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A - TRABALHOS COMPLETOS

Abertura do XIV Simpósio CEFAS - Vínculos na Pós-modernidade e Intervenções
Clínicas: Grupo, Casal, Família e Instituições

Prof. Dr. Antonios Terzis
Presidente Titular da Pós-Graduação – Pucc e Diretor Acadêmico do CEFAS

Minhas primeiras palavras são de boas vindas aos participantes deste XIV
SIMPÓSIO do CEFAS.
Em especial, meus calorosos cumprimentos e agradecimentos aos colegas
palestrantes por aceitarem o convite do CEFAS para falar sobre os “Vìnculos na PósModernidade e Intervenções Clìnicas: Grupos, Casal, Famìlia e Instituições”.
Finalmente desejo estender meus agradecimentos à comissão organizadora
(presidente Maria Cristina Zago), científica, de divulgação e secretaria do CEFAS,
assim como à UNICRED pelo apoio.
A minha comunicação é voltada para as mais diversas manifestações do
sofrimento psíquico e sobre os vínculos.
Estamos em uma conjuntura social e cultural, porém subjetiva, que tem sua
complexidade.
Atualmente, a posição majoritária do pensamento sobre as relações com os outros é
individual, e estamos procurando ter também uma concepção vincular delas.
Chamo Vínculo Instituído a um vínculo que se determina pelo efeito de uma dupla
união:
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a) A primeira determinação: é a do desejo de seus sujeitos de escrever seu
vínculo numa duração e numa certa estabilidade.
A realização deste projeto supõe certo numero de Formações Intersubjetivas, tais
como: alianças entre Formações Psíquicas em cada sujeito; uma correspondência ou
ressonância no outro; como também interesses comuns e específicos.
b) A segunda determinação: é a das Formas Sociais que de diversas maneiras:
jurídica, religiosa, cultural econômica, reconhecem e sustentam a instituição
deste vínculo.
Nesta dupla união se impõem três componentes do vínculo instituído: a aliança,
a comunhão de realização de metas e a obrigação.
O encontro do sofrimento e de suas formas patológicas nos vínculos não é um fato
recente.
A literatura, particularmente a tragédias gregas, a novela, o teatro, com
profundidade, a experiência e o saber sobre o sofrimento inerente ao vínculo ao
intersubjetivo:
Sofrimento do amor, da paixão, da ambição, da realidade, do ciúmes, da inveja, do
ódio e da violência atuada.
Todo encontro, todo compromisso vincular supõe estas constantes de sofrimento:
sofremos com a desilusão, com a ambivalência, com a descontinuidade do vínculo,
assim com o momento da crise como ameaça de ataque contra a coesão do vínculo.
Este tipo de crise nos vínculos corresponde frequentemente a uma incapacidade das
pessoas para superá-la.
Resulta de uma insuficiência no re-tratamento do negativo, de uma incapacidade
para oferecer um ambiente suficientemente bom, que permite readaptação e
transformação de elementos até então renegados.
O sofrimento no vínculo é a experiência de desprazer intenso inerente à vida. É
coexistente tanto à experiência da falta como no excesso da super presença.
O sofrimento é um processo estrutural da nossa vida psíquica, conflitiva e
insatisfeita.
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O sofrimento é o estado emocional, que nos obriga a encontrar ou inventar vias
substitutivas de satisfação para a realização de nossos desejos.
O sofrimento é o efeito do nosso desejo tanto que, em certos momentos, podemos
deixar a desejar para não sofrer.
Algumas vezes, o sofrimento no vínculo sobrevive antes mesmo de começarmos a
fracassar. Nossas atitudes, naquele momento, funcionam como defesas para manter a
continuidade e integridade do nosso EU.
Por outro lado, nos vínculos patológicos o sofrimento não se qualifica unicamente
pelos seus efeitos: desorganização e desestruturação das funções psíquicas: pensamento,
imaginação, motricidade e percepção.
O sofrimento patológico é um impedimento permanente para amar, trabalhar e
vincular-se.
Este sofrimento pode ser associado à impossibilidade de estabelecer um vínculo de
amor satisfatório, quer dizer, criador de vida, com si próprio e com os demais.
O mito de narciso conta a verdade sobre o vínculo narcísico. O narciso decide
morrer para não se separar da sua bela imagem. A morte internaliza a imagem.
Ainda, recordamos que no relato do tratamento psicanalítico do caso clínico de
Dora, tanto como no do pequeno Hans por mediação de sua família, Freud questiona a
influência decisiva do contexto familiar sobre a gênese dos problemas psíquicos.
Considera que os vínculos familiares formam a matriz de referência no vínculo
intersubjetivo.
Na minha opinião devemos cada vez mais aprofundar as nossas investigações sobre
essas Formulações Psíquicas:
O narcisismo infantil, a patologia do vínculo com as condições nas quais os
vínculos se formam.
Como também sobre os investimentos afetivos, as fantasias e mecanismos de
defesa que mobilizam vários tipos de abandonos, renuncias e identificações no
processo vincular.
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Ainda, levando em consideração todas as formações específicas do vínculo: as
alianças, pactos e contratos.
No século passado e no início do século XXI com as conquistas maravilhosas da
ciência e da tecnologia, a racionalização da política através dos processos democráticos,
o desenvolvimento da educação, o homem se tornou possuidor de um conhecimento
científico muito maior a todo conhecimento pelo passado.
Por outro lado, criou-se uma fragilidade nos seus vínculos. Foi esse homem
conhecedor da ciência que produziu guerras mundiais.
Aconteceram os campos de extermínio do nazismo a criação de armas monstruosos
e mortais, uma riqueza jamais sonhada ao lado de milhões morrendo de fome, matanças,
a destruição da natureza e das fontes de vida, as cidades infernais, a violência, o
terrorismo armado com armas produzidas e vendidas por empresas que geraram o
progresso
Hoje só é possível ter esperança. Esperança é quando, sendo seca do lado de fora,
continuam as fontes a borbulhar dentro do coração.
“Camus sabia o que era esperança. Sua palavra: “É meio de inverno e eu descobri
que dentro de mim havia um verão invencìvel.”
Esperança é alegria “a despeito de coisa divina. A esperança tem suas raízes na
eternidade. Ela se alimenta de pequenas coisas; nas pequenas coisas ela floresce.
Hoje, é tudo que temos ao nos aproximar do século XXI. Sem dúvida é necessário
reelaborar e investigar os vínculos que são poucos explorados, usando a psicanálise
aplicada, para dar maior consistência psíquica inconsciente no vínculo. É necessário
pensar os vínculos intersubjetivos em grandes debates e sobre formulações teóricas da
metapsicologia, da intersubjetividade e do sujeito que nela se constitui.
O que temos que construir é uma teoria psicanalítica do vínculo: uma teoria que não
será a dos fundamentos sociais do vínculo, nem da psicologia da interação, senão a dos
movimentos do desejo inconscientes e do objeto do desejo do outro.
O modelo de referência desta teoria do vínculo se destaca no campo das
transferências instauradas pelo dispositivo e pela situação psicanalítica.
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As transferências não se mostram como uma modalidade técnica de cura, mas que
testemunham uma concepção do sujeito mantido nos vínculos da intersubjetividade.
O CEFAS nasceu há 15 anos atrás da necessidade de capacitar profissionais na
investigação clínica e nas perturbações específicas dos vínculos intersubjetivos e de
suas correlações intrapsíquicas. O CEFAS propõe elementos metodológicos e éticos
para uma formação adequada de intervenção institucional e consultório. Seus enfoques
abordam desde uma perspectiva psicanalítica; as alianças e pactos inconscientes; os
aspectos econômicos no desligamento dos vínculos institucionais; os núcleos psicóticos
e evolução paranóica latente em toda instituição e a destrutividade nas instituições.
Ainda estuda como identificar, pensar, aliviar o sofrimento psíquico encontrado nos
fundamentos de qualquer vínculo instituído como e em que condição escutar os atos e
as palavras que falam do sofrimento nos vínculos.
Por fim, estuda os dispositivo clínicos implementados para fazer possível um
tratamento deste sofrimento patológico e patógeno. Estes são alguns dos conteúdos que
o CEFAS desenvolve.
Finalmente, agradeço a todos e declaro abertos os trabalhos do XIV Simpósio –
CEFAS.
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1 - O “JOGO-RELACIONAL” COMO PERSPECTIVA DE
TRATAMENTO PARA PACIENTES PSIQUIÁTRICOS.
Maria Cristina Zago
Mestre e doutoranda pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Puc-Campinas).
E-mail: maria_zago@uol.com.br

RESUMO
No Brasil, o movimento da Reforma Psiquiátrica iniciado no final dos anos 70 se reatualiza dia
a dia nas Unidades de tratamento na medida em que há a necessidade de se pensar novas
práticas que possibilitem o acesso ao paciente psiquiátrico. Este estudo traz uma reflexão sobre
a necessidade de se articular propostas de tratamento que superem o dualismo mente-corpo
discutindo a prática de atividade física coletiva como um procedimento interventivo segundo os
pressupostos da psicoterapia de grupo de base analítica.
Descritores: psicoterapia de grupo; saúde mental; atividade motora.
ABSTRA CT
In Brazil, the Psychiatric Reform movement initiated at the end of years 70 is updating itself
day by day in the Units of treatment in the measure in which there is the need to think new
practices that enables the access to the psychiatric patient. This study brings a reflection on the
need to articulate treatment proposals that overcome the dualism mind-body arguing the practice
of collective physical activity as an intervention procedure through the psychotherapy of group
of analytic base concepts.
Descriptors: group psychotherapy; mental health; motor activity.
RESUMEN
En Brasil, el movimiento de la Reforma Psiquiátrica iniciado al final de los años 70 si reatualiza
día a día en las Unidades de tratamiento en la medida en la que hay la necesidad de pensarse
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nuevas prácticas que posibiliten el acceso al paciente psiquiátrico. Este estudio trae una
ponderación sobre la necesidad de articularse propuestas de tratamiento que superen el dualismo
miente-cuerpo discutiendo la práctica de actividad física colectiva como un procedimiento
interventivo según los pressupostos de la psicoterapia de grupo de base analítica.
Descriptores: psicoterapia de grupo; salud mental; actividad motora.

Embora o ser humano tenha alcançado o século XXI, momento em que o
progresso tecnológico avança a passos largos, a “loucura” permanece como um desafio
intrigante ao conhecimento científico. A descoberta de novos fármacos trouxe outras
possibilidades à clínica psiquiátrica. No entanto, o ser humano, revela dia a dia, nas
Unidades de tratamento, sua complexidade. Não basta apenas suprimir sintomas,
“medicalizar” o sofrimento humano. O desafio é ainda maior. Trata-se de resgatar o
sujeito em meio a um padecimento atroz.
A despeito do avanço da ciência no âmbito da psiquiatria e o nascimento da
psicanálise no século XX, ainda é notória a marginalização dos que apresentam
sofrimento mental grave. A busca pela inclusão do doente mental ainda é tema
recorrente neste início de século XXI. Desde Franco Basaglia (1985), que se propôs a
buscar um tratamento mais humanizado aos pacientes psiquiátricos na Itália,
influenciando vários outros movimentos de Reforma Psiquiátrica pelo mundo, inclusive
o brasileiro, o desafio permanece e deve permanecer perante os profissionais vinculados
a Serviços de Saúde Mental. No Brasil, o movimento da Reforma Psiquiátrica iniciado
no final dos anos 70 se reatualiza dia a dia nas Unidades de tratamento na medida em
que há a necessidade de se pensar novas práticas que possibilitem o acesso ao paciente
psiquiátrico.
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Com as mudanças nas leis governamentais que regem o atendimento do paciente
psiquiátrico no Brasil no final do século XX e o advento dos CAPS (Centros de Atenção
Psicossocial) novas técnicas vêm sendo propostas. O CAPS é um Serviço de Saúde
aberto e comunitário do SUS, local de referência e tratamento para pessoas que sofrem
de transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e persistentes e demais quadros que
justifiquem sua permanência num dispositivo de atenção diária, personalizado e
promotor da vida. Tem como objetivo oferecer atendimento a população de sua área de
abrangência realizando acompanhamento clínico e reinserção social, promovendo o
acesso dos usuários ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários1.
A Lei Federal 10.216, de 06 de abril de 2001, conhecida como a Lei da Reforma
Psiquiátrica, redireciona o modelo de assistência em Saúde Mental. O Ministério da
Saúde publicou várias portarias que regulamentam a assistência em Saúde Mental no
SUS, criando incentivos financeiros para a implantação de serviços extra-hospitalares2.
Até abril de 2005, o Brasil tinha 622 CAPS em todo país, 260 Serviços Residenciais
Terapêuticos, inúmeros ambulatórios, serviços em hospitais gerais e a participação cada
vez mais atuante da atenção básica no atendimento relativo à Saúde Mental. Em 2010, o
Ministério da Saúde relata que o número de CAPS em funcionamento em todo o País
aumenta

para

1.5023.

Dessa

maneira,

o

modelo

“hospitalocêntrico”

vem

1

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas
Estratégicas. Saúde mental no SUS: os centros de atenção psicossocial. Brasília: Ministério da Saúde;
2004. Disponível em: http://www.enap.gov.br/downloads/ec43ea4fNocoes_gerais_Grupo_2.pdf
2

Referência em nota de rodapé 2
Brasil. Ministério da Saúde. Disponível em:
http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDetalheNoticia&id_area=124&C
O_NOTICIA=11208)
3
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progressivamente se retirando do contexto brasileiro ocorrendo uma ampliação no
financiamento destinado à atenção extra-hospitalar.
Neste contexto, existe a urgência de se pensar novos dispositivos, para que esse
“fazer” em Saúde Mental, não signifique apenas atividades que ocupam os pacientes,
não fazendo sentido para eles. Faz-se interessante assinalar que a portaria 224 de 29 de
janeiro de 19924 do Ministério da Saúde (Brasil) regulamentou o trabalho com grupos
recomendando sua aplicação em todos os Serviços públicos de Saúde Mental. No
entanto, por vezes, os gerentes de Unidades que atendem pacientes psiquiátricos
parecem não lançar mão do modelo de intervenção grupal dentro das práticas
disponíveis em Saúde Mental. Nesse sentido, Foulkes (1963/1969) comenta que às
vezes os responsáveis pela administração da Instituição estão mal informados ou não
sabem das vantagens e desvantagens da psicoterapia de grupo e assinala: “(…) a
administração da instituição geralmente se preocupa com três fatores: 1) economia; 2)
efetividade, e 3) pessoal disponìvel”(p. 35)5.
As palavras de Foulkes (1963/1969) na década de 60 sobre os diferentes aspectos
relativos à introdução da psicoterapia de grupo nas Instituições ainda se fazem
pertinentes. Sem dúvida, a psicoterapia de grupo figura como uma possibilidade de
intervenção econômica respondendo a crescente demanda de tratamento em Saúde
Mental. Contudo, é necessário que a administração se comprometa efetivamente com o
desenvolvimento da atividade grupal legando recursos físicos e materiais. Toda a

4

Brasil. Ministério da Saúde. Disponível em: http://www.saude.mg.gov.br/atos_normativos/legislacaosanitaria/estabelecimentos-de-saude/saude-mental/PORTARIA_224.pdf
5
“(…) la administración de la instituición generalmente se preocupa de tres factores: 1) economìa; 2)
efectividad, y 3) personal disponible (p. 35).
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Instituição está implicada direta ou indiretamente com a atividade grupal a ser
desenvolvida.
O grupo se constitui em dispositivo terapêutico efetivo para pacientes
psiquiátricos como mostra a história do surgimento da psicoterapia de grupo desde o
século passado. Historicamente, autores como Bion (1963/2006), Foulkes & Anthony
(1967), Pichon-Rivière (1971), envolveram-se em experiências desenvolvidas em
hospitais psiquiátricos. Ao mesmo tempo, pode-se dizer, que a reforma psiquiátrica tem
como base a atividade coletiva e os dispositivos grupais (Lancetti, 1993).
Os benefícios da prática de atividade física vêm sendo largamente discutidos na
mídia e na literatura em diversas áreas do conhecimento. Contudo, observa-se o
surgimento de artigos que começam a tratar especificamente do impacto da prática de
atividade física em doentes mentais graves a partir da segunda metade do século XX
(Vaughn, 1967; Norak, Meisingset, Josang & Andersen, 1973). Nota-se um interesse
crescente dos pesquisadores das repercussões da prática de atividade física em pacientes
psiquiátricos na década de noventa, século XX (Faulkner & Biddle, 1999; Faulkner &
Sparkes, 1999) e no início do século XXI (Meyer & Broocks, 2000; Carter-Morris &
Faulkner, 2003; Broocks & Sommer, 2005; Giuliani, Micacchi & Valenti, 2005;
Richardison et al., 2005; Faulkner, Cohn & Remington, 2006; Leibovich & Iancu,2007;
Ussher et al., 2007; Adamoli & Azevedo, 2009).
Alguns autores (Faulkner, Cohn & Remington, 2006; Leibovich & Iancu,2007),
discutem os benefícios da prática de exercícios regulares, especialmente para indivíduos
submetidos a tratamento psiquiátrico, nos quais, a ocorrência de obesidade,
sedentarismo, diabetes e hipertensão são freqüentes. Abordam, portanto o impacto da
prática de atividade física do ponto de vista organicista, no sentido da prevenção de
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patologias advindas dos efeitos colaterais do tratamento medicamentoso e do estilo de
vida desta população, por vezes sedentário. No entanto, o que pensar das repercussões
no psiquismo, sob um olhar psicanalítico em relação à prática de atividades físicas em
grupo. Quais as representações que emergem no grupo a este respeito?
Os trabalhos encontrados (EBSCOHost: PsycInfo, SPORTDiscus, MEDLINE,
PsyARTICLES, PsyBooks) têm uma vinculação a área das Ciências Médicas, mais
especificamente, Saúde Mental, Educação Física e Enfermagem e Psicologia do esporte.
Nota-se que os referidos artigos tendem a utilizar-se do termo: doença mental grave,
utilizando-se de uma linguagem própria da psiquiatria, da nosografia (descrição
metodológica das doenças) psiquiátrica. Observa-se a carência de esclarecimentos mais
precisos sobre as conseqüências da prática de atividade física nos Serviços de Saúde
Mental para pessoas com doença mental grave, especialmente no que se refere às
repercussões psíquicas do ponto de vista dinâmico. Embora haja o reconhecimento dos
benefícios do exercício físico (Meyer & Broocks, 2000; Carter-Morris & Faulkner,
2003; Broocks & Sommer, 2005; Giuliani, Micacchi & Valenti, 2005; Richardison et
al., 2005; Faulkner, Cohn & Remington, 2006; Leibovich & Iancu,2007; Ussher et al.,
2007; Adamoli & Azevedo, 2009), as conclusões se restringem a um âmbito descritivo,
são limitadas, carecem de uma metodologia de pesquisa precisa em alguns casos.
Richardison et al. (2005) realizaram uma revisão importante sobre a integração de
atividade física nos Serviços de Saúde Mental. Dentro desta revisão, assinala-se que o
exercício pode aliviar sintomas secundários de esquizofrenia, como depressão, baixa
auto-estima, e retraimento social. O exercício também pode ser uma estratégia útil para
os sintomas positivos de esquizofrenia, como alucinações auditivas (Faulkner & Biddle,
1999). Além disso, a atividade física pode reduzir o isolamento social para as pessoas
com doença mental grave. Ao mesmo tempo, pode ser uma via de promoção do
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engajamento dos indivíduos em Serviços de Saúde Mental oferecendo oportunidades
seguras para interação social (Faulkner & Sparkes, 1999; Carter-Morris & Faulkner,
2003, Zago, 2009). No entanto, existe a carência de pesquisas que norteiem a
estruturação de programas específicos de atividade física para esta população, a fim de
que esta prática figure como um tratamento coadjuvante efetivo para indivíduos com
enfermidade mental séria (Giuliani, Micacchi & Valenti, 2005; Richardison et al.,
2005). Nesse sentido, existem indagações a respeito da aderência dos pacientes a
programas individuais de atividade física em relação a outros que são desenvolvidos em
grupo. Pontua-se que, embora o grupo se configure num espaço de baixo custo para o
desenvolvimento destas atividades, a disponibilidade do coordenador em dar atenção
individualizada estaria dificultada, o que, segundo os autores (Giuliani, Micacchi &
Valenti, 2005; Richardison et al., 2005), desempenha um importante papel neste
processo interventivo. Tomando-se como base os pressupostos da psicoterapia de grupo,
mais especificamente a psicanálise aplicada ao contexto grupal, recomenda-se o
desenvolvimento de atividades físicas em grupo, pois o mesmo se configura em um
espaço terapêutico para pacientes com doença mental grave com características que
oportunizam a relação com o outro funcionando como elemento facilitador do contato
intersubjetivo no aqui e agora, o que é significativamente importante para psicóticos
onde o retraimento social é comum e o afastamento da realidade externa constitui
sintoma freqüente (Zago, 2009).
Outro ponto discutido é a importância de realizar-se a atividade com pacientes
com doença mental grave de maneira supervisionada (Giuliani, Micacchi & Valenti,
2005; Richardison et al., 2005). Embora, segundo pesquisas, os pacientes psiquiátricos
demonstrem interesse em exercícios físicos (Giuliani, Micacchi & Valenti, 2005;
Richardison et al., 2005; Ussher et al., 2007; Zago, 2009), a otimização desta prática em
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relação a aderência ao programa proposto, em primeiro lugar, quanto aos benefícios
terapêuticos, quer do ponto de vista físico, como psicológico, está relacionada a um
suporte técnico efetivo (Ussher et al., 2007; Zago, 2009 ). Os cuidadores, principalmente
na figura da psicoterapeuta e do auxiliar de enfermagem, devem atuar neste setting não
convencional no sentido de secretariar os pacientes em direção ao reencontro com a
realidade externa através deste contexto lúdico que a prática de atividade física coletiva
pode oportunizar (Zago, 2009).
Apesar de os efeitos terapêuticos da atividade física venham sendo reconhecidos
por profissionais da área da Saúde Mental, poucos recomendam esta prática a seus
pacientes; eles acreditam que estas discussões devam ser delegadas a especialistas em
recreação física e fisiologistas (McEntee & Halgin, 1996). Há que se articular propostas
de tratamento em que se afastem do dualismo mente-corpo. Os gerentes de Unidades
dos Serviços de Saúde Mental e técnicos devem se ater as relações entre a mente e o
corpo dentro da estruturação de projetos terapêuticos, sendo que a prática de atividade
física dentro de um procedimento estruturado para pacientes psiquiátricos apresenta-se
como uma alternativa viável em Unidades que atendem pacientes internados (Zago,
2009) e em CAPS (Adamoli & Azevedo, 2009). Por outro lado, segundo a literatura
(Ussher et al., 2007), os pacientes com doença mental grave relataram que se
exercitariam mais se a prática de atividade física fosse recomendada por seu médico, o
que corrobora a importância da participação dos cuidadores (médicos, psicólogos,
enfermeiros, etc.) nos ambientes de tratamento na adesão e assiduidade dos pacientes a
proposta de se utilizar a atividade física como um coadjuvante no tratamento de doença
mental grave.
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Em pesquisa de mestrado (Zago, 2009) analisou-se a prática de atividade física
como fator atenuante dos sintomas psicóticos segundo um procedimento específico, isto
é, em uma atividade grupal que incluía vários momentos. Algumas considerações feitas
ao final desta pesquisa de mestrado apontam a relevância pela busca de uma maior
compreensão das manifestações psíquicas que emergem dentro da técnica descrita,
notadamente em relação às motivações inconscientes que direcionam os pacientes ao
jogo-relacional (a expressão “jogo-relacional” aparece nesta pesquisa para assinalar o
interjogo de relações intersubjetivas que emergem no cenário lúdico grupal de acordo
com a técnica descrita). Assim como outros autores (Faulkner & Biddle, 1999; Giuliani,
Micacchi & Valenti, 2005; Richardison et al., 2005; Ussher et al., 2007), Zago (2009)
reporta-se a importância da prática de atividade física no tratamento do sofrimento
mental em uma Unidade que atende pacientes psicóticos em crise, tendo como base a
teoria psicanalítica e a psicanálise aplicada ao contexto grupal. Acredita-se que a
psicanálise, e notadamente, a psicoterapia de grupo de base analítica, pôde (2009) e
pode contribuir na pesquisa das repercussões psíquicas desta prática como coadjuvante
no tratamento de pacientes psiquiátricos. Existe a carência de pesquisas em relação a
este tema como aponta a literatura (Giuliani, Micacchi & Valenti, 2005; Richardison et
al., 2005; Ussher et al., 2007).
Tendo em vista ser comum no cotidiano dos diversos Serviços de Saúde Mental
uma dificuldade de vinculação dos pacientes às atividades terapêuticas propostas, uma
inconstância nos atendimentos e, muitas vezes, a evasão dos ambientes de tratamento,
faz-se relevante investigar as motivações que levam pacientes psiquiátricos a caminhar
pelas ruas e a praticar uma atividade física em grupo que pressupõe o abandono de uma
posição narcísica e a percepção do outro enquanto objeto relacional, ou seja, um
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deslizamento da libido narcísica em direção à libido objetal, como assinala pesquisa de
mestrado (2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos anos 60 e início dos anos 70 vemos Basaglia (1985) promover a
desconstrução do manicômio dentro de uma proposta de reforma psiquiátrica que
inspirou outros movimentos por um tratamento mais humanizado aos pacientes com
sofrimento mental. No entanto, reafirmando as palavras de Basaglia, a humanização das
práticas de atenção em Saúde Mental proposta pela reforma psiquiátrica, não deve se
restringir somente à modernização de ambientes, mas também a reformulação de
técnicas terapêuticas. Este é o grande desafio. A simples desconstrução do hospital
psiquiátrico não resolve o problema da exclusão. Há que se ter em mente que, através de
mecanismos de defesa, a sociedade se autodefende de sua própria loucura, colocando os
desviantes para fora, os ignorando e os tratando como estranhos, como nos diz Bleger
(1991). É preciso estar atento às práticas em Saúde Mental, para não se admitir essa
segregação sancionada pela sociedade. Assim, o sofrimento mental se traduz muitas
vezes em isolamento, reclusão e desqualificação do sujeito. Ainda se faz presente a
medicalização, desconsiderando o sintoma como uma tentativa de restabelecimento de
uma ligação com a realidade. Devem-se pensar estratégias que oportunizem a inclusão
desse sujeito que cortou os laços com as exigências sociais; uma inclusão que não deve
ser ortopédica por princípio, mas que respeita a diversidade, as diferenças. Dessa forma,
a apresentação de um tema que articula sofrimento mental e atividade física abre novos
caminhos no sentido de romper, muitas vezes, com a estagnação e a mesmice do
26

