tudo por telefone e por e-mail.
Eu já não era tão confiável assim, precisava fazer exigências. Acreditava que já
não era somente dela. Quem era essa analista? Era eu igual a sua mãe? Fato é que não
conseguia voltar às consultas, como não conseguia entrar na casa da mãe.
A minha gravidez talvez tenha reeditado o trauma, não tivemos oportunidade de
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trabalhar esse meu “erro”, a falha do analista no momento que ela não estava pronta para
isso.
Os contatos ficavam cada vez mais tensos até que não concordei mais em me contatar por
mail, telefone, mensagens etc. Percebi que estava em curso uma psicose de transferência
(Naffah, 2010). Ela se relacionava comigo como um objeto subjetivo e só com a presença
viva e sensível do analista poderia eu, gradativamente tornar-me real. Precisávamos do
encontro dentro do setting, somente assim poderíamos juntas “discriminar o que já
aconteceu no passado daquilo que está acontecendo no presente: seu mundo interno,
repleto de fantasias, do mundo real palpável...” (Naffah P. 81). Somente o analista poderia
fornecer um holding onde poderíamos “liquidar” o seu trauma através da regressão à
dependência.
Figueiredo postula em seu trabalho “.... Apontamentos sobre a regressão
terapêutica”:
Os traumas – choques inesperados que geram rupturas no ego (no self, na 'continuidade
do ser') – exigem, para a sua “liquidação” uma renovação de experiências vitalizantes a
serem procuradas no plano de um movimento de retorno ao ambiente primário – dai a
noção de regressão materna ou thalássica – uma regressão ao seio do ambiente liquido em
que a vida surgiu. Há necessidade do abraço liquido para a tarefa da “liquidação do trauma”
pois a experiência traumática, gera imediatamente uma tendência a fragmentação (um
surto psicótico) produz logo em seguida, como defesa, congelamento, rigidez psíquica,
estados de petrificação muito próximos à morte, defesas esquizoides. É isso que precisa
ser “liquidado”. (Figueiredo, 2002)
A morte da mãe pode ter sido traumática novamente. Dizia, que achava que tinha
conquistado a mãe ao final da vida. Questões que ficaram abertas, intrigando-me. Por isso
somente no encontro com um analista, em um processo regressivo, num estado de
dependência absoluta estas questões poderiam ser acolhidas, integradas, ai a
possibilidade do new beginning. Como isso nunca ocorreu, achei que continuar com estes
contatos extra-setting não trariam beneficio nenhum. Fica a pergunta: será que ao longo
desses anos as trocas de e-mails e telefonemas, serviram de algum holding?
Pacientes em estado de psicose de transferência, somente manejos podem ser
realizados. Em Ódio da Contratransferência (Winnicott, 1947), quando Winnicott relata
sobre sua experiência de manejo que teve com o menino que abrigou em sua casa, ele nos
conta como sua presença física foi fundamental. Diz:
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“As interpretações tinham que ser feitas a qualquer minuto do dia ou da noite e
frequentemente a única solução para uma crise era fazer a interpretação correta, como se
o menino estivesse em análise. A interpretação correta era o que ele mais valorizava.”
Este menino, assim como Barbara provocavam nele e no ambiente, situações
extremamente tensas. Winnicott relata uma situação extra setting, onde a presença dele foi
fundamental. Assim como para Winnicott, também Barbara provocava sentimentos de ódio
em mim. Ela me invadia, sentia-me encurralada e ameaçada.
Winnicott postula no mesmo texto:
“um analista tem que exibir toda a paciência, a tolerância e a confiança de uma mãe
devotada a seu bebe, tem que reconhecer nos desejos do paciente, necessidades, tem que
por de lado outros interesses de forma a ser disponível, pontual e objetivo, tem que parecer
querer dar o que só é realmente dado porque o paciente o necessita.”
É uma postura ética de holding.
2.

Vinheta
Em outra situação clinica que tive e tenho com Cibelle, uma jovem executiva, o
holding extra setting acontece. Cibelle também me telefonava muito, mas hoje bem menos.
Ela tinha momentos de muito medo: medo de fantasmas, medo de avião, medo de
atravessar a ponte. Temia enlouquecer. Ao longo dos nosso encontros analíticos
estabelecemos uma relação de muita confiança. Creio que a regressão à dependência foi
fundamental. Ela me ligava para falar de seus temores, para chorar e para escutar a minha
voz acalmando-a. Quando bebê e ainda menina, teve uma mãe deprimida. Não teve com
quem dividir as suas angústias, agora em análise, sente que tem. Sinto que nos
telefonemas eu funciono como uma analista/mãe que dá uma sustentação ao seu
bebê/analisando para que ela possa liquidar os seus medos/traumas. Hoje, quando volta
de suas viagens e relata algum sofrimento que teve sempre diz ter se lembrado das nossas
conversas não precisando mais me ligar. Cibelle tem um ego mais desenvolvido, “podendo
experimentar os impulsos do id.... e a partir disso, pode finalmente ser feita uma analise
comum das defesas do ego contra a ansiedade.(Winnicott 1955-6)
“ O paciente passa a ter a habilidade de usar os limitados sucessos de adaptação do
analista, de forma que o ego do paciente se torna capaz de começar a recordar os
fracassos originais, que foram todos registrados e mantidos em prontidão. Esses fracassos
tiveram um efeito disruptivo na época e no tratamento do tipo que estou escrevendo, leva
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muito tempo até que o paciente seja capaz de tomar um exemplo de fracasso original e ter
raiva dele. No entanto, somente quando o paciente atinge este ponto pode ter inicio o teste
de realidade. Parece que algo como uma repressão primária toma conta dos traumas
assim registrados, depois que os mesmo são utilizado no tratamento. “ (Winnicott, 1955-6
p. 487).
3.

Vinheta
João um menino de 10 anos, sofria bulling na escola. Passou a ter medo de ir à
escola, não conseguia dormir fora de casa e tinha dores de barriga por angústia. A mãe
queria que ele enfrentasse a situação. Acreditava que sairia fortalecido. Muito angustiada,
levou-o a um psiquiatra para ser medicado. João já não dormia mais bem à noite.
Fui à escola para entender melhor o que acontecia com ele por lá. Após algumas
conversas, a escola fez um manejo importante. Era final de ano, foi montada uma sala nova
e ele foi separado dos meninos que o perturbavam. Na hora do recreio, criaram uma
atividade de artes da qual João participou com entusiasmo, já que detestava futebol.
Quando João ficava com angústia, termo que usava quando não suportava ficar
na sala de aula, podia retirar-se e conversar com a orientadora ou até ir para casa. Isso tudo
funcionou como um holding importante e hoje está feliz na escola. Tem amigos e até joga
futebol no clube, descobrindo-se como um bom zagueiro. Conta que zagueiro é aquele que
muitas vezes ajuda os outros mais agressivos a fazer o gol e consegue valorizar a sua
característica menos agressiva. Cabe contar que João é um menino que fornece muito
holding a outros meninos novos estrangeiros que entram na escola e sentem-se
deslocados. Ele estuda em uma escola americana.
Com João eu agi, fui à escola e fizemos um manejo em prol do sofrimento dele.
Não adiantava interpretar nada naquele momento.
Apresentei estes três casos. Em todos em algum momento houve holding em uma
condição de dependência absoluta. No primeiro, porém, fiquei extremamente alerta aos
contatos advindos da tecnologia, que são tão práticos e uteis para o nosso dia a dia.
Quando um paciente nos escreve um e-mail, um sms, ou uma carta e não temos
possibilidade de trabalhar com ele de corpo e alma presente, perdemos parte de uma
comunicação que vai além daquilo que está escrito.
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Scribbles-plays: for a transitional-based psychoanalytic clinic
Roberta Elias Manna 23
Tania Maria José Aiello Vaisberg
Resumo
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o uso de enquadres transicionais
segundo o estilo clínico Ser e Fazer, que vem sendo desenvolvido na Universidade de São
Paulo desde 1992. Tais enquadres se configuram pelo uso de materialidades mediadoras e
pela visão de que a provisão de holding favorece movimentos mutativos no sentido de
superação de dissociações e conquista de maior integração pessoal. Esta exposição inclui
argumentação que visa demonstrar como as materialidades mediadoras prestam-se a ser
usadas como rabiscos brincantes, a partir da adoção de uma perspectiva teórica que
valoriza o acontecer clínico enquanto encontro inter-humano.
Palavras-chave: psicanálise winnicottiana, transicionalidade, brincar, enquadres
diferenciados.
Abstract
This paper aims at presenting the use of transitional setting according to the Ser e Fazer
clinical style, which has been in development in the University of São Paulo since 1992.
Such settings are configured by the use of mediating materials and by the notion that
providing holding favors changing movements towards overcoming dissociation and
conquering greater personal integration. This exposition includes arguments that aim to
demonstrate how mediating materials allow for use as playful scribbles, when adopting a
theoretical perspective that values the clinical happening as a inter-humane encounter.
Key words: winnicottian psychoanalysis, transitionality, playing, differentiated settings.
A clínica psicanalítica na atualidade tem vivido uma ampliação para além dos
consultórios particulares, do atendimento individual com divã, oferecido para pacientes
23
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previamente selecionados e com certo poder aquisitivo e intelectual. Encontramos cada
vez mais pessoas sendo atendidas por psicanalistas em instituições as mais variadas,
desde hospitais, ambulatórios e postos de saúde, escolas, prisões, varas de família,
instituições de longa permanência para idosos, clínicas-escola, cemitérios e ambientes
abertos como parques e ruas.24
Na clínica, seja em consultório particular, seja nas instituições as mais variadas,
pessoas que anteriormente não procuravam, ou não eram encaminhadas para,
atendimento psicológico têm cada vez mais chegado até profissionais da saúde mental.
Este é o caso de idosos, cuidadores de idosos (MANNA, 2013), adolescentes, gestantes,
indígenas, mulheres vítimas de violência, moradores de cortiços ou de favelas, pacientes
com doenças orgânicas e pessoas em situação de vulnerabilidade social, além dos
pacientes da saúde mental. Podemos considerar que aqueles que anteriormente ficavam
excluídos, por não se encaixarem ao perfil dos pacientes que se dirigiam à análise padrão,
passaram a demandar o desenvolvimento de novas formas de intervenções, mais
inclusivas, que não devem deixar de ser aprofundadamente compreensivas.
Num contexto social marcado por condições de vida difíceis, em países tais como
o nosso, indivíduos e coletivos enfrentam padecimentos emocionais que se vinculam ao
enfrentamento da dureza de um dia a dia concretamente dificultoso. Inúmeras vezes
apresentam queixas de vazio, falta de sentido na vida e frustração frente a uma realidade
distante e fria, incapaz de atender minimamente às necessidades de subsistência,
reconhecimento e realização. Queixam-se da impossibilidade de momentos de descanso,
da falta de espaços em que possam se colocar genuinamente, em que possam sentir que a
vida vale a pena ser vivida, em que se sintam criadores, ativos, presentes e
simultaneamente seguros. As condições que viabilizam a criação e constituição de uma
clínica inclusiva repousam, em termos de fundamentação psicopatológica, sobre o
reconhecimento de que todo sofrimento emocional se funda na cisão e no afastamento de
si. Do ponto de vista da psicopatologia winnicottiana, pode ser considerado como a raiz a
partir da qual se desenvolvem diferenciadamente as várias apresentações clínicas,
conhecidas como pacientes borderline, adictos, antissociais, psicossomáticos, bulímicos,
anoréxicos, normopatas, depressivos e personalidade falso self, entre outros.
Frente a esta realidade, uma clínica da transicionalidade passa a ser essencial
como forma de cuidado, com a oferta de ambiente suficientemente bom para que uma nova
24 Aqui
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experiência, em uma nova relação, possa ser vivida como fundante de um recomeço. A
constituição de um espaço brincante, no qual o que é próprio ganha validade a partir do
encontro com o olhar do outro, do reconhecimento de um gesto espontâneo, permite que
comunicação emocional profunda possa se dar de forma lúdica e facilitada pela
gestualidade e inventividade dos participantes.
O presente trabalho tem como objetivo a apresentação do estilo clínico Ser e
Fazer e a sustentação de que as materialidades mediadoras são nele utilizadas como
rabiscos winnicottianos. Este estilo se concretiza por meio de diferentes enquadres de
trabalho, cuja potencialidade mutativa vem sendo investigada num espaço acadêmico, no
qual se articulam pesquisa e atendimento clínico, conhecido, no Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo, como "Ser e Fazer": Oficinas Psicoterapêuticas de Criação.
Toda a movimentação clínica e investigativa orienta-se, assim, por uma leitura particular da
obra winnicottiana, que a considera como pensamento que atende às exigências de uma
psicanálise concreta, sintonizando-se com a valorização ética da extensão dos benefícios
oriundos de conhecimento, produzido pela psicanálise, a um contingente maior da
população.
Partindo do método psicanalítico, que entende que não há limites para a
compreensão do sofrimento humano, os enquadres Ser e Fazer constituem-se como
espaço brincante, nos quais a comunicação emocional possa se dar de forma lúdica,
facilitada pela presença de um terapeuta capaz de sustentar o encontro. Inspirados pelo
jogo do rabisco (1964/1994; 1965/1994; 1971b/1984) e pelo jogo da espátula (1941/1993)
de Winnicott, e pelo reconhecimento da importância integradora de se vivenciar uma
experiência completa, temos utilizado materialidades diversas, apresentadas como
rabisco brincante. Realizamos oficinas de bordado-rabisco 25, flor-rabisco, vela-rabisco,
argila-rabisco, cores-rabisco, desenhos-estória-rabisco, compreendendo cada
materialidade como o jogo que o terapeuta gosta de jogar. Tal qual o jogo do rabisco, as
oficinas-rabisco Ser e Fazer têm o objetivo de criar ambiente facilitador da comunicação
emocional, pelo descanso propiciado pelo clima de brincadeira e espontaneidade. Cada
materialidade é utilizada como um rabisco, apresentada pelo analista como seu jogo
favorito, que ele gosta de jogar. A apresentação da materialidade-rabisco constitui-se,
25
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assim, como a apresentação do analista, como seu estilo próprio de ser e estar.
Cabe aqui perguntar: “é possível rabiscar bordados? É possível rabiscar arranjos
florais? É possível rabiscar Desenhos-Estória? Ou para que o jogo de rabisco de Winnicott
aconteça é necessário que o fazer seja concretamente o rabisco desenhado? Os diversos
atendimentos e pesquisas realizados na Ser e Fazer (PROCHET, 1993; AIELLOVAISBERG, CORREA, AMBROSIO, 2000; AIELLO-VAISBERG et al, 2002; VITALI,
AIELLO-VAISBERG, 2003; VITALI, 2004; AIELLO-VAISBERG, AMBROSIO, CORREA,
2005; MANNA, VAISBERG, 2006; TACHIBANA, 2006; GRANATO, AIELLO-VAISBERG,
2008; TACHIBANA, AIELLO-VAISBERG,2008; AMBROSIO, AIELLO-VAISBERG, 2008;
2009; MANNA, 2013) têm nos feito compreender que os rabiscos são tantos quanto a
inventividade do terapeuta possa criar/brincar. O que torna uma materialidade rabisco não
é sua propriedade intrínseca26, capaz de facilitar determinados aspectos humanos, a
fluidez do guache ou a dureza da argila, mas sim a capacidade do terapeuta de fazer uso
brincante e transformador, e de facilitar que o paciente também o faça. Encontramos, com
muita frequência, pacientes impossibilitados de brincar e rabiscar com a materialidade
proposta. Nestes casos, o trabalho terapêutico será acompanhá-lo, em seu tempo e
possibilidade, sustentando pequenos gestos espontâneos e verdadeiros.
Auxiliados por Winnicott (1971a), entendemos que o que torna uma materialidade
brincante e, portanto, um rabisco, não é tanto o objeto e sim o uso que podemos fazer dele.
O objeto, com sua materialidade e concretude, tem importância na medida em que cada
analista é capaz de usar, no sentido winnicottiano do termo, alguns, mas não todo e
qualquer objeto. Portanto, a escolha do objeto-rabisco tem importância, na medida em que
este seja um facilitador da gestualidade espontânea e criadora do analista. A
materialidade-rabisco de um terapeuta é aquela que o ajuda a sustentar o encontro, é o
jogo que ele gosta de jogar. Esta consideração nos faz entender que, para alguns analistas,
o rabisco-desenho utilizado por Winnicott pode não se fazer rabisco, pois não é uma
técnica a ser aplicada independente de quem a utiliza. Se rabiscar numa folha em branco
for algo penoso e desconfortável, o analista terá dificuldades para transformar este gesto
em rabisco-brincadeira, pois terá que investir em se manter inteiro diante de uma tarefa27.
26
Entendemos que cada material tem características, tanto próprias como construídas cultural e
socialmente, porém não são estes atributos que possibilitam que se torne rabisco e sim a relação que pode
ser vivida em seu uso.
27
A escolha da palavra “tarefa” se refere à ideia de algo externo, com percurso previamente determinado, e
que, portanto, não reflete a inventividade de quem a faz. Pode facilmente ser vivida como submissão.
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No jogo de rabisco de Winnicott não há procedimentos corretos que devem ser seguidos
como um manual, com uma neutralidade que apaga a pessoalidade de quem o rabisca. O
rabisco, seja ele qual for, pede presença e espontaneidade, sabendo que o piquenique é do
paciente. Isto significa que o analista se coloca nesta brincadeira com sua marca e jeito
próprio de estar no mundo, porém, o tom do acontecer é dado pelas necessidades do
paciente. Sobre este ponto, Winnicott fala que se surpreenderia, caso os desenhos-rabisco
que realizava em suas consultas terapêuticas fossem iguais em mais de um paciente.
Sabiamente, o psicanalista inglês aponta que, apesar de colocar-se sem neutralidade e
apagamento, deixando surgir sua maneira de ser nos encontros brincantes, os desenhosrabisco são diferentes de um paciente para outro, por apresentarem a comunicação
emocional daquela pessoa e não do analista. Isto porque Winnicott colocava sua
capacidade de brincar (1971a) e a si próprio a serviço da necessidade do paciente.
A compreensão de que apenas o rabisco-desenho, utilizado por Winnicott em
suas consultas terapêuticas, teria a capacidade de se fazer rabisco, portanto gesto
brincante, não nos parece condizente com o espírito inventivo deste jogo e deste analista.
Seria o mesmo que considerar o jogo do rabisco como uma técnica que não permite
transformações e criação, pois deve ser mantida e seguida tal qual seu fundador a propôs.
Esta postura conservadora coloca no material, e não na possibilidade de viver algo novo
acompanhado, o benefício obtido. Entendemos que é no encontro inter-humano, que por si
só já é um rabisco, que o jogo se dá, pois a maneira de ser e fazer de cada um contribui na
criação de uma experiência vivida a dois ou mais pessoas.
Assim, se considerados como formas sofisticadas de brincar, os rabiscosbrincadeiras Ser e Fazer podem ser vistos como movimentos humanos, que têm lugar em
campo intersubjetivo, por meio dos quais pode ser favorecida a superação de dissociações
defensivas e retomado o caminho do amadurecimento pessoal.
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12. A CULTURA COMO CAMPO DE CUIDADO E VIVER CRIATIVO
NA ATENÇÃO AO SOFRIMENTO PSÍQUICO GRAVE 28
Culture as a field of care and attention to creative living in severe psychological distress
Filipe Willadino Braga 29
Ileno Izídio da Costa 30
Resumo
Este estudo utiliza contribuições da Psicanálise winnicottiana, discutindo a cultura como
campo de transicionalidade, a qual faz parte do espaço potencial de cuidado e do viver
criativo. Foi realizada construção da narrativa de uma pessoa em sofrimento psíquico
grave. A narrativa apresentou contribuições frente à necessidade de reconhecer os
mecanismos próprios dos produtores da cultura popular em suas experiências de
sofrimento psíquico grave. Assim, diferenciamos o modo como categorias nosológicas
operam um fechamento das possibilidades de projetar a existência e estabelecer projeto
de vida do sujeito, em relação aos recursos da cultura popular, como experiências que
criam campo de uso de objetos e fenômenos transicionais, e podem auxiliar o sujeito na
busca do self.
Palavras Chave: Cultura Popular, Sofrimento Psíquico Grave, Transicionalidade, Reforma
Psiquiátrica.
Abstract
This study brings contributions from Winnicott Psychoanalysis, discussing culture as a
transitionality field, which is part of the potential space of care and creative living. As a
methodological resource we propose the narrative construction from a user in serious
psychic suffering. The narrative presented the contributions to recognize the patient's own
28
Este estudo é parte da dissertação de mestrado intitulada “A cultura popular como recurso clínico na atenção
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Ciências da Saúde do Distrito Federal - FEPECS.
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mechanisms of their experiences in popular culture. We tried to differentiate how
Nosological categories operate a closure of the possibilities of designing the existence and
establishing subject's life project, in relation to popular culture's resources as experiences
that create the field to use the transitional objects and phenomenons. This can assist the
subject in the search for the self.
Keywords: Popular Culture, Serious Psychic Suffering, Transicionalidade, Psychiatric
Reform.
Introdução
Pretendemos realizar uma articulação entre a noção de cultura para Winnicott e
suas contribuições à delimitação de modos de sofrimento psíquico grave. Além disso,
buscamos propor recursos clínicos que partam das experiências culturais do sujeito. Para
tanto, discutimos a cultura como campo de transicionalidade, a qual faz parte do espaço
potencial de cuidado e do viver criativo (Winnicott, 1971/1992).
O conceito de sofrimento psíquico grave é utilizado na tentativa de ressignificar o
campo da saúde mental a luz das vivências intensas de angústia, em detrimento a
categorias nosológicas como a noção de Transtorno Mental (Costa, 2010). Inicialmente,
pontuamos em nosso estudo a necessidade de indicadores psicopatológicos que deem
subsídio à delimitação e ao fazer clínico com os diversos modos de sofrimento. Articulamos
esse debate teórico a vinheta clínica de narrativa de paciente atendida em Centro de
Atenção Psicossocial – CAPS.
O Sofrimento Psíquico Grave como um indicador ao campo da saúde mental
Iniciamos essa reflexão, problematizando o modo como os manuais
classificatórios em psiquiatria – como o DSM IV - se consideram objetivos, a-históricos e
neutros (APA, 1994). Consideramos que esses fazem parte de um processo histórico de
tentativas de confinamento, isolamento e não aceitação da diferença na sociedade de
modo geral (Desviat, 2011; Tenório, 2002).
Em detrimento a essa concepção adotamos o termo sofrimento psíquico grave, o
qual se situa como modo de estar no mundo, fenômeno existencial humano – de cunho
interno, relacional e dinâmico – permeado pela vivência de angústia (Costa, 2010). Nessa
perspectiva, a angústia surge como dimensão central, já que o indicativo grave refere-se à
intensidade do sofrimento existencialmente e subjetivamente, e não enquanto conjunto de
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sinais e sintomas previamente definidos por construtos fixos.
A clínica do sofrimento psíquico grave visa escutar e estar com os sujeitos, não
apenas em sua apresentação sintomatológica, sendo necessária ao analista a capacidade
de “tolerar os sintomas” durante o tratamento (Winnicott, 1953/1993; 2011). A ótica da
remissão de sintomas impossibilita o acesso à angústia e que o sujeito construa novas
narrativas, assim como possa reposicionar-se existencialmente frente às suas vivências.
Winnicott (1953/1993) pontuava que o Psiquiatra não deveria ser um “curador de
sintomas”, mas compreender nesses um pedido de ajuda, sendo parte de uma tendência
natural à saúde e maturidade. Nesse sentido, os modos de sofrimento enquadrados como
loucura são permeados pela impossibilidade de o sujeito encontrar na cultura o que cria
subjetivamente, devido a seu desenraizamento e à exclusão social, não conseguindo ser
acolhido pela cultura em seu gesto criativo pelo fenômeno de ilusão (Safra, 1998, 2004).
A cultura como campo de transicionalidade e viver criativo
Neste momento, buscaremos estabelecer um diálogo entre o sofrimento psíquico
grave e a relação do sujeito em suas experiências culturais. Situaremos como esta pode
ser fundamental como critério diferencial em relação à delimitação da gravidade do
sofrimento e à possibilidade de serem criados recursos clínicos sensíveis às experiências
culturais dos sujeitos.
Quando Winnicott (1962/1983) discute os quadros clínicos que exigem que o
psicanalista tenha prática diferenciada em relação à técnica freudiana clássica, elenca
cinco pontos importantes de serem considerados, dentre eles a “ausência de vida cultural”.
É interessante notar neste trecho que, ao mostrar modos de sofrimento grave que
necessitariam de manejo diferenciado do setting, a possibilidade de o sujeito ocupar o
espaço potencial e estar vivendo criativamente com a cultura surge como um dos critérios
definidores do tipo de análise diferenciada da técnica freudiana clássica.
O ponto de partida para a compreensão da cultura para Winnicott (1968/1994,
1971/1992) é sua crítica em relação à insuficiência da noção de sublimação na obra de
Freud para o estudo dos fenômenos culturais. Também pontua a falta de estudos
psicanalíticos - no período - que buscassem compreender as especificidades das
experiências culturais para o desenvolvimento emocional. O autor situa que o brincar e as
experiências culturais não se reduzem à dimensão pulsional, nem podem ser
compreendidos apenas pelo foco nas experiências vividas na realidade interna, ou
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externa. Portanto, encontram-se no registro da transicionalidade – como primeira posse
não-eu – e ocupando a terceira área de experiência, em relação às duas citadas
anteriormente.
Desse modo, a excitação advinda do brincar e das experiências culturais não é
oriunda de sua função orgástica ou masturbatória (Winnicott, 1971/1992), mas de sua
precariedade em situar-se entre o subjetivamente concebido e a realidade objetiva
(Winnicott, 1968/1994). Apesar disso, essas argumentações não negam a importância da
dimensão pulsional na vida psíquica do bebê nem no desenvolvimento emocional.
Consiste em tentativa de descrever os fenômenos que ocorrem conjuntamente com as
experiências pulsionais, porém que são construídas em outro registro que não pode ser
compreendido pela dinâmica satisfação/frustração (Godoy, 2007).
Winnicott compreende a cultura como algo original, se situado na tradição,
simbolizando a dimensão paradoxal da união–separação, oriunda da relação mãe–bebê e
da vivência de ilusão, e posteriormente, desilusão (Godoy, 2007; Winnicott, 1971/1992). O
autor relata que a cultura é uma área do viver criativo, a qual não é nem sonho nem relação
de objeto, mas ambos, ao mesmo tempo, consistindo em um fenômeno paradoxal que
deve ser aceito e não questionado pelo analista (Winnicott, 1968/1994). Assim, o espaço
potencial – vivido pelo adulto no amplo espectro das experiências culturais – permite
estado de relaxamento ao sujeito, por ser aceito o paradoxo da união–separação e do
trânsito entre o subjetivamente percebido e a realidade externa, possibilitando
experiências de não integração como as provocadas pelo fazer artístico (Winnicott,
1971/1992).
Winnicott (1959/1994) comenta a proximidade que o viver criativo e saudável tem
com a experiência de loucura, já que a experiência que vivemos no fruir artístico e na
inserção criativa na cultura permite que sintamos que: “a experiência, acoplada à
preparação que eu mesmo fiz para ela, capacita-me a criar um fato glorioso. Eu o desfruto
porque digo que o criei, alucinei-o, e é real, e teria estado lá houvesse eu ou não sido
concebido” (Winnicott, 1959/1994, p. 47). O autor comenta que, tanto na vida cultural,
quanto na vida do bebê, “aceitamos a Loucura”, já que podemos projetar nossas
percepções imaginativas em objetos e pessoas externas, podendo a realidade externa
tornar-se para nós “uma veste para os nossos sonhos” (Winnicott, 1959/1994).
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A cultura como recurso clínico na atenção ao sofrimento psíquico grave
A partir dessas reflexões trazemos fragmento de narrativa de paciente atendida
por um dos pesquisadores em Centro de Atenção Psicossocial do Distrito Federal, no
contexto das consultas terapêuticas. Fátima31 relata o modo como havia perdido “seu
lugar”, no qual “menino brincava”, ao ter sido obrigada a mudar-se de uma região, na qual
passou sua infância com sua mãe, em meio à luta política pela moradia:
Fátima - (...) Você se vê num lugar que é seu, para vir para outro que é totalmente
estranho, é difícil, eu nunca me esqueci daquilo. Minha menina fala “mãe a senhora vive
no passado”. Eu gosto de viver no passado de que enfrentar o presente (repete).
Pesquisador - Como eram as coisas lá no passado?
Fátima - No passado? Com muito sofrimento, mas todo mundo se conhecia, essa
violência que tem, hoje, não tinha lá. Quando alguém falecia a gente, era novidade, todo
mundo ia pro enterro, todo mundo ia pro velório, aqui não, aqui é banal. (...) Mesmo com
tanto sufoco, porque lá a gente não tinha água encanada, era na mina, a gente descia a
ladeira subia a ladeira, mas eu achava melhor lá que aqui, porque lá menino brincava,
tinha espaço para brincar, tinha o verde, tinha rio perto.
Fátima parece ter vivido a separação com o lugar que ocupava em seu “passado”,
sem ter conseguido elaborar o processo de desilusão, o que fez com que ela se mantivesse
querendo “voltar ao passado”. Ela parece estar pedindo para que a deixem quieta e
apegada às suas lembranças, já que ela perdeu espaço de enraizamento, no qual podia
brincar. Atualmente, Fátima não consegue utilizar ônibus e outros meios de transporte, por
entrar em contato com sua separação em relação à sua antiga moradia. Isso aconteceu
logo após sua mãe falecer e ela ter vivências paranóides em relação a sentir que havia
pessoas no ônibus querendo lhe “pegar”.
Ao mesmo tempo, devemos discutir os aspectos de sua perda de lugar com o
mundo, em relação a seu distanciamento com espaços nos quais encontrava acolhimento
a seu gesto criativo. Fátima relata em sua narrativa eventos comunitários que eram
compartilhados como novidade, como ocorria em relação ao enterro das pessoas que
morriam em sua cidade. Notamos como ela sentia-se acolhida nesse lugar, como espaço
no qual podia estar com seus vizinhos, ao mesmo tempo em que permitia que ela
construísse criativamente o seu lugar com o mundo, dando a este uso pessoal.
31