cotidiano nos diversos equipamentos da rede de saúde. É necessário se ater
constantemente ao “fazer” clìnico no dia a dia Institucional, repensar as práticas
adotadas. Assim, é necessário resgatar a subjetividade; pensar novas práticas no
atendimento dos sujeitos com sofrimento mental, as quais possam promover a tentativa
de restabelecimento de laços com o mundo externo, com a realidade compartilhada.
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O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a questão da adolescência na atualidade,
sendo parte dos resultados de uma pesquisa de doutorado, ainda em andamento, intitulada:
“Crônicas de um grupo de adolescentes: uma experiência psicanalìtica”. Tal pesquisa tem como
objetivo descrever alguns processos psíquicos (intrapsíquicos e intersubjetivos) produzidos no
aqui-agora de um grupo de adolescentes; compreender a estrutura e o funcionamento psíquico
do grupo; verificar se a técnica grupal é eficaz para sensibilizar os participantes aos fenômenos
do grupo e se possibilitará a busca de meios apropriados para compreender alguns dos
problemas que ali se manifestarem. O estudo se fundamenta no aporte teórico-metodológico da
psicanálise e, mais especificamente, da psicanálise de grupo (Anzieu, 1966; Kaës, 1997). Será
formado um grupo com oito adolescentes, de ambos os sexos, entre 14 e 16 anos, em um Centro
de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência, no município de Sorocaba, estado de São
Paulo. Utilizaremos o dispositivo de grupo operativo (Pichon, 1980), e teremos como tarefa
refletir e discutir a respeito dos sentimentos, pensamentos e fantasias suscitados por meio de
narrativas míticas. Temos como hipótese de que alguns mitos gregos, aplicados no grupo de
adolescentes, poderão sensibilizá-lo e auxiliá-lo na compreensão e solução de alguns problemas
emocionais, sendo que alguns mitos têm um interesse especial para a interpretação da
adolescência, pois consideramos algumas características comuns a essa faixa etária, como:
busca de identidade, enfrentamento e coragem, agressividade e vingança, arrogância e vaidade,
atitudes impulsivas, busca do prazer, liberdade e independência, tendência grupal e socialização.
Assim, utilizaremos como tarefa: o mito de Dioniso, de Édipo, de Ícaro, de Hércules, de Jasão,
de Perseu, de Teseu e de Narciso. Para Análise do Material, será utilizada a Análise do
Conteúdo (Mathieu, 1967), a qual visa ultrapassar a mera descrição do conteúdo das mensagens,
com aplicação de inferências que possibilitam uma interpretação aprofundada. Estimamos que
este estudo signifique para os participantes uma oportunidade de autoconhecimento,
sensibilização e compreensão dos fenômenos psíquicos de grupo. Além disso, esperamos
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contribuir para a compreensão científica desta faixa etária e para a elaboração de novas
estratégias de prevenção e intervenção em saúde mental dos adolescentes do mundo de hoje.
Palavras-chave: psicanálise, grupo, adolescência, mitos gregos.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência
compreende a faixa etária entre 10 e 19 anos de idade. Já de acordo com o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA - Lei no 8.069 de 13/07/90), é considerado adolescente
o indivíduo entre 12 e 18 anos de idade. Consideramos que essa diferença é pouco
relevante frente a todas as modificações biológicas, psicológicas, sociais, cognitivas e
afetivas que caracterizam esse período da vida.
Para dimensionar a magnitude e a necessidade de pesquisas e de atenção a
esta fase da vida, constatamos no último Censo Demográfico Brasileiro, realizado em
2000, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de 35
milhões de adolescentes entre 10 e 19 anos. Outro dado importante, apontado pelo
estudo de Fleitlich e Goodman (2002), é a estimativa de prevalência de transtornos
mentais da ordem de 20% na faixa de etária de 0 a 19 anos. Assim, acreditamos que
para que seja realizado o atendimento psicológico desses problemas de ordem
emocional, é necessário o desenvolvimento de ações voltadas para a adolescência
baseadas na compreensão e nas transformações psíquicas.
Também são preocupantes os estudos estatísticos do Ministério da Saúde6
(Brasil, 2002), sobre as causas de morte da população na faixa etária entre 15 e 24 anos.
6

Estudo feito por Edinilsa R. de Souza, Maria C. de S. Minayo e Juaci V. Malaquias – pesquisadoras do
Centro Latino Americano de Estudos sobre a Violência e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz.
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Foi verificado que o número de suicídios cresceu 43%, fazendo-nos supor que dentre as
causas de morte entre os jovens, há uma predominância das causas emocionais sob os
motivos biológicos ou sociais.
Além disso, de acordo com o levantamento de Benetti et al, 2007 acerca da
produção nacional de artigos indexados em periódicos nacionais sobre a saúde mental
na adolescência, constatamos o crescimento da produção cientifica nos últimos anos,
demonstrando que está sendo reconhecida a necessidade e a importância de estudos
sobre a saúde do adolescente. Entretanto, o trabalho mostra que, na comparação com as
demais faixas etárias, ainda são poucos os estudos desenvolvidos sobre a adolescência
e, ainda, que a maioria dos trabalhos está voltada somente para a identificação dos
problemas da adolescência, carecendo de estudos que contribuam trazendo novas
estratégias de prevenção e intervenção da saúde psíquica do adolescente.
Baseado nos dados acima e em nossas observações clínicas, a preocupação
com a adolescência se refere a um conjunto de manifestações, as quais se apresentam
com uma freqüência cada vez maior, como a agressividade exacerbada, depressão,
transtornos de alimentação, dificuldade de relacionamento com os pais, problemas
escolares, alcoolismo, fumo, drogas, gravidez, aborto e doenças sexualmente
transmitidas. Observamos que nessa fase, por ser um período de maior vulnerabilidade à
exposição de riscos, há uma preocupação daqueles que estão em contato direto com a
adolescência, como a família, os professores e os profissionais da saúde.
Ainda, consideramos que o apoio psicológico com o adolescente exige a
formulação de políticas publicas, de saúde e educação com a finalidade de orientação de
pais e profissionais, na relação com esta população, para que tenha um crescimento
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saudável. Por isso, assinalamos a importância de constantes estudos e novos
conhecimentos psicológicos acerca do desenvolvimento do adolescente.
Outra razão que motivou este estudo é a necessidade de aprofundamento
teórico e de compreensão dos fenômenos psíquicos inconscientes que se produzem na
situação de grupo, interesse que se iniciou com a pesquisa de mestrado, realizada pela
autora, com um grupo de profissionais de saúde mental da infância e adolescência
(Moretto, 2008). Na tentativa de os profissionais buscarem recursos que melhor
atendam às necessidades emocionais dos grupos de adolescentes e, apoiado nos estudos
de nosso Grupo de Pesquisa CNPq Psicanálise e Grupalidade da PUC-Campinas7,
enfatizamos a possibilidade de aplicar a técnica de grupo em contextos diferenciados
como as instituições e as escolas, ressaltando que, além de ser uma técnica eficaz para a
compreensão do ser humano, o grupo também facilita o estudo de um número maior de
pessoas que podem ser reunidas em um mesmo espaço e tempo.
Acreditamos, ainda, que este trabalho poderá auxiliar na compreensão desta
faixa etária e propor novas estratégias de prevenção e intervenção em saúde mental dos
adolescentes do mundo de hoje. Assim, conforme Bleger (1984), o presente estudo
apresenta uma perspectiva psicoprofilática, pois dessa forma poderemos, alem da
atenção direta ao adolescente, oferecer subsídios aos pais na relação com seus filhos e a
outros profissionais.

Adolescência: definições e compreensões psicanalíticas

7

O conjunto desta produção pode ser encontrado no curriculum lattes do prof. Antonios Terzis, líder do
grupo de pesquisa.
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Partindo da etimologia da palavra adolescência, do latim adolescentia,
ad:para a; olescere: forma incoativa, inicial de olere, crescer, caracteriza o período da
vida humana que sucede a infância e apresenta como marco inicial os primeiros sinais
da puberdade. Já a palavra puberdade vem do latim pubertas, de púber: significa sinal
de pelos, barba; denota o processo biológico natural do ser humano e tem por
características as mudanças físicas que são ocasionadas por hormônios, levando ao
amadurecimento das funções reprodutivas.
Concordamos com Osório (1992), quando afirma que a puberdade é
caracterizada pela universalidade, é normativa e previsível dentro de parâmetros
próprios da espécie humana, sendo inevitável o movimento de transformação biológica
durante a segunda década de vida. O término da puberdade coincide com a conclusão do
crescimento físico e gonodal, enquanto que determinar o início e o fim da adolescência
é mais difícil, já que dependerá da individualidade da pessoa, de situações ligadas à
questão sexual, a formação de relações afetivas estáveis, à capacidade de assumir
compromissos profissionais, à independência econômica, ao estabelecimento de valores
éticos e ao intercambio com a geração precedente.
A adolescência é uma fase marcada por um complexo processo de
crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, uma etapa fundamental para a
constituição do sujeito, não permanece restrita ao processo de crescimento caracterizado
pelo aumento físico do corpo, sendo inviável delimitar o seu fim apenas como termino
do crescimento esquelético. Compreendemos que é uma fase evolutiva do ser humano e
deve ser estudada em seus aspectos biológico, histórico, político, econômico, social,
cultural e psicológico, pois não é um simples produto de uma dada sociedade e sim um
período fundamental de todo o processo de desenvolvimento humano, no qual os fatores
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histórico-culturais participam de forma intensa, sendo o conjunto e a interdependência
dessas dimensões o que atribui unidade e compreensão ao fenômeno.
De acordo com Áries (1981), o conceito de adolescência, enquanto um
processo relativo a uma etapa especifica do desenvolvimento humano, tem origem
recente na história ocidental, sendo consolidado no seu sentido atual somente no final
do século XIX. Antes dessa época, as crianças e os adolescentes eram de
responsabilidade da comunidade e, ao atingirem a idade de 12 anos, eles eram
preparados para assumir a vida adulta. Havia ritos de iniciação para a vida adulta e a
chegada da idade determinava as mudanças na vida dos jovens, como mudanças de
roupas, trabalho, casamento e, a partir daí, eram considerados adultos.
Para o autor, o conceito de infância e adolescência é uma invenção própria
da sociedade industrial ligada às leis trabalhistas e educacionais, excluindo crianças e
adolescentes do trabalho. Segundo Áries, por volta de 1890, teve inicio o interesse pela
adolescência, gerando preocupações econômicas e sociais e sendo considerada como
um fenômeno comum às diversas sociedades e culturas. Na sociedade moderna, as
crianças e os adolescentes passam a adquirir o status de dependentes, não responsáveis
em termos jurídicos, políticos e emocionais.
No século XX, após as duas grandes guerras mundiais, os anos 1960 foram
marcados por um novo estilo de mobilização e contestação social. A verificação do
fracasso das gerações anteriores fez eclodir uma consciência dos jovens, que passaram a
negar e a contestar as tradições dessa sociedade. A família já começava a deixar de
exercer uma influencia marcante nas decisões profissionais e afetivas dos adolescentes.
Devido, então, a essas transformações na sociedade, os conflitos entre gerações se
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tornaram cada vez mais intensos, caracterizando a necessidade de escuta do adolescente
e o auxilio na construção de sua própria identidade (Grossman, 1998).
É nesse contexto que apontamos alguns autores, os quais se dedicaram a
pesquisar o período de transição da infância para a vida adulta. Observamos que as
pesquisas de cunho psicanalítico não costumam definir a adolescência apenas pelos
fatores vinculados às alterações físicas e corporais, utilizando o termo puberdade para
designar a ênfase no processo biológico desse estágio de desenvolvimento humano.
Ademais, sem desconsiderar a questão corporal, a tônica dos estudos recai nas
repercussões psicológicas geradas nesta etapa da vida.
Segundo Coates (1993), a primeira produção cientifica sobre a adolescência,
entendida como uma etapa distinta do desenvolvimento humano, foi do psicólogo
americano Stanley Hall, em 1904, introduzindo, desde então, o conceito de uma fase
que requeria estudo e atenção.
Freud, no artigo de 1905, sem fazer uso do termo adolescência, abordou esta
problemática, dedicando-se a estudar os pontos mais importantes envolvidos na
puberdade e, ainda que se apoiando nas transformações físicas, esta idade foi
investigada por ele enquanto experiência subjetiva de ruptura com a infância e
passagem rumo a vida adulta, assim como analisadas as determinações e implicações
inconscientes na dinâmica pulsional. Para o autor, com a chegada da puberdade ocorrem
as transformações físicas necessárias para que a vida sexual infantil amadureça e
alcance a genitalidade. Contudo, de acordo com Freud, a sexualidade não está
relacionada somente com os fatores corporais, mas com uma noção de sexualidade que,
independente de servir ou não ao objetivo reprodutivo, desempenha papel importante
em toda a amplitude da vida mental. Suas constatações clínicas de manifestações
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sexuais infantis, a partir da adolescência, colocam em evidencia o corpo investido
sexualmente.
Freud (1917, 1948) assinalou, ainda, a importância das mudanças da
puberdade para a reinstalação fálica da capacidade genital do individuo, considerando,
também, que as mudanças biológicas desta fase são as que impõem a maturidade sexual
ao adolescente que, ao elaborar o luto pelo corpo infantil perdido, surge a aceitação da
genitalidade com força nesta etapa, imposta pelo desenvolvimento sexual. Ambas as
funções fisiológicas, a menstruação ou o aparecimento do sêmen trazem ao papel
genital, a procriação e a definição sexual correspondente. Para o autor, os processos de
luto que se articulam entre si promovem no adolescente a dolorosa tarefa de desligar-se
dos pais e assumir responsabilidades e escolhas.
Outro autor a tecer considerações sobre a adolescência, Winnicott (1961,
1967, 1969) também compreendeu a adolescência não como um produto sociológico ou
histórico, e a considerou como uma fase do amadurecimento humano; sem desqualificar
a sexualidade, priorizou a questão do ser sem reduzir os problemas da adolescência aos
problemas edípicos associados à dominação dos instintos. O autor compreendeu o
adolescente como um ser isolado que se socializa em bando, vivenciando questões
ligadas à existência de si no mundo, com angustias e medos do vazio existencial, e
também, mas não só, ligados à sexualidade (Braga, 2009).
Concordamos com Winnicott quando assinala que não podemos caracterizar
a adolescência como doença, pelo contrário: os conflitos se referem à imaturidade da
pessoa, às alterações corporais da puberdade, à reflexão sobre si próprio e sobre a vida,
a seus valores e à desilusão do mundo adulto. Nas palavras dele:
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“o adolescente não deve ser curado como se fosse um doente (...) ninguém
poderia dizer que a palavra „saúde‟ é sinônima da palavra „fácil‟. isso é especialmente
verdadeiro na área de conflito entre a sociedade e seu contingente adolescente” (1967,
p. 7/8).
Compreendemos que, de acordo com Winnicott, a necessidade do
adolescente está associada a questões de sua existência no mundo e à preocupação de
sentir-se real, de buscar a sua própria identidade e o seu lugar no mundo, e não apenas a
questões instituais e sexuais.
Dentre os primeiros psicanalistas que realizaram estudos sobre a
adolescência, destacamos Erikson (1959, 1976), cuja compreensão é de que o
adolescente passa por um período, entre a infância e a maturidade, chamado de
moratória social. O autor compreende os processos psíquicos vividos pelo adolescente,
procurando aproximar os conceitos freudianos a uma perspectiva social e antropológica.
Tal fase seria caracterizada pela não exigência de papeis específicos, com a finalidade
de permitir, a posteriori, a definição da personalidade. Segundo o autor, a crise da
adolescência é efeito dos tempos atuais, pois a velocidade das mudanças na atualidade
torna problemática a transmissão de tradições de pais para filhos adolescentes. Estes
devem, de acordo com Erikson, se constituir, se inventar, sem referencias estáveis.
Caligaris (2000) e Coutinho (2005) também sustentam, apoiados no autor acima, que a
sociedade impõe ao adolescente uma moratória, indicando um período de espera que
atrasa sua autorização para a entrada no mundo adulto.
Observamos também, a partir de nossa pratica profissional, e apoiado em
alguns autores (Blos, 1978; Levisky, 1998; Savietto & Cardoso, 2006; Verzignasse,
2008), de modo recorrente, as atuações impulsivas dos adolescentes atuais, por isso,
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consideramos como fator fundamental para a realização de estudos, como esse, a
compreensão da fragilidade egóica que passa o adolescente, pois as transformações da
puberdade exigem que o ego elabore uma reorganização subjetiva em diversos planos.
A questão da fragilidade narcísica é abordada pelos autores que, apesar de
reconhecerem a importância da angustia vinculada a essa fragilidade do ego nesta fase
da vida, procuram enfatizar que o enfraquecimento narcísico é fundamental na
adolescência. Para que seja capaz de investir em novos objetos, o adolescente tem que
abandonar seus pais como objetos de desejo e elaborar o luto pela perda destes. Dessa
forma, cremos que o afastamento das figuras parentais é, justamente, a chave para o
investimento em novas referencias e para a consolidação do processo de constituição da
identidade.
A grupalidade na adolescência
Outra característica importante a ser considerada é a natural e espontânea
tendência à formação de grupos na adolescência. Nesta fase, os adolescentes têm
necessidade de buscar novas figuras de identificação, podendo encontrar isto no grupo
de iguais, cujos lideres tomam provisoriamente o lugar dos pais idealizados; o grupo
para o adolescente pode representar uma caixa de ressonância ou continente para as
ansiedades e conflitos. Nos grupos surge um clima favorável ao intercambio e confronto
de experiências que permite a identificação dos limites entre o eu e o outro, por meio da
compreensão das questões conscientes e inconscientes, favorecendo a construção da
identidade.
Assim, apoiado em nossas experiências e de acordo com diversos autores
(Osório, 1992; Terzis, 1997; Verzignasse, 2008), consideramos o enfoque grupal um
dos dispositivos mais valiosos nesta faixa etária, justamente por corresponder à
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inclinação dos adolescentes em procurar no grupo a ressonância para suas
problemáticas, facilitando a compreensão, a expressão e a resolução de seus conflitos
dentro e através do próprio grupo de iguais.
Durante o processo de mudança, o adolescente busca a sociedade de seus
pares, com os quais pode e deve dialogar e na construção de sua identidade, pode
recorrer a uniformidade no grupo, a qual gera maior segurança e autoestima, ocorrendo
um processo de dupla identificação, onde cada um se identifica com o outro e com o
grupo, explicando, em parte, a tendência grupal marcante desta fase. O adolescente se
mostra inclinado para o espírito de grupo, e pode transferir ao mesmo parte da
dependência que antes mantinha com a família e, principalmente, com os pais: “o grupo
constitui assim a transição necessária no mundo externo para alcançar a
individualização adulta” (Osório, p.37). Em termos winnicottianos, podemos pensar que
o grupo oferece um espaço transicional para o jovem, na medida em que constitui o
passo intermediário no mundo externo para alcançar a identidade adulta.
Ademais, a adesão a grupos tem uma função considerável para o
estabelecimento de uma identidade adulta, pois facilita o distanciamento e a elaboração
da perda dos pais da infância, e permite novas identificações levando a novas
configurações e reestruturações da personalidade. O forte vinculo do adolescente com o
grupo pode, também, ser entendido como uma manifestação de defesa do adolescente,
numa busca ativa de experiências subjetivas independente do âmbito familiar. Na
convivência do grupo, os integrantes possuem afinidades em relação a procura por suas
singularidades, nas angústias, na recusa dos valores adultos. Pode se sentir menos
solitário, pois o grupo oferece segurança emocional, força, compreensão, idéias e
valores novos, o favorecimento do espírito de equipe, cooperação, responsabilidades e
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lideranças construtivas representam alguns elementos positivos e de vinculo entre os
participantes (Abduch, 1999).
Alem disso, consideramos que neste processo evolutivo, ocorre tanto a
desestruturação como a reorganização da personalidade em direção a identidade adulta.
Durante o período de reestruturação, o adolescente, para se autoafirmar, pode agredir e
desvalorizar os pais. Apesar de necessitar do afeto e apoio destes, por meio de sua
rebeldia, manifesta exteriormente as perdas das figuras paternas da infância, as quais
está elaborando no plano intrapsíquico.
Desta forma, podemos compreender, também, um dos motivos da difícil
adesão dos adolescentes aos processos psicoterapêuticos. A aproximação de um adulto
é, em parte, temida, pois o adolescente receia perder sua individualidade ainda pouco
solidificada, e aquele que representar os modelos parentais, permanece, nesta fase,
abalado como valor pessoal. O adolescente, de acordo com Levisky (1995), busca,
então, em seus novos modelos algo diferente com que possa se identificar, formando
grupos a partir do que há em comum entre eles: todos estão à procura de algo, isto é, à
procura de si mesmos. Os adolescentes tendem a procurar em seus iguais a
uniformidade, costumam se vestir de maneira parecida, usam a mesma linguagem,
reúnem-se para atividades culturais ou sociais: “no grupo, uns se parecem com os
outros, e nisso se confortam...sofrem de angustias semelhantes, e na indefinição, se
encontram” (p.43).
Assim, pensamos que a proposta desta pesquisa de formarmos um grupo de
adolescente caminha ao encontro da real necessidade e da preferência desta faixa etária.
No grupo, os adolescentes poderão externalizar os próprios sentimentos e pensamentos
e confrontá-los com os demais integrantes. O grupo pode, segundo Anzieu (1966),
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funcionar como protetor e reassegurador frente as suas angustias e temores, tornar-se
um substitutivo parental ao exercer as funções de continente frente aos anseios,
inseguranças e dúvidas, em relação aos novos acontecimentos de sua vida, possibilitar a
expressão da sexualidade, da agressividade, expandir o horizonte intelectual e cultural.
O grupo poderá, ainda, representar um meio intermediário, através do qual o
adolescente atingirá sua individualidade, se sentirá resguardado dos temores de uma
eventual agressão do mundo externo e interno, já que “os sentimentos persecutórios
estão muito aguçados nesse período, e através do grupo a elaboração dos mesmos é
facilitada” (Levisky, 1995, p. 43).
Finalmente, ressaltamos a importância da criação de espaços plurais,
conforme proposto por este projeto, onde os adolescentes possam se expressar
livremente, discutir as questões existenciais e expor seus sentimentos. Podemos inferir
que será com os outros adolescentes que terão mais facilidade em se comunicar, pois no
grupo todos vivenciam o mesmo processo psíquico, podem compartilhar seus medos,
inseguranças e ansiedades, alegrias e conquistas. Estas experiências podem desenvolver
o sentimento de pertencimento ao grupo, o cuidado com a própria saúde e o
amadurecimento emocional.

A PESQUISA
Neste estudo, utilizaremos o método psicanalítico aplicado aos grupos, mais
especificamente, os conceitos de Freud (1900, 1913, 1921, 1930) e os autores Anzieu
(1966, 1989) e Kaës (1976, 1997) para compreensão da experiência grupal. Terá como
objeto de investigação as produções do inconsciente; nesse caso, do grupo de
adolescentes. A psicanálise chamada de aplicada é um conjunto de práticas do método
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geral com as devidas transposições necessárias do método tradicional de acordo com o
campo, com a natureza dos sujeitos envolvidos e com o objetivo do trabalho.
Formaremos um grupo com oito adolescentes, de ambos os sexos, entre 13 e
14 anos, e que aceitem participar da pesquisa. Os pais que procuram o atendimento na
instituição de saúde mental para o tratamento dos seus filhos relatam que esses últimos
apresentam dificuldades em diversas áreas de suas vidas, como, por exemplo:
aprendizagem escolar, agressividade nas suas relações, intensa agitação psicomotora,
dificuldade de concentração, timidez e choro excessivo, medos, tristeza, dores somáticas
e dificuldade no relacionamento social e familiar.
A pesquisa será realizada no “Núcleo Avançado - Centro de Atenção
Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPSia)”, instituição de saúde mental, no
município de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. A instituição tem como alicerce
a atual política de saúde mental e oferece um acompanhamento multidisciplinar às
crianças e adolescentes, e seus familiares, portadores de diversos tipos de transtornos
emocionais.
Utilizaremos o dispositivo de grupo operativo desenvolvido pelo psiquiatra
e psicanalista Pichon-Rivière (1980). Resumidamente, de acordo com o autor, todo
grupo tem uma tarefa, um objetivo que seus membros almejam alcançar em conjunto. A
denominação de grupo operativo provém da situação de tarefa concreta proposta ao
grupo. Para Bleger (2003) “O grupo operativo tem objetivos, problemas, recursos e
conflitos que devem ser estudados e considerados pelo próprio grupo à medida que vão
aparecendo; serão examinados em relação com a tarefa e em função dos objetivos
propostos” (p.60).
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Parece-nos válido que todo grupo operativo, independentemente da tarefa
que se propõe, pode promover a capacidade de reflexão e, por isso, possui,
indiretamente, uma função terapêutica. A elaboração ou transformação psíquica que
decorre da tarefa é o aspecto propriamente terapêutico desse dispositivo no sentido de
promoção de saúde mental dos integrantes do grupo (Moretto, 2008).
Ao grupo de adolescentes de nossa pesquisa, será proposta a tarefa,
relacionada aos interesses e necessidades dos participantes, de refletir e discutir a
respeito dos sentimentos, pensamentos e fantasias suscitados por meio da leitura de
mitos gregos. Será proposto, ainda, que os adolescentes levem os textos míticos para
suas residências, realizando uma primeira leitura antes de serem discutidos nas reuniões
do grupo.
Os mitos ocupam um lugar privilegiado na psicanálise. A teoria freudiana
considera, tanto o sonho como o mito, expressões codificadas do inconsciente, só que,
ao contrário dos sonhos, os mitos são partilhados em público e ao serem
compreendidos, poderão fornecer acesso a mente humana, pois se configuram como
pistas para a própria história psíquica da pessoa.
Na obra “A Interpretação dos Sonhos” (1900), Freud descreve o
funcionamento dos sonhos e compara o seu mecanismo com o dos mitos. Considerando
que o material dos sonhos reaparece igualmente nos mitos, nas lendas, assim como nas
anedotas da vida cotidiana (Freud, 1900; Abraham, 1909, Terzis, 2008), de modo
semelhante ao sonho, o funcionamento do mito reside na representação consciente dos
medos e desejos reprimidos inconscientes, no nível social e coletivo. No plano pessoal,
o sujeito sonha para se aliviar da tensão provocada por pensamentos perigosos. No nível
social, os membros de toda uma comunidade tentam reconciliar ilusões e situações
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inconscientes que se ligam a ações proibidas. Tanto nos mitos, como nos sonhos, a
censura jamais é suprimida completamente, por isso a manifestação é dissimulada para
escapar ao seu reconhecimento consciente (Caldwell, 1989).
Desta forma, podemos pensar que a aplicação dos mitos para o
entendimento de situações psicológicas da nossa pesquisa, pode ser valiosa, assim como
pode exercer uma função terapêutica para os adolescentes participantes do grupo
(Moretto, 2009). O mito pode despertar no grupo reações emocionais, podendo trazer
uma catarse, e certas situações conflituosas se tornarem acessíveis a uma elaboração
consciente. Assim, levantamos a hipótese de que alguns mitos, aplicados num grupo de
adolescentes, poderão sensibilizá-lo e auxiliá-lo na compreensão e solução de alguns
problemas emocionais.
O grupo se reunirá uma vez por semana, durante aproximadamente seis
meses, período em que se fizer necessária a discussão dos mitos gregos. Dentre os mitos
gregos, alguns têm um interesse especial para a interpretação da adolescência, pois
consideramos algumas características comuns a essa faixa etária, como: busca de
identidade, enfrentamento e coragem, agressividade e vingança, arrogância e vaidade,
atitudes impulsivas, busca do prazer, liberdade e independência, tendência grupal e
socialização. Além disso, conforme afirma Taplin (1990), esses mitos são clássicos e
conhecidos do público. A seguir, seguem os mitos que serão utilizados como tarefa do
grupo de adolescentes: mito de Dioniso, de Édipo, de Ícaro, de Hércules, de Jasão, de
Perseu, de Teseu e de Narciso.
Em termos epistemológicos, na psicanálise o pensamento de base parte da
afirmação de que todo fenômeno psíquico é co-determinado pelo inconsciente. Na
pesquisa, para poder chamar de psicanalítico o método, o estudo precisa oferecer
45

condições para que o significado oculto inconsciente emerja. Assim, os dispositivos que
criam condições para realizar este estudo são estabelecidos pelas regras básicas que
sustentam um trabalho grupal e que foram propostas pelos autores da psicanálise de
grupos, como Anzieu e Kaës (1989).
A análise do material terá como base o modelo qualitativo de pesquisa, de
modo que foram estudadas as experiências emocionais no processo do grupo. Baseamonos na técnica de Análise do Conteúdo, conforme proposto por Mathieu (1967),
desenvolvido por Kaës (1976) e utilizado em diversos estudos do grupo de pesquisa ao
qual pertencemos. Tal análise visa ultrapassar a mera descrição do conteúdo das
mensagens, com aplicação de inferências que possibilitam uma interpretação
aprofundada e apontará os temas-chaves de cada reunião do grupo.
Os resultados esperados por meio da técnica grupal serão a sensibilização
aos fenômenos de grupo, reflexão sobre atitudes e condutas, vivência das emoções,
pensamentos, liberdade de ação, maior integração e sociabilidade. Espera-se que os
adolescentes que participarão da pesquisa apresentem maior percepção interna e
obtenham uma experiência de autoconhecimento. Este benefício poderá decorrer da
percepção da importância de sua participação como agente ativo na construção dos
relacionamentos intersubjetivos.
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3 - VÍNCULO TERAPÊUTICO A DISTÂNCIA: Uma experiência em
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RESUMO
O emprego das novas tecnologias, sobretudo da Internet, para a oferta do atendimento
psicológico a distância tem se expandido aceleradamente, não havendo uma expansão correlata
de pesquisas no assunto. Objetivou-se introduzir uma discussão a respeito da possibilidade de
realização do vínculo terapêutico a distância, a partir de uma pesquisa em processo de terapia de
grupo por Internet. Os resultados preliminares sugerem a possibilidade dessa realização, através
do encontro entre o interesse e o desejo em participar ativamente do processo e a dedicação e o
respeito ao material ali confiado em um contexto de mútuo reconhecimento.
Palavras-Chave: Aliança terapêutica; Terapia de Grupo; Terapia Online.

A facilidade de acesso e o baixo custo das comunicações pela Internet refletiram
num aumento exponencial da variedade de serviços oferecidos à distância. Por esses
mesmos fatores, e por outros mais sugeridos na literatura - como o efeito da
“desinibição online” apontado por Suler (2004) - o atendimento psicológico mediado
pelo computador logo se transformou em uma nova modalidade de atendimento,
encontrando-se há mais de quinze anos regularmente exercida por profissionais de
países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Rússia, Argentina, Holanda e Israel.
Aponta-se como principal justificativa o propósito de disponibilizar atendimento
também àqueles que estariam impedidos de alguma forma de comparecer aos serviços
presenciais (como emigrados não familiarizados com a cultura ou o idioma do novo
país, viajantes, entre outros).
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No Brasil, a carência de estudos envolvendo as possibilidades e os riscos dessa
prática provocou discussões que culminaram na Resolução 003/2000 do Conselho
Federal de Psicologia, depois revogada pela similar e vigente Resolução 012/2005,
regulamentando - mediante processo de credenciamento de site – apenas a oferta da
orientação psicológica quando atendimento realizado via computador. A psicoterapia
online, e qualquer outra modalidade com finalidade terapêutica, tornaram-se autorizadas
desde então apenas para o fim de pesquisa.
Vale pontuar que o sistema Conselhos vem rediscutindo a referida Resolução.
Um evento recente, realizado neste mês de outubro de 2011, pelo Conselho Regional de
Psicologia São Paulo*, colocou em pauta questionamentos que sugerem a necessidade
de revisões no referido documento. E há a perspectiva de que um novo evento ocorra
ainda este ano em Brasília, pelo Conselho Federal de Psicologia, indicando que as
discussões nessa área não estão mesmo encerradas.
Uma das dúvidas centrais quanto aos benefícios da terapêutica a distância recai
sobre a possibilidade do desenvolvimento de um vínculo terapêutico nessas condições.
Não por acaso, nesse recente evento do CRP, foi-nos colocada a seguinte questão:
vínculo terapêutico a distância é possível? Após palestrarmos um primeiro esboço da
questão (Donnamaria, 2011), prosseguiremos aqui no aprofundamento dessa discussão.
Trata-se, antes de tudo, de uma questão sem dúvida bem colocada, visto que
praticamente tudo o que a literatura nos oferece até o momento sobre vínculo
terapêutico envolve experiências vividas essencialmente em condições de presença
física, onde a comunicação não verbal não sofre as restrições ou limitações que acaba
sofrendo - em maior ou menor grau - nas interações a distância. São essas restrições que
*

“Psicologia On-line São Paulo 2011: Discutindo as Dimensões do Atendimento Psicológico a
Distância”, realizado nos dias 06 e 07 de outubro de 2011, no Auditório do Conselho Regional de
Psicologia de São Paulo.
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nos fazem supor que não bastaria transferir para a virtualidade os conhecimentos
adquiridos na clínica tradicional. A ausência de aspectos não verbais da comunicação –
ainda que em parte recuperados quando são utilizados os recursos de vídeo e voz –
implica que tomemos também em consideração algumas condições específicas do novo
enquadre e que façamos as devidas revisões teóricas, qualquer que seja a abordagem de
trabalho empregada.
Na literatura internacional, estudos controlados e com metodologia criteriosa
indicam que a psicoterapia via Internet pode ser eficaz. E, além disso, pode ser tão
eficaz quanto a psicoterapia presencial (Barak et al., 2008; Simpson, 2009). Poucos, no
entanto, preocuparam-se até o momento com as variáveis deste setting terapêutico.
Focam-se especialmente resultados. Tratando da questão do vínculo ou, de maneira
mais ampla, da possibilidade da construção e da preservação da aliança terapêutica a
distância, é possível citar, por exemplo, os trabalhos de Cook e Doyle (2002),
envolvendo comunicações no formato assíncrono; o estudo de Hanley (2009), em
comunicações ainda escritas, porém já em tempo real, e a pesquisa de Germain et al.
(2010), sob o emprego da videoconferência, sendo o recurso que mais se aproxima das
características de um diálogo presencial. Todos eles, embasados na aplicação de
inventários, apresentaram resultados positivos nessa mesma questão.
No Brasil, entre os estudos sobre Psicologia Online já publicados, a única
pesquisa acadêmica especificamente voltada para o mesmo tema é a Dissertação de
Mestrado de Oliver Prado, concluída em 2002, pela USP, e posteriormente publicada
em artigo (Prado, 2006).
Com resultados positivos nessa questão da formação e preservação da aliança
terapêutica, Prado (2006) refere ter contado com a participação de psicólogos de
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diferentes abordagens teóricas na realização de um sistema de psicoterapia breve,
realizado através de mensagens eletrônicas em formato de comunicação assíncrona8. Ou
seja, apesar da ausência de qualquer indício de comunicação não verbal, e também do
ritmo e das entonações que se fariam presentes na comunicação por fala, os resultados,
ainda assim, mostraram-se positivos.
Vale notar que o próprio autor sugere cautela no trato dos resultados em virtude,
como ele diz, do tamanho da amostra pesquisada, considerando que foram 15
profissionais atendendo cinco voluntários cada um; do tempo de tratamento, de 15
semanas; e do tipo de instrumento utilizado, pela aplicação, como nos estudos
internacionais, de um inventário de aliança terapêutica, que teria assim deixado de
contemplar e identificar as nuances desses processos. De qualquer forma, entendemos
que são resultados suficientes para justificar novos estudos, considerando ainda que
estamos falando de uma prática que, a despeito da carência de um respaldo ético e
cientìfico especìfico, cresce dentro das áreas “psi”.
E, de fato, mais do que considerar a possibilidade do vínculo terapêutico a
distância, é preciso compreender que fatores são capazes de contribuir para a construção
e preservação dessa modalidade de vínculo que caracteriza a psicoterapia nesse contexto
onde não temos a visibilidade total dos gestos e de outros aspectos da corporeidade.
Considerando também que a utilização do webcam permite a visualização da imagem,
sem permitir, no entanto, a possibilidade do “olho no olho”.
Na busca por contribuir com os estudos nessa área, apresentamos a pesquisa que
temos em curso, a qual tem por objetivo compreender limites e possibilidades de uma
terapia de grupo por Internet, em comunicação por vídeo e voz em tempo real.

8

Neste caso, uso de fóruns.
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O objeto de investigação formou-se a partir da composição de dois distintos
grupos fechados, realizados semanalmente em sessões de uma hora e meia de duração,
sob coordenação da própria pesquisadora.
O período total da experiência é previsto para ser completado em 24 sessões,
sendo que nos encontramos9 em fase final desse processo.
Foram acolhidos ao todo dez voluntários, considerando o limite de 5
participantes por grupo, com idades que variaram entre 23 e 48 anos, todas
coincidentemente mulheres, residentes no Brasil ou no exterior, todas com nível de
escolaridade superior, e até então desconhecidas entre si.
Vale dizer que os critérios de inclusão compreenderam a idade mínima de 18
anos; a disponibilidade de um computador com acesso à Internet, webcam, fones de
ouvido e microfone; a concordância do voluntário quanto ao caráter experimental da
proposta, bem como sua disposição em colaborar com a pesquisa, por meio de um
consentimento informado, elaborado de acordo com a Resolução n 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde, e aprovado por Comitê de Ética.
Em sua maioria, as pessoas que se candidataram e que foram acolhidas para
participar da experiência são também profissionais ou estudantes da Psicologia que
contataram a pesquisadora alegando “curiosidade” em saber como seria uma terapia por
Internet. Mas há também participantes para os quais a proposta teria significado uma
oportunidade de experiência terapêutica inalcançável até então devido a dificuldades de
locomoção, justamente uma das justificativas para o desenvolvimento de um estudo
dessa natureza.

9

Outubro de 2011.
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Quando optamos propriamente pelo grupo, partimos da premissa de que o
pequeno grupo poderia funcionar também na Internet como um agente capaz de
potencializar a capacidade do pensamento em seus participantes (Neri, 1999), além de
outros benefícios apontados na literatura sobre a terapêutica de grupos.
Nota-se que essa ideia contraria a representação comum de grupo como um
suposto agente de alienação. Ocorre que há diferenças importantes quando se trata de
grandes ou de pequenos grupos. Nos grandes grupos, nas grandes massas, o sujeito, sob
o domínio da impulsividade, tende a mover-se muito mais pela emoção do que pela
razão, no seguimento a um líder sem críticas (Freud, 1921/1996). No pequeno grupo, de
três a doze pessoas, em número que “permite a cada membro permanecer atento à
maioria das relações interpessoais que se esboçam dentro desse grupo e que faz
acessível a este a atualização da maioria das relações interpessoais teoricamente
possìveis” (Anzieu e Martin, 1971, p. 89), há apenas um abandono parcial dos ideais
pessoais, mas em favorecimento do próprio grupo como um todo (e não apenas ao seu
líder), manifesto, por exemplo, na construção de mecanismos de defesas coletivos
(Kaës, 2005).
O trabalho com grupos não desvaloriza o sujeito singular. Se esse parece
dissolvido no grupo, então vale a observação de Ávila (2007) de que “é preciso
dissolver o indivìduo, se quisermos perceber o que está além do indivìduo” (p. 18). E o
que está além do indivìduo está no grupo, onde “o sujeito do grupo é sujeito de seus
grupos internos” (Kaës, 2005, p. 218). Ou seja, para a teoria dos grupos, antes do
indivíduo, há uma grupalidade que o constitui.
Tomamos também como referência uma das proposições talvez mais conhecidas
a respeito do trabalho com grupos, que é a analogia proposta por Foulkes (1967) do
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grupo como uma sala de espelho, na qual cada pessoa pode entrar em contato com seus
próprios aspectos psicológicos e sociais que estariam refletidos nos demais membros do
grupo. Assim, através do fenômeno da ressonância, a fala de um, diz o autor, é capaz de
promover significados à existência do outro.
Considerando propriamente a questão do vínculo, e lembrando a identificação
como a forma mais originária de exteriorização de uma ligação afetiva, Terzis (2010)
nota que os participantes de um grupo terapêutico se identificam entre si através da
fantasia inconsciente enunciada no discurso de seus integrantes.
De fato, há muitas razões para se trabalhar com grupos, e muitas referências
poderíamos ainda citar para mostrar que os benefícios do trabalho com grupos vão
muito além da vantagem econômica de reunir um número plural de pessoas sob uma
mesma unidade de espaço e tempo.
E para o trabalho com grupos, a Internet pode significar um acréscimo de
oportunidade, dada a facilidade de reunir pessoas à revelia da localização geográfica em
que se encontrem. Isso pode ser particularmente interessante para o trabalho, por
exemplo, com grupos homogêneos, caracterizados pelo agrupamento de pessoas que
compartilham determinado quadro diagnóstico, ou por situações de vida que geram
afinidades entre seus componentes (gestantes, idosos, cuidadores, emigrados, entre
outros).
No caso do nosso estudo, os grupos são caracterizados pela heterogeneidade,
onde não há diagnóstico ou situação de vida necessariamente compartilhada, mas que é
capaz de oferecer oportunidade para novas descobertas, visto que “não existe um ato ou
pensamento humano que esteja completamente fora da experiência das outras pessoas”
(Yalom, 2006, p. 27).
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Vale também dizer das regras que organizam a presente experiência,
caracterizada pela liberdade que as pessoas do grupo têm para falar do que queiram,
sem críticas ou restrições, falando de si próprio ou das vivências e dos sentimentos que
cada um trouxesse ao grupo, que dissesse respeito tanto à própria vida pessoal, como
qualquer outro pensamento ou sentimento despertado no “aqui e agora” do grupo, bem
como quanto à posição da pesquisadora de abster-se de outras formas de relação com as
pessoas do grupo, e de intervir especialmente no sentido de fomentar associações.
Tendo em vista o caráter parcial dos resultados, vamos tecer algumas
considerações gerais em torno do tema em questão, destacando alguns dados da
experiência até aqui mais claramente relacionados à proposta discussão.
A primeira delas diz respeito à distinção de três espaços psíquicos –
intrasubjetivos, intersubjetivo e transubjetivo – os quais, distintos, porém articulados,
têm implicações para a constituição e evolução do vínculo (Kaës, 2010).
Pelo espaço intrasubjetivo, caracterizado pelas pulsões, fantasias, relações de
objeto e pelo sujeito de desejo, estarão implicadas as expectativas e também as
experiências prévias de vinculação, capazes de facilitar ou de dificultar a realização do
vínculo. É possível, por isso, compreender porque para a realização do vínculo
terapêutico não bastam técnicas e atitudes do terapeuta, independentemente dessa
relação acontecer na Internet ou no encontro presencial.
É inquestionável a importância fundamental de uma escuta empática, e da
definição e preservação de um enquadre dentro do qual poderá se estabelecer uma
relação de trabalho (Fiorini, 1995). Mas é preciso ter em conta que essa atitude reflete
no espaço da intersubjetividade, que permanece, de qualquer maneira, articulada aos
demais espaços psíquicos.
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Relativos à transubjetividade, estarão implicadas as representações do mundo
real (social e físico), e dos significados que antecedem a própria experiência.
Considerando especialmente esse espaço da psique, podemos destacar, por exemplo, a
experiência de uma voluntária que nos conta que em determinado momento em que
pensava em procurar por um terapeuta - e que para isso a única alternativa naquela
ocasião seria um terapeuta online - teria feito a si mesma a seguinte questão: “E como é
que eu vou saber se é um psicólogo de verdade?”. Sentiu-se insegura e chegou a pensar
em desistir da procura, até o momento em que teve conhecimento da lista de sites
credenciados pelo Conselho Federal de Psicologia, e, através dele, da nossa pesquisa.
Ela conta ainda que o fato de tratar-se de uma pesquisa de doutorado, coordenada por
uma pesquisadora, cujo registro profissional lhe fez pensar que poderia tratar-se de uma
terapeuta experiente, sentiu-se suficientemente segura para solicitar a então primeira
entrevista. Depois, em determinado momento já da experiência, ela ainda refere que
essa confiança inicial, somada ao sentimento de acolhida no grupo, é o que teria lhe
permitido falar de forma mais livre a respeito de suas ideias e sentimentos.
Como referem Bechelli e Santos (2002) “um bom relacionamento proporciona
ambiente seguro e confiável, envolve, integra e mobiliza o cliente no processo que se
propôs desenvolver: aprender, compreender, controlar e enfrentar as adversidades da
vida” (p. 385).
Tem sido possível também perceber a estreita relação entre vínculo e
transferência, considerando que é característica da terapêutica grupal a transferência de
sentimentos e significados à figura do terapeuta, a cada uma das pessoas que compõe, e
também ao grupo como um todo.
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A participação ativa e motivada de um participante é capaz de fortalecer a
disposição de outro a engajar-se de forma também mais efetiva também nesse processo
da terapêutica a distância. E o fortalecimento do vínculo revela-se concomitante,
evidenciado, por exemplo, em revelações cada vez mais aprofundadas.
Ao longo dos próximos meses, um extenso conteúdo estará ainda em processo
de análise e discussão10. Mas, até aqui, o que os resultados preliminares sugerem é a
possiblidade dessa realização, através do encontro entre o interesse e o desejo em
participar ativamente do processo e a dedicação e o respeito ao material ali confiando
em um contexto de mútuo reconhecimento.
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Resumo: A presente pesquisa esteve ligada ao grupo “Psicanálise e Grupalidade” que tem por
objetivo desenvolver o trabalho psicanalítico nos grupos. Esta pesquisa tem por objetivo
principal identificar as características mais relevantes das diferentes tendências atuais em
“Psicoterapia de Grupo” de orientação Psicanalìtica, a partir da bibliografia levantada. A técnica
utilizada foi a leitura, discussão e interpretação psicanalítica dos textos selecionados.
Inicialmente realizou-se uma breve referência ao desenvolvimento histórico da psicanálise de
grupo com Totem e tabu de Freud [7] e depois o artigo de 1921 Psicologia de grupo e a análise
do ego localizado em Além do princípio de prazer, psicologia de grupo e outros trabalhos [8].
Depois da leitura realizou-se uma análise crítica mais detalhada sobre as contribuições teóricas
de cada uma das três escolas aqui investigadas. Iniciando pela escola Inglesa com “Experiências
com grupos” de Bion [5] e Psicoterapia de grupo, a abordagem psicanalìtica de Foulkes [6].
Estudou-se então a escola Francesa com Le groupe et l´inconscient, La dinámica de los grupos
pequeños de Didier Anzieu [1,2] e O grupo e o sujeito do grupo: elementos para uma teoria
psicanalítica de grupos de Kaës [10]. Da escola Latino Americana realizou-se a leitura de Teoria
del vinculo de Pichon-Rivière [11], Psicoterapia del grupo: su enfoque psicanalítico de Grimber,
Langer e Rodrigue [9], Práticas Grupais: a psicanálise de Saidon et al [12] e Tratado de
Psicoterapia Grupal Analítica de Slavson [13]. Também falamos da Grupoterapia no contexto
Brasileiro, desde o início de sua inserção no país, até os dias atuais. O desenvolvimento destes
estudos é importante para a construção de um pensamento psicanalítico a respeito de grupos e
de sua prática clínica, além de uma sistematização em uma área de conhecimento ampla e não
sistematizada.

Palavras-chave:Grupanálise, Psicanálise, Método.

1. INTRODUÇÃO
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Parece importante e necessário sintetizar e organizar uma teoria da técnica da
psicoterapia de grupo a partir da psicanálise. São escassas as contribuições sistemáticas
neste campo. A maneira como alguém defiei a psicoterapia de grupo pode depender do
modo como cada um interpretará a história do seu desenvolvimento. De acordo com
Slavson [13], a maioria das formas de grupoterapias exercidas por volta de 1940
consistia na influência de um único grupoterapeuta sobre um grupo de pacientes
mentalmente perturbados. O tratamento era em geral superficial e havia pouca
oportunidade para lidar com os processos mentais inconscientes. Seu trabalho foi mais
institucional com grupos de crianças. A partir de 1940 até hoje temos um período de
expansão sobre as psicoterapias de grupo. O interesse e as contribuições para as
psicoterapias de grupo vêm crescendo em todos os continentes. Os primeiros trabalhos
que surgiram de forma sistemática foram realizados nos Estados Unidos da América
assim como as primeiras associações de psicoterapia de grupo, Escrevo sobre este
período algumas idéias mais importantes para uma aproximação psicanalítica ao grupo,
elaboradas de 1930 até hoje. É o espaço de tempo que tem entre Totem e Tabu de Freud
[7], Experiências com Grupos de Bion [5] durante estes cinqüenta anos sucederam
muitas mudanças ao modo de conceber o grupo: entre o grupo do qual fala Freud e o
que interessa a Bion tem numerosas e significativas diferenças. A primeira mudança é
relativa ao dado numérico. A atenção de Bion [5], como por outra parte de Foulkes [6],
se dirige em mudanças quase que exclusivamente aos pequenos grupos (sessões
hospitalares, grupos pequenos de psicoterapia etc). Junto a este dado numérico temos
mudanças motivacionais. Para Freud [8], o estudo das massas constituía um momento
do esforço dirigido a dar base unitária a psicologia psicanalítica para compreender tanto
a psicologia individual quando a coletiva. Bion [5] e Foulkes [6], ao contrário, se põem
fins objetivos práticos, ou seja, psicoterapia de grupo para reabilitação de pacientes
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atendidos no hospital militar, experiências de novas modalidades de terapia e etc. O
problema central o qual Freud [8] trata de responder era: Que laços mantêm as pessoas
unidas ao grupo? essa pergunta estava no ponto de partida para a elaboração da teoria
dos laços libidinais e identificação no grupo. Bion [5] e Foulkes [6] consideram ao
grupo em si como um todo, Em conseqüência à pergunta aos laços que mantêm unido
os membros do grupo perde importância. Outra questão importante para Freud consistia
em perguntar-se se o complexo de Édipo podia ser considerado um fator básico tanto
para a psique do indivíduo como para a estrutura do grupo. A essa interrogação ele
havia respondido de maneira afirmativa. Bion [5] ao contrário, dirige a atenção aos
níveis mais primitivos da vida mental, chegando a concluir que não se pode
compreender os fenômenos de grupo ao Édipo e aos laços familiares. A pratica da
psicoterapia de grupo, que é a aplicação das técnicas psicoterapêuticas a um grupo de
pacientes como instrumento de mudança e cura, vem demonstrando ao longo dos anos
sua eficácia no auxilio do tratamento dos problemas emocionais, além de favorecer o
atendimento de um maior numero de pessoas, contribuindo para uma camada da
sociedade menos favorecida passe a usufruir desta técnica psicoterápica

2. OBJETIVO
Inserir a aluna no campo de pesquisa em psicanálise.
Desenvolver uma pesquisa bibliográfica que nos possibilite identificar as
características mais relevantes das diferentes tendências atuais em “Psicoterapia
de Grupo” de orientação Psicanalìtica.