Nome fictício.
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Portanto, percebemos que o sofrimento pode ser considerado como grave na
medida em que representa a ausência de espaços de enraizamento e nos quais a cultura
possa ser para o sujeito “uma veste para seus sonhos” (Winnicott, 1959/1994). Demanda
uma intervenção clínica na qual seja reconstruída a ruptura cultural e existencial vivida pelo
sujeito, em seu retorno à experiência de criar o mundo em que gostaria de viver em seu
cotidiano. Assim, retomamos que toda abordagem saudável e criativa origina-se na
inscrição do sujeito na cultura - que se dá no espaço potencial - como afirma Godoy (2007):
“(...) é de onde, sem o abandono de nós mesmos, alcançamos o outro” (p. 112).
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About the concern for the other
Michele Melo Reghelin 33
Resumo
Conforme Winnicott, o concern inicia com a relação mãe-bebê, na qual a mãe deve
propiciar um ambiente suficientemente bom para que o bebê possa experimentar os
sentimentos de amor e de ódio. Para isso, deve acolher o gesto espontâneo do seu bebê,
tolerando os aspectos agressivos e, assim, ajudando-o a distinguir seus sentimentos, além
de poder ajudá-lo a suportar a culpa e desenvolver a capacidade de reparação e
consideração com o outro. Neste sentido, este trabalho visa a compreender a importância
da aquisição do estágio de concern na vida do indivíduo a fim de construir a base do
sentimento moral e ético, o que pode evitar a tendência antissocial.
Palavras chave: ambiente, concern, consideração, ódio.
Abstract
According to Winnicott, concern begins with the mother-infant relationship in which mother
must provide a good enough environment to the baby experience feelings of love and hate.
To do so, spontaneous gesture of baby should be welcome, in order to help him to tolerate
aggressive aspects and thus helping to distinguish their feelings. That is a way to shoulder
the blame and develop their ability to repair and have consideration to each other.
Thus, this study aims to understand the acquisition stage of concern importance in an
individual's life in order to build the foundation of moral and ethical sense, which may
prevent antisocial tendency.
Keywords: environment, concern, consideration, hatred.
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REVISÃO TEÓRICA
Concern foi o termo cunhado por Winnicott para designar o estágio de
preocupação com o outro, semelhante a alguns aspectos utilizados no conceito de posição
depressiva de Melanie Klein. Segundo o autor (1963a/1983), o concern inicia com a
relação mãe-bebê, na qual a mãe deve propiciar um ambiente suficientemente bom para
que o bebê possa experimentar os sentimentos de amor e ódio. Neste momento, a mãe
precisa acolher o gesto espontâneo do seu filho e, para isso, adapta-se às necessidades
dele, considerando que quando ele a ataca não tem intenção de feri-la, afinal, trata-se de
um impulso biológico. Para isso, ela precisa ser disponível e sobreviver aos episódios
gerados pelo instinto do bebê, que agora atingem as fantasias de sadismo oral. Como
consequência, na medida em que tolera a agressividade do seu bebê, até mesmo ficando
brava, mas não se vingando, ela propicia que ele distinga o amor do ódio, o que permite a
entrada da reparação e a restituição do mesmo.

Watterson, B. Calvin and Hobbes. Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagem+tirinhas+Calvin+e+Hobbes&tbm=
isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VBR5UczbEI2C8AT2poDoBA&ved=0CDAQsAQ&biw=1309&bih=704).

O estágio do concern ocorre quando o bebê passa a se sentir preocupado com a
mãe, marcando a passagem do pré-remorso para o remorso, refere Abram (2000). É neste
momento que surge a culpa verdadeira, fonte de potência e construtividade, além de base
do sentimento moral e ético do adulto, que também faz parte da maturidade emocional e da
saúde (Winnicott, 1963b/1983). A culpa aqui originada é saudável, tendo em vista que ao
experimentar tal sentimento, a criança passa pressupor a existência do outro e da
importância do cuidado com o mesmo, implicando no senso de responsabilidade e
consideração já encontradas na base de todo brinquedo construtivo pertencente à vida
sadia do sujeito. A capacidade de concern pode ser estabelecida, e é fortalecida, ao longo
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dos anos, mas é fato que a maioria dos processos de desenvolvimento inicia nas relações
mais primitivas. Isso se deve ao fato de que essas relações se caracterizam por serem mais
intensas, já que sugerem, primeiramente, uma ligação entre a mãe e o bebê (fusão) e
posteriormente, a sua separação, estabelecendo o eu da criança como uma unidade
(Winnicott, 1963/1999). Essa fusão, necessária nos primeiros momentos da vida, é
responsável por reunir as pulsões eróticas e agressivas em torno de um objeto, ao mesmo
tempo. Enquanto a agressão implica o erotismo muscular e o ódio, os aspectos eróticos
visam à satisfação e à busca do objeto. Assim, o concern somente é atingido quando é
possível aliar ambos os impulsos em um único objeto, constituindo assim, uma
organização egoica. A partir disso, a criança passa a se relacionar com objetos cada vez
mais percebidos e não subjetivos. A mãe, agora objeto total e, portanto, fonte de amor e
ódio, fica internalizada na mente da criança, de forma que ela possa ser alvo da expressão
de ambos os sentimentos do seu filho.
Assim, durante esse processo de dependência relativa, (chamado por Freud de
narcisismo primário), o bebê precisa fazer um grande esforço, pois ele necessita vê-la
como diferente dele (distinguir o eu do não eu). É a busca da aquisição de um status
unitário, de que as duas mães pertencentes à sua fantasia – a mãe dos períodos de
tranquilidade e a mãe dos períodos de agitação – passam a ser denominadas de mãe
ambiente e de mãe objeto. De acordo com Winnicott (1963a/1983), a mãe objeto é aquela
que provê de imediato as necessidades do bebê, enquanto a mãe ambiente evita o
imprevisto, provendo o cuidado e o manejo global. É um círculo benigno no qual o bebê
poderá tolerar o que o seu instinto biológico provoca (Winnicott, 1954 a/2000).
Uma figura materna confiável, que seja capaz de ajudar na reparação, é
fundamental para que a culpa possa ser tolerada e para que se desenvolva a capacidade
de concern. Ao confiar gradativamente na mãe ambiente, ele contribui com esta e
consegue assim desenvolver a consideração com o outro. Essa possibilidade de deixar
para o bebê a função de reparação propicia que ele se torne mais audacioso com as suas
pulsões de id, libertando a sua vida instintual, diz Winnicott, 1963/1999. Já a mãe que provê
tudo para seu filho acaba por retrair a criança. Uma mãe pode falhar quanto às
necessidades do id, mas não pode decepcionar quanto às necessidades do ego (Winnicott,
1956/1999). Ademais, cabe à mãe diferenciar os limites entre o que é permitido ou não,
ajudando a criança a se organizar até que ela se desenvolva e construa um mundo interno
na qual essa mãe ambiente esteja internalizada para que assim possa adquirir
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gradativamente o próprio controle da sua vida e não precisar mais depender do controle
externo.

Watterson, B. Calvin and Hobbes. Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagem+tirinhas+Calvin+e+Hobbes&tbm=
isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VBR5UczbEI2C8AT2poDoBA&ved=0CDAQsAQ&biw=1309&bih=704).

Ainda, a distinção entre amor e ódio acontece na medida em que a mãe consegue
sustentar, no tempo, um período crítico da vida do bebê, ajudando-o a tornar tais
sentimentos controláveis, fazendo com que a ambivalência seja então uma aquisição do
desenvolvimento emocional (Winnicott, 1954a/2000). Dessa forma, as projeções e os
aspectos que lhe são dirigidos esperam por uma oportunidade para que possam ser
reparados, e se isso não ocorre, surge a culpa, que nesse sentido é punitiva e não mais
elaborativa.

Watterson, B. Calvin and Hobbes. Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagem+tirinhas+Calvin+e+Hobbes&tbm=
isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VBR5UczbEI2C8AT2poDoBA&ved=0CDAQsAQ&biw=1309&bih=704).
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No início da vida, a relação da criança com o mundo externo ainda não está
enraizada e, portanto a sua personalidade ainda não está integrada. O amor primitivo ainda
tem um propósito destrutivo, já que ela não aprendeu a tolerar e enfrentar seus instintos.
Dessa forma, a criança necessita primeiramente viver um círculo de amor e força para não
temer seus próprios pensamentos (Winnicott, 1966/1999). Sendo assim, uma criança
normal em um ambiente confiante e tranquilizador utiliza todos os meios possíveis para se
impor. Através do ato de destruir, assustar e até mesmo cansar seus pais, ela testa a
instituição familiar na qual vive, bem como os limites que a circundam e o quanto o adulto é
capaz de lhe prover segurança para que possa “experimentar” sem ficar desamparada. Se
o lar é capaz de suportar sem se desorganizar, torna-se a referência positiva necessária
para que ela possa se acalmar e ir brincar (Winnicott, 1946/1999).

Watterson, B. Calvin and Hobbes. Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagem+tirinhas+Calvin+e+Hobbes&tbm=
isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VBR5UczbEI2C8AT2poDoBA&ved=0CDAQsAQ&biw=1309&bih=704).

No entanto, quando a criança ainda não atingiu o estágio de preocupação, ela fica
autorizada a buscar soluções que desconsiderem a existência do outro. Esse é o caso da
tendência antissocial, na qual a criança não conseguiu adquirir uma integração interna,
passando a empregar defesas como a clivagem e a desintegração. Winnicott (1946/1999)
cita como exemplo o furto. A criança que rouba dentro de casa, na verdade deseja a mãe,
criada por ela e sobre a qual tem direitos. Já quando furta fora de casa, de alguma forma
procura o objeto materno, mas de forma frustrada, necessitando encontrar a autoridade
paterna para que ele proteja a mãe quando esta for encontrada, estabelecendo então um
limite ao comportamento e à atuação de ideias que surjam quando está ansiosa. Tal atitude
é um pedido de socorro para que alguém possa acolhê-la, indicando esperança, afinal, ela
está buscando algo que um dia teve e que lhe foi tirado (deprivação). Assim sendo, na
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tendência antissocial o sujeito compele alguém para que cuide das suas pulsões
inconscientes. Além disso, quando comete atitudes destrutivas, está buscando na verdade
a estabilidade emocional que suporte a tensão originada pelo seu comportamento
impulsivo (Winnicott, 1956/1999). Enquanto não encontra amparo, se encaminha para a
delinquência, necessitando cada vez mais de um pai rígido e severo para poder recuperar
os seus impulsos primitivos de amor, o sentimento de culpa e o desejo de reparação.
Diante disso, é possível dizer que com os pacientes que tiveram uma maternagem
não suficientemente boa ou interrompida, a psicoterapia poderá proporcionar um novo
começo do verdadeiro self com um ego forte, capaz de organizar suas próprias defesas
contra as ansiedades derivadas dos impulsos e das experiências do id. Do mesmo modo
que uma mãe deve agir com o seu bebê, o analista também deve ser capaz de acolher a
demanda do paciente, ajudando-o a reconhecer os aspectos bons e maus, bem como a
estabelecer a distinção entre eles. Através da sobrevivência do analista, o sujeito pode
organizar-se psiquicamente (Winnicott, 1947/2000) e, para isso, ele também deve se dar
conta dos seus próprios medos e do seu próprio ódio. Tal situação acontece porque no
trabalho terapêutico há um envolvimento com o paciente à medida que primeiro se fica
vulnerável; depois ocorre a identificação com a criança que depende dele e então, é
oferecido ao paciente suporte para que cresça e se torne independente (Winnicott,
1963c/1983). Não se trata do analista ser bonzinho, posto que o bebê necessita de ódio
para odiar (Newman, 2007), mas refere-se ao fato de poder odiar
contratransferencialmente e não reativamente: poder tolerar sem retaliar: “... em certos
estágios de certas análises, o ódio do analista é na verdade buscado pelo paciente, e
nesses momentos é necessário expressar um ódio que seja objetivo...” (Winnicott,
1947/2000, p.283). Logo, a agressividade poderá ser uma conquista e o início da inserção
na cultura, desde que o bebê (sujeito) possa expressar o seu ódio ao invés de aniquilar o
mundo magicamente, lembra Newman (2007).
Embora paciente e analista anseiem pelo término da análise, esta não findará
enquanto o fundo do poço não tiver sido alcançado (Abram, 2000), aquilo que é temido não
tiver sido vivenciado (Winnicott, 1963/1994). Portanto, ao analista pertence a tarefa de
funcionar como um ego auxiliar do paciente, ajudando-o a colocar o colapso no passado,
para que não se sinta mais perseguido por ele. Isso só poderá ocorrer quando o ego puder
ter um controle onipotente e adquirir as experiências do presente, o que será feito através
de informações em torno do amor e da ambivalência do sujeito. Através da transferência na
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qual será possível uma nova ligação egoica, o sujeito regredirá àquela antiga situação do
trauma, e novamente o experimentará, porém, agora de forma organizada. Nas palavras
de Winnicott (1954b/2000): “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... e o que acontece
daqui em diante é sentido como real” (p.388).
Sendo assim, contrariando a opinião de Melanie Klein, para Winnicott, o ódio não
é inato nem é a manifestação da pulsão de morte, mas significa que alcançou um
determinado estágio do desenvolvimento emocional. É, portanto, uma conquista.