3. MÉTODO
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Tratando de uma pesquisa teórica, a aluna deverá dedicar-se à leitura orientada
tendo um pensar crítico sustentado pela experiência do orientador. As leituras foram
discutidas no grupo de pesquisa "Psicanálise e Grupalidade" com participantes que
possuem formação psicanalítica. A técnica utilizada foi a leitura de textos da Psicanálise
e da Grupanálise,, discussão e interpretação dos textos selecionados. Inicialmente
realizou-se o levantamento das referencias bibliográficas a serem utilizadas para
realização do projeto. A leitura teve início com Totem e tabu de Freud [7] e depois o
artigo de 1921 Psicologia de grupo e a análise do ego localizado em Além do princípio
de prazer, psicologia de grupo e outros trabalhos [8]. Segue-se leituras complementares
tais como Grupos: Teoria e Técnica de Gregório Baremblitt [3], Desarrollos sobre
Grupalidade: una perspectiva Psicanalítica de Bernard [4], Psicanálise, grupalidade e
cultura de Antonios Terzis [15] entre outras. De tais leituras foi possível compreender o
desenvolvimento histórico da psicanálise de grupo e fazer referência da mesma. Depois
realizou-se uma análise crítica mais detalhada sobre as contribuições teóricas de cada
uma das três escolas aqui investigadas. Iniciando pela escola Inglesa com Experiências
com grupos de Bion [5] e Psicoterapia de grupo, a abordagem psicanalítica de Foulkes
[6]. Estudou-se então a escola Francesa com Le groupe et l´inconscient, La dinámica de
los grupos pequeños de Didier Anzieu [1,2] e O grupo e o sujeito do grupo: elementos
para uma teoria psicanalítica de grupos de Kaës [10]. Da escola Latino Americana
realizou-se a leitura de Teoria del vinculo de Pichon-Rivière [11], Psicoterapia del
grupo: su enfoque psicanalítico. de Grimber, Langer e Rodrigue [9], Práticas Grupais: a
psicanálise de Saidon et al [12] e Tratado de Psicoterapia Grupal Analítica de Slavson
[13].
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4. TEORIAS DA PSICOTERAPIA DE GRUPO

ESCOLA INGLESA
Foulkes [6] criou a grupanálise, como forma de psicoterapia de grupo de
inspiração analítica, em Londres, e a desenvolveu no período da Segunda Guerra
Mundial. Foulkes foi influenciado grandemente pela teoria da psicanálise freudiana e
também pela Gestalt. Para Foulkes a grupanálise é concebida como uma forma de
psicoterapia de grupo, definida em termos de estrutura,processo e conteúdo onde se
privilegia trazer o inconsciente para a esfera consciente à procura da individualidade do
self, iniciada na infância e prosseguida até o momento atual da vida da pessoa. O
indivíduo vai formando através da sua interação com outras pessoas uma matriz
relacional interna, ou uma matriz pessoal de grupo e quando o indivíduo reexperimenta
as situações emocionais conflituosas, repetindo no "aqui-agora" as suas relações num
estágio pré-verbal, é possível elaborar e corrigir algumas atitudes.
A repetição implica em uma relação transferencial na matriz de grupo, que pode
ser analisada, mesmo nos aspectos mais arcaicos, simultaneamente as outras resistências
que surgem ao longo dos processos grupanalíticos. Foulkes [6] fala de matriz para
aproximar do grupo a imagem do ovário, onde estão presentes numerosas células-ovo e
o terreno germinativo. Dessa forma, é evidente a característica de grupo que contem
elementos não individualizados mas que podem tomar forma. Bion [5], por sua vez, fala
de estados mentais de grupo que podem ser retrógrados e evoluídos, assim como a
personalidade de um indivíduo. Inspirado nas idéias de McDougall, Bion considera o
"grupo de trabalho" uma dimensão mental evoluída sempre presente. O fato de que os
membros do grupo estejam reunidos não é a causa de uma mentalidade de grupo de
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trabalho e também não é causa de uma mentalidade primitiva, é apenas uma condição
para evidenciá-la A segunda mentalidade de grupo descrita por Bion [5] é a mentalidade
primitiva, que corresponde a tendência a dar respostas automáticas, uma dimensão com
a qual é difícil não comprometer-se completamente. Quanto mais o grupo funciona
segundo a mentalidade primitiva, tanto mais limitado é o espaço para o individuo. É
importante que o terapeuta seja consciente disso e em particular de que o grupo pode
limitar a liberdade das pessoas que muitas vezes se adéquam a um certo funcionamento
coletivo. Segundo Bion [5], a mentalidade primitiva está sustentada e penetrada por três
fantasias que se alteram no grupo. Essas fantasias são denominadas de “pressupostos
básicos”, que representam reações defensivas diante das ansiedades psicóticas
reativadas pelo indivíduo dentro do grupo e a regressão que lhe impõe esse dilema. Os
pressupostos básicos podem ser de três tipos: dependência, fuga e luta e conjugação
(acasalamento). No pressuposto básico de “dependência” há a fantasia de depender
totalmente de um chefe absoluto, como pro exemplo a igreja ou a política. O terapeuta
pode ser visto como líder com poderes mágicos, onipotente que irá satisfazer os desejos
do grupo que vive suas experiências de modo insatisfatório, predominando a culpa e a
depressão. Já em relação ao pressuposto de “luta e fuga”, há a fantasia básica segundo a
qual o grupo se reúne unicamente para ocupar-se da própria conservação e esta depende
unicamente do comportamento de atacar em massa ao inimigo ou fugir dele. Existe a
convicção da existência de um inimigo, como no exército, onde predomina o sentimento
de ódio e aspectos destrutivos. No pressuposto básico de “conjugação”, segundo o qual
se considera que o grupo se reúne com o único fim de reprodução, podendo existir a
idéia de um salvador que ainda virá, uma esperança messiânica. Todos os pressupostos
básicos estão sempre presente, alternando-se, e manifestando-se de maneira
inconsciente. A mentalidade primitiva e a mentalidade de grupo de trabalho não
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constituem uma seqüência. O homem evoluído (expressão do grupo de trabalho) e o
homem primitivo (expressão da mentalidade primitiva) estão presentes tanto no homem
das cavernas como em um descendente moderno, o homem tecnológico. Para Bion [5] o
verdadeiro crescimento ocorre apenas quando o evoluído entra em ressonância com o
primitivo e o retira de seu isolamento. Há então um desenvolvimento do grupo e da
personalidade do indivíduo.

ESCOLA FRANCESA
Para esta escola temos duas importantes referências. Iniciaremos com Anzieu [1], autor
que explica que toda situação grupal, seja ela de grupo terapêutico, grupo social real ou
grupo de formação, os processos inconscientes são os mesmo, pois o aparato psíquico
grupal existe e está dotado das mesmas instâncias que o individual, mas não dos mesmo
princípios de funcionamento. Remetendo-se a dinâmica psíquica, o grupo é como um
sonho, assim bem como um sintoma, pois em cada um de seus momentos há desejo e
defesa. O grupo desperta angustias especificas edipianas e pré-genitais, o desejo de
realização imaginária é o desejo edípico, desejo infantil reprimido.
Utilizando-se da segunda tópica, Anzieu [2] elucida o id grupal como a pluralidade de
pulsões libidinais e agressivas emitidas por cada participante do grupo, a existência de
um ego fictício grupal capaz de desempenhar as funções de controle, de escolha com
respeito às pulsões e à realidade, e um superego, que seriam as regras comuns no grupo.
Anzieu [2] também propõe o conceito de ilusão grupal (religiosa, artística e
ideológica) em que a reunião de grupo seria uma forma de colocar a realidade externa
entre parênteses. Esta é uma fase inevitável de todo grupo cujo desprendimento seria a
desilusão. Do ponto de vista dinâmico, a ilusão responde a um desejo de segurança e
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preservação da unidade egóica, pois há uma angustiante ameaça de perda da identidade
do ego dentro do grupo. Esta ameaça é deslocada para o narcisismo individual que
responde com o narcisismo grupal. A partir dos conceitos kleinianos, Anzieu (1971)
explica o ponto de vista econômico remetendo-se a existência de uma angustia
paranóide comum, uma ameaça de aniquilamento dos membros no grupo, aliviada pela
defesa da ilusão. Partindo da perspectiva tópica, há a substituição do ego ideal de cada
participante do grupo, por um ego ideal comum, como modo de ilusão grupal.
Finalmente, do ponto de vista genético, Anzieu cita Winnicott [2] para explicar a
regressão da posição edipiana para o estágio oral. Isso significa que a ilusão se dá no
grupo como objeto transicional comum, que é a presença de um campo neutro entre a
realidade externa e interna, que é o campo da ilusão.
O grupo para Kaës [10], também autor da escola francesa de grupos, designa a
forma e estrutura de uma organização de vínculos intersubjetivos, dado que a relação
entre sujeitos do inconsciente produzem formações e processos psíquicos específicos.
Com um pensamento contrário ao de Anzieu [1], Kaës [10] assinala que o grupo é sim o
lugar da formação do Inconsciente, da grupalidade intrapsíquica, porém, através dos
aparelhos psíquicos individuais.
O sujeito, a partir da colocação de suas formações intrapsíquicas, constrói a
realidade do grupo e pode encontrar um sistema de objetos que o afastam do sofrimento
primordial, protegendo-o da angústia de estar só. Pode encontrar, no entanto, o inverso,
através da repetição de um trauma, da angústia não transformada.
Além deste grupo externo, há também os grupos internos aos sujeitos, que se dão
através da vinculação de elementos intrapsíquicos, que podem ser imagens, pessoas
internas, palavras, objetos, representações, entre outros. O conceito de grupo interno
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esclarece a vinculação do sujeito ao grupo externo através da coincidência dos grupos
internos de cada um, se dando então, o aparelho psíquico grupal.
O Grupo externo, segundo o autor, é o lugar da representação, é o teatro para a atuação
do desejo inconsciente do sujeito, de suas fantasias, relações e não-relações, complexos,
defesas, lugar onde interno e externo se encontram. O espaço psicanalítico portanto,
também é o palco das transferências dos sujeitos e seus grupos internos e tem na
identificação um conceito decisivo da articulação grupo interno/externo. Existe o Eu
que contêm objetos internos e é limite para os externos, que administra esta fronteira e
que como uma estrutura de grupo, que também é, vai ser determinado pelo juízo de
pertinência.
O modelo de aparelho psíquico grupal, proposto por Kaës, distingue-se dos anteriores
pois integra diferentes níveis: intra, inter e transpsíquico. Tem como principal
característica a mediação na troca entre realidade psíquica dos sujeitos, do grupo e
também aspectos socioculturais.
Há, todavia, realidades paradoxais, em que o grupo assinala o lugar, e, é vital para o
sujeito, a renuncia de sua singularidade, de seus ideais, pois sofre com a falta de estar no
grupo, se sente abandonado, sente o perigo da atrofia narcísica e pensa depender do
grupo. Em troca de sua renuncia, o sujeito espera cuidado e reconhecimento.
O grupo mostra-se como uma estrutura de definição e determinação dos lugares
psíquicos necessários à sua auto-regulação, restringindo a realização pulsional do
sujeito, indicando as vias possíveis de realização. Estão aí as funções do Ideal comum,
como do Rei, do Morto, do Filho, do Chefe, da Vitima, do Porta-sonho, Porta-sintoma,
Herói etc.
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O paradoxo está na renuncia de se tornar o Eu, se anulando ou submetendo a um
Outro. Vem daí a dificuldade de reconhecer e separar o que é próprio do sujeito, o que
pertence à relação entre os indivíduos e o que é efeito da realidade psíquica do conjunto.
O trabalho da análise deve articular a posição do sujeito no grupo, sujeito este
comprometido pelo inconsciente na realidade psíquica grupal.
Kaës [10] diz que o sujeito do grupo não é mecanicamente determinado, já que
também é ator. Ele nasce no meio de um conjunto que o precede e só se constitui
psiquicamente como sujeito do grupo se mostrar-se beneficiário deste grupo e também
realizador.

ESCOLA LATINO AMERICANA
Autores da escola Latino Americana, Grimberg, Langer e Rodrigué [9],
destacam que o meio ambiente e seus fatores históricos têm fundamental importância
para o desenvolvimento da vida do sujeito como meio para a estruturação da
personalidade. A sociedade e suas instituições seriam assimiladas à estrutura interna do
individuo originando o superego.
Este sujeito também participa de grupos psicológicos que seriam formados no
campo das transferências, em que há identificações, a percepção coletiva de unidade, a
criação de papéis para os sujeitos, assim como uma ideologia grupal, composta por
crenças e tradições. O grupo seria como uma totalidade gestáltica constituída pela
integração de distintos elementos que, compartilhando de regras e visando a cura, se
torna um grupo terapêutico. Lembram que o fato político-social aparentemente isolado
na verdade não o é, já que repercute no equilíbrio geral e advém de processos mais
amplos.O mundo é visto como em constante movimento, transformação e interação.
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Ao grupo terapêutico é agregado o método psicanalítico, que considera o sujeito
em interação social, a partir da situação do encontro (o aqui-e-agora). O método referese à situação transferencial, que permite a reconstrução do passado, na medida em que
se manifesta, revivido no presente. O grupo psicológico é aquele em que seus membros,
em determinado momento, estabelecem uma interação precisa e sistemática se
conhecendo e se identificando, possuindo uma percepção coletiva de sua unidade
através da convivência.
Os autores afirmam que a Psicanálise inaugura uma Psicologia Bipessoal, tendo em
vista os aspectos transferenciais: o paciente que experimenta emoção e o analista a
quem essa emoção é dirigida. Distinguem, então, uma nova Psicologia: a multipessoal
ou microssociológica, cujo enfoque beneficiaria a Psicologia e a Sociologia. Estas
representariam enfoques distintos do mesmo fenômeno. Essa Psicologia constituiria o
campo ótimo da Psicologia Social.
Os mesmos elementos da Psicoterapia Individual, no entanto, também são considerados
no contexto de grupo. Há uma transferência grupal através da conduta unitária do grupo,
que se configura como uma pluralidade de pessoas. Estas adquirem um sistema de
crenças e tradições, representando a ideologia grupal. O Grupo Terapêutico, para ser
denominado como tal, se constituiria por sujeitos que se reúnem de comum acordo,
compartilhando normas e objetivando a cura.
O grupo também cria um sistema de papéis, que geram expectativas, necessidades e
crenças irracionais de todo o grupo, sucedendo-se a distribuição e interjogo desses
papéis. No contexto terapêutico, a interpretação referir-se-ia mais aos papéis
representados pelos sujeitos do que a eles próprios. Esses papéis constituíram a fantasia
básica inconsciente de grupo.
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O objetivo terapêutico, inclui a supressão dos sintomas e o incremento da adaptação e
integração do grupo na sociedade. No plano individual deveriam ocorrer modificações
com a introjeção do novo, do não-destruído. Os autores recomendam uma participação
ativa do psicoterapeuta e a interpretação sistemática das fantasias inconscientes em
função dos papéis vividos pelo grupo.
Temos também Pichon-Rivière [11], outro autor de relevantes contribuições para a
escola Latino-Americana de psicoterapia de grupo, criou o conceito de Esquema
Conceitual e Referencial Operativo (ECRO), muito importante na teoria de pequenos
grupos, que remete ao processo de interação e o produto das interações grupais.
Para que seja possível a comunicação, é tarefa prioritária de todo grupo a
construção de um ECRO, já que a decodificação das mensagens por cada um depende
do estabelecimento deste ECRO. Na medida em que a origem das patologias é vista
como incluindo problemas de comunicação, a formação do ECRO gera efeitos
terapêuticos para Pichon-Rivière.
Importante também destacar o caráter dialético com fim indeterminado do
desenvolvimento do ECRO. A imagem da espiral ascendente é uma representação
pictórica do movimento dialético, e a "volta da espiral" representa os momentos de
síntese ou superação desta espiral, assim como uma paralisia também. Pichon-Riviére
[11] nos conta de paralisias psíquicas que podem ser fantasias inconscientes
compartilhadas pelo grupo em algum momento, ou o fundamento constante destas
fantasias, as angustias depressivas e paranóides diante da mudança. Para este autor, os
obstáculos para a produção do conhecimento estão relacionados a elementos afetivos
que por sua vez se relacionam com eventos da vida grupal.
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BRASIL
No final da década de 50, a grupoterapia toma impulso na América Latina.
Langer, Rodrigué e Grinberg, de orientação kleiniana, lançam seu livro Psicoterapia del
grupo, com o objetivo de difundir a psicanálise junto a população menos favorecida.
Surgem teses de que esta forma de abordagem terapêutica seria o melhor caminho para
países em desenvolvimento, porém as sociedades de psicanálise do Brasil argumentam
que a grupoterapia seria uma psicoterapia menor e não uma psicanálise.
No final da década de 70 os psicólogos conseguem abalar esse tradicionalismo,
ingressando nos cursos de formação psicanalítica de grupo. Atualmente o profissional
que trabalha com grupos é visto como aquele que trabalha com ética e eficiência,
contribuindo para o desenvolvimento da saúde mental em variados contextos sociais,
principalmente na área institucional.
Atualmente há esforços para o aprimoramento dos cursos de formação de terapeutas de
grupo, incentivando a pesquisa, trabalhos e publicações visando a eficiência da atuação
psicanalítica nos grupos como um investimento nos cuidados com a população, levando
em consideração as particularidades regionais de nosso país. [15,16]
A psicoterapia de grupo é considerada como uma alternativa viável, possível, um
recurso a disposição de uma população carente, em busca de requisitos mínimos de
saúde mental.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo foi observado que as teorias Psicanalíticas de Grupo têm diversificado
suas hipóteses fundamentais e seus objetos. Para um campo teórico se tem constituído e
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se tem enriquecido, passando do interesse pelo grupo como entidade específica ao ponto
das configurações vinculares e a uma investigação dos efeitos dos processos
intersubjetivos sobre a organização da vida psíquica do sujeito considerado em sua
singularidade. Estes conceitos teóricos recíprocos definem o campo de uma nova clinica
psicanalítica, observável tanto na prática da terapia individual como na prática das
terapias grupais. As investigações devem, seguramente, continuar suas pesquisas sobre
a Psicanálise aplicada nos grupos.
A partir de diversas leituras de Psicanálise e Grupanálise, foi possível entender que a
teoria grupanalítica tem sido formulada de acordo com variados pressupostos. A
grupanálise me pareceu
uma teoria lógica e coerentemente elaborada, porém também ampla e não sistematizada,
exigindo assim do seu estudioso, vasta dedicação. Tem também um espaço próprio na
atualidade, podendo também ocupar novas esferas. Penso ser necessário uma maior
difusão desta teoria, principalmente em nosso país em desenvolvimento, para que a
população carente também possa beneficiar-se dos cuidados da saúde mental,
ampliando as possibilidades de acesso, seja via instituições publicas, seja pelas
particulares, em que o custo de uma grupanálise ainda é mais acessível que o da terapia
individual.
O objetivo de uma Psicanálise de Grupos é, antes de tudo, o corpo social e seu
inconsciente. Conhecer suas leis de funcionamento possibilita um instrumento mais
eficaz e transformador. O grupo se define desde uma perspectiva histórica, expressa um
lugar onde, a partir dos recortes individuais, se refletem determinantes econômicopolítico-sociais; onde o poder, os discursos e a sexualidade são elementos desejantes
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instituídos que estão decisivamente presentes nas patologias, por isso mesmo indicando
a urgência de seu desvendamento.
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RESUMO
O presente trabalho objetiva realizar uma revisão bibliográfica a cerca do desenvolvimento do
conceito de vínculo e sua relação com a vida institucional, vistos a luz do enfoque psicanalítico.
Procura desenvolver a ideia do campo da psicologia dos grupos através do diálogo com alguns
autores, a partir das suas obras psicológicas sobre o vínculo e a instituição. O trabalho pretendeu
tornar possível o conhecimento de uma parte importante da realidade psíquica inconsciente,
colocando em perspectiva os conhecimentos psicanalíticos acerca dos fenômenos coletivos e
explicitando a função transicional da instituição na formação da psique humana.
Palavras-chaves: psicanálise, vínculo, instituições.

ABSTRACT
The current work aims to bibliographically review the development of the concept of bonding
and its relationship with institutional life, viewed from a psychoanalytical focus. This project
seeks to develop the idea of the field of psychology of groups through the dialogue with some
authors, taking into consideration their psychological works about the bonding and the
institution. This paper intended to make the knowledge of an important part of the unconscious
psycho reality possible, putting into perspective the psychoanalytical knowledge about
collective phenomena and exposing the transitional role of the institution in the development of
the human psyche.
Key words: psychoanalysis, bonding, institutions.
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Sobre o vínculo

Nos primórdios da psicanálise, Freud (1921) já considerava que o grupo, a
massa e a coletividade têm existência anterior ao indivíduo. Apesar de não ter
desenvolvido técnicas específicas de grupo, inclinou-se ao estudo das origens da
sociedade humana, dos ritos e das religiões e, ainda, do comportamento agressivo da
civilização moderna. Em suas obras sociais (Totem e Tabu, 1913; Psicologia de grupo e
análise do ego, 1921; O mal-estar na civilização, 1930; Moisés e Monoteísmo, 1937),
Freud afirmou que a psicologia individual e a de grupo não podem ser diferenciadas,
pois a psicologia do indivíduo permanece em função das relações do indivíduo com
outras pessoas.
Em 1921, Freud diz que a identificação é conhecida pela psicanálise como a
mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa. A identificação é
ambivalente desde o início, pois pode tornar-se expressão de ternura com tanta
facilidade quanto se tornar desejo de afastamento de alguém. Além desse laço
emocional inicial na vida do sujeito, podem surgir outros laços com qualquer nova
percepção de uma qualidade comum partilhada com outra pessoa. Quanto mais
importante é a qualidade comum, mais bem sucedida pode tornar-se essa identificação
parcial, podendo representar assim o início de um novo laço.
A partir disso, Freud (1921) pôde perceber que o laço mútuo existente entre os
membros de um grupo é da natureza de uma identificação desse tipo, baseada numa
importante qualidade emocional comum, e pode-se, portanto, suspeitar que essa
qualidade comum reside na natureza do laço com o líder. O que faz com que alguns
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grupos se mantenham e outros não é a identificação entre os membros e,
principalmente, com o líder. O autor discute, ainda, que é possível observar nos grupos
a dependência, que sugere uma regressão da atividade mental a um estágio anterior do
desenvolvimento, sendo uma característica essencial dos grupos.
Apesar da riqueza da psicanálise clássica, passaram a se tornar evidentes as
necessidades de inovações na técnica. Assim, enquadres multipessoais passam a ser
experimentados, em consequência do confronto com situações em que a compreensão
possível no atendimento individual parecia insuficiente para dar conta de dificuldades
vividas pelo sujeito. Dessa forma, autores passaram a se debruçar ao estudo dos
acontecimentos dos contextos grupais (Folkes & Anthony, 1972; Bion, 1975; Pontalis,
1963; Anzieu, 1993; Kaes, 1997; Pichon-Rivière, 2000; Bleger, 1992; Terzis, 2009).
Pontalis (1963) formulou o conceito de grupo como sendo um objeto de catexias
psíquicas e sociais susceptíveis de organizar a estrutura e o processo grupal. O grupo
como objeto de representação, opera como realidade estruturada e atuante, capaz de
informar não somente fenômenos psíquicos, como também fenômenos sociais. O autor
descreve, de início, um estado originário de objeto-grupo, que designa o “arquigrupo”,
que é um grupo de objetos internos, cujas relações se estabelecem em termos de
continente-conteúdo, inclusão-exclusão e unidade-desmembramento.
Anzieu (1993) desenvolve a tese de que o grupo é um sonho e uma tópica
projetada. Numa primeira perspectiva, o grupo humano ou institucional é visto como
uma sociedade em miniatura; encontram-se no grupo em estado nascente, fenômenos
sociais fundamentais, tais como a circulação da informação, o exercício da autoridade, a
resistência à mudança, as pressões, a busca da satisfação das necessidades individuais,
as normas, as crenças, as comemorações, as fragmentações da equipe em pequenos
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grupos que enfraquecem a unidade da instituição, o antagonismo e competição dos
participantes, os bodes expiatórios, os suspeitos e os heróis.
Mas, um grupo humano é também um encontro de pessoas em um espaço de
confrontos e de laços entre os participantes, fora de qualquer referência social. As
afinidades e as contradições no grupo florescem. Os desejos individuais, sempre
presentes, buscam sua realização, de forma que o grupo opera de uma forma
fantasmática na vida das pessoas.
Kaës (1997) formula a teoria do aparelho psíquico grupal, utilizando os
conceitos de Freud, Pontalis e Anzieu, considerando que o grupo não é uma simples
reunião de pessoas. Para o autor, o grupo é o lugar de uma realidade psíquica própria,
realidade esta que seria produzida, contida, transformada e gerada pelo que ele
denominou aparelho psíquico grupal.
Em sua teoria, aponta que o grupo envolve indistintamente dois níveis de
realidade. O primeiro, definido pela psicologia social, se preocupa com estudo do nível
consciente; já o segundo, por sua vez, corresponde à contribuição da psicanálise, que
caracteriza o grupo como um objeto, ou seja, como uma forma mais ou menos
autônoma e personificada de existir. Assim, torna-se importante distinguir esses níveis e
conseguir articulá-los, de maneira a compreender como o segundo nível influencia o
primeiro (Kaës, 1997).
Considerando o caráter coletivo do desenvolvimento humano, Pichon-Rivière
(1988) considera o vínculo como uma estrutura complexa que inclui um sujeito e um
objeto em interação, com estruturas psicológicas internas e externas que interferem
entre si, estando, portanto, em constante movimento. A todo o momento, o vínculo é
estabelecido pela totalidade da pessoa, como uma gestalt, em constante processo de
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evolução. O autor ampliou, portanto, o conceito de relação de objeto, propondo uma
estrutura mais complexa, pois o vínculo é uma relação particular de objeto que inclui
manifestações não verbais, como o interjogo de olhares, que revelam afetos. Além
disso, o vínculo está relacionado com a noção de papel, de status e de comunicação,
pois, por meio da relação com outra pessoa, repete uma história de vínculos
determinados em um tempo e em um espaço, de forma que as pessoas se relacionam a
partir de modelos de vínculos (Fernandes & Svartman, 2003).
Pichon-Rivière (1988) também salienta que existe mais de um tipo de vínculo e,
ainda, que as relações que o sujeito estabelece são mistas, na medida em que emprega,
simultaneamente, estruturas vinculares diversas. O vínculo considerado normal é aquele
no qual o sujeito e o objeto se diferenciam sem atingir a máxima diferenciação, pois
uma máxima diferenciação conduziria à indiferença, à ausência de vínculo; ao contrário,
no vínculo patológico, não há diferenciação. Pelosi (1997) também afirma que todos os
vínculos devem conter as formas boa e má que, unidas, compõem o vínculo normal,
sendo que, quando há uma adesão extremada a uma das formas, deve-se suspeitar de
alianças patológicas.
Do ponto de vista dinâmico, o vínculo sustenta-se por uma série de estipulações
inconscientes tais como acordos, pactos e regras de qualidade afetiva. Desse modo,
pode-se dizer que há vínculo a partir do momento em que existe uma mútua
representação interna, ou seja, quando a existência da pessoa deixou de ser indiferente e
passou a ter significado e despertar sentimentos (Puget & Berenstein, 1993).