Watterson, B. Calvin and Hobbes. Fonte: https://www.google.com.br/search?q=imagem+tirinhas+Calvin+e+Hobbes&tbm=
isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VBR5UczbEI2C8AT2poDoBA&ved=0CDAQsAQ&biw=1309&bih=704).
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14. AGONÍAS PRIMITIVAS: LA CLÍNICA DEL DERRUMBE
Agonies Primitives: the collapse clinic
Joseph Knobel Freud
Resumo
En determinadas situaciones la clínica nos enfrenta con casos donde puede verse
claramente que el paciente sufrió un derrumbe, un derrumbe tal como Winnicott lo plantea a
lo largo de su obra, como un momento donde la posibilidad de integración se ve alterada,
aparecen las agonías primitivas y es tal el sentimiento, la amenaza de aniquilación que el
ser queda suspendido
Abstract
In certain situations the clinic confronts us with cases where it can be clearly seen that the
patient suffered a collapse, a collapse as Winnicott puts it over his work, as a moment where
the possibility of integration is altered, appear primitive agonies and such is the feeling, the
threat of annihilation that being is suspended

Vina es una niña adoptada por una mujer soltera que llegados sus 40 años
consiguió su “idoneidad” con la certeza de que nunca tendría una pareja para tener un hijo
juntos. (Sobre la adopción internacional, las idoneidades para ser padres y todas las
cuestiones que giran en torno a este tema se podría crear otra mesa de discusión)
Cuando consulta, la Sra. cree que Vina tiene 11 años y desde que tuvo su primera
regla (hace unos tres meses) hizo un cambio “horroroso”, comenzó a no relacionarse con
los demás, a pegar y morder en el colegio y a tener rabietas en casa donde gritaba que no
quería más a la madre, que su deseo era regresar a Katmandú.
La madre de Vina relata una historia sobre la adopción: cuando todos los trámites
estaban terminados la Sra. X recibe un correo electrónico desde Nepal con una foto de una
preciosa niña de 8 años que “la espera” para ser adoptada. La madre viaja lo más rápido
posible para llevarse a la niña de cuya foto se enamoró. Al llegar a Nepal se entera que el
gerente del orfanato “vendió” a la niña de la foto a unos padres que pagaron más. El
interventor del orfanato le dice “nos queda ESTO” y le ofrece llevarse a Vina para
“aprovechar el viaje”. La Sra. no se lo piensa. Una vez en el hotel se da cuenta que la niña
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tiene mucha fiebre y contacta con un pediatra de confianza: la niña sufre una grave
enfermedad que en algunos lugares de occidente suelen curar, el consejo es llegar cuanto
antes a Barcelona. Recuerda que entonces pensó nuevamente:”esta niña no tiene futuro”.
Vina estuvo internada un año en un Hospital donde se le practicaron tres
operaciones y se le administraron varios tratamientos. Durante ese año hospitalario, la
madre, maestra de profesión, se dedica a enseñarle a su hija el catalán y el castellano, las
matemáticas y otras cosas de acuerdo con la edad calculada (a ningún especialista se le
ocurrió intentar averiguar la posible edad de Vina). Al salir del hospital Vina se integra
rápidamente en la escuela que la madre le eligió. Hasta aquí ningún problema, sólo uno
destacable: Vina no come nada si no le pone un líquido picante que la madre consigue en
tiendas especializadas: todo sabe a picante hindú, Vina lo utiliza hasta en la crema
catalana.
La madre de Vina llega a comentar en entrevistas posteriores que nunca le gustó
su hija, que ella seguía soñando con la niña de la foto, luego la enfermedad empeoró sus
ganas, más de una vez se arrepintió de haberla adoptado. La ambivalencia deja de serlo, el
odio es claro, pero sólo confesable en la consulta del terapeuta, no aguanta ese picante que
compra, ni su pelo tan negro, ni los cuidados que requiere, ni los cambios que significó para
ella y ahora menos, ahora que Vina dice abiertamente que no la quiere después de todo lo
que hizo por ella!!. Está desconcertada y es absolutamente impermeable a cualquier
señalamiento, ella AMA a su hija, pero no la soporta….Quiere que Vina vuelva a ser la niña
sumisa del hospital que la recibía con una sonrisa cada mañana.
Vina está atravesada por varios significantes de rechazo: no es la otra niña guapa
de la foto, no es la niña que mamá quería; “nos queda ESTO” la deja atrapada a un futuro
imperfecto: nadie da un duro por ella: ni el pediatra de Nepal, ni el administrativo que la
regala para aprovechar el viaje, ni la madre que la recibe, ni los médicos que la curan en
Barcelona…El abuelo es el único que puede verle un futuro.
La apuesta por el futuro, ver un futuro posible allí donde otros no ven nada, es
esencial en estos casos. El rechazo primario es evidente, incluso cabe sospechar que está
anclado sobre un rechazo anterior, el de los padres biológicos, pero la cuestión
técnica/teórica a plantear es la siguiente: remover los fantasmas del pasado para descubrir
esos significantes de rechazo y favorecer por medio de la rememoración su elaboración o
metabolización o pensar que esta metabolización sólo es posible si el terapeuta hace una
apuesta clara por un tercer tiempo: no se trata del pasado que el sujeto tiene que asimilar
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como su propia historia, ni del presente que la niña debe aceptar como un nuevo
sometimiento violento (la violencia de la interpretación),sino de una apuesta precisa y
concreta sobre un futuro posible. Nosotros los analistas, grandes removedores del pasado,
¿hacemos estos movimientos para dejar ese pasado en su función aniquiladora como una
constatación de lo imposible de cambiar, o nos podemos arriesgar a apostar por remover
ese pasado, muchas veces vacío, para generar un futuro posible?
La propuesta que hace Winnicott en “El miedo al derrumbe” es clara. En este texto
las referencias al tiempo son fundamentales, el sujeto experimentó un derrumbe, pero al
no estar allí para sentirlo, la propuesta terapéutica será la de generar una situación de
regresión tal que permita al paciente experimentar ese derrumbe, esa posibilidad de
aniquilamiento en la transferencia con el analista. El analista tiene que estar dispuesto a
ello. La posición del analista cambia radicalmente, abandona el lugar de simple escucha
sostenida por la regla de abstinencia para colocarse en el lugar del que promueve la
regresión y se propone sostener al paciente. (Algunos psicoanalistas que pensaron sobre
este tema proponen hablar de “objetividad analítica” en contraposición a “neutralidad
analítica”)
Más allá de esta actitud terapéutica a lo largo de un tratamiento, me interesa
subrayar que es desde el momento del diagnóstico que comienza a “operar” el
sostenimiento del terapeuta. Desde el momento que un terapeuta acepta hacerse cargo de
un caso de estas características, está haciendo una apuesta clara por un futuro posible en
el que se va a poder trabajar y elaborar lo traumático que insiste en repetirse en el futuro. La
primera propuesta es no dejar atrapado al sujeto en un lugar inamovible. Este primer
movimiento podrá generar el establecimiento de una verdadera relación terapéutica.
J.Nejamkis en su libro sobre el dibujo en el psicoanálisis de niños nos recuerda: “El
verbo esperar tiene una raíz común con la palabra esperanza; en otras palabras la
posibilidad de creer en el futuro, confiar en los demás y lograr un espacio para sí mismo,
depende de cuanto logremos ampliar la capacidad de espera.”
La propuesta para Vina fue intentar descubrir que pasaba con ese futuro, ella
desde su reclamo lo ubicaba en Katmandú, su consigna era clara:”quiero volver allí”. Pero
tampoco sabíamos que pasó allí: sus recuerdos estaban aislados, el terapeuta recibió a
una Vina que sólo miraba el techo con cara de resignación y hastío…Aceptó hacer unos
dibujos que podían ser típicos de una psicosis incipiente, había en los dibujos una
estereotipia tranquilizante: eran una mala copia de dibujos escolares, había un intento por
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ser alguien dentro del grupo. Así se le puede decir a Vina y a cualquier otro niño en su
situación: “quieres ser como los demás niños de tu edad”.
A veces ciertas repeticiones de lo obvio no están demás. Pero ante el señalamiento a Vina
de que quiere ser como los demás la niña respondió: “No!! No quiero ser más niña. No
puedo ser más niña desde que soy mujer y nadie acepta que soy mujer, en mi país soy
mujer y tengo que tener hijos, ya no puedo pensar en estudiar!!” Vina tampoco podía pensar
en nada más, se le sugirió que si bien eso era importante y mucho, había que ver que
pasaba con su pensamiento, su cabeza se había bloqueado y ya no podía pensar, siempre
pasaba a la acción: morder, pegar, gritar, asustar.
Vina no quería jugar a nada porque jugar era cosa de niños y ella ya era mujer, sólo
en la regresión que le proponía el espacio analítico se podía “volver a ser pequeña”, pero no
pequeña como los demás niños, teníamos que volver a la Vina muy pequeña, tan pequeña
que ni siquiera tenía pensamientos para pensar lo que le estaba sucediendo. Volver a la
situación en la que seguramente había caído en un estado de confusión y angustia
aniquiladora, una frustración tan grande que le provocaba un verdadero sentimiento de
fragmentación o derrumbe. Siguiendo las ideas de Winnicott, en estos casos, cuando la
mente se desarrolla, el sufrimiento mental asume el lugar de estas “agonías primitivas”.
En el espacio analítico, para que se pueda entrar en contacto con esos
pensamientos, a veces tenemos que generar un espacio para poder pensar los
pensamientos y tolerar las frustraciones y pérdidas. Esto es lo que se le propone a Vina a
partir del momento en el que se le propone jugar sin que el terapeuta aparezca como un
objeto persecutorio más que, invadido por la angustia, intente responder rápidamente a los
interrogantes que se hace la madre adoptiva (porque quiere regresar a su país, porque no
me quiere?)
Proponerle a Vina jugar con animalitos y muñequitos, dibujar sin pensar en los
dibujos de los demás, es crear un espacio transicional necesario para que los
pensamientos tengan un lugar para ser pensados, los recuerdos un lugar para ser
soportados y los afectos un lugar para ser sostenidos.
El tiempo apremia para la madre, un apremio ambivalente, ya que en su momento
ni siquiera se ocupó de averiguar la edad de su hija, pero ese apremio queda para tratar con
la madre, para Vina, el tiempo de las sesiones es un tiempo donde se entrecruzan los
tiempos. La niña comienza a mezclar pasados muy lejanos con historias muy cercanas.
Los recuerdos comienzan a aflorar solos, quizás estaban siempre ahí, pero no había un
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lugar para ser soportados. Vina cuenta que recuerda cómo al volver de la ceremonia de
cremación de su padre, ella y sus hermanos encuentran a la madre ahorcada. Más allá de
la tristeza que la madre de Vina sintiera por la muerte de su marido, podemos adivinar en la
historia de esa mujer una estructura melancólica que la lleva al suicidio. ¿Acaso tenía una
mirada posible para sus hijos?
Son recuerdos sobre una realidad histórica objetivable o es la historia de su
pasado que Vina se construyó para dar cuenta de su sufrimiento mental. Dado su estado de
derrumbe es probable que algo haya de cierto, pero lo que nos importa es lo cierto que es
para Vina. Ahora se entiende la necesidad de su regreso. Vina se siente obligada a ir a
buscar a sus hermanos huérfanos, no sabe que pasó con ellos, sabe que ella fue
abandonada porque por su enfermedad no servía para trabajar, pero nada sabe sobre los
hermanos de quienes se quiere hacer cargo desde su menarca. Vina se pregunta cómo
explicarle a la madre adoptiva su preocupación, la agresión que transmite hacia ella es
además la re-edición de una agresión más primaria dirigida a la madre que la abandonó
matándose. Una agresión que puede surgir primero en la transferencia y favorece su
comprensión. Vina no tolera que el terapeuta no sea puntual para ella, si el terapeuta tarda
unos segundos en abrir la puerta Vina entra en pánico que transforma rápidamente en odio:
“¿dónde estabas? ¿porque no me abrías?”, se preguntaba llena de rabia y angustia; una
angustia que comenzó a desaparecer cuando el terapeuta le pudo decir: “no me estaba
suicidando, ni colgándome del techo, te estaba esperando a ti”.
Pero después de esos enfados Vina entraba al espacio de la sesión para jugar su
historia. Talvez una de las experiencias más angustiantes para un terapeuta es poder
soportar esos juegos para permitir que comience a desplegarse el recuerdo allí donde no
había nada: sostener a Vina para que ella pudiera ahorcar todos los muñecos de la caja,
probar con ella que nudo ahorca mejor, inventarse una ceremonia de cremación con
plastilina roja, espiar dentro de la caja para ver cómo morían todos de hambre, son algunos
de los momentos más intensos de esta etapa del tratamiento.
Para las vacaciones de verano Vina pudo convencer a la madre de volver a su país, la
madre le prometió a su vez que haría lo posible por saber algo de sus hermanos, pero ahora
lo importante no era encontrarlos, sino la posibilidad que tenía de buscarlos, el permiso que
recibía de su familia adoptiva de tener unas obligaciones y una deuda con sus orígenes que
pensaba saldar recuperando un paisaje, un olor y un sabor del que fue despojada de un
modo demasiado abrupto.
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Sin una sola explicación sobre nada.
El curso escolar acabó fatal, Vina tenía que repetir curso, la madre reaccionó
primero con mucha rabia, para después entender que el espacio del análisis no era un
espacio pedagógico, a pesar de que le había enseñado a Vina a vivir las cosas de otro
modo.
Un breve apunte sobre otro caso:
Cuando Pere consulta por primera vez lo hace traído por sus padres a sus
dieciséis años. Sin muchas ganas por su parte, acepta la desesperación de sus padres y
promete colaborar en un tratamiento para ver si puede dejar las drogas. Todo tipo de
drogas. Drogas que utiliza según los días y según los estados de ánimo que quiera
provocar: -“Entonces tu ya no sabes que estado de ánimo es el verdadero Pere”. –“Soy el
que quiero ser…Me gusta colocarme hasta desaparecer para no sentir más mi cuerpo ni mi
cabeza, sólo ser una nube de pedo”.
Pere nació cuando sus padres eran muy jóvenes, ellos mismos relatan no haber
podido hacerse cargo del hijo. La madre ayudaba al padre con las asignaturas de la
facultad:”el niño se crió más en el parque que en mis brazos. Su abuela, a veces, lo atendía,
pero llorando porque maldecía la llegada de ese niño al mundo….” Además de “estropear
mi juventud” dice la madre, estropeó nuestra economía y nuestra intimidad. “Ya nadie daba
un duro por nosotros como pareja, menos confiarían en el niño”.
Como en tantos otros casos donde la agonía primitiva ocupa el lugar del afecto
central del paciente, la apuesta por un futuro posible es negativa. No hay un deseo de
porvenir en toda la historia, en el momento de la consulta, la ambivalencia es aún mayor, no
sólo no hay un futuro posible, el deseo de que una mezcla mortífera acabe con todo esto es
sentido como una carga consciente que acrecienta la culpa.
Este paciente puede comentar muy rápidamente lo que repite en cada salida, “quiero
desaparecer”, “quiero pegarme tal colocón que no pueda pensar más”, “drogado es cuando
estoy ciego, no puedo ver nada.”
Lo repetido en cada una de sus actuaciones tenía que ver con un desastre que ya
había ocurrido. Hay una mirada en la madre que en lugar de favorecer la integración
destruye, una mirada que favorece la frustración y puede llevar a sentimientos de
aniquilación.
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Pere se enfadaba mucho con su analista cuando éste le decía que ese no estar en
el mundo ya le había sucedido cuando era un bebé. No estaba para la mirada de la madre y
ello provocó ese estado de permanente miedo al vacío.
Se estiraba en el diván y prometía mantener un profundo silencio, quería probar si
el terapeuta era capaz de aguantarlo. A él y a su miedo al derrumbe.
Durante más de un año las sesiones eran la repetición de esa escena. El poder
sostener y aguantar esa posición le permitió al paciente colocarse de otro modo en la
transferencia. Le llamó la atención que el analista no se colocara en un lugar persecutorio
respecto a la ingesta mayor o menor de drogas, sino a lo que la ingesta en sí representaba.
Al igual que Vina, pasó por violentos momentos de odio hacia el analista. Soportar
el odio de la transferencia es otra función que favorece la profundización en un análisis de
éstas características. Cuando ya no le quedaron más temas para criticar, estar enfadado o
simplemente permanecer en silencio, Pere comenzó a hablar de su futuro. Un futuro
posible.
Aquí tuvo que volver a enfrentarse al desinvestimiento paterno, los padres ya no
confiaban en él, ni siquiera que pudiera hacer algo en ese futuro que para los padres sería
siempre imperfecto.
Nuevamente es el terapeuta el que se coloca en un lugar materno y le da a
entender que si confía en él. A raíz de un comentario sobre los colores de la consulta,
comenzó a producir todo un material nuevo sobre el diseño. Poco tiempo después y por
firme deseo de los padres, el tratamiento quedó interrumpido.
Quince años más tarde Pere busca a su analista. Ahora es un famoso
diseñador…Tiene algunos problemas con su pareja y viene a pedir ayuda, comenta algo
que nos puede llevar a pensar acerca de estas cuestiones técnicas: “Recuerdo que venía a
tu consulta y me estaba mucho tiempo en silencio, recuerdo tu mirada cada vez que me
dabas la mano, y no puedo recordar que me decías entonces: pero sí puedo decir que dejé
de meterme drogas en el cuerpo, aprendí a estudiar y trabajar y ahora sí quisiera
conocerme a mí mismo”.
Referências
Abram, Jan. (1996) The language of Winnicott; Londres, Karnac Books,Londres, 1996.
Belinsky, Jorge. (2007) Lo imaginario: un estudio; Nueva Visión, Buenos Aires, 2007.
Giovacchini, Meter.(1990) Tactics and techiniques in Psychoanalytic therapy III: The implications of

115

AGONÍAS PRIMITIVAS: LA CLÍNICA DEL DERRUMBE

Winnicott's contributions; Jsason Aronson; New York, 1990.
Nejamkis,J.(1977) Los estilos del dibujo en el psicoanálisis de Niños; Buenos Aires, Alex Editor,
1977.
Winnicott, Donald W.(1989) Psychoanalytic Explorations; Karnac Books,Londres, 1989.
Winnicott, Donald W.(1971) Playing and Reality; Tavistock Publications, Londres,. 1971.

116

15. Uma provisão ambiental adaptativa especial: sobrevivendo ao ódio de quem?34
A special adaptive environmental provision: surviving to hatred?

Fernanda Real Dotto35
Resumo
O presente artigo consiste em uma construção teórico-clínica sustentada à luz da
psicanálise. Os enlaces teórico-clínicos realizados no trabalho tem por objetivo realizar
uma reflexão sobre uma relação terapêutica específica, onde foi necessário um
"alargamento do setting" para incluir a mãe do pequeno paciente. Esta provisão ambiental
adaptativa especial foi sendo construída dentro de um espaço-tempo necessário até que
fosse identificada a sua ritmicidade. Este ritmo foi acontecendo através do brincar, num
espaço de transicionalidade, o qual possibilitou que sentimentos agressivos gerados por
uma história triste pudesse ter alguém - terapeuta- para sobreviver a eles.
Palavras-chave: Alargamento do setting, transicionalidade, ritmicidade, sobreviver,
provisão ambiental
Abstract
This article consists of a theoretical-clinical sustained in the light of psychoanalysis. The
connections made in theoretical and clinical work aims to develop a reflection on a specific
therapeutic relationship where we needed a "widening of setting" to include the mother of
the little patient. This special adaptive environmental provision was being built inside a
spacetime must be identified until their rhythmicity. This pace was going through play, a
space transitionality, which enabled aggressive feelings generated by a sad story could
have someone - therapist-to survive them.
Keywords: Enlargement of the setting, transitionality, rhythmicity, survive environmental
provision
INTRODUÇÃO
Para falar sobre determinado assunto precisamos ter a “ilusão”, termo utilizado
34
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por Winnicott, onde se possibilite imaginar que alguém possa “escutar” o que vai ser dito. O
inicio desta fala consiste em um convite a todos para que possam seguir construindo
comigo, seja falando, olhando, sorrindo, pensando...como desejarem, a compor neste
espaço transicional a partir de suas experiências, como num jogo de rabisco!
O presente trabalho busca enfocar aspectos emergentes durante o processo
psicoterapêutico realizado com uma criança, sendo que sua mãe também fez e faz parte de
tais atendimentos. Assim, questões ligadas à técnica foram necessárias de serem
adaptadas ou como diria Hisada (2002), manejadas de forma diferente.
Pretende-se ilustrar a dificuldade de estabelecer espaços caracterizados como de
“transicionalidade”, transcorrendo pelos atendimentos, bem como a maneira como a
criança e a mãe foram se aproximando entre si e da psicoterapia.
Tais reflexões, idéias, pensamentos, não possuem a intenção de fechar lacunas
ou engessar um “pensar” clinico... mas possibilitar que seja criado um ambiente de trocas
e estimular a quem escuta, ludicamente construindo e reconstruindo juntos.
PROVISÃO AMBIENTAL DE ADAPTAÇÃO ESPECIAL
O setting para Winnicott significa um ambiente facilitador, com um analista real
disponível para se adaptar às necessidades dos pacientes. Nesse sentido a adaptação
passa a ser uma norma e favorece uma nova possibilidade de desenvolvimento e o setting
para determinados pacientes que tiveram falhas importantes deve ser visto como uma
metáfora dos cuidados maternos.
A respeito disso, Winnicott (1988) nos orienta:
“Um analista tem que exibir toda a paciência, tolerância e confiança de uma mãe devotada
ao seu bebê; tem que reconhecer nos desejos do paciente, necessidades; tem que pôr
objetivo; tem que parecer querer dar o que só realmente dado porque o paciente o
necessita. (p. 353)
Isso me fez refletir a respeito de uma relação terapêutica específica, onde foi necessário e
fundamental um alargamento do setting para incluir a mãe, de um menino que está em
atendimento desde os cinco anos e hoje está com sete anos de idade. Este espaço foi
sendo construído, dentro de um “espaço-tempo” necessário, até que pudéssemos
identificar sua “ritmicidade” (Honigsztejn, 1972; Winnicott, apud Mello Filho -1989). A
questão da ritmicidade presente na obra de Winnicott se relaciona com os fenômenos, os
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quais ele denominou de transicionais. Assim, Mello Filho (1989) lembra o trabalho de
Honigsztejn, escrito em 1972, versando sobre a questão da criatividade, onde este traz que
o que seria a transicionalidade senão um ritmo de vaivém entre a criança e a mãe, entre a
criança e o objeto que a substituirá, entre analista e o seu paciente?
Este ritmo foi se dando aos poucos através do brincar. Inicialmente com um
aproximar-se lentamente dos brinquedos, onde a mãe ficou surpresa, pois não havia até
então “olhado” para seu filho brincando. Ela entrou na primeira sessão, solicitado por ele.
No decorrer dos atendimentos ele entrou algumas vezes sozinho e tivemos várias
interrupções, ou pelo fato dele estar “doente” ou ela estar “doente”. Então o processo
mesmo foi se dar num ritmo frequente de duas vezes semanais quando a mãe começou a
participar das sessões. Será que isto estava significando algo dentro desse espaço de
transicionalidade? Foi necessário então fazer esta adaptação, a qual foi essencial ao
tratamento. Como bem lembrado por Mello Filho (1989), Winnicott nos fala, sobretudo, de
um brincar que não é apenas lúdico. É um brincar implícito ao tratamento, onde o modo de
falar, as inflexões de voz, o uso do humor, ganham uma dimensão como fenômenos
transicionais, de vaivém. Assim foi sendo criado um tipo de ritmicidade inerente a
transicionalidade, entre terapeuta e a díade mãe-filho, numa relação de mutualidade. É
importante destacar que este ambiente foi favorecido aos “ritmos materno-infantis”, uma
vez que a mãe foi descobrindo as necessidades do filho pela primeira vez através do
brincar e podendo reconhecer, que também estava se descobrindo e “aprendendo a
brincar”.
O que tais pacientes e suas mães necessitam não é a precisão da interpretação,
mas a disposição e a capacidade do terapeuta em ouvir, assim como acreditar no que ele
está precisando. Winnicott (1954) escreve:
“ O setting da análise reproduz as mais antigas técnicas de maternagem. Convida à
regressão pela confiança que inspira. A regressão de um paciente é um retorno organizado
à dependência inicial ou dupla dependência. O paciente e o setting fundem-se na situação
de sucesso original do narcisismo primário; o progresso para além do narcisismo primário
se inicia de novo, com verdadeiro self capaz de enfrentar situações de fracasso ambiental,
sem organizar defesas que envolvem a proteção do verdadeiro self por um falso self.”
(Outeiral e Graña, 1991, p.202)
Winnicott segundo Davis, M e Wallbridge, D (1982) apontava, que nos últimos
meses de gestação uma mãe passa a ficar preocupada com o bebê, e que também ocorre
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uma mudança no pai. Tal mudança seria fundamental, no sentido de tornar este pai capaz
de transformar-se no “agente protetor que libera a mãe para que esta se dedique ao bebê”
(p. 149, 1982). Salienta que:
Esta “cobertura protetora” fornecida pelo pai é necessária quando a mãe está “carregando,
parindo e amamentando o bebê dele”, pois dessa forma ela é poupada da necessidade de
voltar-se para fora para lidar com o mundo que a cerca no momento em que deseja voltarse para dentro”. ( 1982, p.149)
Dessa forma, para que a dinâmica dessa mãe seja trabalhada, é de extremo valor
que relembremos tais teorizações winnicottianas sobre a natureza e a importância do
estreito vínculo mãe-bebê e do papel do pai na sustentação dessa vinculação.
Ao longo de sua obra, D.W.W se debruçou ao estudo da relação mãe-bebê, e sua
importância para o desenvolvimento emocional saudável. Neste sentido, como pensar o
setting ampliado como favorável a uma relação mãe-filho, sendo que esta mãe não teve tal
“cobertura protetora”? Em momentos quando refere sobre a importância existente no
processo terapêutico do filho, está falando também sobre o quanto aquela experiência
vivida no setting está sendo transformadora para si. Aqui entende-se que as memórias
estão superpostas de situações semelhantes ao que ela também já viveu.
O espaço transicional foi sendo construído como um espaço de possibilidades: de
conhecimento de si...do outro...da relação....e podemos nos arriscar dizendo que uma das
formas que isto foi acontecendo foi através de uma “adaptação ativa tardia”- mimo, termo
utilizado por Winnicott (2001). Através dos mimos se teria uma possibilidade de se
recuperar algo que inicialmente não foi possível. Este pequeno menino está tendo a
chance por meio de um ambiente favorável, possibilitado por este setting ampliado, que
esta mãe reconheça suas falhas e o mime durante uma certo período de tempo, cercandoo de cuidados especiais.
Nesses caminhos e descaminhos das relações, que obtém-se suas repercussões
subjetivas, bem como suas chances de reparação. Transferencialmente estes consistiram
nos principais fatores trabalhados nesta relação terapeuta-mãe-filho.
AGRESSIVIDADE NO SETTING: UMA POSSIBILIDADE DE EXPERIÊNCIA
TRANSICIONAL
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Encontro você;
Você sobrevive ao que lhe faço à medida que
a reconheço como um não-eu;
Uso você;
Você, no entanto, se lembra de mim;
Estou sempre me esquecendo de você;
Perco você;
Estou triste.
(Winnicott, apud Outeiral,1999ª, p.51)
Este menino que aprende a brincar diante do olhar da mãe num setting adaptado,
teve uma história triste e peculiar, seu pai afastou-se quando ele ainda era um bebê, sua
mãe tornou-se ressentida e controladora. Num determinado momento da sua infância,
transcorrido um ano de terapia, seu pai ressurge...e o menino fica muito feliz, o que para a
mãe foi algo muito difícil de tolerar, percebia que na relação comigo também foi muito
complicado. Foi arriscado para a nossa relação e para a permanência do menino na
terapia, mas decidimos então que eu entraria em contato com o pai para que pudéssemos
realizar um trabalho juntos. Esse pai não compareceu em nenhuma das vezes que foi
chamado. De certa forma, foi extremamente frustrante...mais ainda porque este pai
“sumiu” novamente. Teve outro filho do novo relacionamento e foi embora sem se despedir
do menino. O fracasso do reencontro entre meu pequeno paciente e seu pai traria
sentimentos violentos para as sessões, dirigidos a mim, dirigidos ao vínculo. O menino
passou a ter comportamentos agressivos comigo...por vezes fazia que eu não existia nas
brincadeiras, por vezes, ele me matava incansavelmente, a mãe muito assustada, depois
de um tempo me revelou que “Eu pensava que tu não ia aguentar”... Mas na verdade, fui me
dando conta de como eu estava sendo alvo também do ódio da mãe, que se sentiu
ameaçada pela volta do pai e depois novamente abandonada por ele, e eu estava
ocupando o lugar de cúmplice deste homem/pai agressor. E após alguns meses
conseguimos falar sobre isso em sessão de orientação separadamente. Quando pude
colocar em palavras depois de muito sobreviver aos ataques do pequeno paciente, e
também de sua mãe, que eu estava com ele mesmo ele me “matando”, mas que eu
entendia que às vezes sentíamos muita raiva de coisas que nos deixavam tristes. Aos
poucos foi sendo colocado, que eu também ficava triste e com raiva, mas que isso não ia
me fazer desistir dele, nem dela.
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Em agressão e suas raízes, Winnicott (2000) aponta dois significados para a
agressão. Em que por um lado, seria uma das fontes de energia de um indivíduo e por outro
constitui uma reação à frustração. Dessa maneira, as suas raízes estão ligadas à sua
motilidade primária e ao erotismo muscular.
Assim, para Winnicott (2000), se nos debruçarmos em observar o inicio da
agressividade num individuo, iremos nos deparar com o movimento do bebê. Ocorrendo
antes do nascimento. Ele parte do pressuposto de que toda criança possui tal tendência
para movimentar-se, devido à experiência de encontro com algo que toca, sendo assim, o
começo de uma relação com objetos externos.
Seria esta a experiência necessária ao menino? Estaria necessitando “usar o
objeto”? Acredito que podemos fazer algumas inferências a partir do texto de Winnicott
(1975) em o “Uso de um objeto e Relacionamento através de identificações. Sua
contribuição nos faz refletir a respeito dos movimentos transferenciais, sobre a importância
de ser capaz de esperar e esperar, onde a evolução da transferência se dará a partir da
construção de um espaço de confiança crescente no cenário psicanalítico. Para tanto,
salienta que para evitar o processo natural de tal construção não se deve romper com uma
interpretação. Assim, o objeto se é que tem que ser usado, deve ser real, e não um feixe de
projeções. Estaria aqui a diferença entre relacionar-se e usar para Winnicott (1975). A partir
disso será que podemos pensar que o pequeno paciente pode estar usando este espaço
para destruir o terapeuta e este ter que sobreviver à destruição? Tal atividade destrutiva
significa para Winnicott (1975), “uma tentativa empreendida pelo paciente, de colocar o
analista fora da área de controle onipotente, isto é, para fora, no mundo”(p.127).
Fiquei pensando se esta destruição seria apenas do menino...
Mas o que o cenário apresentava o ódio buscado não referia-se apenas ao dele, mas pela
mãe também...e como sobreviver a tudo isso?
“Gostaria de acrescentar que em certos estágios de certas análises o ódio do analista é na
verdade buscado pelo paciente, e nesses momentos é necessário expressar um ódio que
seja objetivo. Quando o paciente está a procura de um ódio legítimo, objetivo, ele deve ter a
possibilidade de encontrá-lo, caso contrário não se sentirá capaz de alcançar o amor
objetivo.”(WINNICOTT, 2000, P.283)
Em relação a esta questão inerente ao processo psicoterapêutico de orientação
psicanalítica, Levisky traz com clareza que para que isto seja construido dependerá de o
analista conter dentro de si a sua angústia e ter consciência de sua tolerância. Ainda
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acrescenta que tais fatores são condição básica para a ampliação de sua capacidade
receptiva.
“O bebê necessita suportar em certo grau os objetos estragados dos pais, para assim
poder usufruir dos bons objetos. Fazendo uma transposição para relação analítica, se o
paciente puder suportar um certo grau de imaturidade, lentidão ou conflito do seu analista,
ele contribuirá para que o analista possa crescer na relação.”(Levisky, p.177)
Considero que ainda temos uma longa caminhada, onde a psicoterapia tem como
maior objetivo apresentar o filho para a mãe e a mãe para o filho, o que só poderá acontecer
num setting adaptado e ampliado, onde os sentimentos transferenciais e
contratransferências possam ocupar um lugar criativo, mas o que me possibilita seguir e
acreditar é que posso ir sobrevivendo e tendo esperança nas relações e no que elas
proporcionam. Assim, deixo como reflexão nas palavras de Clarice Lispector:
“Renda-se, como eu me rendi, mergulhe no que você não conhece como eu
mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer sentimento”.
(Clarice Lispector)
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Resumo
A depressão pós-parto é multifatorial e seus sintomas dificultam o vínculo da mãe com seu
bebê, gerando sofrimento para a mãe, problemas no desenvolvimento do bebê e nas
relações familiares. Os dados preliminares da pesquisa em andamento no Hospital
Universitário da USP sobre depressão pós-parto mostram a importância do ambiente
facilitador para que a mãe sinta-se amparada e segura para suprir as necessidades
básicas do seu bebê. Confirma também a atualidade do que foi dito por Winnicott sobre a
importância da figura materna disponível para um relacionamento fusional com o bebê.
Este estudo constata a importância do ambiente que envolve o par mãe-bebê para que haja
condições para regressão e fusão, e uma gradativa caminhada para a desilusão ou
separação, também uma necessidade básica no primeiro ano de vida.
Palavras-chave: Depressão pós-parto, holding, preocupação materna primária, Winnicott
Abstract
The postpartum depression is multifactorial and its symptoms hinder the bond of mother
with her baby, causing distress to the mother, problems in baby's development and family
relations. Preliminary data from ongoing research at the University Hospital of USP on
postpartum depression show the importance of the enabling environment for the mother to
feel safe and supported to meet the basic needs of your baby. It also confirms the actuality of
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what was said by Winnicott on the importance of mother figure available for a fusional
relationship with the baby. This study notes the importance of the environment surrounding
the mother-baby pair so there conditions for regression and fusion, and a gradual walk to
disillusionment or separation, also a basic need in the first year of life.
Keywords: Postpartum depression, holding, primary maternal preoccupation, Winnicott
Introdução
Na pesquisa sobre Depressão Pós-Parto (DPP) em andamento no Hospital
Universitário da USP, os resultados preliminares têm confirmado a importância do apoio do
parceiro e do ambiente como facilitador para a mãe no cuidado com o bebê recém-nascido
e na recuperação pós-parto.
O papel do pai é de provedor e de proteção da família. Ele é necessário para
ajudar a mãe a sentir-se mais confiante em seu corpo e feliz em seu espírito. Ao sentir-se
protegida pelo seu homem, a mãe é poupada de ocupar-se com as coisas do mundo
externo, para poder preocupar-se inteiramente com o bebê. (Dias, 2003, p.139)
A importância da adaptação da mãe, facilitada pelo estado de “preocupação
materna primária” característico dos fenômenos regressivos típicos da gravidez e do maior
contato com o bebê, possibilita a fusão e a ilusão necessárias e imprescindíveis a esses
primeiros momentos de vida do bebê.
A mãe para poder estar presente para seu bebê e entrar neste estado especial em
que identifica-se com ele de forma a saber suas necessidades, precisa ela mesma de um
ambiente que lhe favoreça. Seja o marido/parceiro, sua mãe, uma amiga, babá, alguém
que cuide do entorno, do mundo exterior, e permita que a mãe possa entrar nesse estado
que Winnicott (1989) chegou a denominar “loucura saudável”.
Para Winnicott (1958) estaria presente desde o início nos seres humanos algo
semelhante a uma tendência em buscar contato, comunicação, encontro com as
condições necessitadas para um desenvolvimento psíquico favorável. Nesse começo, o
encontro com um estado de fusão com a mãe estabelece bases primordiais para o que
denominamos o sentido de continuidade de ser.
Nessa perspectiva, o bebê e a mãe são um único ser. Essa é a vivência
imprescindível para o estabelecimento de bases estáveis para a estruturação e
desenvolvimento psíquicos. Para o desenvolvimento de um viver criativo e o sentimento
que a vida é real e que tem valor apesar das adversidades inevitáveis ao longo de qualquer
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existência humana. (Winnicott, 1988)
Ao ter essa vivência de fusão com a mãe, na qual o bebê sente que é a mãe com
todas as qualidades e atributos pertencentes à figura materna, fenômenos descritos como
inveja e voracidade diminuem sua presença e intensidade na medida em que o bebê é
possuidor de tudo que a mãe tem.
O elemento feminino puro presente em homens e mulheres, segundo a
conceituação de Winnicott (1975), estaria baseado nesse estado inicial de fusão com a
mãe. A dependência inicial absoluta, entre o bebê e a mãe, seria a identificação primária
sustentadora e precursora das possibilidades futuras de um favorável desenvolvimento
psíquico. Nesse estágio, a dependência não seria sentida como tal, já que o bebê vive um
estado de tamanha fusão e completude com a mãe que a dependência não seria
percebida.
A mãe, através da identificação e empatia com o bebê, irá apresentando “o mundo
em pequenas doses”, ponto que trará as desilusões necessárias ao bom desenvolvimento
de maneira a serem integradas pelo bebê como avanços ou conquistas e não como
invasões ou rupturas desmedidas.
Para que este processo ocorra bem, é importante tanto o ambiente fornecer o
holding para a mãe, permitindo a ela prover o holding a seu bebê, quanto os fatores
constitucionais desta mãe, que permitem a ela perceber este seu ambiente como
suficientemente acolhedor e facilitador para sua relação com seu bebê.
Estas questões são importantes no momento do nascimento do bebê e nos
primeiros momentos de sua relação com a mãe, para que esta possa ultrapassar o baby
blues e não desenvolver DPP.
Segundo Schmidt, Piccoloto e Müller (2005), a DPP é detectada entre a quarta e
oitava semana após o parto. Ela se manifesta após o período do baby blues, que se
caracteriza pela fragilidade e volatilidade das emoções, e tem início entre o segundo e o
quinto dia após o parto e perdura até a segunda semana pós-parto. (O'Hara, 1997; Felix,
Gomes & França, 2008; Schmidt et al, 2005)
Os principais sintomas da DPP são humor deprimido, choro fácil, labilidade
afetiva, irritabilidade, perda de interesse pelas atividades habituais, sentimento de culpa e
capacidade de concentração prejudicada. (Ruschi, Sun, Mattar, Chambô Filho, Zandonade
& Lima, 2007; Schwengber & Piccinini, 2003)
Schmidt et al (2005) citam a possibilidade da mãe apresentar sentimentos de desamparo e
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desesperança, falta de energia e motivação, desinteresse sexual, alterações alimentares e
de sono, sensação de incapacidade de lidar com situações novas e queixas
psicossomáticas. Na DPP, os sintomas do baby blues não cedem após a segunda semana
pós-parto. Quando a mãe sofre de DPP, o bebê é acometido de interferências negativas,
tais como, redução da afetividade e cuidados que lhe são direcionados, podendo causar
prejuízos em seu desenvolvimento cognitivo e social, possíveis transtornos de conduta,
comprometimento da saúde física, ligações inseguras e episódios depressivos.
Motta, Lucion e Manfro (2005) revelam que os filhos de mães deprimidas
costumam apresentar alterações fisiológicas, empobrecimento dos contatos interpessoais
com as mães e com estranhos, menor vocalização, reduzida curiosidade em relação ao
ambiente externo que os cerca e maior possibilidade de desenvolver depressão.
Beck (2002) descreve a DPP como “ladrão que rouba a maternidade de mães
acometidas por esse distúrbio”.
Soifer (1980) e Maldonado (1997) descrevem como o estado emocional da mãe
afeta as relações com o bebê, as relações intra-familiares e as relações conjugais.
A DPP pode acarretar problemas nos cuidados da mãe com o bebê, no
relacionamento conjugal e familiar, e na relação com os filhos anteriores, em particular,
com ações punitivas mais frequentes. (Beck, 2002; Cunnigham & Zayas, 2002)
A experiência da maternidade em si pode conter risco para a DPP devido ao seu
caráter conflituoso com sentimentos de perda e de ganho, além da dificuldade em integrar
realização profissional, vida amorosa e maternidade que podem resultar em sentimentos
de culpa e de inadequação. O estudo sugere uma importante relação entre a presença de
sintomas da DPP e relatos de uma experiência de maternidade conflituosa. (Schwengber &
Piccinini, 2005; Azevedo & Arrais, 2006)
Azevedo e Arrais (2006) acreditam que a mulher com DPP estaria expressando
sua frustração em não suprir as expectativas do mito da mãe perfeita. A culpa, proveniente
da dificuldade de enfrentar sentimentos complexos e contraditórios próprios da
ambivalência materna, e o sentimento de incapacidade deixam as mulheres ansiosas e
culpadas predispondo-as à DPP.
Para Simon (2000) a crise adaptativa ocorre devido à perda ou aquisição de
espaço significativo do sujeito e são desencadeadoras de angústias intensas. Define
adaptação como sendo o conjunto de respostas de um organismo vivo a situações que a
cada momento o modificam permitindo a manutenção de sua organização compatível com
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a vida. Diante de cada problema no decorrer da vida, o sujeito precisa encontrar soluções.
Estas constituem a adaptação global do sujeito. A teoria adaptativa, na qual se baseia a
eficácia adaptativa, decorre de fatores internos e externos do indivíduo. Nos fatores
internos, considera-se o aspecto hereditário, genético, do fator constitucional, o instinto de
vida e o instinto de morte que podem ou não ser reduzidos ou aumentados por influências
químicas, hormonais e ambientais. O instinto de morte é necessário para a sobrevivência,
para a agressividade e defesa. Para uma adaptação eficaz, é preciso o instinto de morte em
intensidade regular e interagindo com o instinto de vida. O instinto de vida promove o
movimento, a ação bem como a integração da personalidade, a reparação do que foi
destruído. É dele que emana o amor do qual deriva a gratidão, o respeito e a preocupação
com o outro. Em intensidade suficiente predispõe ao contato adequado com a realidade,
preside a saúde mental e a busca de soluções adequadas. Quanto aos fatores externos, o
autor classifica em ambiente rejeitador e ambiente acolhedor. O ambiente rejeitador é
aquele que agride fisicamente, com maus tratos e frustrações ou afetivamente. Pode ser
permissivo, sem estabelecer limites ou sem disciplina o que impede o indivíduo a enfrentar
situações de angústias que são tão necessárias para o contato com a realidade. O
ambiente acolhedor é aquele que propicia ao indivíduo sentir-se amado e respeitado na
sua individualidade e que frustra o suficiente para ensinar a respeitar os limites assim como
encoraja a enfrentar as situações atemorizantes. Favorece a integração do ego e a
evolução para uma adaptação eficaz.
Instrumentos Utilizados
Foram utilizadas a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo (EPDS) e a
Escala Diagnóstica Adaptativa Operacionalizada (EDAO).
A EPDS é um instrumento, desenvolvido na Grã-Bretanha, de auto-registro
composto de 10 enunciados, cujas opções são pontuadas (0 a 3) de acordo com a
presença ou intensidade do sintoma. (Cox, Holden & Sagovsky, 1987).
Foi validado no Brasil, em puérperas entre 6ª e a 24ª semana pós-parto, como
instrumento que discrimina casos de DPP e apresentando como ponto de corte 11/12 de
maior adequação ao contexto nacional. (Santos, Martins & Pasquali 1999).
A EDAO é um instrumento diagnóstico baseado no conceito de adaptação e avalia a
eficácia adaptativa do sujeito. Através das informações colhidas na entrevista clínica
preventiva, as soluções utilizadas para responder as necessidades do sujeito são
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analisadas. Para o autor “...a depressão é o resultado de continuadas soluções pouco ou
pouquíssimo adequadas”. (Simon, 2000)
Analisam-se as soluções utilizadas para responder às necessidades dos quatro
setores adaptativos: Afetivo-relacional, Produtividade, Orgânico e Sócio-cultural.
Para tanto, verifica-se a adequação das soluções a cada setor, utilizando três critérios: tipo
de solução, grau de satisfação, e conflitos intra e/ou extra-psíquicos. Baseado nesses
critérios as soluções são ditas: adequadas, quando solucionam com satisfação e sem
produzir conflitos; pouco adequadas, quando solucionam com satisfação, mas acabam
produzindo conflitos, ou, solucionam insatisfatoriamente, embora sem conflito algum; e,
pouquíssimo adequadas, quando solucionam de forma insatisfatória e provocam conflitos.
Pelo conjunto das soluções – adequadas, pouco ou pouquíssimo adequadas – ou pelo
predomínio de uma delas, cada setor adaptativo é avaliado como estando adequado,
pouco adequado ou pouquíssimo adequado. Em seguida, chega-se à fase final do
processo de avaliação da EDAO. Nessa fase, para fins operacionais, são atribuídos pesos
aos setores afetivo-relacional e produtividade, conforme estejam avaliados como
adequados, pouco ou pouquíssimo adequados (os demais setores são considerados
qualitativamente). Desse processo de avaliação resultam cinco grupos adaptativos: grupo
1 - adaptação eficaz; grupo 2 - adaptação ineficaz leve; grupo 3 - adaptação ineficaz
moderada; grupo 4 - adaptação ineficaz severa; e grupo 5 - adaptação ineficaz grave.
Resultados Preliminares
A EPDS foi aplicado em 37 participantes da pesquisa durante o pré-natal. As
entrevistas e EDAO foram realizadas entre 27 a 180 dias após o parto. Os resultados
constam na tabela 1.
Adaptação (Grupo)
Eficaz (1)
Ineficaz leve (2)
Ineficaz moderada (3)
Ineficaz severa (4)
Ineficaz grave (5)
Total da amostra=37