Sobre a instituição
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A relação entre a psicanálise e instituição foi, historicamente, determinada pelas
transformações da instituição psiquiátrica, pela conceitualização de doença mental e
pela emergência das psicoterapias, particularmente, as de grupo. A corrente
psicanalítica inspirou as práticas e pensamentos nesse contexto. A partir disso, as
pesquisas psicanalíticas se estenderam a outros tipos de instituições, porém atuando de
maneira a trazer uma presença consultiva ou no contexto de uma supervisão e análise
das relações de equipe (Kaës, 2002). Avanços metodológicos, clínicos e teóricos
possibilitam, então, avanços no campo institucional.
Segundo Osorio (2000), o homem tem uma tendência inata a agrupar-se para
assegurar a sua sobrevivência e também para instrumentalizar seu domínio e seu poder.
A instituição sendo ela a família, um clube, uma associação empresarial, é o arcabouço
e o esqueleto do corpo comunitário, ou seja, é o que sustenta e possibilita o exercício
das funções sociais que dão sentido ao périplo existencial de todos os indivíduos.
Bleger (1992) define instituição como uma organização permanente de algum
aspecto da vida coletiva, regulada por normas, costumes, ritos e leis. Kaës (1991)
aponta que ela segue as suas leis próprias, o que comprova a complexidade da
instituição, considerando que cada uma tem o seu funcionamento próprio. Bleger (1992)
afirma, também, que o termo pode ser usado de uma forma abstrata (instituição do
matrimônio) ou específica (clube, local, estado).
A instituição é o depósito dos aspectos mais negativos da condição humana e é
propícia à emergência da arrogância narcísica, da inveja destrutiva, da ânsia pela
obtenção de poder, porém também desempenha um importante papel vinculador das
condições humanas (Osório, 2000).
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Funciona, portanto, como um continente, de acordo com a função materna e
como regras e limitações, de acordo com a função paterna. Dessa forma, a instituição
favorece o equilíbrio dos indivíduos e evidencia os aspectos mais integrados, de forma
que deficiências nas regulamentações das instituições tornam-se empecilhos para o bom
desenvolvimento do trabalho e do trabalhador (Terzis, 1998).
Segundo Kaës (1991), sem as instituições o mundo se constituiria apenas de
relações de força e nenhuma civilização seria possível. Assim, o trabalho coletivo do
pensar realiza uma das funções capitais das instituições que é fornecer representações
comuns e matrizes identificatórias aos seus membros. Além disso, o homem encontra
nas instituições suporte e apoio, segurança, identidade e inserção social.
Dessa forma, a instituição é uma formação da sociedade e da cultura, segue sua
lógica própria se opondo, portanto, àquilo que é estabelecido pela natureza. À medida
que a instituição é um conjunto das formas e das estruturas sociais instituídas pela lei e
pelo costume, ela regula as relações humanas, preexiste e se impõe aos homens (Kaës,
1991).

Objetivo

Este trabalho objetiva realizar uma revisão bibliográfica a cerca do
desenvolvimento do conceito de vínculo e sua relação com a vida institucional, vistos a
luz do enfoque psicanalítico.

Metodologia
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Essa pesquisa se trata de uma revisão teórica feita a partir de um levantamento
de livros e textos que enfocam as questões do vínculo, da grupalidade e da instituição. A
partir do levantamento foi realizada uma investigação teórico-crítica em que parte dos
textos foi selecionado.
A análise dos conceitos se deteve principalmente aos estudos iniciais de vínculo
do Freud e das escolas francesa e latino-americana, devido à importância de tais
estudiosos para o desenvolvimento do conceito de vínculo a partir dos fenômenos
institucionais. Revisando as composições que determinam a literatura especializada em
tal área do saber, pudemos analisar e discutir conceitos e ideias que compõem a
Psicologia das Instituições e seus estudos.

Desenvolvimento do conceito vínculo nas instituições

É possível perceber que a psicanálise freudiana foi extremamente ampliada até
alcançar os paradigmas atuais. É uma tentativa de acrescentar à psicanálise clássica,
sendo que para isso é necessário o diálogo com outros conhecimentos e com outros
contextos, que não o setting tradicional, de forma que se torne possível ampliá-la sem
deixar de se configurar como psicanálise.
A importância dos conceitos psicanalíticos específicos para processos mentais
que se dão coletivamente reside não só no fato de se referirem às representações,
fantasias e ansiedades, mas principalmente no fato de enfatizarem e procurarem
compreender a produção coletiva dessas. Não parece possível, hoje, avançar no
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conhecimento do homem, da sociedade e da instituição, enquanto a construção teórica
da ponte indivíduo-sociedade não for investida de grandes e renovados esforços.
Pichon-Rivière (1988) ampliou o conceito de relação de objeto, propondo uma
estrutura mais complexa, que inclui o sujeito e o objeto em interação, com estruturas
psicológicas internas e externas que interferem entre si, estando em constante
movimento. Dessa forma, ele propõe que tanto o sujeito quanto o objeto se influenciem
mutuamente, sendo que essa influência pode se estender ao longo da vida, visto que as
pessoas se relacionam a partir de modelos de vínculos já experienciados anteriormente.
Compreender os vínculos estabelecidos dentro de uma instituição torna-se
extremamente importante para que exista a possibilidade de se desenvolver vínculos
mais saudáveis.
O vínculo é estabelecido a partir de uma espécie de contrato inconsciente,
mediante acordos e pactos também inconscientes. Esses pactos resultam de aspectos não
compartilháveis de cada um, o que implica concessões para satisfazer o desejo do outro.
A tolerância aos aspectos indesejáveis do outro pode causar inúmeras dificuldades
comunicativas, principalmente mal-entendidos, pois, no fundo, cada um continua com a
própria ideia como padrão de conduta a ser seguida, não havendo, de fato, aceitação e
respeito com relação à divergência (Fernandes & Svartman, 2003).
Os pactos inconscientes desempenham um papel significativo nas dificuldades
comunicativas dentro de uma instituição, considerando que esses acordos exigem
tolerância. Os membros das instituições que têm consciência dos principais aspectos
individuais e grupais podem apresentar menos contratos inconscientes e, portanto,
menos dificuldades na comunicação, isso porque a vida e a capacidade comunicativa
tornam-se extremamente diferentes, quando se considera ou não o outro real externo.
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Kaës (1991) discute, ainda, que a instituição se constitui no fundo da
subjetividade, estruturando o indivíduo através das relações que definem a sua
identidade. Uma parte do si mesmo, o mais primitivo e indiferenciado (sincretismo) é
administrado pela instituição em sua função de marco. Nesses aspectos estabilizados
dos vínculos institucionais, se externaliza o fundo da vida psíquica, constituindo-se na
relação mais anônima, violenta e poderosa que se mantém com a instituição.
Além disso, foi possível estabelecer um paralelo, através das leituras, entre os
conceitos dos diferentes autores. Enquanto para Pichon-Rivière (1988) o vínculo tem a
sua maneira própria de funcionamento, sendo que é considerado patológico quando não
há diferenciação entre o sujeito e o objeto, Bleger (1995) descreve o conceito de
sociabilidade sincrética, que é uma não individuação, uma não relação que se impõe
como estrutura básica. É um tipo de relação que se baseia na imobilização das partes
não diferenciadas do psiquismo. Apesar disso, o autor considera necessário certo nível
de sociabilidade sincrética para que ocorra uma integração entre os membros do grupo.
Bleger (1995) divide em dois os níveis de identidade grupal, sendo o primeiro
um tipo de relação na qual há uma tendência à integração ou interação dos indivíduos, e
o segundo a identidade grupal sincrética, na qual não há limite entre as identidades,
sendo que a identidade dos integrantes reside no seu pertencimento ao grupo.
Kaës (1991) utiliza um conceito paralelo à sociabilidade sincrética de Bleger que
ele chama de relação isomórfica, no qual descreve o estado do vínculo como aquele que
sustenta a relação entre o sujeito e o grupo. Isomórfica é a consequência da
indiferenciação entre o corpo e o espaço, entre o eu e o outro. O autor acredita que tais
estados tornam indiscerníveis os limites do sujeito e da instituição e o sofrimento nasce,
portanto, do esforço para se libertar do indiferenciado e das angústias de dissolução.
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Pode-se verificar a relação entre os conceitos de vínculo patológico,
sociabilidade sincrética e relação isomórfica, que se baseia na indiferenciação entre o
sujeito e o objeto. Porém, apesar de patológico é essencial que haja certo nível de
indiferenciação para que o sujeito possa se envolver com o grupo, ou seja, o que
diferencia o vínculo saudável do vínculo patológico é o grau de indiferenciação
estabelecido entre o sujeito e o objeto.

Considerações Finais

Em 1930, em seu trabalho “O mal-estar na civilização”, Freud ressalta que o
futuro da humanidade depende de como os homens enfrentam as perturbações coletivas.
O acelerado avanço da ciência e da tecnologia tem representado um isolamento da
sociedade pós-moderna, além de uma crescente desvalorização da experiência no
sentido coletivo. Terzis (1998) alerta para o fato de que sem experiência social o sujeito
corta, progressivamente, os laços de identificação com o outro, o que significa um
prejuízo no seu desenvolvimento, visto a importância dos vínculos.
O estudo dos vínculos nas instituições tem se mostrado, portanto, um desafio por
ser um objeto de pesquisa recente. Considerando também que cada instituição produz o
seu próprio saber, de acordo com seus objetivos e com sua a realidade, o trabalho
desenvolvido se torna ainda mais complexo. Esse trabalho deve ser uma construção
singular que possibilite o encontro e a emergência dos sujeitos envolvidos na instituição
e a emergência de uma lógica discursiva que aponte para a alteridade. É preciso
sustentar que essa lógica, que permite a diversidade e a diferença, é possível e essa é
tarefa primordial do olhar psicanalítico dentro das instituições.
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Considera-se que os conceitos psicanalíticos estudados nesse trabalho tornam
possível o conhecimento de uma parte importante da realidade psíquica inconsciente e
das subjetividades nas instituições, que pouco seria acessível a partir de outra ótica.
Ainda, esses e outros conceitos podem gerar novos campos de pesquisa, colocando em
perspectiva a função primordial da instituição na formação da psique humana. Essa foi,
portanto, uma breve revisão que deve ser aprofundada, sendo necessário que novos
estudos ampliem esses conhecimentos a fim de compreender os conflitos de vínculo nas
diversas instituições que compõem a vida individual.
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RESUMO
A discussão a respeito de Psicanálise e Educação inicia-se com a obra clássica de Freud que não
possibilitou muitas aproximações entre as duas ciências, havendo diversas tentativas e
discussões sobre as possibilidades ou não da Psicanálise contribuir para a Educação. O presente
texto visa aproximar a Psicanálise da área educacional através de demonstrações de
contribuições da obra de Donald Woods Winnicott, que apresenta uma teoria do
amadurecimento pessoal capaz de auxiliar na prevenção das doenças psíquicas, assim como da
delinqüência e atitude antissocial de modo geral. Suas contribuições são inúmeras e, neste
trabalho, apresenta-se apenas um início de todas as possibilidades de entrelaçamento entre
Psicanálise e Educação, entre elas, a importância do desenvolvimento emocional do professor e
de sua relação afetiva com o educando, principalmente no que diz respeito à sua qualidade de
vida e à sua sobrevivência, que significa, neste contexto, uma continuidade em sua relação com
o educando mesmo com os ataques emocionais que sofre, através de rebeldias e revides por
parte dos alunos. Winnicott explica estes fenômenos em sua teoria e traz contribuições possíveis
para a prática de educadores preocupados em conhecer seu aluno e em ajudar na prevenção de
problemas emocionais mais profundos no futuro.

Palavras-chave: Psicanálise, educação, prevenção, relação professor-aluno, Winnicott

A teoria psicanalítica surgiu, inicialmente, dentro do contexto clínico-médico,
trazendo uma nova perspectiva no diagnóstico e na cura de doenças psicogênicas. Foi
neste sentido que Freud iniciou seus estudos e o desenvolvimento de seu pensamento,
embora, mais tarde, tenha se dedicado a escrever a respeito de outras possibilidades de
aplicação de sua teoria, trazendo questionamentos variados sobre diversas áreas do
conhecimento. Em contrapartida, a Educação se desenvolveu de modo desvinculado da
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Psicanálise e, apesar das colocações freudianas acerca da Educação, esta ficou por
muito tempo distante da possibilidade de utilização dos conteúdos e conceitos novos
que eram trazidos na teoria clássica da Psicanálise.
No artigo “Freud e a História da Educação: possìveis aproximações” (2005),
Assunção considera que foi devido à Educação tornar-se objeto de estudo da História,
em meados de 1980, é que novas concepções e modos de pensar as práticas sociais
passaram a incluir outras perspectivas a esta área do conhecimento, incluindo-se aqui a
Psicanálise. Nesta época houve, então, uma busca por Psicanálise “metodológica”, que
orientasse a prática educativa e que, por isso, não atendeu às necessidades dos
educadores que buscavam conselhos para solucionar os problemas imediatos e
cotidianos da sala de aula. A autora afirma que aconselhar e orientar não é o que Freud
propõe quando se remete à Educação, apresentando uma teoria com um caráter crítico
sobre as práticas educacionais e não trazendo os conselhos que os educadores
almejavam. Além disso, os recursos que a Psicanálise freudiana oferecia não
possibilitava o estabelecimento de um método pedagógico a partir de seus princípios,
considerando que não há um método de controle do inconsciente.
Em seu livro intitulado Freud e a Educação: o mestre do impossível, Kupfer
(1989) afirma que as articulações feitas por Freud sobre a Educação são questionadas
por ele mesmo. A autora escreve:
O educador deve promover a sublimação, mas a sublimação não se
promove, por ser inconsciente. Deve-se ilustrar, esclarecer as crianças a
respeito da sexualidade, se bem que elas não irão dar ouvidos. O
educador deve se reconciliar com a criança que há dentro dele, mas é
uma pena que ele tenha se esquecido de como era mesmo essa criança! E
a conclusão, ao final de tudo: a Educação é uma profissão impossìvel.”
(Kupfer 1989, p.50)
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Mesmo com tantas constatações a respeito das impossibilidades de práticas
educativas baseadas na teoria freudiana, houve ainda algumas tentativas de utilização de
conceitos da teoria a situações pedagógicas de aprendizagem. Essas tentativas, em
muitos casos, podem ser consideradas uma deturpação da teoria psicanalítica, como
pode-se ver no trabalho “Produção Cientìfica sobre Psicanálise e Educação”, onde a
análise de trabalhos sobre relações pessoais numa universidade estadual de Educação
demonstrou como resultado um mal uso do vocabulário psicanalítico, apresentado, na
grande maioria dos casos, como palavras do senso comum. (cf. Labrunetti, 2007). Na
introdução do livro de Ernest Jones, Vida e obra de Sigmund Freud, Trilling afirma:
Os seus conceitos se impuseram no âmago do pensamento popular,
embora muito frequentemente sob a forma crua e, muitas vezes,
deformada, organizando não meramente um novo vocabulário, mas ainda
uma

nova

maneira

de

julgamento

das

coisas.

Sentimo-nos

inevitavelmente curiosos acerca da existência pessoal do homem que
ocasionou essa profunda e generalizada alteração nos nossos hábitos
mentais [...]. (Trilling 1979, p.12)
Em Abrão (2006), “As Influências da Psicanálise na Educação Brasileira no
Inìcio do Século XX”, são citadas obras encontradas neste século que fazem a
aproximação das duas áreas, revelando que já no início do século, algumas produções
de orientação a professores e entrelaçamentos entre as duas ciências foram iniciadas,
ainda que de modo sutil.
No entanto, se por um lado a Psicanálise freudiana mostrou-se tão limitada para
ajudar diretamente na prática escolar, por outro, trouxe uma nova maneira de se
compreender a relação entre o aprender e o ensinar, eliminando a ideia de linearidade
deste processo e também propondo um entendimento individual de questões sociais,
explicando esses fenômenos a partir das relações que o indivíduo mantém com seu meio
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familiar na infância (motivo de crítica à sua teoria por parte dos pensadores sociais).
Portanto, apesar da impossibilidade de uma “pedagogia freudiana”, o saber psicanalìtico
pode favorecer o professor sem que seja necessário que este deixe de cumprir seu papel
e sua função, mas fornecendo mais recursos para que se possa buscar meios para ler e
interpretar o que surge na prática dos educadores como problemas cotidianos. Esse
saber traz, entre outros tantos exemplos, uma nova concepção de criança, considerando
que a Psicanálise descartou a visão puramente biológica ou ainda a concepção de uma
criança rica em “bondade” e inocência. Muito além disso, a teoria psicanalítica
desmoronou a concepção de criança como um adulto em miniatura ou um ser imaculado
e a apresentou como um sujeito vulnerável e capaz de viver uma sexualidade própria.
Segundo Abrão (2006), os temas relacionados ao encontro da Psicanálise com a
Educação revelam uma discussão diretamente ligada às obras freudianas, com poucas
colocações a respeito da Psicanálise posterior a Freud (Melanie Klein, Anna Freud,
Jacques Lacan). De modo muito isolado, alguns trabalhos associam a Educação com
uma Psicanálise não-freudiana, ou seja, relacionando a área educacional com teorias
posteriores as de Freud, numa Psicanálise que se desenvolveu em meados do século
XX, porém, a associação que a Educação faz à Psicanálise é, de modo geral, ainda
muito relacionada aos conceitos de Freud, revelando uma tentativa de aproximar a
Educação unicamente com o autor clássico, desconsiderando o desenvolvimento
posterior da Psicanálise, que incluem teóricos psicanalistas muito utilizados e
respeitados na Psicologia.
Apresentamos neste artigo Donald Woods Winnicott (1896-1971), pediatra e
psicanalista, que apresenta uma teoria psicanalítica possível na contribuição da prática
de educadores, assim como de outras áreas como medicina, assistência social, entre
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outras, opondo-se, portanto, à esta visão de que a Psicanálise não pode contribuir para a
Educação.
A Psicanálise para Winnicott difere em muitos pontos da Psicanálise clássica,
freudiana, aproximando a ciência psicanalítica de fenômenos comuns da vida cotidiana,
principalmente a vida familiar, escolar e social de uma criança. Sua teoria do
amadurecimento pessoal traz conceitos fundamentais para o entendimento do
desenvolvimento emocional do ser humano e possibilita uma aproximação maior entre
Psicanálise e Educação no sentido de proporcionar orientações à prática de pais e
educadores como profilaxia para o desenvolvimento do bebê e da criança. Muitas são as
contribuições de Winnicott para a Educação, podendo ser citadas algumas como: as
noções winnicottianas de ser e continuidade de ser, de desenvolvimento da relação de
dependência para a independência, uma teoria da agressividade tanto em termos das
determinações intrapsíquicas como em termos da relação com o ambiente, bem como a
diferenciação dos diversos tipos de integração dos indivíduos, a criatividade, a teoria da
cultura, a moralidade, o brincar construtivo.
Nesse sentido, diferenciando a prática terapêutica da educativa, pretende-se
mostrar como suas contribuições podem oferecer efetivas ações de cuidado para
situações escolares, auxiliando a prática e o entendimento dos educadores. Deste modo,
pode-se considerar muitas possibilidades de aproximação entre Psicanálise e Educação.
Destas inúmeras contribuições, o que demonstraremos neste texto será apenas
uma parte do que sua teoria pode ajudar no que diz respeito ao papel da escola e dos
educadores no desenvolvimento emocional de seus alunos, afirmando, assim, que a
Psicanálise pode contribuir para o ambiente escolar através do trabalho preventivo e da
facilitação de ambientes que proporcionem um desenvolvimento saudável dos
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educandos. Através de citações, orientações e colocações de Winnicott a respeito do
tema, será demonstrada, no presente texto, a visão do psicanalista a respeito da área
educacional, sendo delimitadas suas colocações gerais sobre educação e educadores,
que demonstra apenas um início das inúmeras possibilidades de união entre psicanálise
e Educação.
A escola enquanto instituição que pode auxiliar no desenvolvimento emocional
das crianças, é discutida por Winnicott em seu texto “Darão as escolas progressistas
excesso de liberdade à criança?”(1969d), uma contribuição do autor para uma
conferência sobre O futuro da Educação progressista realizada em Darlington Hall em
1965. Neste texto, Winnicott diferencia os objetivos que existem dentro de uma escola
dizendo:
A educação propriamente dita talvez possa ser discutida em termos de
levar a efeito a instrução elementar (ler, escrever e contar) ou de
introduzir os princípios da física ou apresentar os fatos da história, se
bem que, mesmo nesse campo limitado, o professor deva aprender a
conhecer o aluno. A educação especial de qualquer tipo é, contudo, uma
questão diferente, e as escolas progressistas têm um objetivo que
transcende o ensino comum e entra no campo mais vasto da necessidade
individual. Será fácil concluir, portanto, que quem discute escolas
progressistas não pode deixar de ter um interesse especial no estudo da
natureza de cada aluno. (Winnicott 1969d, p.238)
Qualquer questão colocada para Winnicott no contexto educacional é respondida
por ele com base nas questões de maturidade ou imaturidade dos indivíduos e
consolidadas com sua teoria do amadurecimento emocional. Assim, o distúrbio
psicológico e as dificuldades relacionais são consideradas imaturidade, “imaturidade do
crescimento emocional do indivíduo, e esse crescimento inclui a evolução da
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capacidade do indivíduo para relacionar-se com pessoas e com o meio ambiente, de um
modo geral”. (Winnicott 1984i, p. 266)
Muito além do ensino, Winnicott enfatiza o ambiente como um espaço mais
importante para a administração das emoções do que para o ensino, que deve ser
secundário no caso de crianças doentes emocionalmente11. O autor aponta para a
questão de que o ensino em instituições para delinqüentes deve ser mais especializado,
de natureza mais corretiva do que com a apresentação de conteúdos pedagógicos. O que
significa que, para a criança desajustada, “escola” tem o significado de “alojamento”.
Os resultados acadêmicos, nesse modo de pensar, são o que menos importa quando a
escola pôde manter um aluno sem excluí-lo ou expulsá-lo até que ele tenha adquirido a
possibilidade de se situar numa área mais ampla de sua existência.
Quando uma escola dá a oportunidade para o ensino criativo, dando educação à
crianças normais, estará fazendo um trabalho muito diferente daquele em que os alunos
não se mostram aptos a empenharem-se na aprendizagem porque estão envolvidos com
o estabelecimento de sua própria identidade como no caso de crianças que foram
deprivadas. Por isso, o autor afirma:

[...]aqueles que estão envolvidos na administração de crianças antisociais não são professores de escola que acrescentam aqui e ali uma
pitada de compreensão humana; são, de fato, psicoterapeutas de grupo
que acrescentam uma pitada de ensino. (Winnicott 1965s, p.215)

11

Consideramos aqui todos os tipos de sintomas violentos como agressividade física e verbal, mentiras,
roubos, e a delinquência. Situações não raras nos ambientes escolares atuais.
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O autor ressalta a importância de saber o que se está fazendo nos casos de
crianças com dificuldades emocionais principalmente no cuidado de crianças que
sofreram deprivação, pois as pessoas que trabalham com estas crianças estão todo o
tempo sendo vítimas de agressão por conta de um revide pelas falhas ambientais
anteriores, que não foram da responsabilidade delas. Porém, devem sobreviver e, para
isso, é necessário que se saiba enfrentar e suportar essa tensão para que, em alguns
casos, essa falha possa ser corrigida. Portanto, é de extrema importância que o educador
saiba o que está fazendo e que sua atitude não será bem-sucedida o tempo todo. Um
trabalho que “só vale a pena ser feito se for pessoal e se aqueles que o estão realizando
não forem sobrecarregados” (Winnicott 1965k , p.210)
A sobrevivência significa, neste contexto, que os educadores devem continuar
vivendo sem romper as relações afetivas com seus alunos, apesar das rebeldias e
agressões de seus educandos. Somente deste modo os educadores podem ser usados
pelas crianças de um modo natural, contribuindo para que esta criança desenvolva a
capacidade para fazer um gesto de natureza amorosa, mesmo que de modo simplificado.
É através da relação afetiva constante das pessoas que estão envolvidas afetivamente
com estas crianças que surgirá, então, a possibilidade desta criança vir a ser algo
semelhante ao que seria caso não houvesse sofrido um rompimento abrupto e desastroso
do ambiente que era, até então, suficientemente bom. Diferentemente da espera por
gratidão, a sobrevivência implica em estar apto a enfrentar frustrações no trabalho e
revide das crianças. Winnicott escreve:

Vocês poderão, ocasionalmente, ouvir a expressão “muito obrigado”,
mas certamente a mereceram porque estiveram empenhados em fazer
algo que tinha de ser feito quando a criança se encontrava num estágio
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anterior de seu desenvolvimento e estava perdida em virtude de
indesejáveis quebras na continuidade da vida em seu próprio lar.
Certamente haverá fracassos, e isso também é algo a que vocês terão que
sobreviver, a fim de desfrutar de êxitos ocasionais. (Winnicott 1984g,
p.257)
Independentemente de quais instruções se deva dar aos alunos em termos de
conteúdos didático-pedagógicos, o professor deve ter a preocupação de conhecê-los
enquanto indivíduos e não é compromisso de um professor estar preparado para a
formulação de um diagnóstico. Winnicott aponta ser essa a maior contribuição que a
psiquiatria infantil possa dar aos educadores, indicando-lhes os caminhos para se
entender a natureza de seus alunos e, assim, poder ajudá-los preventivamente ou até
mesmo indicando de modo adequado uma ajuda psicoterápica.
Nestas colocações de Winnicott a respeito do cuidado com as crianças doentes,
podemos notar que sua teoria defende a ideia das possibildades de se prevenir doenças
emocionais futuras nas crianças, assim como promover uma autocura, ou seja, a
possibilidade de proporcionar um ambiente que promova o desenvolvimento da criança
sem o uso específico de um tratamento psicoterápico. Winnicott afirma ao escrever
sobre as possibilidades de ajuda para crianças anti-sociais:

A pista para o tratamento do distúrbio de caráter é dada pelo papel que o
meio ambiente desempenha no caso da cura natural. No caso mais
benigno, o meio ambiente pode “curar” porque a causa foi uma
deficiência ambiental na área de apoio e proteção ao ego num estágio de
dependência do indivíduo. Isso explica por que crianças são regularmente
“curadas” de distúrbio incipiente de caráter no decorrer de seu próprio
desenvolvimento infantil, simplesmente fazendo uso da vida familiar. Os
pais têm uma segunda e uma terceira oportunidade de fazer seus filhos
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superarem o distúrbio, apesar de falhas de administração (em sua grande
maioria inevitáveis) nos estágios iniciais da infância, quando a criança é
altamente dependente. A vida familiar é, portanto, o lugar que oferece a
melhor oportunidade para a investigação da etiologia do distúrbio de
caráter; e, de fato, é na vida familiar, ou seu substituto, que o caráter da
criança está sendo construído de modos positivos. (Winnicott 1965ve,
p.279)
Considerando-se o papel que a escola tem com a comunidade, não somente no
auxílio da criança, mas também como orientadora dos pais e famílias, este papel tornase fundamental na prevenção de alguns casos que, inicialmente, podem parecer casos
com a possibilidade única de serem resolvidos através de tratamento psicoterápico.
Winnicott afirma:
[...] em alguns casos, a escola terá conseguido curar, ou quase curar, uma
criança desapossada de manifestar uma compulsão para continuar sendo
anti-social. Paralelamente a isso, devem ocorrer alguns fracassos,
fracassos desconcertantes e causadores de profundos desgostos, porque a
escola teve oportunidade de ver tanto o lado melhor quanto o pior (ou
anti-social compulsivo) da natureza da criança. (Winnicott 1969d, p.242)
Para que este ambiente seja possível, portanto, Winnicott aponta para um fator
fundamental nesta tarefa: o desenvolvimento emocional do próprio professor. A questão
emocional do educador é de extrema importância para um bom trabalho com as crianças
no ponto de vista de Winnicott, pois somente adultos maduros que conseguiram
desenvolver-se emocionalmente e conquistaram uma independência emocional é que
são capazes de contribuir para o mesmo caminho numa criança. Caso isto não ocorra,
além de não conseguir ajudar o educando, o professor também sofre com suas próprias
falhas emocionais, gerando assim um ambiente ruim para todos, um ambiente que
sobrecarrega os adultos e que angustia as crianças doentes. Winnicott apresenta uma
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visão importante para a função emocional do educador, no qual argumenta que as
pessoas que trabalham com crianças, principalmente com as crianças difíceis, devem ser
pessoas com algumas características importantes para que o trabalho seja bem realizado.
O autor afirma:

Em todo trabalho que envolva cuidar de seres humanos, são necessárias
pessoas dotadas de originalidade e de um senso agudo de
responsabilidade. Quando esses seres humanos são crianças, crianças que
carecem de um ambiente especificamente adaptado às suas necessidades
individuais, a pessoa que tem preferência por seguir um plano rígido não
é adequada à tarefa. Qualquer plano amplo que envolva cuidados para
com crianças privadas de uma vida familiar adequada deve, por
conseguinte, permitir e facilitar ao máximo a adaptação local, e atrair
pessoas de mente aberta para trabalhar nele.(Winnicott 1947e, p.61)

Apesar do contexto apontado por Winnicott ser o da realidade de alojamentos
em tempos de guerra, seu comentário abrange todas as pessoas que trabalham com
crianças, preocupando-se com as atitudes de quem trabalha com seres humanos. Para
ele, a Psicanálise não só contribui para a compreensão dos fenômenos que envolvem a
delinqüência como é enriquecida por uma compreensão do trabalho daqueles que lidam
com delinqüentes e crianças difíceis. Ao afirmar a importância desse preparo aos
cuidadores, o autor não somente está pensando nas crianças, como também se preocupa
com a saúde de todo o pessoal envolvido:

Isso não é apenas porque essas crianças necessitam de orientação e
educação especiais, mas também porque acabam esgotando as pessoas
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que trabalham no alojamento e causando nelas um sentimento de
impotência. Num trabalho tão difícil como o exigido por crianças
problemáticas, é preciso que haja alguma esperança de recompensa para
esforços desenvolvidos, mesmo que tal recompensa nunca aconteça
realmente. (Winnicott 1947e, p.73)

A justificativa que Winnicott aponta é que as crianças mais difíceis acabam,
muitas vezes, por confundir as pessoas que cuidam delas, fazendo com que estas
pessoas sintam-se loucas. Ele afirma que cada criança perturbada acaba por ser sempre
uma complicação e uma desvantagem para a comunidade que a recebe, pois não
contribuem em nada e absorvem muita energia emocional. Para ele, estas são crianças
que necessitam de terapia individual e que, pelas dificuldades encontradas em iniciar
este tipo de atendimento, acabam por nunca iniciarem tal tratamento.
A preocupação de Winnicott com o bom relacionamento entre o educador e a
criança surge em vários momentos ao longo de seus textos. O autor sugere, por
exemplo, que a criança seja apresentada, inicialmente, ao seu cuidador, para que haja a
possibilidade de aceitá-la ou recusá-la, de acordo com o que este cuidador sente por
aquela criança e, assim, decide por sua admissão ou não. Desse modo evita-se que se
alimentem sentimentos negativos pelas crianças. Para Winnicott: “Se ele achar que pode
absorver essa nova criança é porque começou a querê-la” (Winnicott 1947e, p.73)
Outro aspecto que o autor aponta para a saúde do educador é a questão do
descanso, com a necessidade de se ter uma vida satisfatória, de desfrutar de tempo livre,
férias adequadas e remuneração financeira condigna, para a realização de um trabalho
válido com crianças anti-sociais insanas. Além disso, existe um número limitado de
crianças que podem ser cuidadas por uma única pessoa, pois é um trabalho que envolve
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excessiva tensão emocional, mesmo quando se trata de pessoas fortes, capazes de
demonstrarem um sentimento de amor profundo, sem sentimentalismos, e uma
disponibilidade imediata quando estiverem trabalhando. Para manter essa sanidade,
Winnicott sugere, além das férias periódicas e de uma vida pessoal tranqüila, que hajam
conversas informais sobre as crianças, pois “Só assim o jovem poderá ser considerado
pelo pessoal como um ser humano total, com uma história de desenvolvimento e um
ambiente familiar, e um problema atual” (Winnicott 1944c, p.189)
Os educadores devem também ter um amadurecimento pessoal para que sejam
pessoas confiantes e autônomas, pois somente a confiança em si mesmo possibilita uma
atitude natural e coerente. O autor indica que pessoas a quem precisa-se dizer o que
fazer são inúteis neste trabalho, porque é necessário ter habilidade para resolver diversas
questões no momento certo, muitas vezes rapidamente, e de modo natural para os
envolvidos. Este trabalho diário e constante deve ser sempre no sentido de levar as
crianças a confrontarem-se com as conseqüências de suas próprias ações e, na maioria
das vezes, isso só é possível se forem adotadas medidas ditatoriais, como regras e
punições de acordo com a ação da criança.
Além disso, há de se separar dois tipos de trabalhos importantes nesses casos: o
cuidador direto das crianças e a pessoa que cuida da parte administrativa. Esses dois
trabalhos não devem ser realizados pela mesma pessoa de acordo com Winnicott, pois a
assistência direta à criança é um processo que deixa a pessoa com poucas reservas
emocionais para que se depare com problemas administrativos como o contato com a
polícia e outras iniciativas semelhantes. Winnicott considera que a pessoa com
capacidade para cuidar de problemas administrativos, provavelmente, não apresenta
características eficazes na prestação de cuidados à criança.
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Winnicott afirma, em seu texto entitulado “Alojamento para crianças em tempo
de guerra e em tempo de paz” (1948b), que as crianças esperam que a sociedade, num
sentido mais amplo, forneça-lhes a referência que seus próprios lares não conseguiram
lhes dar. Por isso a equipe de trabalho, se inadequada, torna impossível o tratamento e
pode levar o próprio pessoal a problemas de saúde e colapsos nas relações entre eles.
Deste modo, o que Winnicott aconselha é que as pessoas que optam por cuidar de
crianças tenham plena consciência do trabalho que irão dispender para que o resultado
seja positivo. Ele ataca o que considera uma das maiores ameaças a um avanço na
direção deste trabalho bem executado. Esta ameaça é colocada por ele como a atitude
sentimentalista em relação ao crime ou ao ato anti-social. Diante disso, no texto “A
tendência anti-social” (1958c), o autor afirma que o tratamento da tendência anti-social
não é a Psicanálise, pois o que a criança delinqüente necessita é de um ambiente que
deve dar nova oportunidade à ligação egóica, uma vez que a criança percebeu que foi
uma falha ambiental no apoio ao ego que redundou originalmente na tendência antisocial. Desse modo, pode-se incluir, neste trabalho, os ambientes que acolhem a criança
doente emocionalmente, já que é a estabilidade do novo suprimento ambiental que dá a
terapêutica, incluindo o ambiente escolar. Os sintomas anti-sociais são sempre uma
tentativa de recuperação ambiental e indicam esperança. É comum que a criança doente
se volte para os ambientes que estão ao seu redor, na tentativa de suprir e tamponar seus
sentimentos ruins:

Ao constatar que o quadro de referência de sua vida se desfez, ela deixa
de se sentir livre. Torna-se angustiada e, se tem alguma esperança, trata
de procurar um outro quadro de referência fora do lar. A criança cujo lar
não lhe ofereceu um sentimento de segurança busca fora de casa as
102

quatro paredes; ainda tem esperança e recorre aos avós, tios, tias, amigos
da família, escola. Procura uma estabilidade externa sem a qual poderá
enlouquecer. Fornecida em tempo oportuno, essa estabilidade poderá ter
crescido na criança como os ossos em seu corpo, de modo que,
gradualmente, no decorrer dos primeiros meses e anos de vida, terá
avançado, da dependência e da necessidade de ser cuidada, para a
independência. É freqüente a criança obter em suas relações e na escola
o que lhe faltou no próprio lar (grifo meu). (Winnicott 1946b, p.130)

Na visão winnicottiana, um caso mais grave como o de uma criança anti-social
caracteriza-se por uma busca mais veemente por seu crescimento emocional. Ela recorre
à sociedade em vez de recorrer à família ou à escola para obter sua estabilidade. Deste
modo, o comportamento anti-social passa a ser um pedido de ajuda para pessoas fortes,
amorosas e confiantes, apesar da doença dos delinqüentes impedirem que possam ter
um sentimento de segurança por alguém. Na busca por estabilidade, o ambiente exerce
um papel extremamente significativo e o trabalho do psiquiatra refere-se às dificuldades
que surgem em relação com falhas e omissões ambientais e esse fato só acentua a
importância vital do ambiente em que a criança convive, além do contexto familiar.
Em vista desta situação, Winnicott considera que a melhor forma de contribuir
com o desenvolvimento de crianças com tendência para o comportamento anti-social é
através de um apoio de modo inteligente para aqueles que cuidam dessas crianças. A
preocupação de Winnicott com o cuidado e tratamento da delinquência abrange outras
áreas como a Educação, a Medicina, a Assistência Social e a Justiça. Seu apelo é para
que se considere o delinqüente juvenil do ponto de vista do tipo de provisão social
existente que seria mais útil no caso individual, além de dar ênfase especial à
necessidade de alojamentos e de pessoas que os dirijam; alojamentos que sigam uma
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visão do delinqüente como doente e precisando da sobrevivência de pessoas que possam
iniciar seu bom relacionamento com o ambiente novamente. Este funcionamento atuaria
como uma “medicina preventiva”, destacando a necessidade de um “diagnóstico
individual e social das crianças que freqüentam essas escolas, para que o pessoal possa
estar consciente do número de casos em que estão fazendo terapia com crianças antisociais” (Winnicott 1984, p.183). Para isso, o autor sugere que o profissional esteja apto
a compreender o estágio do desenvolvimento emocional do indivíduo e, assim, iniciar
um encaminhamento coerente com a história de vida de cada criança. O autor afirma
que uma simples pesquisa entre as criança delinqüentes nunca é eficaz, pois raramente
se chega ao objetivo principal, que são os assuntos secretos de cada criança que,
logicamente mentem quando são indagadas diretamente.
Resumidamente, numa visão prática das crianças, Winnicott facilita esta
compreensão para os educadores em seu texto “Alguns aspectos psicológicos da
delinqüência juvenil”(1946b), no qual ele explica algumas possibilidades de
desenvolvimento característico de algumas crianças, que facilita o trabalho e a maneira
de tratá-las, considerando, assim três tipos de desenvolvimento: a criança anti-social, a
criança normal e a criança que encontra-se num estado intermediário.
A criança anti-social é aquela que, através de seus atos, procura o controle de
pessoas fortes, amorosas e confiantes. São, em sua maioria, doentes, e o sentimento de
segurança não chegou à vida da criança a tempo de ser incorporado às suas crenças. O
segundo caso, a criança normal, é aquela que recebeu ajuda nos estágios iniciais pelo
seu próprio lar e, assim, desenvolve a capacidade para controlar-se, desenvolvendo um
“ambiente interno” com uma tendência para descobrir um bom meio. Este “ambiente
interno” não foi criado pela criança anti-social, por isso, ela necessita de um controle
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externo se quiser ser feliz e capaz de brincar e trabalhar. No caso intermediário está a
criança que ainda pode vir a acreditar na estabilidade se tiver a oportunidade de ter
contato com uma experiência contínua e longa através de cuidadores maduros e bem
preparados.
Esta classificação feita por Winnicott não possui o caráter de marginalização do
delinqüente ou de não haver flexibilidade no diagnóstico de uma criança, pelo contrário,
no caso dos educadores, pode auxiliar muito à medida que as necessidades dessas
crianças muda muito de acordo com sua experiência pessoal. Vale lembrar que o autor
defende a idéia de que uma criança inadequada pode perturbar toda a organização se
estiver inserida num grupo com crianças com outra problemática, dificultando demais o
trabalho do educador, pois pode acarretar num desmoronamento de toda uma situação
que estava sob controle do cuidador, o que também não possui caráter discriminatório.
Com base nisso, a orientação é que um bom modo de avaliarmos a saúde de uma
criança é observarmos o surgimento e manutenção do brincar construtivo. Este processo
não pode ser implantado, aparece com o tempo e é resultado da totalidade das
experiências de vida da criança no ambiente, proporcionadas pelos pais ou pelos que
atuam como pais. Apesar destas constatações, de modo geral, numa instituição que
abriga crianças delinquentes, a finalidade não é a cura de suas doenças. Winnicott diz:

Os objetivos são, em primeiro lugar, prover teto, comida e roupa a
crianças que foram negligenciadas; em segundo lugar, criar um tipo de
vida em que as crianças tenham ordem em vez de caos; e, em terceiro
lugar, impedir, para o maior número possível de crianças, a ocorrência de
um choque com a sociedade, até que se soltem no mundo por volta dos
16 anos de idade. Não é bom misturar as coisas e fingir que, neste
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extremo da escala, está sendo feita uma tentativa para criar seres
humanos normais. Severidade é essencial em tais casos, e se a isso se
puder acrescentar alguma humanidade, tanto melhor. [...]É importante
lembrar que, se o rigor do ambiente é a base, as crianças sentir-se-ão
desorientadas se em tal ambiente houver exceções e escapatórias. Se é
preciso haver um ambiente rigoroso, então que seja coerente, confiável e
justo, para que possa ter valor positivo. (Winnicott 196k, p.207).
Winnicott revela, de modo pessoal, sua atitude em circunstâncias como essas em
seu texto “A criança desapossada e como pode ser compensada pela falta de vida
familiar” (1965k): “Se fosse eu, logo que uma criança fosse entregue aos meus cuidados
quereria reunir imediatamente todos os fragmentos de informações que pudesse colher
sobre a vida da criança até aquele momento.” (Winnicott 1965k,p.208)
Conhecer o aluno inclui ouvi-los com respeito à sua história, dar atenção às suas
queixas e sensações de injustiça, o que, segundo Winnicott, pode ser, muitas vezes mais
terapêutico do que uma psicoterapia propriamente dita. Dando-se tempo ao tempo e sem
adotar uma atitude moralista, a compreensão e escuta de suas histórias pode, em muitos
casos, ajudá-los a entender seus sintomas, considerando que, num tratamento mais
longo e psicoterápico, o que se faz em psicanálise é reunir uma extensa série de
histórias. A necessidade dessas crianças pode ser vista quando comparamos estas
necessidades com as de uma criança normal. Este cuidado é tratado por Winnicott na
seguinte afirmação:

Aqueles que estão cuidando de crianças que sofreram deprivação podem
ser ajudados pelo reconhecimento de que cada criança traz consigo, em
certa medida, a capacidade para aceitar um território neutro, localizado
de um modo ou de outro na masturbação, ou no uso de uma boneca, ou
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no prazer de uma cantiga de ninar, ou alguma coisa do tipo. Assim,
através do estudo daquilo de que as crianças normais gostam, podemos
aprender do que é que essas crianças que sofrem deprivação necessitam
absolutamente. (Winnicott 1965k , p.213).

A dificuldade de se trabalhar com crianças difíceis pode trazer, em muitos
momentos, uma sensação de desencorajamento, mas há que se policiar todo o tempo
para que a escola voltada à essas crianças não se torne uma escola “comum”, com
crianças saudáveis de famílias estruturadas, pois, assim, não haverá real contribuição no
desenvolvimento individual delas. A separação entre a criança normal e a delinqüente é
clara na visão winnicottiana no sentido de cuidados e modos de agir diferentes no
ambiente educacional.
Na prática, educadores sem um embasamento teórico, muitas vezes não
entendem o que pode estar se passando com aquela criança agindo de modo moralista,
impondo regras ou punições que não ajudarão em seu desenvolvimento ou utilizando-se
de modos de agir de acordo com sua própria educação e intuição. Winnicott afirma que:
“O entendimento intuitivo da natureza humana muitas vezes se mostra pouco confiável
como guia no campo mais geral da vida social.” (Winnicott 1945h, p.32)
A atmosfera de ditadura nunca é satisfatória quando se trata dos cuidados de
crianças turbulentas e anti-sociais. Nos casos em que se utiliza tal modo de lidar com
crianças, todo o tempo dela fica preenchido, porém, corre-se o risco de que, crescendo
num ambiente de ditadura, as crianças também tornem-se ditadores, o que leva os
educadores a acreditarem que este modo rígido de tratar as crianças pode também se
tornar eficaz em qualquer ambiente educacional, inclusive com crianças normais, o que
Winnicot nega absolutamente.
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No indivíduo doente, os processos de amadurecimento foram contidos pela falta
de um ambiente facilitador que ocorreu durante uma fase inicial do desenvolvimento.
Essa falha de apoio ao ego resultou na suspensão do desenvolvimento emocional do
indivíduo, uma reação tomou lugar do simples crescimento. Deste modo, este indivíduo
possui um crescente processo maturacional perturbado (que pode ser tolhido ou adiado)
e uma esperança (nunca totalmente extinta) de que meio ambiente possa reconhecer e
compensar a deficiência específica que provocou o dano pela falha ambiental.
Em muitos casos, segundo Winnicott, essas falhas são tratadas com êxito, no
próprio lar da criança através de algumas administrações especiais como mimos
proporcionados à ela, cuidados pessoais ou controle rigoroso por uma pessoa que ama a
criança. Um tratamento de distúrbio de caráter precoce sem psicoterapia poderia ser
seguido pela gestão em grupos preparados para dar o que a própria família da criança
não pode dar em termos de administração especial. Aqui, pode-se considerar a
importância da escola já que esta exerce uma função importante na relação entre a
criança e sua famìlia, empenhando um papel de “ponte” entre a comunicação das
necessidades da criança e das possibilidades da família. Winnicott afirma que a família
pode corrigir essas falhas e, quando isso não ocorre, a criança passa, então a se
empenhar para organizar coisas de modo a viver uma vida apesar de seu
desenvolvimento emocional ter sido tolhido, além de estar o tempo todo aberta a
momentos de esperança em que parece possível forçar o meio ambiente a efetuar sua
cura. Winnicott afirma:

Pode-se admitir que não existe uma nítida linha divisória entre o
comportamento anti-social compulsivo de um reincidente, num extremo,
e os exageros quase normais de reivindicações endereçadas aos pais, que
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fazem parte da vida familiar cotidiana. Quando os pais mimam uma
criança, geralmente é possível mostrar (a menos que o estejam fazendo
por razões próprias, independentemente das necessidades da criança) que
estão fazendo psicoterapia, quase sempre psicoterapia bem-sucedida, de
uma tendência anti-social da criança. (Winnicott 1966c, p.295)

O autor afirma que os casos tratados exclusivamente por administração são
inúmeros e ele chama a atenção para o fato de que “o distúrbio incipiente de caráter é
sempre tratado com êxito, especialmente no seio da família, em grupos sociais de todas
as espécies, e independente da psicoterapia” (Winnicott 1965ve, p. 290).
Considera-se também, no ponto de vista aqui demonstrado que o recolhimento
por decisão judicial possa funcionar como um elemento positivo na socialização do
paciente, correspondendo também à cura natural, que comumente ocorre na família do
paciente. Nesta dinâmica, a reação da sociedade foi, para o paciente, a demonstração
prática de seu “amor”, ou seja, demonstrou-se para o indivíduo uma disposição para
“sustentá-lo”, uma sustentação do eu não-integrado do paciente, com um enfrentamento
firme de sua agressão. Para Winnicott, algumas crianças somente conseguirão controlar
seu ódio através do ódio da sociedade com elas por intermédio da administração
satisfatória. Muitas “crianças anti-sociais e turbulentas transformam-se de ineducáveis
em educáveis no regime rigoroso do estabelecimento correcional.” (Winnicott 1965ve,
p.285)
Diante dessas contribuições, pode-se considerar que Winnicott traz soluções e
modos de se prevenir problemas e dificuldades no trajeto do desenvolvimento da
personalidade de uma criança de modo que sua teoria pode ser aproveitada nos
ambientes escolares, principalmente pelos professores. Utilizando-se das afirmações de
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Winnicott, tanto teóricas como práticas, os educadores possuem recursos que os
possibilitam ajudar a criança que necessita de apoio, a família desta criança e toda a
comunidade escolar, além de si mesmo através de uma teoria psicanalítica possível para
tanto.
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INTRODUÇÃO

Pensar as instituições médico-psiquiátricas e os tipos de prática e de saber
por ela veiculados significa, antes de mais nada problematizar como os códigos
administrativos e psiquiátricos circunscrevem a relação saúde e doença, pois o
corpo tornou-se objeto de disputa e disputa pública, toda uma teia de discursos,
de saberes, de análise e de injunções o investiram (Foucalt ,1985, p.29)

Este estudo tem o objetivo de aprofundar o olhar sobre os grupos institucionais
utilizando como exemplo uma equipe multiprofissional de um Ambulatório de Saúde
Mental, a qual fez parte da dissertação de Mestrado realizada por uma das autoras deste
artigo (Lucas, 1998). Pretendemos abordar à partir de uma perspectiva psicanalítica e da
psicologia social as reflexões teóricas sobre grupos institucionais.. A equipe de
profissionais na época da pesquisa nos mostrou como o grupo estabelecia suas relações
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interpessoais e de como o trabalho de atenção em saúde mental se encontrava
deficitário, reproduzindo um modelo hospitalocêntrico.
O grupo de profissionais de um ambulatório de saúde mental está ligado por
diversos fatores: Para se agrupar e constituir saberes, para estabelecer os tratamentos
para os usuários da rede pública, e também, para constituir poderes que acompanham as
políticas de saúde mental.
A instituição Ambulatório de Saúde Mental existe como mantenedora de um
poder estabelecido pelas ciências, ao definir parâmetros para os tratamentos
psiquiátricos, psicológicos e sociais na história dos transtornos mentais Se por um lado,
a instituição existe como uma tentativa de melhorar a qualidade de vida de uma
população, através das práticas profissionais, por outro, pode confinar o homem em
uma alienação perigosa, no qual poderá ser muito difícil desenvolver um trabalho
consciente e crítico.