Amostra EPDS 12
baixo
17
3
6
3
0
29

Amostra EPDS ≥12
elevado
3
0
2
3
0
8

Tabela 1 – Distribuição da amostra nos grupos adaptativos e de acordo com EPDS

129

A IMPORTÂNCIA DOS FATORES AMBIENTAIS COMO FACILITADOR DO HOLDING NA RELAÇÃO MÃE-BEBÊ

Das 3 participantes que apresentaram EPDS elevado e adaptação eficaz (grupo
1), durante a entrevista, uma relatou sintomas depressivos e as outras duas relataram
problemas, tais como morte do padrasto e problemas de infecção e, preocupação
financeira.Todas relataram ajuda e apoio do ambiente (marido, mãe, irmã, cunhada e
sogra) na rotina cotidiana após o parto e não desenvolveram DPP, o que mostra como o
apoio ambiental é importante como prevenção deste transtorno.
Das participantes classificadas no grupo 3, uma relatou sintomas depressivos
anterior à gravidez. A outra relatou sentir criticada pelas pessoas que a cercam e
dificuldade de ver o pai da criança com a namorada. Ambas relataram pouca ajuda do
ambiente.
Das 3 participantes no grupo 4, uma relatou dificuldades para engravidar e
durante a gravidez desconfiou que o marido tivesse caso extraconjugal. Após o parto,
relatou frustração por não conseguir amamentar e distanciamento do marido, chegando a
pedir separação. Outra relatou amar o marido, mas temer ser abandonada e a morte e, tem
recebido ajuda do marido no cuidado com os filhos. A terceira relatou que apesar da ajuda
da mãe e do marido, sentia-se horrível, irascível e violenta por não conseguir amar o bebê e
sentir falta de sua vida anterior a gravidez. Percebe-se que apesar de receberem ajuda do
ambiente, esta é insuficiente para suprir as demandas internas destas participantes.
Dentre as 6 participantes com EPDS baixo do grupo 3, cinco relataram pouca
ajuda do ambiente e uma relatou sentir deprimida e saudade do trabalho.
Das participantes do grupo 4, uma relatou problemas que culminaram na retirado
do útero. As demais relataram problemas no relacionamento com o marido. Todas
receberam ajuda do ambiente, porém relataram falta de afeto e apoio por parte dos
parceiros.
Nos casos do grupo 1 e 2, é importante salientar que apesar de histórico familiar
de DPP em 2 participantes, estas relataram apoio e ajuda do ambiente e não apresentaram
sintomas da DPP.
Quatro das participantes do grupo 1, tiveram os seus bebês internados. Outras 3
participantes relataram problemas orgânicos no parto e/ou pós-parto. Com o apoio e ajuda
dos maridos e do ambiente, elas superaram as dificuldades e dedicaram-se aos seus
bebês. Percebeu-se nelas gratidão em relação aos cuidados médicos recebidos bem como
em relação à ajuda recebida dos pais dos bebês, familiares e amigos.
O fator constitucional também tem papel essencial, pois 2 puérperas tiveram pouca ajuda e
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ainda assim puderam percebê-la como suficientemente boa, enquanto algumas vezes
apesar de haver bastante apoio, este não era percebido como tal.
Conclusão
Simon (2000) fala da importância do ambiente e dos fatores internos. Para ele, o
ambiente acolhedor é aquele que propicia ao indivíduo sentir-se amado e respeitado na
sua individualidade e que frustra o suficiente para ensinar a respeitar os limites assim como
encoraja a enfrentar as situações atemorizantes. Favorece a integração do ego e a
evolução para uma adaptação eficaz.
Estas questões refletem, como visto, no desenvolvimento saudável do bebê. Na
família atual, é fundamental pensar sobre a importância das funções parentais para este
desenvolvimento favorável. Através desta pesquisa, pudemos confirmar a atualidade do
que foi dito por Winnicott sobre a importância da figura materna disponível para um
relacionamento fusional com o bebê.
Este estudo permitiu visualizar que isto torna-se possível através do apoio
recebido pela mãe das figuras relevantes para ela, e de sua própria capacidade de
perceber este apoio como tal, capacidade esta que vem de sua história de vida, da relação
com sua figura materna e sua própria experiência de ser um bebê.
Através dos dados preliminares desta pesquisa, pudemos confirmar a atualidade
do que foi dito por vários autores, incluindo Winnicott, sobre a importância da figura
materna disponível para um relacionamento fusional com o bebê. Este estudo constata a
importância do ambiente que envolve o par mãe-bebê para que haja condições para
regressão e fusão, e uma gradativa caminhada para a desilusão ou separação, também
uma necessidade básica no primeiro ano de vida.
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17. O louco sou eu: dissociação entre o elemento feminino e o elemento masculino
I am the crazy: dissociation between the feminine and the masculine element
Beatriz Borges Fortes
Resumo
Este artigo tem como objetivo refletir sobre o significado do Elemento Feminino e o
Elemento Masculino e suas implicações na estrutura psíquica do indivíduo e no seu
comportamento.
Palavras-chave: Elemento Feminino, Elemento Masculino, ser, fazer, Winnicott.
Abstract
This article aims at reflecting about the meaning of the Feminine Element and the Masculine
Element and their implications in a person´s psychic structure and in his/hers behavior.
Key words: Feminine Element, Masculine Element, to be, to make, Winnicott.
Após ser- fazer e deixar-se fazer,
Mas ser, antes de tudo. (Winnicott, 1971)
Winnicott a partir da noção psicanalítica da bissexualidade considera que o
Elemento Feminino antecede o Elemento Masculino, pois está imbricado na relação com a
mãe como primeiro objeto é determinante para a formação do self.
É este Elemento Feminino que oferece o sentido de “SER”, ou seja, a experiência
de si mesmo (self). Já o Elemento Masculino pressupõe um esboço de reconhecimento do
objeto como estranho ao “eu” e o início do processo de uma separação do objeto, o que
implica numa ação.
Assim temos, de um lado o Elemento Feminino como representação do SER, e do
outro lado o Elemento Masculino como expressão do FAZER.
O princípio Feminino não se refere à idéia de gênero homem/mulher, mas sim a
uma dimensão presente em homens e mulheres.
De acordo com a filosofia tradicional Chinesa, YIN e YANG são os dois princípios
cósmicos primários do universo.
O Yin (lua em mandarim) é o princípio passivo feminino e significa escuridão. Nos remete a
características como a receptividade, a sensibilidade, a intuição, a flexibilidade e a
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afetividade.
Já o Yang (sol em mandarin) é o princípio ativo masculino e significa claridade. Refere-se
a ação, a firmeza, a assertividade e a racionalidade.
De acordo com a lenda, o imperador Chinês Fu Hsi afirmou que o melhor estado para todo
o universo é o estado de harmonia representado pelo equilíbrio entre o Yin e o Yang.
A mais antiga referência que sem tem acesso da teoria da polaridade
universal teve sua origem na velha China por volta de 700 a.c. e seus conceitos
básicos encontram-se registrados no mais antigo livro originário do Extremo Oriente –
Book of Change (Livro das Mutações) – Yi jing) (I Ching).
Embora o Yang sirva para designar céu, masculino, dia, calor e luz, o Yin para designar
feminino, noite, frio e escuro, nada existe em absoluto. Nada pode ser completamente Yin
ou completamente Yang, pois cada um possui “sementes” do oposto. O dia não existe sem
a noite, o escuro sem o claro ou o calor sem o frio e todos os exemplos, até o infinito, que só
existe com interatividade com o finito.
No mundo das tatuagens, o símbolo Yin e Yang é um dos mais populares, dado que
representa o equilíbrio.
Carl Jung, psiquiatra suíço, fala de “animus” (dimensão do masculino), que é de
caráter raciocinador e “ anima” (dimensão do feminino), que é de índole erótica e emocional
presentes no homem e na mulher. Ele refere que o homem carrega dentro de si a imagem
de uma determinada mulher , que examinada a fundo é uma massa hereditária
inconsciente gravada no sistema vital e proveniente de eras remotíssimas; é um “tipo
arquétipo” de todas as experiências que a série de antepassados teve com o ser feminino,
é um ser precipitado de todas as impressões causadas pela mulher e um sistema de
adaptação transmitido por hereditariedade. O mesmo vale para a mulher, pois também ela
carrega igualmente dentro de si uma imagem inata do homem.
No livro “O banquete” de Platão, Aristófanes relata o mito do andrógino original e
evoca o dualismo das criaturas. Diz que o ser humano inicialmente tinha uma forma
redonda, uma esfera fechada entre si, quatro mãos, quatro pernas, duas cabeças e dois
órgãos sexuais. Havia três espécies de seres: Andros, Gynos e Androgynos. Andros era
uma entidade masculina composta de oito membros e duas cabeças, Gynos era uma
entidade feminina composta por oito membros e duas cabeças, e Androgynos era
composto por metade masculina e metade feminina. Andros deu origem aos homens
homossexuais, Gynos originou as lésbicas, e Androgynos aos heterossexuais.
Pesquisas mostram que os homens é que definem as relações humanas em
termos de papéis rígidos “masculino-superior” e “feminino-inferior”, e consequentemente
a identidade masculina e a feminina.
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Essa divisão ainda persiste nos dias atuais e os homens ainda perseguem o ideal
masculino (superior) do homem de verdade, que significa força, sucesso e poder. Mas eles
têm as mesmas necessidades psicológicas das mulheres: amar e serem amados,
comunicar emoções e sentimentos; desde crianças são ensinados a desprezar emoções
“delicadas” e a controlar sentimentos, afinal de contas, “meninos não choram”. O
feminino-inferior significa delicadeza, fragilidade, sensibilidade e dependência.
Mas o que diferencia os sexos é a anatomia e a fisiologia, porque o resto é produto
da cultura e do grupo social e os dois elementos se complementam e devem funcionar
como uma “dança”, manifestando-se equilibradamente.
F. procurou terapia quando a dúvida sobre a faculdade que cursaria estava lhe
causando muita angústia. Referia que apesar da escolha ser a engenharia (que era coisa
de homem (sic)), já que todos seus tios eram engenheiros, pensava que o teatro era o seu
desejo e sua vocação. Acabou escolhendo o teatro e vem tendo muito sucesso com a
carreira escolhida, tendo ganhado vários prêmios.
Filho único de mãe solteira que era o “homem“ da casa, sustentando
emocionalmente e financeiramente a família, F. foi criado em um universo feminino cercado
de mulheres, já que sua mãe tinha mais quatro irmãs. Desde o nascimento desenvolveu
comportamentos considerados femininos: aprendeu a vivenciar seus sentimentos;
aprendeu que chorar, ter medo e angustiar-se também é coisa “homem”.
O pai era ausente e comportava-se como um adolescente e sem referencias
masculinas parecia não estar encontrando lugar para a própria masculinidade.
R. aprendeu a “SER” e angustiava-se buscando o “FAZER”.
O convite para protagonizar uma nova peça onde faria parte de um casal
homossexual provocou sentimentos conflitantes em relação ao papel que ele
desempenharia na peça e o papel que ele desempenha na vida real.
Em uma sessão expressou sua angústia sobre porque havia sido convidado para
o papel? Será que alguém pensava que ele era gay (sic)?
Eu não tinha dúvidas em relação a sua sexualidade, mas era como se eu
escutasse um relato daquilo que entendemos como “inveja do pênis” e utilizei o manejo
usado por Winnicott em seu famoso caso clínico relatado em “Os elementos masculinos e
femininos ex-cindidos encontrados em homens e mulheres” (1966) como exemplo, para
que ele não se sentisse atacado por seus sentimentos e pudesse entendê-los como parte
de sua personalidade.
Winnicott.: “Estou escutando uma garota apesar de saber perfeitamente que você
é um homem, mas estou escutando uma garota. Estou lhe dizendo que você está falando
da inveja do pênis.”
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Paciente de Winnicott.: “Se eu fosse falar a alguém dessa garota, seria chamado
de louco.”
Winnicott.: “Não é que você esta contando isto a alguém, sou eu que vejo uma
garota e escuto falar, quando na realidade há um homem no meu divã. O louco sou eu.”
A forma como Winnicott manejou as palavras fez com que o paciente percebesse
a interpretação como referência a uma parte de sua personalidade, conseguindo encontrar
uma unidade primária perdida.
Winnicott (1970) refere que um sinal de saúde mental é a capacidade que o
indivíduo tem para penetrar, através da imaginação, nos pensamentos e na esperança de
outra pessoa. E que a criatividade requer uma integração dos elementos Feminino e
Masculino, já que para o “FAZER” seja criativo e pessoal, deve partir do “SER”, e estar
misturado ao “SER”.
E na medida em que ele participava dos ensaios, íamos trabalhando como lidar
com essas facetas da personalidade que lhe causavam tanta angústia. E ficava mais claro
para F. que a experiência plena de viver compreende uma ritmicidade entre os elementos
femininos e masculinos. Na vida real, ora exercitamos a função feminina, ora a função
masculina. Essa multiplicidade é que nos torna saudáveis e a impossibilidade de um viver
com esta complementaridade rítmica entre estes elementos é que fundamenta o conflito.
A oportunidade de desempenhar o papel em um casal homossexual permitiu a F.
compreender melhor seus temores em relação a sua sexualidade e sua identidade e dar-se
conta que Ser Sujeito é ser Feminino e ou Ser Masculino.
Esta experiência favoreceu a combinação entre o “SER” e “FAZER”, que é
condição para o ato criativo e vivenciar essa dicotomia foi fundamental para o encontro de
si mesmo.
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18. VERGONHA E CLÍNICA WINNICOTTIANA
Shame and Winnicottian clinic
Maria de Lourdes Manzini-Covre38
Resumo
Refletimos neste texto sobre a concepção de vergonha de Gaulejac(do campo da
sociologia clínica) ter algum entrosamento com a clínica de Winnicott, basicamente com o
seu conceito de falso-self. E essa reflexão permitiu-nos pinçar duas faces da vergonha: a
da “vitima” e a do “algoz”, em processos diversos, que procuramos exemplificar em
situações da clínica.
Palavras chaves: vergonha, violência, falso-self, clinica, sofrimento, ajuda.
Abstract:
In this text we are reflecting about Gaulejac`s conception of shame (the field of clinical
sociology) having some linking with Winnicott´s concept of false-self. This reflection allows
us to pinch two faces of the shame: the victim and the cruel person, in different processes,
which we try to exemplify in the situations of our clinic.
Key words: shame, violence, false-self, clinic, suffer, help.
A importância de relacionar a vergonha e clínica winnicotiana, foi provocada em
mim pela leitura do livro Le source de La honte de Vincent de Gualejac(2008), coordenador
do LCS (Paris 7), ao qual temos certo vínculo pela nossa coordenação do NESCCi-USP.
Elaborações do autor, como- não se fala da vergonha, é muito doído, as pessoas procuram
sempre escondê-la. Dei-me conta, como ela aparece bastante na clínica.E que, ela aí
aparece, não em sua simbolização, mas sub-entendida em outras simbolizações.
E indaga-se sobre a vergonha poder ser um “conceito”, que pode ter certo
entrosamento com o setting winnicotiano. Gaulejac sinaliza a vergonha como uma
categoria ética e social, marcada pelo cruzamento entre o psíquico e o social. Ficou-me de
38
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sua leitura - ela pode ser parte da face “social” do rico conceito winnicottiano de falso self? E
isso pode enriquecer nossa clínica?
Encontro certo suporte em Derrida, que em 2002, nos Encontros Gerais de
Psicanálise, em Paris assevera que as ciências humanas não podem prescindir da
Psicanálise para compreender o mundo contemporâneo. Mas, para isso, diz ele, ela
precisa descer do seu pedestal. Posso ter isso na abordagem sócio-clínica
contemporânea. À frente, apresentamos um breve relato dessa abordagem em banco e em
abrigo infanto-juvenil.
Winnicott: Clínico da nossa Contemporaneidade
Podemos nomear Winnicott, como o clínico da e na Contemporaneidade, da Alta
Modernidade (Manzini-Covre (2008). O que afirma Derrida no começo de século XXI(2002,
em Paris), Winnicott já elabora e pratica nas primeiras décadas do século XX, no uso de
suas criações teóricas e clínicas também para o social.
Vale lembrar que Winnicott, pertence à clínica freudiana, conforme o debate
esclarecedor do texto de Outeiral e Valler (2003). Contudo, ele é também criador de um
setting contemporâneo. Em consonância aos sintomas da teoria sexual, relativo aos
neuróticos, encontramos nesse setting tratamento também para - os borderlines,
psicóticos, pessoas “rígidas”, sem“existência - enfim níveis de falso self/.
Pontuemos brevemente de Winnicott o seu extraordinário setting do holding. O
espaço potencial, transicional, espaço do holding, é aquele desenvolvido por uma mãe que
se adapta às necessidades do bebê. E ela deve, depois, diminui-lo paulatinamente, até que
o bebê esteja em condições de lidar com as falhas dela. Isso permitiria que ele fosse no
rumo de seu self verdadeiro. Isto é, ele poderia ser ele mesmo. A mãe que lida com o
infante, dissociada desse holding, cria um bebê dividido, com um falso self, o que se adapta
ao meio ambiente. Isso causará diferentes níveis de “não existir, de falso self, dependente
de quanto distante do holding a mãe atuou com a criança.
Ainda vale ter presente que Winnicott esteve sempre atento à relação clínica e
questões sociais, como a das crianças anti-sociais (distinguindo-as da criminalidade), o
problema das mulheres, etc.-falando na BBC(Londres), em confências contínuas. E criou
conceitos tão próprios para esses problemas! Problema esses, que se repetem na nossa
atualidade, em famílias, escolas, abrigos, etc., e que com a clínica winnicottiana, tem-se
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possíveis rumos reversivos da situação do sofrimento, propiciando a esperança do acesso
a uma vida própria. Note-se que a clínica do holding tornou-se muito importante também
para a clínica do social, particularmente as do âmbito de vulnerabilidade.
Assim tenhamos que a abordagem de Gaulejac sobre a vergonha seja partícipe
de nossa clínica, enquanto mais uma face psico-social de falso-self, que a análise das
histórias de vida de Martine e Bernadette, apresentam.
Em suma, estando com Walter Benjamin (1985), poderíamos sinalizar que
Winnicott responde, sente responsabilidade pela nossa época, persegue o encontro
marcado que temos com as gerações futuras. E a seu modo, Gaulejac também responde
via o processo de seminários de vida no Paris 7, com foco na vergonha e sua possível
superação.
Sobre a vergonha, com Gaulejac
Apropriamo-nos, sumariamente, do que nos fala Gaulejac(2008) sobre esse
tema. Assinala, logo de início, A vergonha,... coloca-la em palavras, descrever seus
diferentes aspectos, que permite reconhecê-la, nomear e melhor cuidar das feridas, das
quais ela é o sintoma...Decide-se, não impunemente , de ir ao encontro de histórias de vida
marcadas pelo sofrimento e pela infâmia(p.13). Ela é um mal difuso. Desvendá-lo, leva a
denunciar os seus efeitos–dominação, invalidação, e exclusão.
Gaulejac, na introdução, fala de si mesmo, de sua vergonha. Diz – que sendo
oriundo de uma família da velha nobreza, mas pouco afortunada, viveu a contradição entre
ter uma imagem valorizada e mesmo invejada (vista nos olhos dos outros) contraposta à
realidade objetiva, dos meios modestos de sua infância Assevera ele – eu invejava os mais
ricos . O jogo do sentimento de inferioridade e superioridade... Ele remonta a Freud, e a
questão do romance familiar, a importância do Ideal do eu e da projeção parental, relaciona
isso ao elemento afetivo, social, e uma aspiração do ser por si próprio. Reitera, a vergonha
é um sentimento doloroso,.. engendra um sentimento de silencio, inibição. Veja-se os
deportados dos campos de exterminação, soldados que voltam da guerra, mulheres
espancada, violentadas, crianças que vêem seus pais humilhados, dos desempregados
que dissimulam seu estado.... Difícil, como manter uma boa imagem de si?! (p 18)
Ainda sinaliza que a vergonha é um incômodo, um mal estar. Ela é prenhe da
violência/humilhação. Está presente na pobreza, na instrumentalizacão, na assistência,
que maltrata. Ela contamina o ambiente. Os envergonhados tem seus modos defensivos e
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depressivos - o alcoolismo, o orgulho, que impedem a libertação. A ajuda vem da terapia,
da pesquisa/conhecimento, da militância. Observe-se, então, que o autor coloca – essa
atividade no Paris 7- Pesquisa-Conhecimento – de certo modo, como um modo de pessoas
sobreporem-se a vergonha. Assinala ainda- atrás da vergonha – se esconde tesouros- o
amor, a sensibilidade, a humanidade que não pode se exprimir (p.20)39.
O acima relatado fez nos recordar um filme frances, que fala da vergonha e que é
da história real de Pe. Joseph. Ele em fins de 1980, trabalha junto a uma população
desvalida - procurando elevá-los em seu abatimento ( em sua vergonha?). O foco, no
momento é conseguir habitação para essa gente. Depois de longa luta, eles conseguem,
certa construção de moradia, o que mobiliza suas vidas. O padre faz uma espécie de festa
e pede que todos falem. Uma das mães, diz “Não conseguimos o que almejávamos, mas
agora temos o nosso lugar. Pe Joseph nos devolveu a confiança para a vida, ele nos
permitiu despir-nos da vergonha, pois com a vergonha, não fazemos nada, nem saímos
para rua.” Encontraram um sentimento de existir, de ter um lugar, necessidade que
Winnicott tanto nos sinaliza.
Sobre essa vergonha afirma Gaulejac(p.62) cada história tem elementos reais
e/ou fantasmagóricos-, ligados uns aos outros, formam assim um conjunto, que se
distingue como a vergonha. A frente, o autor comporá isso no seu conceito de “metasentimentos”
Porque desvendar a vergonha? O autor assinala; pesquisar-la porque é um
fenômeno subestimado. E as pessoas tomadas pela vergonha podem ter certa ajuda pela
exposição terapêutica, podem denunciar os efeitos da humilhação, invalidação e exclusão.
E para chamar a atenção das políticas sociais de atendimento.
Destacamos, resumidamente, duas dessas histórias de vida: a de Martini e a de
Bernadette: o que relatam e certa interpretação de Gaulejac
Martine-. Destaca-se o sentir, a injustiça associada a uma imagem de empregada
de seus irmãos e irmãs, sem nenhum retorno da parte deles. A existência da filha ilegítima
de seu pai, de ter um sobrenome que não é seu. Os segredos familiares que nunca lhe
passaram, por mais que solicitasse. Por exemplo. O pai matou alguém, mas logo em
seguida saiu da prisão. Ódio da mãe, tida como santa, que detém os segredos do pai, que o
livrou da prisão. Martine torna-se uma mentirosa. Ela dissimula, ela se cala, fica a boazinha
Seminários LCS(Paris7) - Vidas “habitadas” pela vergonha. Histórias de vida marcadas pela infância/
adolescência doídas.

39
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para ser aceita, amada. (penso-enfatiza o seu falso self?). Mas, está sempre abandonada,
injustiçada, sem um lugar. Não pode exprimir sua raiva, ódio. Dividida entre ser “grande”
(tem muitos conhecimentos, mas não reconhecem seus méritos), e ser um objeto para a
família, ser ilegítima, não ser desejada,com culpabilidade sexual, com uma imagem
paterna arruinada. Ela diz -O que dizer desse amor por um pai (que lhe bate), esse
criminoso violento, delicerado? Com longa análise, torna-se mais organizada, mas segue
vulnerável (penso faltou-lhe o setting do holding...) Sua vontade de saber, ser
pesquisadora ajudou-a a sublimar, a lutar contra a perversão, o silêncio na família.
Bernadette. O autor sinaliza como Bernadette nos oferece muitas pistas para
compreender como a humilhação se internaliza como vergonha. Ser pobre, bastarda,
ilegítima, com uma mãe sempre grávida de diferentes homens, alcoólica e violenta. Ela é
tratada como filha da “puta”, que dorme com qualquer um. Quando demanda algum crédito
na mercearia tem de ouvir humilhações. É posta na escola, com muito atraso, e tendo 12
anos , convive em classe com alunos de 8, 9 anos. É catalogada como parte de família em
risco pelo serviço social, trabalha como doméstica (como a mãe) suportando ser rebaixada
pelos patrões.
Até a adolescência tudo era muito destrutivo, ela afirma. Sentia sua situação como
inelutável: ”Como sair disso? Libertar-se dessa mãe? Parecia impossível...” Mais adiante,
ela percebe que tem de lutar. Acaba por ser amiga de um casal de militantes comunistas e
que gostam o dela. Ela entra para a luta deles, tem seu investimento na ideologia
comunista. Isso ajudou-a organizar a sua vida. Conseguiu fazer longa terapia. Descobre
que seu sofrimento está no passado Acaba casando-se com um dos militantes. A revolta
coletiva a ajudou, conseguiu se formar, saiu da pobreza.
Diríamos nós, que ela encontrou na militância seu lugar. Suas figuras parentais?
Vergonha como Meta- sentimento
Gaulejac, numa análise de todas a histórias de vida ( em que nos restringimos a
duas relatadas) sinaliza o meta-sentimento, como um conglomerado de emoções, afetos,
sensações ligados uns aos outros . São eles:
Ilegitimidade (p.61) A criança não foi desejada, ocupa um espaço que não é o que deveria
ocupar legitimamente. Martine se portou como uma menina modelo, mas é tratada como
um objeto, empregada de seus irmãos, filha adúltera de seu pai. Ela não tem o sentimento
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de existir. Bernadette, criança bastarda de pai desconhecido, ela não terá acesso à
descoberta da verdade para poder enfim se “autorizar” existir.
Falência dos pais - A ausência da confiança em si e dúvida de seu próprio valor está
relacionado a essa necessidade do pai, seja porque é ausente (Bernadette) seja porque ele
é violento e também habitado pela vergonha (Martine). A criança não encontra no pai os
recursos para se defender. Nas duas pessoas, a relação com a mãe não vem compensar
suas dúvidas (p. 63).
Inferioridade - A vergonha enraíza-se no sentimento de ser diferente dos outros. Martine
tenta insistir no que consiste seus méritos. Bernadette lutará toda a sua vida para que o
sistema educacional reconheça o valor dos desprovidos (p.64)
Violência - É a origem básica da vergonha, Martine apanha de seu pai. Bernadette, pobre,
ilegítima, sofre a violência social, - no silêncio de sua mãe sobre suas origens, na gozação
do negociante, nas injustiças dos professores. Golpes psíquicos que a fragilizam, a
interiorizar uma imagem negativa de si ( P.64)
Ruptura – Martine não encontra nem em seu pai, nem em sua mãe, caracteristicas
positivas que lhe permita se equilibrar. Bernadette não sabe como se evadir da condição
de sua identidade( p.66).
Rejeição - Bernadetté é rejeitada, criança bastarda. É uma criança envergonhada p.66.
Sofre rejeição privada e rejeição pública ( o olhar do outro). Matine é ignorada, como se
não estivesse ali.
O não dito - Bernadette diz do silêncio de sua família ser o pior do que todo resto. Martine
diz do horror do silêncio, suas perguntas nunca sao respondidas. A vergonha se instala
porque ela é indízível(p. 68)...O silencio desliga a capacidade do sujeito de simbolizar, de
se descolar da vergonha.
Inibição- As humilhações são produtos da vergonha quando o sujeito perde a capacidade
de reagir..A revolta interna que a agressão suscita não pode se descarregar.... Bernadette
não consegue responder às humilhações do negociante... Martine é sempre neutralizada
nas... suas indagações...Uma vez instalada, a vergonha se torna inibição(p.71)
E eis o meta-sentimento... A vergonha tem múltiplos enfoques, olhares de múltiplos
aspectos. Ela é produto de violências humilhantes diversas e composta de sentidos
variados: raiva, culpa, amor, ódio, cólera, agressividade, medo, etc (p.73)
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Vergonha em nossa clínica
Diríamos que encontramo duas apreensões da vergonha na clínica
1. Mais próxima do sentido apresentado por Gaulejac – da forte humilhação, da violência.
Sem possível reação Vitima?
Essa vergonha, geralmente, só tem sido expressa quando a pessoa se tornou
mais forte pela análise e consegue nomea-la, em fatos humilhantes do passado. Maria, 60
anos, tem posses hoje, mas teve uma infância de pobre e um pai que lhe dava sovas
violentas. Depois de anos de análise, consegue “lembrar” e relatar tais fatos. Eis um deles.
A casa em que moravam, tinha um único banheiro separado da casa. O caminho até ele
podia ser visto pelos vizinhos, se estivessem nas janelas. E ela, menina de 9 anos, tinha
entre suas tarefas, a de levar os urinós, cheios de urina (da noite) até esse banheiro. Na
época, ela não sabia o que sentia, um rebaixamento sem nome. Mas agora pode dizer: A
vergonha doía tanto, tanto, ainda sinto-me com a vergonha disso, de ter estado tão
exposta.
2 A vergonha que “ensina”, cria consciência para mudar, faz crescer. Algoz em mutação?.
Outra senhora, Pina, que tivera uma mãe, verdadeiro algoz(um falso self intenso),
repetiu com o marido, com os filhos, etc a violência psíquica. E também a física com as
filhas. No tempo de análise, assim que teve mais confiança no setting, e “descongelada”
alguma parte do seu falso self, conseguiu expressar em momentos distintos: - Como sinto
vergonha da pessoa que eu era, arrogante, maldosa, só eu sabia das coisas. Sinto
vergonha, também, ao lhe contar.( Mas, ainda recaia...)
Este tipo de relato de vergonha é benéfico, o sentir a vergonha, pode trazer o
novo para lidar com a vida, de perceber os outros e a si.
Na clínica do social- Bancários e vergonha
Os bancários, em sua maioria, vêm de famílias rígidas, de poucos recursos, embora atuem
sob uma aparência social “normal”, estão sob um nível de sofrimento não perceptível por
elas mesmas. São vitimas, mas também algozes. Não sabem que “existem”. A intervenção
sócio-clínica pode torná-los, então, um tanto conscientes desse sofrimento. Lidar com sua
inadequação, sua vergonha “desconhecida”, estando com Gaulejac
Tomemos o exemplo da bancária Eva. Ela fala de uma gerência(C),dita por ela como boa
perto dos problemas enfrentados, com o novo gerente(M). Diz que agora com nosso
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processo sócio clinico pôde compreender C. No seu dizer, naquela época: Eu não percebia
nada, eu, não existia. Temos aí o nível o seu falso self. A vergonha enfrentada por Eva é
muito semelhante às de Martine e Bernadette, apresentadas por Gaulejac. Mas também é
uma vergonha, do segundo tipo que classificamos, que permitiu um avanço, lgum contato
consigo mesma e que pôde nomear. Confirmado quando ela descreveu o atual gerente M,
que se apresentava rígido e incomunicável e insistia na necessidade de pastas bem
catalogadas. Ela nos disse - Ele é o que eu era tempos atrás, seu jeito, suas regras, seus
arquivos nos quais se segura. Era assim que eu me segurava.
Clinica do Social :Educadores de Abrigo
Por ultimo, o processo sócio-clínico num abrigo de crianças e seus grupos de
educadores. Eu não tinha contato direto com as crianças. Mas, um dia, atravessando o
pátio, uma garota de 9 anos, Cl, recém chegada ao abrigo, agarrou a minha mão, me levou
para ver qual bichinho era o dela– Isto é meu.( Para os infantes recém chegados, era um
mínimo, mas providencial). Usava todos os seus recursos para monopolizar minha atenção
e percebi a grande carência, disponibilidade de Cl de querer se projetar em alguém.
Perguntei-lhe como ela ia indo em sua vida no abrigo, ao que ela respondeu: “Mais ou
menos”, e insistiu: “-Quando você vem me ver de novo?”.
Quando Cl apareceu no relato de rejeiçao das educadoras, ela já tinha certa
imagem para mim, e eu também tinha de lidar com ela em mim. “Ela vem da rua, ela não
presta, comporta-se como prostituta”. Relataram que Cl esteve doente, foi ao médico, que
a ouviu, soube ouvir. Ela se apaixonou! E passou a pedir às educadoras, seguidamente,
para voltar ao médico, dizendo que estava doente, que estava apaixonada, que iria
“transar”, casar com ele. Para as educadoras aquilo era muito “sujo”: Imagine uma menina
que fala essas coisas, que já conhece sexo!
Minha intervenção foi: Que bom que Cl encontrou alguém por quem se apaixonar,
agora ela está viva, talvez tenha chance, por este processo, de se libertar das mazelas que
têm vivido na rua, recompondo uma outra Cl!.
Falarmos do novo estado emotivo que ela revivia/vivia (para uma menina que
nunca teve casa), pelo enamoramento, a retomada do desejo, de um possível caminho
para dentro e para fora. Lembremos a abordagem freudiana do Desejo como falta, como
uma presença ausenteFreud,1986). A imensa disponibilidade da garota agora encontrava
um objeto para se “realizar”. Cl vivia com o médico a situação de quando as menininhas
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dizem: Papai é só meu! Ela renascia, era um ser desejante! Mas a linguagem de Cl,
chocante para as educadoras, carecia de uma interpretação. E então Ferenczi (1992)
serviu-nos de suporte. Cl, acostumada com a linguagem dos adultos, utilizou-a para
comunicar seus sentimentos. A abordagem do autor sobre como os adultos olham como
paixão o que as crianças têm como ternura cabe aqui extraordinariamente.
Isto só se tornará claro para as educadoras mais frente, nos encontros seguintes,
trazendo suas problemáticas com seus pais e mães (e marido). Então, suas expressões
traziam o traço da vergonha, que permite melhor retomar o caso Cl
Contudo, a analista seguiu com um sentimento incomodo no peito, lembrando a
garotinha, segurando sua mão. E que não voltou para vê-la, para ajudá-la, ser uma
possível figura projetiva. Ela não passaria pelo sofrimento que as educadoras lhe
inculcaram? Culpa? Estranhamento? A analista sentiu certa vergonha!
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19. O COLAPSO DA TRANSICIONALIDADE: APROXIMAÇÕES ENTRE A
PERSONALIDADE BORDERLINE E AS ADICÇÕES40
The breakdown of the transitionality: similarities between borderline personality
disorder and addictions
Marcelo Soares da Cruz41
Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo42
Resumo
O objetivo do presente artigo consiste em apresentar um recorte de estudo, desenvolvido
no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica do IPUSP, sobre a relação entre a
organização borderline de personalidade e as adicções. Impasses na constituição do
objeto transicional e do registro intermediário da experiência humana podem impedir a
aquisição do recurso de simbolização e da experiência de presença do outro em sua
ausência. A falência dessa mediação simbólica e transicional leva o borderline-adicto a um
agir compulsivo e o torna dependente do externo, de objetos sempre necessários como
recurso vital e precariamente tranquilizador. A partir desse trabalho formulou-se a proposta
de compreensão da organização borderline de personalidade como uma modalidade de
adicção, cujo objeto é uma pessoa, mesmo que coisificada.
Palavras-chave: psicopatologia, psicanálise winnicottiana, adicção, estados limítrofes,
transicionalidade.
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Abstract
This article's goal is to present a study, developed in the Post-Graduation Program in
Clinical Psychology at IPUSP, about the relationship between borderline personality
organization and addiction. Impasses in constituting transitional object and intermediary
human experiences registry may prevent the acquisition of the symbolism resource and of
the presence of others in one's absence. Failure in this symbolic and transitional mediation
leads the borderline-addict to compulsive behavior and makes him dependent on the
external, on objects that become always necessary as a vital and precariously pacifying
resource. From this work arouse the proposal of borderline personality organization as a
form of addiction, whose object is a person, even if seen as an object.
Keywords: psychopathology, winnicottian psychoanalysis, addiction, borderline states,
transionality
O presente artigo tem o objetivo de lançar alguma luz em um terreno enorme,
porém ainda um tanto obscuro, refletir sobre a relação entre a organização borderline de
personalidade e as adicções (CRUZ, 2012). O ponto de partida desta investigação foi a
clínica, o contato com pessoas e sofrimentos concretos que provocou a busca por
compreensão da relação entre esses quadros psicopatológicos. Impasses na conquista da
transicionalidade como registro intermediário e de simbolização consistiram em balizas
teóricas para abordar o tema.
É possível pensar que tanto a organização borderline de personalidade
(KERNBERG 1975, 1991, 1995a, 1995b; KERNBERG, YEOMANS, CLARKIN 2006)
quanto as adicções (GURFINKEL, 1995, 2001, 2007, 2011) decorrem de falhas na
constituição do que Winnicott (1975) nomeou de espaço potencial. É nessa área em que
acontece o brincar como posição existencial em que a capacidade criadora surge como
uma transição que pode evoluir para as experiências culturais, religiosas e a possibilidade
de uma vivência autêntica e, ao mesmo tempo, compartilhada. A transicionalidade é uma
ampliação do conceito winnicottiano de objeto transicional, que se dá em uma terceira área
da experiência humana, que não é totalmente subjetiva nem objetiva.
Falhas importantes podem ocorrer nesse processo, pois tanto uma mãe intrusiva
como uma mãe que abandona pode dificultar a constituição desse espaço potencial. A mãe
intrusiva pode sufocar o bebê e impedi-lo de ter experiências por uma indiscriminação eu /
não-eu, já a mãe que abandona priva a criança do holding necessário para criar meios para
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tolerar seu afastamento ou usar objetos como forma de sua presentificação. Em contextos
de perda e separação Winnicott (1975) chama a atenção para o modo como o afastamento
da figura materna pode influenciar os fenômenos transicionais. Desta maneira, tais
qualidades de falhas ambientais, quando excessivas, podem acarretar a impossibilidade
de representação interna da mãe e sua figura se esmaece. Essas falhas excessivas do
ambiente podem ocasionar uma dificuldade da criança de representar objetos
internamente. Nesse colapso do espaço transicional emergem um vazio angustiante e a
tendência a ocupá-lo.
É nesse ponto que os conceitos aqui estudados articulam-se, tanto o paciente
borderline quanto o adicto padecem pela perda do objeto e vão em busca de
preenchimento e reencontro de forma excessiva através da ação43. Neste contexto, uma
experiência não pôde ser vivida, por ter acontecido em um momento precoce de não
discriminação eu / não-eu. Há uma invasão de self e nenhum “aparato” ou recurso psíquico
pode ser desenvolvido como forma de conter ou “elaborar” as angústias que surgem com
acontecimentos radicais nesses momentos iniciais da constituição do Eu. A natureza
dessas marcas impossibilita o luto ou qualquer destino psíquico para a vivência de perda
do objeto e o que remanesce é o vazio desestruturante.
O que parece estar em questão no caso destes pacientes não é uma condição
unicamente marcada pela perda de um objeto, mas principalmente algo anterior, a
constituição de um Eu capaz de abarcar e simbolizar a experiência da perda. Como a perda
não pode ser vivida como privação ou destruição de um objeto, o trabalho de luto, assim
como de elaboração e separação, tornam-se impossíveis, de modo que a perda atinge o
sentimento de si e a “continuidade do ser” (WINNICOTT, 1963).
Há, portanto, uma impossibilidade de preenchimento e permanência no vazio pela
falência dos fenômenos e objetos transicionais (WINNICOTT, 1975). Essas sucessivas
falhas acarretam uma dificuldade de trânsito pelos espaços psíquicos, pelos limites eu /
não-eu, e a ausência do “entre” prejudica a constituição do self. Dessa condição decorre a
inconstância objetal que gera uma relação instável com o objeto, por vezes experimentado
como excessivo e com presença insuportável. Outras vezes, é sentido como ausente e
excessivamente distante, muito idealizado e grandioso ou muito desvalorizado e
depreciado.
43