DELIMITANDO O CAMPO GRUPAL

Como Psicóloga de um Ambulatório de Saúde Mental por três anos
consecutivos (1992 a 1995), uma das autoras teve a oportunidade de vivenciar a forma
como a equipe de profissionais se articulava, como exercia a sua prática, o quanto
diversos fatores interferiam no tratamento proposto pela equipe e como os transtornos
mentais eram vistos pelos profissionais.
A equipe técnica era composta por Médicos Psiquiatras, Psicólogos, Assistentes
Sociais, Fonoaudiólogo e Terapeuta Ocupacional
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O Ambulatório de Saúde Mental foi criado inicialmente para ser um ponto de
referência ao paciente psiquiátrico, visando um tratamento que pudesse conter as
internações, portanto, o objetivo maior da criação do Ambulatório foi o de contribuir
para a desospitalização do paciente. Observou-se que esse objetivo foi sendo diluído ao
longo do tempo, por inúmeros fatores.
A visão da instituição se dividia em organicista e mentalista. De um lado os
psiquiatras tratavam a doença, gerando uma visão fragmentada e limitada do indivíduo,
de outro, os demais profissionais, buscavam alternativas terapêuticas, mas reduziam o
paciente a um objeto de estudo fragmentado também.
Para entender melhor as práticas estabelecidas pelos técnicos é preciso analisar o
grupo de profissionais. O grupo é visto como um campo analítico. Este campo não está
localizado em uma única pessoa, mas, no vínculo, na interação grupal. A possibilidade
de apreender o campo grupal como processo dinâmico e poder transformar este
aprendizado em reflexão para a construção de uma prática de melhor qualidade foram
os objetivos desta pesquisa.

CARACTERIZANDO O PROCESSO GRUPAL

Existem inúmeras teorias acerca dos processos grupais, da dinâmica que os
grupos estabelecem na sua formação e produção. Essa diversidade de abordagens que
perpassa o entendimento que podemos ter sobre grupos expressa o quanto o fenômeno
grupal é complexo.
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Se nos conceitos de grupo formulados cada qual tem uma denominação, não
podemos deixar de observar o quanto esses conceitos se interligam, se intercruzam
formando uma fina rede de conhecimento e informações. Para que a nossa tarefa ganhe
consistência resolvemos fazer um corte epistemológico no referencial psicanalítico e na
Psicologia Social. Essas duas referências partem do nosso próprio caminho na busca de
entendimento dos processos grupais da instituição estudada.
Para Didieu Anzieu12, o grupo é como se fosse um envelope que faz os
indivíduos ficarem juntos. Este envelope funciona como uma rede de ligações entre os
seus membros, constituindo espaço e temporalidade própria. O envelope grupo é vivo,
como a pele que se regenera no corpo.
A partir dessa representação de grupo como um envelope com vida própria,
Anzieu (1993) tece uma imagem de grupo e uma denominação para esta imagem. No
grupo se desenvolve um estado psìquico transindividual chamado “si mesmo de grupo”.
O grupo tem um si mesmo próprio imaginário, que fundamenta a realidade imaginária
dos grupos, que lhe dá uma circulação fantasmática.
Das relações do aparelho psíquico surgem dois conflitos: o conflito isomórfico –
que é um conflito entre uma tendência a realizar a identidade do grupo e a identidade do
indivíduo e o conflito homomórfico – que é a tendência do psiquismo grupal em se
diferenciar do psiquismo individual. Esta relação de forças, para o autor, sempre estará
presente no grupo.
Consideramos importante a obra de Anzieu (1993), pelo modo como designa o grupo,
como um invólucro que contém necessidades, motivações, desejos, projeções e ações

12

Psicanalista francês que na década de 60 propôs importante trabalho sobre a dinâmica dos grupos.
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das pessoas e concordo com Costa (1989) quando diz que o grupo é uma reunião de
pessoas que estabelecem objetivos comuns, e que aí está a compreensão para o grupo.
A este respeito, Costa (1989) esclarece que as instituições,
podem cristalizar em certos momentos, ou em todos os momentos a
fantasia ou imaginação dos indivíduos. Diríamos mesmo que toda instituição,
no fundo, traz a marca do imaginário individual, mas disto não se pode concluir
que analisar a composição fantasmática da instituição signifique analisar o
inconsciente dos indivíduos que nelas projetam suas fantasias (p. 50-51).

Para Bleger (1984) a questão fantasmática faz parte de todo e qualquer grupo
institucional. Nela ocorrem vários mecanismos psíquicos que funcionam como
mecanismos de defesa, regulação e controle social. De acordo com Bleger (1984):
Toda instituição não é só um instrumento de organização, regulação e
controle social, mas também ao mesmo tempo é um instrumento de regulação e
de equilíbrio da personalidade e da mesma maneira que a personalidade tem
organizadas dinamicamente suas defesas, parte destas se acham cristalizadas nas
instituições, nas mesmas se dão processos de reparação tanto como os de defesa
contra as ansiedades psicóticas, no sentido que Melanie Klein dá a este
termo.(p.54)
Avançando na conceituação de grupos, chega-se a teoria de Pichon-Rivière.
Grande parte desta pesquisa se deve a compreensão de grupo operativo desenvolvido
por este e sua aplicabilidade para análise das equipes interprofissionais.
Lane (1994), coloca que o grupo na teoria de Pichon-Rivière
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é um conjunto restrito de pessoas ligadas entre si por constantes de tempo
e espaço, articuladas por sua mútua representação interna, que se propõe de
forma explícita ou implícita uma tarefa a qual constitui sua finalidade,
interatuando através de complexos mecanismos de atribuição e assunção de
papéis.(p.80)

Para Pichon-Riviére (citado em Lane, 1994), o grupo institucional deveria
funcionar com referência a uma psicologia e psiquiatria dinâmicas, pois, estas contêm
uma dimensão histórica e estrutural, com uma dupla abordagem, tanto individual quanto
social. O que se observa é que este pressuposto teórico está longe de ser alcançado, pois,
observamos que a prática ambulatorial, ou, os recursos em Saúde mental são ainda um
campo inexplorado e desconhecido para os próprios trabalhadores em saúde mental, que
não reconhecem a historicidade da instituição que trabalham, nem o processo de
institucionalização da loucura e tampouco os meandros do desenvolvimento das práticas
ambulatoriais.
Lane (1994) esclarece ainda sobre este tema:
Uma abordagem psicológica do ser humano teria de enfatizar
necessariamente, para uma compreensão completa do homem, uma macro e
microanálise em que a primeira abrangeria todo o contexto social, estrutura
relações, etc., e a segunda se direcionaria para o homem formado por este
contexto e, portanto, agindo, percebendo pensando e falando segundo as
determinações

desse

contexto

que,

atuando

como

mediações,

foram

internalizadas pelo ser humano”.(p. 83)
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Portanto, uma análise do processo grupal não poderia deixar de lado a história
do desenvolvimento da instituição, da sociedade, dos poderes que obstaculizam a tarefa
do grupo, mas, que também produzem formas de saber, que engendram maneiras de
tratar o paciente psiquiátrico e psicológico do A.S.M, que fecham e abrem espaços de
ação.
Diante desta abordagem, Lane (1994) considera alguns ângulos para conhecer o
grupo:
a perspectiva histórica do grupo com suas determinações econômicas,
institucionais e ideológicas.
a dinâmica do grupo como um processo grupal.
Desde Pichon-Rivière observamos uma criticidade acerca dos mecanismos
ideológicos que estão por detrás dos tratamentos de uma equipe em saúde mental. Ele
diz (1991):
na história da Psiquiatria procurou-se de tempos em tempos colocar as
enfermidades mentais à partir de um núcleo básico e universal. Essa visão tem
uma concepção organicista, pois estabelece uma divisão entre formas endógenas
e exógenas, sem indicar a correlação existente entre ambas. (p. 1)

Para Anzieu (1993) o grupo muitas vezes é uma ameaça primária para o
indivìduo, pois ameaça a sua unidade (o “eu se constitui como centro da pessoa”) e ao
se relacionar com outras pessoas pode desenvolver um estado de ambivalência ao se
deparar com sentimentos contraditórios em relação a cada membro do grupo e com o
grupo como um todo. Quando este sentimento de ambivalência impera na relação, o
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grupo não consegue se desenvolver e tampouco se superar.

O grupo permanece

estagnado.
É preciso superar esta imagem, este estado de coisas, para poder criar, modificar,
ouvir críticas, se reconhecer, produzir em conjunto.
Assim diz Anzieu(1993):
O grupo é experimentado por cada um como um espelho de múltiplas
facetas lhe refletindo uma imagem de si próprio deformada e repetida no
infinito. A situação do grupo desperta essa imagem de fragmentação indefinida
da pessoa, e, antes de tudo, do corpo”.(p.44)

Esta imagem fragmentada angustia os indivíduos, a ponto deles não saberem
quem eles são e não saberem quem são os membros do grupo. A esses sentimentos
contraditórios, que são de uma angustia muito primitiva decorre a ausência de
identidade individual e identidade grupal.

O grupo não consegue desenvolver um

projeto político, não consegue traçar objetivos.
Por outro lado, esta força também tem o seu contrário. Para Zimerman (1997),
no campo grupal, a galeria de espelhos pode dar aos seus membros a possibilidade de
discriminar, afirmar e consolidar a própria identidade. Se as identidades individuais e
grupais não se consolidam, o grupo não consegue definir seus objetivos. Diz Osório
(1997) a este respeito:
Analogamente ao que ocorre com os indivíduos, pensamos que uma
instituição não será alterada em sua patologia “básica”, a menos que se proceda
a análise de seus elementos estruturais (caracterológicos) e possa ela como um
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todo

se

conscientizar

(adquirir

insigth)

das

motivações

operacionais

(mecanismos defensivos) subjacentes a seus objetivos manifestos.(p. 391)

A instituição precisa trabalhar sempre seus objetivos e saber em que grau está
alicerçado seu núcleo de conflito pois, do contrário haverá um perigo de que o núcleo
conflitivo mude o seu foco e ameace a tarefa grupal.
Podemos chamar este momento, segundo Osório (1997), “ „fenômeno da batata quente‟,
que seria a circularidade da patologia institucional. A cada momento existe um mito na
instituição, um foco conflitivo e quanto maior for o tempo deste processo, pior será o
prognóstico para a instituição”.(p.393)
Para Zimerman (1997), “É inevitável a formação de um campo grupal dinâmico,
em que gravitam fantasias, ansiedades, mecanismos defensivos, funções, fenômenos
resistenciais e transferenciais, etc., além de alguns outros fenômenos que são próprios e
especìficos dos grupos”. (p.28)
Pichon-Rivière(1991) considera que uma estrutura estática do grupo revela que
este está regido por medos básicos, impedindo a sua aprendizagem e a sua
comunicação, enfim, impedindo o grupo de realizar uma “adaptação ativa à realidade”.
Para entendermos como se dá esta adaptação ou inadaptação, Pichon-Rivière (1991)
empresta de Mead o conceito de papel e o reformula.

Papel então, seria “uma

representação tetradimensional que cada um tem de si mesmo em forma de uma gestalt.
Estrutura cuja patologia compreende os aspectos da estrutura espaço temporal da
personalidade”.(p.14)
Existem vários papéis estabelecidos no grupo. Os papéis podem ser de pertença,
afiliação, cooperação, pertinência, comunicação, aprendizagem e tele. porta voz,
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sabotador, bode expiatório, lìder, etc. Considerando estes papéis,“no acontecer do
grupo, determinadas pessoas vão assumir estes papéis correspondentes de acordo com
suas características pessoais, porém, nem tudo se realiza em termos de uma tarefa
positiva”.( Pichon-Rivière, 1991, p.15)
Osório (1997) em relação a estagnação e a paralisação do grupo, coloca que nas
instituições podem ocorrer mecanismos que evocam o instinto de morte, que seria uma
forma de inércia ao movimento em direção a vida, a evolução e as exigências de
diferenciação e de reconhecimento da presença do outro. O seu objetivo seria o retorno
ao estado de onipotência original, cujo paradigma é o narcisismo primário. Um grupo
onipotente não precisa lutar, desenvolver projetos, não consegue antecipar problemas e
tampouco fazer críticas, um grupo onipotente está centrado em si mesmo, achando os
acontecimentos naturais, se bastando a si mesmo enquanto grupo, cada membro do
grupo se encontra fechado em si mesmo.
Além desses mecanismos, existem outros sentimentos, segundo Osório (1997)
que podem prejudicar o processo grupal, tais como: a inveja, a arrogância, a busca do
poder e o servilismo interesseiro.
Numa instituição de saúde mental um dos grandes entraves para minar os
objetivos do grupo e instaurar uma completa alienação na busca de melhores
alternativas para o trabalho institucional está na luta pela busca do poder, que é exercido
pelos seus membros. Sabemos que o homem se une a grupos para também exercer o
seu domínio sobre os demais. O homem vive e sobrevive com essas relações de poder;
a partir daí se estabelece tanto mecanismos construtivos, quanto destrutivos. Podem
ocorrer disputas, que não sejam pelo poder formal, baseado nas funções hierárquicas,
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mas todo um mecanismo de defesa voltado para buscar um poder nas relações
intergrupais e extragrupais também.
Em relação a pesquisa em saúde mental outro poder estabelecido e não falado
abertamente pelo grupo, pode ser o da supremacia da medicina psiquiátrica, mais
especificamente a figura do psiquiatra na tomada de resoluções e direcionamento dos
tratamentos erigidos. O médico psiquiatra, mesmo não estando presente, exerce um
poder extraordinário sobre os demais membros da equipe e sobre os usuários, com a
prerrogativa de que só ele pode “conter” o paciente com transtorno grave, só ele
conhece a chave da normalização de um paciente em surto, ou, em um estado
depressivo intenso. Com uma prática verticalizada de grupo a saúde mental se ancora na
medicalização, na doença e não na saúde.
Além destas considerações, existe outro fator relevante para a análise do grupo,
que é o papel do coordenador, do líder, do diretor ou qualquer outro nome que dêem
para a figura facilitadora do trabalho grupal.
Apesar de serem inevitáveis os conflitos surgidos com a disputa pelo poder, a
instituição vai lidar com este problema de diversas formas. Osório (1997) a respeito do
poder na instituição diz:
toda instituição serve aos propósitos de instrumentar a busca de poder
inerente à condição humana, onde as alianças por ela (instituição) propiciadas
visam a reforçar ou multiplicar o insuficiente poder dos indivíduos que a
constituem. Ter como objetivo terapêutico esvaziar o poder dentro da instituição
é propor-se a aniquilar a própria essência institucional. Nosso propósito deve,
igualmente, ser o de mobilizar ou agilizar a alternância de poderes dentro da
instituição, de tal sorte que se vive um equilíbrio dinãmico que não predisponha
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à cristalização dos modelos autocráticos ou concentradores de poder, que
desvitalizam qualquer instituição e a ameaçam de extinção. A rotatividade do
poder é, destarte, sinônimo de saúde institucional. (p.397)

Para que uma instituição seja considerada equilibrada é preciso que haja uma
mobilidade tal, que faça com que os seus membros possam experimentar buscar
soluções próprias, criar situações e mecanismos propiciadores de encontros.
Zimerman (1997) coloca que há no campo grupal, duas forças opostas: uma é a
de coesão (vínculo L) e a outra é a de disrupção (vínculo h). O vínculo de coesão luta
para que o grupo supere suas dificuldades e produza, o vínculo de disrupção está sob
fortes sentimentos de rivalidades, ciúme, inveja e poder. O autor (Zimmerman, 1997)
revela que nas instituições “o vìnculo K costuma ser atacado toda vez que surge a figura
de alguém que seja portador de uma ideologia nova (Bion denomina a esta pessoa como
o mìstico, gênio ou messias) o qual representa uma ameaça para o”establishment”.(p.25)
O grupo arruma meios para boicotar o místico, esses meios podem ser na forma
de expulsão do grupo, pode ser dado a ele o papel de bode expiatório, podem fingir
aceitá-lo formalmente mas, boicotam as suas idéias, procuram dar ao “mìstico” funções
administrativas para não ter problemas com ele ou, procuram fazer com que as idéias
diferentes sejam assimiladas como se fossem do “establishment”.
Para Anzieu (1993) o grupo muitas vezes é uma ameaça primária para o
indivìduo, pois ameaça a sua unidade (o “eu se constitui como centro da pessoa”) e ao
se relacionar com outras pessoas pode desenvolver um estado de ambivalência ao se
deparar com sentimentos contraditórios em relação a cada membro do grupo e com o
grupo como um todo. Quando este sentimento de ambivalência impera na relação, o
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grupo não consegue se desenvolver e tampouco se superar.

O grupo permanece

estagnado.
É preciso superar esta imagem, este estado de coisas, para poder criar, modificar,
ouvir críticas, se reconhecer, produzir em conjunto.
Assim diz Anzieu (1993):
O grupo é experimentado por cada um como um espelho de múltiplas
facetas lhe refletindo uma imagem de si próprio deformada e repetida no
infinito. A situação do grupo desperta essa imagem de fragmentação indefinida
da pessoa, e, antes de tudo, do corpo.(p.44)

Esta imagem fragmentada angustia os indivíduos, a ponto deles não saberem
quem eles são e não saberem quem são os membros do grupo. A esses sentimentos
contraditórios, que são de uma angustia muito primitiva decorre a ausência de
identidade individual e identidade grupal.

O grupo não consegue desenvolver um

projeto político, não consegue traçar objetivos.
Por outro lado, esta força também tem o seu contrário. Para Zimerman (1997),
no campo grupal, a galeria de espelhos pode dar aos seus membros a possibilidade de
discriminar, afirmar e consolidar a própria identidade. Se as identidades individuais e
grupais não se consolidam, o grupo não consegue definir seus objetivos. Diz Osório
(1997) a este respeito:
Analogamente ao que ocorre com os indivíduos, pensamos que uma
instituição não será alterada em sua patologia “básica”, a menos que se proceda
a análise de seus elementos estruturais (caracterológicos) e possa ela como um
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todo

se

conscientizar

(adquirir

insigth)

das

motivações

operacionais

(mecanismos defensivos) subjacentes a seus objetivos manifestos.(p.391)

CONCLUINDO COM ALGUMAS REFLEXÔES

O trabalho interdisciplinar exige um persistente esforço de colaboração entre os
diversos saberes, para que seja possível superar o domínio de uma ciência e onde teoria
e prática se desenvolvem concomitantemente, com a possibilidade de realizar vários
encontros, com múltiplos saberes.
Para que uma instituição consiga alcançar saúde para sua equipe e seus usuários
é preciso que haja uma mobilidade tal, que faça com que os seus membros possam
experimentar buscar soluções próprias, criar situações e mecanismos propiciadores de
encontros. Entende-se assim que sair da cristalização das práticas estereotipadas e
repetitivas é poder desenvolver um trabalho com criatividade, considerando a
experiência social dos usuários, seus desejos e singularidades.
A pesquisa evidenciou que é preciso construir dentro da nossa cultura, um outro
olhar para essas práticas, em que pudesse ser possível desenvolver um olhar não
discriminador, não hospitalocêntrico, em que pudesse ser possível dar ao usuário (o que
lhe é de direito), uma cidadania, uma equipe que pudesse articular saberes múltiplos, e
não fragmentados do ser humano.
Os tratamentos em sua maioria, dizem respeito ao modo como a cultura
dominante e portanto a cultura “Psi” concebem sua visão de mundo e sua visão do
indivíduo com um sofrimento psíquico. Não podemos nos esquecer que é a partir desta
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visão que as ciências foram sendo estabelecidas: com avanços, retrocessos, evoluções,
involuções. Os trabalhadores em saúde mental vivem este processo, suas práticas são
oriundas desta visão. Com esta pesquisa procurou-se refletir, dentro da nossa cultura o
que significa um grupo de profissionais, que se encontra, para desenvolver uma prática
ambulatorial no âmbito da saúde mental.
Para que a desinstitucionalização do paciente psiquiátrico aconteça é preciso que
os recursos alternativos em saúde mental estejam funcionando.

Não adianta

desmantelar um serviço precário para consolidar outro modelo de atenção análogo ao
Hospital Psiquiátrico. Para que uma equipe multiprofissional se constitua e funcione
como tal, uma das condições prévias é o reconhecimento pelos seus membros de suas
limitações e a aceitação de que poderão melhorar a qualidade de suas intervenções.
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8 - Reflexões acerca das redescrições nosográficas de D. W.
Winnicott: Psicose, Neurose e Depressão.

João Busnardo

Resumo
Busca-se aqui explicitar as contribuições de D. W. Winnicott para o campo da nosografia
psicanalítica, e em especial acerca das afecções conhecidas como psicose, neurose e depressão.
Parte-se da compreensão de que a caracterização e visualização das diversas manifestações
patológicas psíquicas, relacionadas ao diagnóstico, configuram-se em ferramenta fundamental à
prática clínica psicoterápica. Nota-se que, na psiquiatria, a sintomatologia é o ponto de partida
para a classificação das doenças enquanto que, na psicanálise de Freud, o mesmo papel é
atribuído às dinâmicas das relações objetais na administração da sexualidade. Adiante, apontase que Winnicott, a partir de sua teoria do desenvolvimento e amadurecimento pessoal, sugere
diversas redescrições e acréscimos na compreensão da nosografia psicanalítica. Nota-se que a
importância dada ao ambiente e aos níveis de integração e maturidade pessoais destacam-se
frente às questões sintomatológicas e pulsionais, por exemplo.

Palavras-chave: Psicose, Neurose, Depressão, Winnicott, Psicanálise, Nosografia.

Introdução
Associam-se ao tema principal deste trabalho, fundamentalmente, as
problemáticas dos distúrbios psíquicos e de possíveis tratamentos para tais
enfermidades. Vale destacar que, atualmente, diversos estudos apontam para a presença
efetiva de diferentes afecções mentais e suas amplas consequências nos indivíduos e,
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também, na sociedade brasileira13. Nesse contexto podem ser citados: a esquizofrenia
(Lacaz, Bressan, & Mello, 2005), a depressão (Hegadoren, 2009; Lima & Fleck, 2009),
a depressão materna (Motta, Lucion, & Manfro, 2005; Ruschi, 2007), o transtorno de
pânico (Yano, Meyer, & Tung, 2003), o autismo, ou transtorno global do
desenvolvimento (Camargo & Bosa, 2009), entre outros. Ainda, segundo recente artigo
(10 de maio de 2011) publicado no jornal Folha de São Paulo (Pinho, 2011), as doenças
neuropsiquiátricas aparecem no primeiro lugar (19%) entre as doenças crônicas que
levam à incapacidade para o trabalho e/ou para realização de tarefas cotidianas - ficando
a frente, inclusive, das doenças cardiovasculares (13%). Na pesquisa foram
consideradas como afecções neuropsiquiátricas a depressão e a psicose, por exemplo.
Vale ressaltar a alta incidência revelada por este levantamento dos distúrbios
depressivos (18,8% dos brasileiros já tiveram sintomas de depressão; 10% dos
paulistanos já foram diagnosticados com depressão) e psicóticos (1,1% é o percentual
de paulistanos que tiveram psicoses ou transtornos bipolares).
Neste contexto, e iniciando-se um diálogo com o campo psicanalítico, pode-se
inferir que Winnicott nos permite lidar não apenas com as afecções acima citadas, mas
também, a partir de sua apresentação nosográfica diferenciada e de sua compreensão
acerca do sofrimento psíquico humano, indica novas problemáticas antes pouco
aprofundadas, tais como o sentimento de irrealidade ou vazio existencial (Winnicott,
1963a, 1965vf, 1974), o sentimento de futilidade (Winnicott, 1958b, 1963a), a psicose
infantil como tendo sua origem nas falhas ambientais (Winnicott, 1965vi), os
transtornos alimentares como problemas associados ao alojamento da psique no corpo
(Winnicott, 1988), a drogadição associada a problemas na área da transicionalidade
(Winnicott, 1953c), ou a atitude anti-social como derivada da deprivação (Winnicott,
13

Sofrimento psíquico individual e familiar; impossibilidade e/ou limitações sociais; diminuição ou perda
total da capacidade produtiva.
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1958c). Considera-se que a partir da perspectiva winnicottiana, tanto na compreensão
destes fenômenos quanto na aplicação de psicoterapia, é possível caminhar no sentido
da saúde mental e da amenização dos sintomas e sofrimento daqueles acometidos por
determinado transtorno psíquico.
Não obstante, a constatação da importância do diagnóstico, fundamental às
práticas em psicoterapia na atualidade, é aqui, também, ponto central. A esta questão,
associam-se diretamente a visualização dos diferentes quadros clínicos e os aspectos
classificatórios em saúde mental14.
Ao diagnóstico associam-se importantes aspectos ligados à compreensão e
tratamento das afecções mentais, como a origem e características da doença, as
necessidades do paciente15 e seu manejo; informa-nos, também, qual é o tipo de
dinâmica relacional com a qual o psicoterapeuta deverá lidar em um tratamento
associado à determinada doença. Para Winnicott (Winnicott, 1965d, p. 154), o
diagnóstico norteia e orienta o trabalho do terapeuta e sua fundamental relação com seu
paciente e deve sempre ser revisto e reatualizado ao longo do processo terapêutico: “O
fato essencial é que baseio meu trabalho no diagnóstico. Continuo a elaborar um
diagnóstico com o continuar do tratamento, um diagnóstico individual e outro social, e
trabalho de acordo com o mesmo diagnóstico” (Winnicott, 1965d, p. 154).
Deste modo, a compreensão aqui referida afasta-se da visão de diagnóstico como
a eleição de determinada patologia e, consequentemente, todo um conjunto préconcebido de visualização e tratamento de dado quadro patológico. Cito Winnicott:

14

Considera-se, também, que o trabalho psicoterápico deve ser a via principal no tratamento e cuidado de
pessoas que se encontram em um estado de sofrimento ou doença psíquica.
15
Considerando-se a perspectiva winnicottiana, as necessidades do paciente estão diretamente
relacionadas com o tipo de ambiente que é necessário ser provido para o cuidado desta pessoa.
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Meu propósito neste sentido não é tanto o de rotular tipos de
personalidade como o de fomentar especulação e pesquisa nos
aspectos da técnica analítica que se relacionam com a satisfação
das necessidades do paciente em termos de dependência na
situação e no relacionamento analítico. (Winnicott, 1965vi, p.
16).