O termo agir é utilizado aqui, em consonância com Gurfinkel (2011), para designar mais precisamente o
conceito de acting out no campo das adicções.
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É a constituição e o uso do objeto transicional que permitem vivenciar a mãe como presente
e ausente ao mesmo tempo. A conquista dessa capacidade fornece à criança a condição
de abrigar as ambivalências de uma relação com o outro, essa falha na relação mãe-bebê
prejudica a transição da criança de um estado em que está indiferenciada para outro no
qual há experiência possível de separação. Com o colapso dessa passagem, o self pode
ficar congelado pelo olhar de uma mãe “morta ou morta-viva”, cuja ausência e presença se
alternam de forma imprevisível e assustadora, o que pode ser ainda mais perturbador. Tal
perturbação impede que representações, simbolizações e relações intersubjetivas sejam
inauguradas. A impossibilidade de transição de um estado indiferenciado para outro de
separação impede a constituição do espaço potencial, com a importante consequência do
colapso e impossibilidade da simbolização. Essa incapacidade de simbolização impede o
Eu de se separar dos objetos, principalmente dos primários, tornando esse sujeito escravo
da angústia de perda ou de ser tomado pela presença excessiva do outro. Tal dificuldade
pode ser compreendida como origem do sofrimento borderline em se relacionar com o
outro.
A perda do objeto primário, assim como a incapacidade de habitar o espaço
intermediário da experiência humana, leva essa pessoa a viver uma descontinuidade de
seu existir e resultar na incapacidade de estar só (WINNICOTT, 1958/1990). O vazio e o
medo do abandono podem gerar uma relação de dependência anaclítica, que sufoca e
afasta os objetos. Essa dependência, uma adicção ao outro que sempre escapa, condena
esse sujeito a uma relação desesperada de consumo, uma adesão maciça ao objeto e o
impede, em geral, de ter uma experiência completa (WINNICOTT, 1975).
Nessas duas condições do sofrimento humano, a busca pelo outro e pela droga
parecem ter a mesma função, porém a droga não é uma pessoa, não tem rosto, não
responde a apelo algum. É uma presença pela intensidade, porém não humana. Nessa
passagem, o paradoxo alívio / desesperança lança o sujeito em um labirinto, círculo vicioso
que o afasta ainda mais do objetivo / objeto inicial, a busca pelo outro – no caso da droga,
objeto que se coisifica (CRUZ, 2012). Essa procura por algo ou alguém interna e
externamente indisponível falha justamente pela ausência de um registro intermediário da
experiência e é acompanhada por um sofrimento no qual a adicção torna-se clara.
No caso das adicções, o que se observa é a existência de um laço adictivo
precoce como expressão do colapso do objeto e dos fenômenos transicionais. De acordo
com Winnicott (1975), quando tudo corre bem, o uso de objetos como fralda, cobertor, urso
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de pelúcia e chupeta permite que a criança suporte a separação gradual da mãe. Quando
algo falha com mais gravidade do que o bebê tem capacidade de suportar, não há como
conter intensidades afetivas extremas e excitantes. Com isso, não é atingida a capacidade
para estar só na presença de outro e, dessa forma, a presença física e concreta da mãe é
reiteradamente exigida. Como no caso dos pacientes borderline, há uma impossibilidade
de contar com um recurso intermediário que possibilite a experiência da presença na
ausência.
Se há uma mãe ou ambiente que falha ou é inconstante demais, o objeto subjetivo
não pode ganhar vitalidade e passar da relação de objeto ao uso deste. Segundo Winnicott
(1975, p. 24), o uso do objeto transicional só ocorre quando o objeto subjetivo está vivo, é
real, suficientemente bom e não muito persecutório. Tal objeto “depende, quanto às suas
qualidades, da existência, vitalidade e comportamento do objeto externo”. A ausência
dessas condições tem como consequência a transformação do objeto transicional em
objeto-fetiche e permanece como marca na vida erótica no adulto (WINNICOTT, 1975, p.
24), podendo inclusive manifestar-se como adicção. Essa compreensão do
desenvolvimento emocional evidencia que o fenômeno da adicção não se define pelo
objeto droga ou qualquer outro nesse lugar, mas por uma constituição inicial de
precariedade e falta de algo que não se formou suficientemente bem. Essa constituição, no
encontro com o objeto de adicção, leva a uma relação adictiva pela busca inicialmente
esperançosa por algo que deveria ter acontecido e não ocorreu. Uma busca de cura que
pode ser pervertida e nunca completada, constituindo uma patologia.
Uma possível discriminação dessas falhas na transicionalidade entre os
pacientes borderline e adictos consiste justamente na negação da perda do objeto, no caso
da adicção. Um uso extremado do objeto tende a surgir como defesa contra a ameaça de
perda e de vazio. Há assim um distanciamento entre o objeto e sua finalidade na adicção, o
bebê ou o adulto adicto já não sabe mais o que lhe falta. A droga, comida, sexo, jogo ou
outro objeto pode perpetuar uma busca e aplacar provisoriamente uma falta, mas condena
o sujeito a não preencher esse espaço intermediário vazio.
O paciente borderline possivelmente não vive uma negação tão extrema da falta
do outro. Nesse caso, permanece em contato com a dor e a busca é relativamente mais
próxima do objeto que falhou, porém não se trata só de uma falta do objeto. Trata-se da falta
e da falha de um registro de experiência intermediária em que o outro possa ser abrigado,
retido, criado e encontrado. Outro que é tanto realidade externa quanto objeto subjetivo,

150

Marcelo Soares da Cruz - Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo

conciliação que permite o uso, a presença criativa, a vivência de compartilhar e estar em
comunidade (SAFRA, 2004). De qualquer maneira, na busca pelo objeto, o outro pode ser
tomado como coisa, objeto de consumo, em um movimento que pouco considera a
alteridade e a dimensão intersubjetiva do encontro. Conforme mencionado, isso leva o
borderline a uma procura frenética por um outro, mas que não é alteridade buscada por
suas características próprias e subjetivas. Pode ser mais um objeto transitório tomado para
aplacar um desespero de perda e desestruturação, ou podem ser vários objetos,
sucessivamente substituídos pelo não cumprimento da necessidade original.
Nesse ponto, apesar das diferenças apontadas, essas duas condições psicopatológicas
podem ter ponto comum no traço adictivo da relação com os objetos (CRUZ, 2012). Mesmo
no caso borderline, que busca uma pessoa e não necessariamente uma coisa inanimada, o
paciente pode tomar pessoas como coisas. Por caminhos diferentes, tanto o paciente
borderline quanto o adicto parecem estabelecer relações adictivas (MCDOUGALL, 1992;
GURFINKEL, 2011) como tentativa de restituir uma falha dolorosa.
É pertinente destacar o conceito de adicção, definido pelo uso que se faz do objeto
e não pelo objeto que se usa (GURFINKEL, 2011). Assim sendo, uma toxicomania ou a
organização borderline de personalidade podem constituir formas adictivas decorrentes
desse colapso, nas quais o objeto varia de uma pessoa até uma pedra, porém seu uso
parece ser muito próximo em ambos os casos. É interessante observar que, nas adicções,
a variação se dá em um gradiente que vai do mais humanizado (pessoas de fato) para o
mais coisificado (como a pedra de crack).
A partir do panorama exposto, tornam-se claros alguns aspectos centrais da
dinâmica psíquica própria das adicções e do paciente borderline, que expõe o componente
adictivo presente na busca por um outro, quando a possibilidade de luto, introjeção e
identificação estão comprometidas. Impasses na constituição do objeto transicional e do
registro intermediário podem impedir a aquisição do recurso de simbolização e da
experiência de presença do outro em sua ausência. A falência dessa mediação simbólica e
transicional leva o borderline-adicto (CRUZ, 2012) a um agir compulsivo e o torna
dependente do externo, de objetos sempre necessários como recurso vital e
precariamente tranquilizador. A perspectiva ora apresentada (CRUZ, 2012) propõe uma
possível leitura da organização borderline de personalidade como uma modalidade de
adicção, cujo objeto é uma pessoa, mesmo que coisificada.
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The redescription of the notion of Superego in the work of Winnicott

Leopoldo Fulgencio44
Resumo
Nesse artigo pretende-se mostrar alguns aspectos diferenciais da noção de superego em
Freud e em Winnicott, seja no que se refere à sua origem seja no que se refere à sua
constituição. Defende-se que Winnicott redescreveu esse conceito proposto por Freud,
dando a ele outros referentes, nem sempre associados com o que pode derivar das
relações de objeto impulsionadas pela vida instintual, mas que dizem respeito a valores
projetados e introjetados pelo indivíduo na sua relação com a sustentação e o cuidado
ambiental. Este tipo de análise reitera a hipótese, já apresentada noutros artigos, de que
Winnicott rejeitou considerar a noção de aparelho psíquico e suas instâncias, em termos
especulativos e/ou metapsicológicos, mas que manteve e expandiu os sentidos e
referentes empíricos destes conceitos, a favor de uma teorização que preza pela presença
de referentes factuais para os seus conceitos, no desenvolvimento da psicanálise como
uma ciência objetiva da natureza humana.
Palavras-chave: Superego, Édipo, introjeção, integração, metapsicologia
The redescription of the notion of Superego in Winnicott's work
Abstract
The purpose of this article is to show some differential aspects of the notion of superego
according to Freud and Winnicott as far as the origin and constitution of this concept are
concerned. It is argued that Winnicott redescribed this concept suggested by Freud giving
other referents to it, not always connected with what may result from object relations driven
by the instinctual life, but which have to do with values projected and introjected by the
44
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individual towards the environmental support and care. This type of analysis reiterates the
assumption, previously presented in other articles, that Winnicott rejected the idea of
considering the notion of psychic apparatus and its agencies, in speculative and/or
metapsychological terms, but that he kept and expanded the meanings and the empirical
referents of these concepts in favor of a theorization which values the presence of factual
referents as far concepts are concerned, in the development of psychoanalysis as an
objective science of human nature.
Key-words: Superego, Oedipus, introjection, integration, metapsychology
O estudo da maneira como Winnicott utiliza os conceitos e termos teóricos da
psicanálise pode mostrar que há uma diferença significativa entre o que ele afirma e o
sentido que estes têm nas suas acepções de origem. Grenberger & Mitchell comentam
este fato afirmando: “Winnicott conserva a tradição de maneira curiosa, em grande parte
distorcendo-a. A sua interpretação dos conceitos freudianos e kleinianos é tão
idiossincrática e tão pouco representativa da formulação e intenção originais deles a ponto
de torná-las às vezes, irreconhecíveis” (1983, p. 139). Procurando mostrar as diferenças
entre Freud e Winnicott, quanto à compreensão do que é o superego, tende-se, por um
lado, focar na questão que diz respeito à sua origem e, por outro, no que diz respeito a seus
conteúdos.
Winnicott, no seu comentário sobre o trabalho de Sandler dedicado ao conceito de
Superego (1989xi) 45, faz uma série de observações que servem como guia para a
compreensão da sua maneira de compreender o conceito de superego na psicanálise. A
primeira delas, fundamental para o tipo de análise que estou desenvolvendo, é a
observação epistemológica que diferencia um conceito de seu referente:
Quando falamos, sempre temos de estar lembrando a nós mesmos que um
conceito não é uma coisa. Um conceito é uma maneira que utilizamos para falar a respeito
de uma coisa. Podemos usar uma tal palavra como “superego” de qualquer maneira que
decidirmos e podemos escolher estudar Freud e empregar essa palavra tal como
acreditamos que ele veio a usá-lo (1989xi, pp. 354-355).
Mesmo elogiando esse livro, Winnicott considera que Sandler acabou
45

A obra de Winnicott estará sendo citada a partir da classificação estabelecida por Knund Hjulmand '(1999,
2007), dado que essa classificação estará sendo usada na publicação das obras completas de Winnicott, tal
como informou Jan Abram ––(2008).
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confundindo o conceito com o fenômeno, referindo-se ao superego “como se fosse uma
coisa, ao invés de um conceito sobre um fenômeno, um termo que concordamos em usar
ao nos referirmos a este fenômeno” (1989xi, p. 355) .
O foco e objetivo deste artigo é analisar como e de que maneira Winnicott não faz
essa confusão entre conceito e fenômeno, bem como colocar em evidência que ele nunca
usa esse conceito para referir-se a uma instância psíquica, ou mesmo a uma coisa (um
substantivo), mas sim para descrever e referir-se a dados efetivo do psiquismo, como um
modo de referir-se a dinâmicas psíquicas ou valores, sejam estes relacionados ao
complexo de Édipo sejam a fases préedípicas do amadurecimento, não associadas, ainda,
à vida instintual ou sexual. Não se trata, no entanto, de retomar a análise do conceito de
superego na sua totalidade, esgotando sua história e suas nuances, mas, apoiado nas
referências maiores que o caracterizam, mostrar que Winnicott estabeleceu algumas
diferenças importantes em relação ao modo como Freud o propôs, diferenças que
implicam em mudanças na maneira de ver os fenômenos e agir sobre eles, sobretudo no
âmbito dos tratamentos psíquicos feitos com base na teoria psicanalítica.
Os sentidos descritivos e metapsicológicos do conceito de superego em Freud
Freud formulou o conceito de superego em 1923, no seu artigo “O Ego e o Id” .
Ele credita a esse conceito dos tipos de referentes: um especulativo e outro factual. No
primeiro sentido, ele considera que o Superego é uma instância (ao lado do Id e do Ego) de
um ficcional aparelho psíquico46, tal como ficou conhecido na sua segunda tópica; logo e
necessariamente, também uma ficção teórica, uma especulação de valor apenas
heurístico, útil para relacionar os fatos e procurar as explicações sobre suas determinações
mútuas. Diz Freud:
Pode-se, então, admitir, como resultado mais geral da fase sexual dominada pelo
complexo de Édipo, um precipitado no ego, o qual consiste na instauração destas duas
identificações [com o pai e com a mãe] susceptíveis de ser acordadas uma com a outra de
alguma maneira. Esta modificação do ego guarda sua posição à parte [na figuração tópica
do aparelho psíquico], ele se opõe ao resto do ego como ideal do ego ou superego. (1923b,
p. 277) 47.
46

Para uma análise detalhada da metapsicologia como uma superestrutura especulativa da
psicanálise, veja Fulgencio (2003, 2008).
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Freud será citado segundo a classificação estabelecida por Tyson & J. Strachey (1956).
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No segundo sentido, o conceito de superego se refere a efetivos valores
adquiridos por introjeção (relacionados ao complexo de Édipo), constituindo o sentido de
moralidade, tanto pessoal como social, de cada ser humano. Diz Freud:
O superego conservará a característica do pai, e quanto mais forte for o complexo
de Édipo, mais seu recalcamento se efetuará rapidamente (sob a influência da autoridade,
da doutrina religiosa, da educação, das leituras) – mais, em seguida, o superego, como
consciência moral, por vezes como sentimento de culpa inconsciente, dominará
severamente o ego (1923b, p.278).
Retomarei, aqui, em grossas linhas, o estudo clássico de Joseph Sandler, de
1960, O conceito de superego, para aprofundar a posição de Freud e de alguns dos
desenvolvimentos pós-Freud, para então comentar a posição de Winnicott.
Ao comentar sobre a origem do conceito de superego em Freud, associando-o à
noção de “ideal de ego”, Sandler afirma que, para Freud, no momento em que este último
faz a sua apresentação da estrutura do seu segundo modelo, no “O Ego e o Id”:
O termo “ideal do ego” é substituído por “superego”, mas Freud não implicou, com
esta mudança de termo, que estivesse lidando com duas organizações distintas. Ele viu o
superego, como vira o ideal do ego anteriormente, como constituindo uma modificação do
ego. O superego – um precipitado estrutural do ego – começa a ter existência quando da
resolução do complexo de Édipo e, através de sua formação, torna-se a instância principal
para o surgimento de uma solução para os conflitos edipianos que ocorrem tão
intensamente durante a fase fálica do desenvolvimento instintual. Ele o viu como o veículo
da moralidade, refletindo a “natureza superior” do homem, e, como tal, como sendo um
representativo da relação da criança com seus pais e com a sociedade. Ele exercita a
função de autojulgamento, e preserva, por toda a vida, a capacidade para se diferenciar do
ego e para governá-lo. Do mesmo modo que a criança não tinha escolha que não obedecer
seus pais, também o ego, posteriormente, submete-se às demandas imperativas do
superego. Ele exercita a “censura dos padrões morais” e a tensão entre o ego e o superego
se manifesta como sendo de culpa e inutilidade. (Sandler, 1960, p. 43)
Tanto o “ideal de ego” como o superego foram considerados por Freud, neste
primeiro momento de 1923, como uma instância psíquica, ao lado do Id e do Ego:
Embora possamos encontrar, olhando restrospectivamente, germes do conceito
de superego no Projeto de Freud (ver Freud, 1887-1902: The Origins of Psychoanalysis.
New York: Basic Books, 1954) e em A Interpretação dos sonhos (1900), a noção de ideal do
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ego foi apresentada explicitamente, pela primeira vez, por Freud, em seu escrito “Sobre o
narcisismo” (1914). Ali, ele formulou a ideia de uma instância, na mente, que observa o ego
e que o compara com um padrão ideal – um dial que se deriva dos padrões de
comportamento estabelecidos pelos pais. (Sandler, 1960 p. 41)
No artigo de Sandler encontramos, depois de uma análise detalhada do tema na
obra de Freud, a título de conclusão e síntese: “Freud sempre relacionou o
desenvolvimento do superego especificamente com a resolução do conflito edipiano, e ele
viu seu desenvolvimento como sendo o resultado de dois fatores: do longo período de
desamparo do ser humano, e da ocorrência do complexo de Édipo” (1960, p. 46). Num
comentário, que guarda uma formulação metafórica bem humorada, Sandler afirma: “Na
verdade, o superego tem sido definido, jocosamente, como aquela parte do aparato mental
que é solúvel em álcool” (1960, p. 65) .
Nesta mesma direção, podemos resumir a posição freudiana, retomando um
comentário de Paul-Laurent Assoun: "lembremos que o superego foi constituído, em toda a
sua força, no declínio do complexo de Édipo, por introjeção dos objetos parentais
abandonados, como uma poderosa “formação reativa” contra o id, com quem continua a
manter, assim mesmo, como sublinha Freud, intimidades vergonhosas" (2008, p. 91).
Alguns aspectos do desenvolvimento do conceito de superego após Freud
Melanie Klein acabou por associar diretamente o superego com o conceito
metapsicológico de pulsão de morte, considerando-o como “algo” que surge em fases
pregenitais do desenvolvimento, associado ao surgimento do Édipo precoce, que ela
considera surgir num momento em que a criança ainda não atingiu o status de unidade e
vive este complexo de Édipo em termos de objetos parciais (o pênis do pai presente no seio
da mãe etc.). Ao falar sobre a origem do superego, ela diz, misturando formulações
metapsicológicas (especulativas) com a tentativa de descrever efetivas relações com
objetos neste momento inicial do desenvolvimento:
Para evitar ser destruído por sua própria pulsão de morte, o organismo põe em
ação sua libido narcísica, ou autoreferencial, a fim de jogá-la para fora e dirigi-la contra
seus objetos [...] Eu acrescentaria que, ao lado desse desvio da pulsão de morte para os
objetos externos, uma reação de defesa intrapsíquica se levanta contra a parte da pulsão
que não pôde ser assim externalizada dessa maneira. Pois o perigo de ser destruído por
esta pulsão de agressão estabelece, na minha opinião, uma tensão excessiva dentro do
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ego, percebida como ansiedade. [...] Ocorre, então, uma divisão no id – ou seja, nos níveis
pulsionais da psique – através da qual uma parte dos impulsos pulsionais é dirigida contra a
outra. / Aparentemente, esta é a primeira defesa criada pelo ego. Ela constitui, creio, a
pedra fundamental do desenvolvimento do superego, cuja violência excessiva neste
estágio inicial seria assim explicada pelo fato de ser o resultado de pulsões destrutivas
muito intensas, contendo, além de certa proporção de impulsos libidinais, grandes
quantidades de impulsos agressivos (Klein, 1933, pp. 287-288).
Aqui temos dois momentos importantes para serem ressaltados: um, quando a
criança chegou ao estágio do complexo de Édipo e o superego corresponde a um dos
resultados do conflito edípico; outro, no período préedípico, no qual Melanie Klein
considera estar a gênese e a presença inicial do superego, antes da chegada ao cenário
edípico clássico48. Quanto ao primeiro momento, diz Sandler:
Nós ligamos o desenvolvimento do superego, propriamente dito, com a resolução
do complexo de Édipo. Freud considerava este desenvolvimento não apenas como o
resultado do conflito edipiano, mas também como o próprio meio pelo qual a criança efetua
uma resolução deste conflito. O superego é formado, de acordo com Freud, como um
precipitado dentro do ego, e sua formação está correlacionada com uma redução parcial e
relativa de interesse nos pais reais, bem como de dependência dos mesmos. A principal
fonte de auto-estima não é mais os pais reais, mas o superego. A introjeção dos paios
ocorreu e formou-se uma estrutura que não existia desta maneira antes (1960, p. 62).
E quanto ao segundo: “Os desenvolvimentos na psicologia do ego também têm
mostrado uma ampla área de teorias, fundamentais para uma consideração sobre a
gênese do superego, que ainda não está clara” (1960, p. 48).
Quando Winnicott comenta o artigo se Sandler ele faz referência a dois focos para
a análise do conceito de superego: um que diz respeito à análise do que Freud falou sobre o
superego como sendo algo que pertence à passagem pelo complexo edípico (1989xi, p.
355); outro, o conjunto de “elementos, mecanismos e fenômenos intrapsíquicos que datam
do início da vida do indivíduo”, no sentido em que estes estão na base e acabam, num
desenvolvimento saudável, por “tornar-se o superego do conceito freudiano” (1989xi, p.
48
Certamente, numa análise mais pormenorizada teríamos que considerar a tese do “Edipo precoce” (cf. Klein,
1996a, 1996b, 1996c), supostamente vivido pela criança em termos de objetos parciais, mas não é este o foco
de interesse de minha análise, nem isto é necessário (em termos de seus detalhes) para compreensão geral do
que estou analisando ser a posição de Winnicott em relação ao conceito de superego.
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355) . Winnicott prefere, então, reservar o termo superego apenas para o que ocorre
relacionado ao momento edípico: “estes mecanismos do funcionamento mental inicial
[antes da fase edípica] não devem ser chamados de superego ou sequer receberem a
dignidade da expressão 'esquema préautônomo de superego' [como faz Sandler]” (1989xi,
p. 355) .
Ao comentar o que fez Melanie Klein, Winnicott afirma que ela considerou a noção
de superego em função da administração da vida instintual, seja no seu início seja no
momento em que a criança chega propriamente ao complexo de Édipo, ou ainda, naquilo
que é vivido como experiência na transferência (1989xi, pp. 355-356) .
Assim, tanto Freud como Klein, pensam a formação do superego, seja na fase
edípica seja nas fases préedípicas, como um resultado da administração da vida instintual
nas relações de objeto, que o bebê vive em termos de objetos parciais e que a criança
integrada vive em termos de relações interpessoais (as pessoas, em especial o casal
parental, como objetos de seus desejos).
Redescrição winicottiana do conceito de superego
Winnicott retoma o que ele considera ter sido a intenção de Freud, ao propor o
conceito de superego, já indicando certas limitações:
Freud introduziu o termo superego, para descrever inicialmente o pai
internalizado pelo menino para controlar o instinto. Freud sabia que o mesmo não poderia
ser dito da menina, mas deixou que essa teoria se desenvolvesse em sua mente,
acreditando que com o tempo a questão acabasse se resolvendo; em minha opinião, foi o
que aconteceu. Atualmente a formulação de Freud é considerada excessivamente simples
[...]. (1988, p. 74)
Ao comentar alguns aspectos do desenvolvimento deste conceito na psicanálise,
ele aponta para sua maneira de compreender (redescrever) este conceito:
O conceito de superego tornou-se mais amplo com o tempo, basicamente ele é
utilizado para descrever o que quer que seja construído, incorporado ou organizado no
interior do Ego para fins de controle, orientação, estímulo ou apoio. O controle não se
refere, apenas, diretamente aos instintos, mas também aos complexos fenômenos do Ego
que dependem da recordação de experiências instintivas e suas respectivas fantasias
(1988, p. 75).
Para ele, a distinção entre dois momentos do processo de amadurecimento (um
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no qual a pessoa ainda não está integrada como uma pessoa inteira e outro no qual
conquistou essa integração, debatendo-se, então, com o problema da administração dos
instintos nas relações interpessoais no quadro do cenário edípico) é fundamental para
compreensão da maneira como os instintos são administrados, pois na situação anterior à
integração que caracteriza a vivência edípica, na saúde, estamos no campo das
necessidades e somente depois desta integração é que chegaríamos, como um conquista,
ao campo mais propriamente caracterizado como o dos desejos e das relações de objeto.
Diz Winnicott:
Embora eu discorde de quatro ou cinco pormenores do que entendo ser a teoria
total da Sra. Klein, dou-me conta de quanto aceito a teoria dela quando leio a alternativa do
Sr. Sandler. Quanto a meu trabalho, fui a figura de proa do movimento no sentido de um
reconhecimento da satisfação da necessidade como mais inicial e fundamental que a
realização de desejos, e tentei fazer com que a palavra “internalização” fosse usada para
designar a elaboração imaginativa da função corporal, enquanto reservava “introjeção”
para o processo mágico que pode ocorrer separadamente do comer (1989xi, p.357).
Para ele, no início os instintos são vividos pelo bebê como pressões que advêm do
exterior e não dele mesmo. Somente mais tarde, na fase do concernimento (ou posição
depressiva) é que o indivíduo poderá integrar os instintos como algo que advém dele
mesmo, mais ainda, somente quando essa vida instintual está acompanhada de um
conjunto específico de fantasias e de mudanças corporais é que o indivíduo viveria sua vida
instintual em termos de relações propriamente eróticas ou sexuais. Diz Winnicott:
Esse é essencialmente um período de desenvolvimento do ego, e a integração é o
principal aspecto desse desenvolvimento. As forças do id clamam por atenção. De início
elas são externas ao lactente. Normalmente o id se torna aliado a serviço do ego, e o ego
controla o id, de modo que as satisfações do id fortalecem o ego. Isto, contudo, é uma
conquista do desenvolvimento normal e na infância há muitas variantes dependentes da
falha relativa dessa conquista, Na falta da saúde na infância conquistas desse tipo
dificilmente são atingidas, ou podem ser alcançadas e perdidas. Na psicose infantil (ou
esquizofrenia) o id permanece total ou parcialmente “externo” ao ego, as satisfações do id
permanecem físicas e têm o efeito de ameaçar a estrutura do ego, isto é, até que se
organizem defesas de qualidade psicótica. (tentei demonstrar a aplicação desta hipótese
na compreensão da psicose em meu artigo “Psychoses and Child Care”, 1952). (1960c, p.
41).

160

Leopoldo Fulgencio

A sexualidade pode, então, ser caracterizada como uma conquista do processo
de desenvolvimento afetivo, quando o indivíduo já pode realizar uma série de integrações e
diferenciações. Dizendo de outra maneira, pode-se afirmar que a sexualidade é uma
determinada maneira de viver os instintos.
Além disso, quando Winnicott diferencia o termo necessidade do termo desejo,
ele também está inserindo outra linha para pensar o processo de amadurecimento, uma
linha paralela ao desenvolvimento da vida instintual, a linha de desenvolvimento do ego, ou
linha identitária, uma linha que tem determinantes independentes da vida instintual. Para
ele, a distinção entre as necessidades do ego e as do id (necessidades instintuais), como
dois aspectos díspares do desenvolvimento afetivo, implica em afirmar que antes do
indivíduo chegar a ter problemas em relação à administração dos seus desejos
(associados aos instintos), há outro tipo de necessidade “mais inicial e fundamental que a
realização de desejos” (1989xi, p. 357), a necessidade de ser. A vida instintual tem a ver
com o Fazer, mas ela depende do fato do indivíduo ter chegado a um tipo de integração
prévia, mais fundamental: “De ser vem o fazer, mas não pode existir o fazer antes do ser”
(1971f, p. 27) .
A chegada no cenário edípico, fundamental para a compreensão da origem e das
características do superego, para Freud e para Klein, depende, para Winnicott, de um tipo
de conquista anterior, o que implicará também na compreensão de um outro tipo de origem
para o que ele denominará superego.
Ao criticar Melanie Klein, no que se refere à tese de um Édipo precoce, anterior à
conquista do status de pessoa inteira, Winnicott diz:
Não posso ver nenhum valor na utilização do termo “Complexo de Édipo” quando
um ou mais de um dos três que formam o triângulo é objeto parcial. No Complexo de Édipo,
ao menos do meu ponto de vista, cada um dos componentes do triângulo é uma pessoa
total, não apenas para o observador, mas especialmente para a própria criança (1988, p.
67).
A crítica que ele faz à tese de um Édipo precoce (1958g, p. 32, 1988, p. 67),
anterior à conquista do status de pessoa inteira, também recoloca a questão da origem
precoce do superego, mais do que isso, coloca a questão de uma origem não edípica, nem
instintual, para o superego, ao menos no seu início. Diz Winnicott, sobre a origem do
superego dissociada da relação edípica:
Há uma citação final de Freud, em que este fala sobre a saúde e presume existir no
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indivíduo uma capacidade de identificação com pessoas totais. Isto deixa de lado, contudo,
o crescimento do superego a partir dos elementos que pertencem à vida primitiva de
dependência extremada, na qual existem apenas objetos parciais (1989xi, p. 358).
Ainda sobre a inadeqüabilidade de se pensar o complexo de Édipo para
momentos mais precoces do amadurecimento, Winnicott diz:
Qualquer tentativa de descrever o complexo de Édipo em termos de duas pessoas
fracassa. Contudo, relações diádicas existem, e pertencem a estágios relativamente mais
precoces na vida do indivíduo. A relação diádica inicial é aquela entre a criança e a mãe ou
mãe substituta, antes que qualquer característica da mãe tenha-se diferenciado e moldado
na imagem de pai. O conceito kleiniano sobre a posição depressiva deve ser descrito em
termos de relação diádica, e é provavelmente verdade que a relação diádica é uma
característica essencial do conceito (1958g, p. 32).
Muitas pessoas jamais chegam ao complexo de Édipo (1989xa, p. 187) e nem por
isso não deixa de haver nelas sanções e ações morais, que poderiam estar associados ao
que nos referimos quando usamos o termo superego. Diz Winnicott:
Não é que Freud esteja errado a respeito do pai e do laço libidinal que se torna
reprimido, mas tem-se de notar que uma certa proporção de pessoas no mundo não
chegam ao complexo edipiano. Elas nunca avançam tão longe em seu desenvolvimento
emocional e, portanto, para elas, a repressão da figura paterna libidinizada tem apenas
pouca relevância. Se se olhar para pessoas religiosas, certamente não é verdade dizer que
os princípios monoteístas só pertencem àqueles que atingiram o complexo edipiano. Uma
grande parte da religião acha-se ligada com a quase-psicose e com os problemas pessoais
que se originam da grande área da vida do bebê que é importante antes que se chegue a
um relacionamento a três corpos, como o que se dá entre pessoas totais. (1989xa, p. 187)
Ao chamar a atenção para o que ocorre neste período préedípico e à formação
dos elementos persecutórios e perturbadores da realidade psíquica, Winnicott não está
apenas dizendo que há um período de gestação do superego e da lei moral em nós que
antecede ao período edípico, ele também está afirmando que a gênese do superego não é
redutível à questão da administração dos instintos, que a origem do superego também
deve ser creditada à relação de sustentação e confiabilidade que o ambiente pode
fornecer. Assim, para Winnicott, a moralidade – “o desenvolvimento na criança da
capacidade de ter senso moral, por experimentar um sentimento de culpa e por estabelecer
um ideal” (1963d, p. 88) –, e junto com ela o superego, tem suas origens em momentos
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anteriores ao complexo de Édipo, quando a criança, confiante no ambiente, conquistaria a
capacidade de “ter fé em...”:
A boa alternativa [para explicar como se daria a constituição da moralidade na
criança] tem que ver com o propiciar ao lactente e à criança aquelas condições que
possibilitem a coisas como confiança e “crença em”, e ideias de certo e errado, se
desenvolverem da elaboração dos processos internos da criança. Isto poderia ser
chamado de evolução de um superego pessoal. (1963d, p. 89)
A capacidade de “acreditar em...” é formulada assim sem complemento, pois ela
vem como uma aquisição que é anterior a qualquer tipo de complemento . Além disso, há
pessoas que não alcançam esta capacidade, nunca conquistaram um estágio de
maturidade ao qual Winnicott associa sua noção de moralidade inata (que explicitarei em
seguida): “há pessoas em todas as sociedades e idades que, em seu desenvolvimento
emocional, não atingiram o estágio de crer em, nem atingiram um estágio de moralidade
inata envolvendo a personalidade integral” . (1963d, p. 90)
No início do processo de desenvolvimento afetivo não existe realidade não-self
(Winnicott, 1988, Cap IV e V), bem como não existe o certo e o errado, o bom e o mau. No
entanto, será desta situação inicial, na qual a criança, sem saber o que precisa, procura
algo em algum lugar (1954a, p. 340), recebendo do ambiente (que se adapta) aquilo que
atende às suas necessidades, que surgirá, na criança, a confiabilidade de que há no
mundo algo que possa interessar, algo que é real e é bom, pois diz respeito a ela e atende à
sua continuidade de ser, às suas necessidades de ser. Neste momento “o meio ambiente
deve ser previsível [sinônimo de confiável] e, no começo, altamente adaptado às
necessidades do bebê” (1993c, p. 121). É nesta situação de sustentação adequada do
ambiente, com o surgimento da capacidade de “te fé em...”, que encontramos o início da
moralidade e, portanto, do superego:
O lactente e a criança pequena são habitualmente cuidados de modo confiável, e
deste ser suficientemente bem cuidado resulta no lactente a crença na confiabilidade; a
isso pode-se acrescentar a percepção da mãe e do pai ou avó ou enfermeira. Numa criança
que iniciou a vida deste modo a ideia de bondade e de um pai pessoal e confiável ou Deus
pode se seguir naturalmente. (1963d, pp. 91-92)
Neste momento inicial, amor significa cuidado (Winnicottd, 1963d, p. 94) que, por
sua vez, significa adaptação do ambiente às necessidades da criança. Devido à sua
imaturidade, nesse momento pré-verbal, a criança não sabe ainda o que é bom e o que
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mau, palavras que só terão sentido mais tarde, com a aquisição de certas capacidades
cognitivas. Diz Winnicott:
No armazém em desenvolvimento das lembranças pessoais e dos fenômenos
que constituem a realidade psíquica interna da criança aparecem elementos que de início
são simplesmente opostos. Podem ser chamados auxiliares ou perturbadores, amistosos
ou hostis, benignos ou persecutórios. Originam-se em parte das satisfações e frustrações
do lactente na experiência de viver, que inclui excitações, e em parte esta junção de
elementos positivos e negativos depende da capacidade do lactente de evitar a dor da
ambivalência por não unir os objetos que sente serem bons ou maus. (1963d, p. 92)
O sentido de bom e mau, para a criança, estará relacionado com a adaptação
ambiental, com o ambiente que aprova ou desaprova, cuida ou não de atender às
necessidades da criança. O ambiente não é perfeito, mas atende à criança na medida e no
tempo em que a criança pode tolerar, com um acerto razoável (ao fornecer cuidados
adequados às necessidades específicas antes que criança se desespere e perca a
esperança de ser atendida, ou seja, o ambiente não decepciona a expectativa da criança).
Na saúde, o ambiente atende satisfatoriamente às necessidades da criança (o que não
significa perfeitamente, nem significa que às vezes o ambiente não falhe, mas que, o
padrão de cuidado ambiental é muito mais o de atender às necessidades num tempo
tolerável para aquela criança, do que o contrário disso), o suficiente para que, como diz
Winnicott, a linha da vida não seja quebrada. A base da moralidade, diz Winnicott, “é a
experiência fundamental do bebê de ser o seu próprio e verdadeiro eu, de continuar sendo”
(1993c, p. 121). Sobre a noção de bom e mau como sinônimo de aprovação e
desaprovação, ele diz: “Tudo isso está intimamente ligado à percepção de aprovação e
desaprovação materna, mas tanto aqui como em outras situações o fator pessoal interno é
mais importante que o externo ou ambiental [...]” (1963d, p. 92).
O ambiente precisa adaptar-se dando objetos adequados às necessidades da
criança, mas não só objetos, ele também dará (nesse sentido da aprovação e
desaprovação) códigos morais, de maneira tal que estes mesmos códigos começam a ser,
com o desenvolvimento, também enriquecidos em seus sentidos:
à medida que o lactente cresce desta maneira, o estágio se estabelece para que
os que estão empenhados no cuidado do lactente e da criança para que ponham ao
alcance da criança não apenas objetos (como ursinhos, bonecas ou carrinhos) mas
também códigos morais. Estes códigos morais são dados de modo sutil por expressões de
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aceitação ou ameaças de privar de amor (1963d, p. 93).
Após este início, outros processos de integração de valores e sanções também
ocorrerão, contribuindo para a constituição do superego pessoal. Os acréscimos futuros quando a criança tiver então amadurecida a ponto de ser uma unidade (EU SOU) e, de
forma mais complexa mais à frente no processo de amadurecimento, ser uma pessoa
inteira, ou seja, podendo estabelecer relacionamento interpessoais, agora, com a
administração dos instintos no cenário edípico (1989xa, p. 191) -, fornecerão outros
elementos, advindos destas vivências e dos conflitos aí experimentados, enriquecendo o
superego.
No cenário inicial, mesmo antes de ter chegado a algum tipo de integração mais
elaborada (do tipo Eu Sou, ou ainda, do tipo pessoa inteira), com a criança tendo já atingido
uma integração que a possibilita identificar objetos como bons (adequados às suas
necessidades) e maus (não-adequados), ela começa a viver uma moralidade ferrenha. É
neste momento que os pais podem oferecer às crianças códigos morais humanizados,
constituindo, então, valores morais:
há uma especial pela qual um código moral deve estar ao alcance da criança; o
fato do código moral inato ao lactente e à criança pequena ter uma característica ferrenha,
crua e incapacitante. O código moral adulto se torna necessário porque humaniza o que na
criança é desumano. A criança sofre com o receio da retaliação. A criança pode morder
durante uma experiência excitante de relacionamento com um objeto bom, com o que o
objeto passa a ser sentido como algo que morde. A criança tem prazer em uma orgia
excretória em que o mundo se enche de água que afoga, e sujeira que pode soterrá-la.
Estes crus receios se tornam humanizados principalmente pelas experiências da criança
com seus pais, que desaprovam e ficam bravos, mas não mordem, afogam ou queimam a
criança como retaliação ligada exatamente ao impulso ou à fantasia da criança (1963d, p.
95).
Sinteticamente, sobre o processo de humanização, associando-o com a
formação do superego, diz Winncott: “pessoas humanizando as aterradoras formações do
superego diretamente relacionadas com os impulsos e fantasias que acompanham o
funcionamento do corpo e suas excitações instintivas” (1963d, p. 95).
A continuidade do processo de estabelecimento da lei moral em cada um,
constituição do superego pessoal, que está associado à lei moral, a criança também
aprende pelo exemplo: “Na arte de viver, isto implica se dar exemplo à criança, não um
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melhor do que você realmente é, insincero, mas um exemplo aceitável e decente” (1963d,
p. 95) .
Para Winnicott, nem a moralidade nem o superego são constituídos como um tipo
de reação ao medo da sanção paterna, mas sim como um tipo de modo de estar no mundo
(criado-encontrado pela criança, amado porque atende às necessidades de ser, e cuidado
porque é expressão dela mesma), de forma que a criança que não encontrou o mundo
como uma imposição, mas sim pôde ser no mundo a partir de si mesma, apoiada pela
adaptação ambiental, ela tem uma ligação e relação de cuidado com esse mundo. O que é
realmente imoral é a submissão: “Imoralidade para o lactente é se submeter, às custas de
seu modo pessoal de viver. Por exemplo, uma criança de qualquer idade pode achar que
comer é errado, até o ponto de morrer por este princípio” (1963d, p. 95-96).
A moralidade constituída como uma reação ao medo de uma sanção externa
(medo de castração), seria, para Winnicott, uma moralidade falsa – “a culpa implantada é
falsa para o eu” (1955c, p. 365). No mesmo sentido, o superego pessoal que é fruto dos
valores que o self pode constituir sem submeter-se, também não é fruto do medo do pai na
relação edípica. O superego, na saúde, só será também um herdeiro do complexo de Édipo
(enquanto expressa a aquisição de códigos morais fornecidos pelas relações com o casal
parental) se esses códigos e valores morais puderem ser absorvidos pelo self como
dizendo respeito a ele, paradoxalmente como valores também criados- encontrados (tal
como na transicionalidade) ou introjetados, sem perda demasiada da sua espontaneidade.
Em todos estes momentos em que Winnicott usou o termo superego, em nenhum
deles o fez referindo-se a uma parte (sistema ou instância) de um constructo teórico (o
aparelho psíquico) ficcional, com o objetivo de figurar o psiquismo, tendo em vista explicitar
suas dinâmicas de funcionamento, trata-se sempre, para ele, de um superego pessoal,
construído como um conjunto de valores, códigos morais, sentimentos de culpa etc., que
agem ou intermediam as efetivas relações interpessoais em jogo, seja no período anterior
ao Édipo seja no período edípico. Como já observou André Green (2005, p. 13), Winnicott
não usa a noção de aparelho psíquico, logo, também não usa a de instância psíquica,
preferindo referir-se à estrutura e organização da vida emocional, ela mesma, qualificando
e diferenciando fenômenos e relações do indivíduo com os objetos, com o ambiente, e
consigo mesmo. Não se trata apenas de uma questão de nomenclatura, dando nomes
diferentes para as mesmas coisas, ao contrário, são nomes díspares para fenômenos
díspares, estabelecendo distinções epistemológicas e metodológicas importantes, tanto
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para a teoria quanto para a clínica psicanalítica, que aumentam o poder de descrever e agir
sobre os processos afetivos em jogo nas relações interhumanas e, especialmente, na
prática psicanalítica44.
Referências
Abram, J. (2008). Donald Woods Winnicott (1896–1971): A brief introduction. The
International Journal of Psychoanalysis, 89(6), 1189-1217.
Assoun, P.-L. (2008). Le démon de midi. Le Mesmil-sur-l´Estrée: Éditions de l´Olivier.
Freud, S. (1923b). Le moi et le ça. In Sigmund Freud. Oeuvres complètes. (OCF.P) (Vol.
16). Paris: PUF.
Fulgencio, L. (2003). As especulações metapsicológicas de Freud. Revista de Filosofia e
Psicanálise Natureza Humana, 5(1), 127-164.
Fulgencio, L. (2007). Winnicott's rejection of the basic concepts of Freud's metapsychology.
International Journal of Psychoanalysis, 88(2), 443-461.
Fulgencio, L. (2008). O método especulativo em Freud. São Paulo: EDUC.
Girard, M. (2010). Winnicott's foundation for the basic concepts of Freud's
metapsychology? The International Journal of Psychoanalysis, 91(2), 305-324.
Green, A. (2005). Winnicott at the Start of the Third Millennium. In Sex and Sexuality:
Winnicottian Perspectives (Winnicott Studies Monograph Series). London: Karnac Books.
Greenberger, J. R., & Mitchell, S. A. (1983). Relações objetais na teoria psicanalítica. Porto
Alegre: Artes Médicas.
Hjulmand, K. (1999). Lista completa das publicações de D. W. Winnicott. Revista de
Filosofia e Psicanálise Natureza Humana, 1(2), 459-517.
Hjulmand, K. (2007). D. W. Winnicott: Bibliography: Chronological and alphabetical lists. In
The language of Winnicott: A dictionary of Winnicott's use of words (2 ed., pp. 363-435).
London: Karnac.

A REDESCRIÇÃO DA NOÇÃO DE SUPEREGO NA OBRA DE WINNICOTT

Klein, M. (1933). O desenvolvimento inicial da consciência na criança. In Amor, Culpa e
Reparação e outros trabalhos. (Obras completas Melanie Klein; v. I). Rio de Janeiro: Imago.
Klein, M. (1996a). Estágios iniciais do conflito edipiano (1928). In Amor, culpa e reparação e
outros trabalhos (1921-1945) (Vol. 1). São Paulo: Imago.
Klein, M. (1996b). A importância da formação de símbolos no desenvolvimento do ego
(1930). In Amor, culpa e reparação e outros trabalhos (1921-1945). Rio de Janeiro: Imago.
Klein, M. (1996c). O complexo de Édipo à luz das ansiedades arcaicas (1945). In Amor,
culpa e reparação e outros trabalhos (1921-1945). Rio de Janeiro: Imago.
Sandler, J. (1960). O conceito de superego. In Da segurança ao superego. Porto Alegre:
Artes Médicas.
Tyson, A., & Strachey, J. (1956). A Chronological Hand-List of Freud´s Works. International
Journal of Psychoanalysis, 37(1), 19-33.
Winnicott, D. W. (1954a). A mente e sua relação com o psique-soma. In Da Pediatria à
Psicanálise. Rio de Janeiro: Francisco Alvez, 1978.
Winnicott, D. W. (1955c). A posição depressiva no desenvolvimento emocional normal. In
Da Pediatria à Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 2000.
Winnicott, D. W. (1958g). A capacidade para estar só. In O Ambiente e os Processos de
Maturação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983.
Winnicott, D. W. (1960c). Teoria do relacionamento paterno-infantil. In O Ambiente e os
Processos de Maturação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983.
Winnicott, D. W. (1963d). Moral e educação. In O Ambiente e os Processos de Maturação.
Porto Alegre: Artmed, 1996.
Winnicott, D. W. (1971f). O conceito de indivíduo saudável. In Tudo Começa em Casa. São
Paulo: Martins Fontes, 1989.
Winnicott, D. W. (1988). Natureza Humana. Rio de Janeiro: Imago, 1990.
Winnicott, D. W. (1989xa). O uso do objeto no contexto de Moisés e o monoteísmo.
In Explorações psicanalíticas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
Winnicott, D. W. (1989xi). Comentários sobre 'On The Concept of The Superego', de
Joseph Sandler. In Explorações Psicanalíticas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.
Winnicott, D. W. (1993c). O desenvolvimento do sentido de certo e errado de uma criança.
In Conversando com os pais. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

168