Atrelado às questões diagnósticas estão os aspectos classificatórios das doenças,
ou transtornos, mentais. Tais aspectos auxiliam as práticas clínicas na medida em que
apresentam especificidades acerca do quadro clínico do paciente e as respectivas
características gerais da afecção que o acomete. Winnicott, apesar de afirmar - em
algumas passagens - todo o valor do corpo teórico psicanalítico do qual parte (em
especial, reconhecendo a base fundamental dada por Freud e os seguintes avanços feitos
por Klein), aponta para novos horizontes: “Desenvolvendo a ideia da dependência
absoluta na mais tenra infância, proponho uma nova maneira de examinar a
classificação de doenças mentais” (Winnicott, 1965vi, p. 16). Faz-se pertinente este
esforço na direção de apontar para aquilo que podemos considerar como uma
redescrição nosográfica proposta por Winnicott na medida em que o autor reformula o
modo de entender as psicopatologias e suas particularidades.
Neste caminho, a partir da reunião das informações relacionadas ao diagnóstico
e aos diferentes aspectos que caracterizam as doenças mentais, o terapeuta encontra-se
em melhores condições de realizar as intervenções e as ações necessárias, de acordo
com seu referencial teórico-clínico, para a busca de melhorias ao longo do processo
terapêutico. Segundo Fulgencio, “A realização de um diagnóstico depende da teoria
sobre o desenvolvimento ou amadurecimento psico-afetivo que se assume como
referência para a formulação dos problemas e a procura de suas soluções clìnicas”
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(Fulgencio, 2010, p. 10). A partir destes apontamentos, pode-se, então, pensar em
possíveis caminhos a serem percorridos, aqueles mais adequados à situação
diagnosticada, inclusive no que se refere ao tipo de psicoterapia indicada. Cito
Winnicott:

Existem, no entanto, muitas variedades de psicoterapia, que
deveriam depender não dos pontos de vista do terapeuta, mas
das necessidades do paciente ou do caso. Quando possível,
aconselhamos psicanálise. Quando não for possível, ou houver
argumentos contra, então pode-se

criar uma modificação

adequada. (Winnicott, 1984i, p. 93).

Deve-se atentar para o fato de que, em consonância com o par terapêutico, nem
sempre é possível fazer psicanálise e, então, necessita-se fazer outra coisa16:

Neste sentido, faço psicanálise quando o diagnóstico é de que
este indivíduo, em seu ambiente, quer psicanálise. Posso até
tentar estabelecer uma cooperação inconsciente, ainda quando o
desejo consciente pela psicanálise esteja ausente. Mas, em geral,
análise é para aqueles que a querem, necessitam e podem tolerála. (Winnicott, 1965d, p. 154).

Deste modo, segundo Winnicott, a decisão sobre o tipo de tratamento de que o
paciente precisa é uma questão que diz respeito às possibilidades tanto do paciente
quanto do tipo de cuidado necessário ao tratamento e, nem sempre é possível aplicar o

16

Adiante, busca-se esclarecer aquilo que Winnicott aponta como tratamento alternativo à Psicanálise
Tradicional.
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método psicanalìtico: “Faço análise porque é do que o paciente necessita. Se o paciente
não necessita análise então faço alguma outra coisa” (Winnicott, 1965d, p. 152). Neste
ponto, deve-se atentar para o fato de que diferentes modos de diagnosticar e
classificar/caracterizar as doenças psíquicas implicam em diferentes terapêuticas.
Historicamente, tanto as primeiras classificações nosográficas psiquiátricas,
quanto a psicanalítica, partiram de uma doença considerada modelo, ou entidades
clínicas típicas, de grande importância associada ao seu contexto histórico (Cf,
Ellenberger, 1970). Ilustra-se tal apontamento ao considerarmos, por exemplo, a
paralisia geral, ou afasia, como doença inicial associada à psiquiatria organicista; o
sonambulismo espontâneo e seu correspondente estado artificial, a hipnose, relacionada
à primeira psiquiatria dinâmica; e, por último, a histeria como enfermidade inicial
associada à Psicanálise (idem).
Por outro lado, sabe-se que Winnicott fez um movimento não neste sentido:
apresentou primeiro uma teoria da saúde para, em seguida, versar sobre suas concepções
no campo da psicopatologia: “Mas precisamos chegar a uma teoria do desenvolvimento
normal para podermos ser capazes de compreender as doenças e as várias imaturidades,
uma vez que já não nos damos mais por satisfeitos a menos que possamos preveni-las e
curá-las” (Winnicott, 1965vc, p. 65).
Não obstante, no campo da Psiquiatria, deve-se atentar para a fundamentação
sintomática associada às classificações nosográficas. Tanto a primeira psiquiatria
dinâmica, datada de 1775 (Ellenberger, 1994), quanto à psiquiatria oficial ou clássica
(dita kraepeliana), datada do início do século XIX, acomodam-se, vale frisar, nestes
moldes: preocupam-se com os aspectos orgânicos, ou anatomopatológicos da doença, e
referem-se à sintomatologia para a descrição e classificação das doenças (Ey, s/d). Cito:
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De início a psiquiatria se instituiu, portanto, como uma procura
nosográfica de espécies mórbidas, e a tarefa principal de todos
os grandes clínicos foi a de descrever os quadros clínicos e as
evoluções típicas. Foi assim que a clínica psiquiátrica se
constituiu. (Ey, s/d, p. 58).

Afastando-se desta perspectiva, e a partir de seu eixo central, na psicanálise
tradicional observa-se que os aspectos nosográficos remetem-se à teoria do
desenvolvimento sexual17 e das dinâmicas de relações objetais para propor seu
delineamento - neste ponto, afastando-se da perspectiva psiquiátrica que se fundamenta
na sintomatologia. É dentro e a partir deste contexto que Winnicott faz suas
considerações relacionadas a este mesmo tema.
Winnicott coloca-se de modo a usar a psicanálise tradicional18 como ponto de
partida para suas considerações e, a partir desta e de suas observações como pediatra,
formula novos constructos, ou seja, o autor nos indica que é um seguidor da psicanalise
e alguém que, concomitantemente, busca contribuir para seu enriquecimento. Cito o
autor em dois momentos: “Meu objetivo é prosseguir na trilha principal da tese geral de
Freud (...). Acredito inteiramente nessa teoria” (Winnicott, 1965vd, p. 207) e, também,
em:

A base de toda psicanálise é uma teoria complexa do
desenvolvimento emocional do lactente e da criança, uma teoria
iniciada por Freud e que vem sendo continuamente alargada,
enriquecida e corrigida. (Winnicott, 1958h, p. 107).
17

Considerando, neste ponto, a regressão a determinado ponto de fixação.
Vale dizer que, conforme exposto anteriormente neste trabalho, a Psicanálise por sua vez também foi
influenciada pela primeira psiquiatria dinâmica moderna e seus desenvolvimentos em torno da descoberta
do inconsciente.
18
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Vale dizer que Winnicott não propõe uma mudança efetiva no modo de
classificação das doenças mentais, seu intuito parece estar em demasia afastado da
proposição de, por exemplo, um novo DSM, e sim mais próximo de uma classificação
funcional, associada a procedimentos clínicos e a um diagnóstico operacional19.
Evidencia-se, aqui, contrariamente aos delineamentos da psiquiatria, a atenção voltada
ao tipo de pessoa que apresenta determinada doença, e não o caminho inverso.
A princípio, Winnicott considera (Winnicott, 1963c, pp. 196-197), com relação à
psiquiatria, que uma classificação inicial deve começar com um agrupamento em três
diferentes categorias: doenças do cérebro com a doença mental consequente; doenças do
corpo afetando atitudes mentais e, por último, as doenças mentais propriamente ditas,
ou seja, doenças que não dependem de doença do cérebro ou de outra doença física - e é
sobre este último grupo que aqui tratamos.
De modo geral, atenta-se neste momento, que Winnicott faz uso de
classificações estabelecidas anteriormente; refere-se à psicose, à neurose, à depressão, à
paranóia e à psicopatia, por exemplo. Entretanto, ele vai além. O autor, ao utilizar tais
classificações anteriores, as associa com outros aspectos como, por exemplo, os níveis
de integração do ego, maturidade relativa e desenvolvimento emocional e com as
relações de dependência com o ambiente. Cito Winnicott justificando a limitação das
classificações clássicas e a funcionalidade de seus apontamentos:

Estou sugerindo que no estudo de uma psicose se deve tentar
fazer uma classificação do meio e dos tipos de anormalidade
ambientais, e do ponto no desenvolvimento do indivíduo em que
19

Para um diagnóstico de deprivação, associado à tendência anti-social, Winnicott deixa claro qual o
manejo clínico associado ao caso - por exemplo.
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essas anormalidades atuam, e que tentar classificar indivíduos
doentes na base do quadro clínico que eles apresentam não leva
a resultados úteis. (Winnicott, 1965h, p. 124).

Deste modo, Winnicott faz reconsiderações e acréscimos acerca das
classificações clássicas já existentes, indicando, apoiado nas contribuições que trouxe ao
campo da psicanálise, aspectos relacionados à gênese, como as falhas ambientais, por
exemplo; dinâmica, como um bebê e seu padrão de comportamento frente à vivência de
determinado tipo de maternagem; e tratamento, quando nos sugere qual a natureza do
ambiente a ser fornecido para que se possa retomar o processo de amadurecimento e
desenvolvimento.
Inicialmente, evidencia-se uma primeira classificação entre psicose e neurose,
considerada extremamente útil pelo psicanalista inglês. Cito: “Desde o começo
dividimos doenças mentais em neuroses e psicoses” (Winnicott, 1963c, p. 197). Este
primeiro agrupamento revela-se de grande importância para uma primeira visualização e
compreensão do quadro clínico de determinado paciente, por exemplo, tendo
funcionalidade na prática clínica - “classificação funcional de extrema utilidade”, nas
palavras do autor. Ainda: “Provavelmente é um tema de consenso geral entre analistas
que é válido o uso das palavras neurose e psicose. Eis aqui uma classificação simples
para todas as doenças mentais” (Winnicott, 1965h, p. 118). Pode-se atentar para o fato
de que, as demais patologias, na grande maioria das vezes, apresentam certa
predominância associada ou a psicose ou a neurose. Por exemplo, no caso das
depressões, como veremos a seguir, Winnicott faz uma distinção entra depressão
psicótica (aproximando-se da psicose) e depressão reativa (aproximando-se da neurose)
- essa última podendo apresentar-se como saudável ou patológica.
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Adiante, serão tratadas com maior especificidade as afecções neuróticas,
psicóticas e depressivas.

Neurose
No campo da Psicanálise Tradicional, segundo Freud (Freud, 1898a) o
mecanismo de defesa dito recalque, a repressão de conteúdos “proibidos”, mantidos
inconscientes e toda problemática que envolve o complexo edípico dizem respeito às
manifestações neuróticas. Freud indicava como tratamento para esse tipo de afecção o
processo analítico tradicional, ou seja, o trabalho de tornar conscientes os conteúdos e
conflitos inconscientes.
Para Winnicott, o indivíduo no qual se manifesta o distúrbio neurótico deve ser
reconhecido como capaz de assim o fazê-lo; ou seja, é necessária certa porção de saúde,
ou maturidade conquistada; houve relativo sucesso no desenvolvimento emocional do
infante em seus primeiros anos de vida20:

É na doença neurótica que encontramos os conflitos que são
exclusivamente do indivíduo e relativamente livres de
determinantes ambientais. É necessário ser suficientemente
sadio na idade pré-escolar para poder ter doença neurótica, para
não se falar de saúde. (Winnicott, 1963a, p. 232).

A perspectiva winnicottiana acompanha a compreensão da Psicanálise
Tradicional ao considerar que a afecção tem suas raízes nas ansiedades ligadas às

20

Tal sucesso significa, grosso modo, afastamento das patologias associadas à psicose.
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fantasias e conflitos inconscientes e, também, relacioná-la com o período associado ao
Complexo de Édipo (Winnicott, 1963c, p. 197).
Entretanto, algumas peculiaridades devem ser apontadas. Primeiro, pode-se dizer
que a problemática fundamental não se relaciona à proibição do incesto, ponto este
fundamental para Freud, por exemplo. Outro ponto central a ser considerado é o fato de
que, em Winnicott, a doença neurótica traz traços, ou heranças, relacionados ao
desenvolvimento anterior, vale dizer, à primeira infância, e que estes remetem ao campo
das psicoses; tais traços, inclusive, podem até mesmo ser evidenciados nas defesas
erguidas contra a ansiedade neurótica. Cito: “Obviamente, o modo como se erigem e se
tornam fixas depende em certa extensão, talvez em grande extensão, da historia do
individuo anterior à sua chegada ao estagio das relações triangulares entre pessoas
completas” (Winnicott, 1963c, p. 197).
Associada ao complexo edípico, e portanto às relações triangulares, a neurose,
então, diz mais respeito às dificuldades na vida pessoal e menos a problemas associados
a conquista e aos estágios de formação e desenvolvimento do eu. Pode-se dizer que são
produções pessoais ligadas aos conflitos internos na vida instintual, associadas à
administração do amor e do ódio nas relações interpessoais (experimentação da
ambivalência). Cito Winnicott: “Afora o estudo de pessoas sadias, é talvez apenas na
neurose e na depressão reativa que é possível se aproximar da doença verdadeiramente
interna, a doença que faz parte do intolerável conflito que é inerente à vida e ao viver de
pessoas normais” (Winnicott, 1965h, p. 124).
Tal perspectiva, que coloca o distúrbio neurótico como inerente às complicações
enfrentadas pelas pessoas ao longo do viver, levanta a seguinte questão: qual seria o
limiar entre o campo patológico e o não patológico? Segundo Winnicott, essa percepção
está relacionada ao grau de rigidez associado às defesas pessoais constituídas pelo
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individuo, defesas necessárias frente às ansiedades associadas à má elaboração da
instintualidade nas relações a três: “A doença aì se chama neurose e é medida pelo grau
de rigidez das defesas pessoais, organizadas para se defrontar com a ansiedade no sonho
da pessoa” (Winnicott, 1963c, p. 203).
Deste modo, é necessário, para que no indivíduo apresente-se o distúrbio
neurótico, certo grau de saúde e que suas defesas frente às ansiedades associadas aos
conflitos ligados à vida instintiva mostrem-se rígidas (Winnicott, 1965vc, p. 65). Tais
defesas podem ser discriminadas (Winnicott, 1989vl, pp. 56-57); são elas: a inibição do
instinto, o sentimento de culpa nos conflitos entre amor e ódio (podendo levar a rituais
obsessivos), manifestações corporais de conflitos emocionais (como cólicas, por
exemplo) e fobias organizadas (evitam situações angustiantes).
Winnicott recomenda, na prevenção de tal afecção, que seja provido o ambiente
necessário para que a saúde seja possível nos estágios iniciais da primeira infância, de
modo que se desenvolvam bases estruturais da personalidade do indivíduo (Winnicott,
1958m, p. 420). No âmbito da terapêutica, o autor recomenda, em casos em que a
problemática central associa-se ao distúrbio neurótico, o fazer enunciado por Freud e
pela Psicanálise Tradicional - a análise tradicional.

Psicose
É certo que se destaque o distúrbio psicótico dentro da obra de Winnicott. A
maior parte de suas contribuições relaciona-se com as fases de desenvolvimento inicial
individual, diga-se primeira infância, e, portanto, dizem respeito a este estágio do
desenvolvimento pessoal.
Vale lembrar que, em um primeiro momento, com Freud, este tema não foi
trabalhado com o mesmo destaque dado à neurose pela Psicanálise Tradicional. Para o
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fundador da psicanálise não havia possibilidade de ocorrer transferência em pacientes
psicóticos, fato que impediria o tratamento e, portanto, limitava o alcance psicanalítico
frente tal afecção (Freud, 1924b). Segundo Freud, o distúrbio psicótico relacionava-se
com o mecanismo de defesa de cisão (quebra do contato com a realidade) e com o
investimento da libido no eu (estado narcísico profundo). Posteriormente, a partir das
contribuições de Melanie Klein, tornou-se possível pensar-se em transferência não
apenas neurótica (Klein, 1952), como também, voltaram-se as atenções para os estágios
iniciais do desenvolvimento pessoal (Klein, 1996a, 1996b).
Em Winnicott é necessário que se aponte uma mudança radical associada à
doença psicótica e, principalmente, a sua etiologia. É possível que se observe que, para
a Psicanálise Tradicional, o cerne da questão psicótica recai, novamente, na
problemática das dinâmicas de relações objetais e na administração da sexualidade.
Winnicott vai além: introduz a questão ambiental como fundamentação principal do
distúrbio psicótico; segundo o autor a afecção origina-se a partir de uma falha ambiental
nos cuidados na primeira infância: “Participei do estudo da ideia de que distúrbios
mentais necessitando hospitalização dependem de falhas do desenvolvimento na
primeira infância” (Winnicott, 1965vi, p. 15); e também em:

Afirmei decididamente que na etiologia da doença psicótica e
em particular da esquizofrenia (exceto na extensão em que
elementos hereditários estão atuantes) tem que se atentar para
uma falha no processo total do cuidado do lactente. (...).
“Psicose é uma doença de deficiência do ambiente”. (...). As
deficiências a que estou me referindo são falhas da provisão
básica. O ponto principal é que essas falhas são imprevisíveis;
não poder ser consideradas pelo lactente como projeções, porque
este não chegou ainda ao estágio de estrutura do ego que torna
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isso possível e o resultado é o aniquilamento do indivíduo. A
continuidade de sua existência é interrompida. (Winnicott,
1963a, p. 231).

Deve-se atentar que a falha ambiental impede que a conquista, ou o caminho
rumo à maturidade (ou desenvolvimento pessoal) aconteça como deveria; a tendência
inata na direção à integração se não sustentada por um ambiente facilitador
suficientemente bom é interrompida. Cito: “O distúrbio esquizofrênico21, neste sentido,
se revela como o “negativo” do processo que pode ser descrito em pormenores como o
processo “positivo” da maturação da primeira e segunda infâncias do indivìduo”
(Winnicott, 1965vi, p. 15). Nota-se que é o caminho no sentido da maturação que é
comprometido frente à falha ambiental (Winnicott, 1963a, p. 232).
Pode-se perceber a importância dada pelo autor para os primeiros meses e,
também, para os primeiros anos de vida. Neste sentido, aponta-se, também, para a
relação existente entre o período de dependência absoluta (primeiros meses de vida) e as
afecções psicóticas (quando há falha ambiental); é neste momento que a doença pode
desenvolver-se e, aqui, Winnicott, pontua seu afastamento com relação à Psicanálise
freudiana, ao destacar as relações de dependência com o ambiente frente às dinâmicas
de relações objetais e a teoria da sexualidade: “Ver-se-á que na tentativa de datar o
inicio da psicose eu estou, portanto me referindo ao grau de dependência do individuo e
não à vida instintiva pré-genital do individuo, nem ao estágio da primazia da zona
erótica do lactente”. (Winnicott, 1965h, p. 124). É também, neste momento (de
dependência absoluta), que a provisão ambiental deve adequar-se as necessidades do
indivíduo sob o risco de organização da doença:

21

Neste ponto, distúrbio esquizofrênico pode ser entendido como de natureza psicótica.
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Podemos considerar os graus de dependência em uma série: a)
Dependência

extrema.

Aí

as

condições

precisam

ser

suficientemente boas, senão o lactente não pode iniciar seu
desenvolvimento inato. Falha ambiental: deficiência mental nãoorgânica; esquizofrenia da infância; predisposição a doença
mental hospitalizável mais tarde. (Winnicott, 1965vc, p. 64).

Apesar de delinear todas as nuances e caminhos da afecção psicótica, com
origem em um padrão falho de provisão ambiental, Winnicott, também assinala para um
possível caminho que significaria ausência de doença, ou seja, é possível que se
considere um processo de prevenção associada a tal patologia. Segundo o autor: “É
necessário dizer, contudo, que se de início se aceita hereditariedade então: a) provisão
ambiental suficientemente boa tende a prevenir doença esquizofrênica ou psicótica (...)”
(Winnicott, 1965vc, p. 65); nesse sentido, tal fazer fundamentar-se-ia na provisão
ambiental adequada, ou suficientemente boa, para que o indivíduo caminhe no sentido
da maturação saudável esperada.

Depressão
Feitas considerações acerca de uma primeira grande classificação das
manifestações psicopatológicas em termos de neuroses e psicoses, aborda-se, neste
momento, a questão das depressões. Este denso tema, “As depressões constituem um
conceito muito amplo de distúrbios mentais” (Winnicott, 1963c, p. 199), segundo
Winnicott, pode ser classificado, grosso modo, como aquilo que está entre o distúrbio
neurótico e o psicótico:
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Seria mais simples do ponto de vista de minha apresentação se
eu pudesse considerar os dois extremos e colocar a neurose em
um extremo e a esquizofrenia no outro. Não posso fazê-lo,
contudo, por causa das doenças afetivas. Entre a neurose e a
esquizofrenia há todo um território coberto pela palavra
depressão. Quando digo entre, realmente quero dizer que na
etiologia destas doenças os pontos de origem da depressão se
situam entre os pontos de origem da esquizofrenia e da neurose.
(Winnicott, 1963c, p. 199).

Tal tema é de grande relevância devido sua elevada incidência na atualidade e,
também por isso, é objeto de amplos estudos em áreas como a medicina e a psicologia.
Vale apontar que, no Brasil, a doença está presente de modo significativo. Segundo
artigo publicado no jornal “Folha de São Paulo” (02 de agosto de 2011), o Brasil é o
país em desenvolvimento que tem o maior índice de incidência desta afecção. De acordo
com tal publicação (Garcia, 2011), no país 18,4% das pessoas já vivenciaram ao menos
um episódio depressivo ao longo da vida22.
O tema, na psiquiatria, é tratado como uma disfunção orgânica cerebral (aspecto
biológico), enquanto que, para a Psicanálise Tradicional, volta-se para a questão da
perda e/ou fixação objetal e para a questão pulsional. Freud trabalha tal questão,
especialmente, em “Luto e melancolia”, e, posteriormente, Klein contribui com o
desenvolvimento do conceito de posição depressiva - usado por Winnicott como
referência para suas ideias associadas ao estágio de concernimento - Winnicott
aprofunda-se neste debate com Klein em “Classificação: existe uma contribuição
psicanalìtica à classificação psiquiátrica?” (Winnicott, 1965h), em “A posição

22

No Brasil, a idade media de ocorrência deste primeiro episódio depressivo é de 24 anos.
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depressiva no desenvolvimento emocional normal” e em “Enfoque pessoal da
contribuição kleiniana” (Winnicott, 1955c, 1965va).
Entende-se que, dentro do pensamento winnicottiano, existe uma expansão de
tais perspectivas anteriores. Em um primeiro momento, vale dizer que, para Winnicott,
o fato de o individuo poder se deprimir é visto como sinal de saúde - existe uma
contribuição por parte do autor no sentido de uma teoria da “depressão saudável”; podese entender que é possível ter saúde na tristeza (Winnicott, 1964e); a depressão pode ser
normal ou patológica (Winnicott, 1953a, 1955c). Inclusive, tal afecção pode ser vista
como evidencia de sucesso relativo em processos de integração anteriores. Ao localizar
a depressão como intermediária (entre psicose e neurose), Winnicott frisa a necessidade
de relativa integração para a conquista da capacidade de deprimir-se:

Em algum lugar entre a psicose e a psiconeurose entra a
depressão. Nesta, a estrutura da personalidade é relativamente
bem-estabelecida. Podemos lidar com esta complicação dizendo
que há depressões que são bastante psicóticas, com coisas tais
como estados de despersonalização fazendo parte do quadro, e
que há depressões que são praticamente psiconeuroses.
(Winnicott, 1989vl, p. 54).

Neste sentido é preciso, frente tal cenário, que se ressalte o caráter amplo das
possibilidades (e complicações) associadas à afecção: “As depressões, portanto, vão do
quase normal ao quase psicótico” (Winnicott, 1963c, p. 199)”. Outro ponto importante,
diversas vezes ressaltado por Winnicott, é o fato de que, nas doenças mentais, existe
muitas vezes a sobreposição de patologias em diversos níveis, ou seja, podemos
encontrar não apenas aspectos psicóticos em uma personalidade essencialmente
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neurótica, mas, também, deve-se atentar para o fator dinâmico da patologia mental:
podendo manifestar-se inicialmente como uma depressão e, em um segundo momento,
caminhar para um quadro essencialmente psicótico, por exemplo. Cito Winnicott:

Quero dizer também que há todos os graus de superposição, que
não há distinções e que na doença psiquiátrica é falso rotular
distúrbios como se fossem doenças de modo que é característico
da

classificação

da

medicina

física.

(Estou

excluindo,

naturalmente, as doenças cerebrais, que na verdade são doenças
físicas com efeitos psicológicos secundários). (Winnicott,
1963c, p. 199).

Do ponto de vista etiológico, Winnicott, novamente, aponta para as falhas
adaptativas ambientais, que resultam em interrupção do processo de amadurecimento
pessoal, como fator fundamental. O autor, inclusive, faz um agrupamento classificatório
acerca do distúrbio depressivo: “É necessário por isso classificar duas formas de
depressão: a depressão reativa e a depressão esquizoide” (Winnicott, 1963c, p. 200).
Noutro momento, mostra-se possível considerar as depressões reativas de dois modos
distintos, o que nos leva aos seguintes modos de manifestações depressivas: depressão
reativa normal (ou simples), depressão reativa patológica e depressão psicótica (ou
esquizoide); vale dizer que as ansiedades e complicações enfrentadas tendem a ser de
natureza semelhante: “Em qualquer um dos casos, o paciente se encontra em
dificuldades com as idéias e impulsos destrutivos que acompanham a experiência dos
relacionamentos objetais” (Winnicott, 1989vl, p. 54).
De modo geral, a depressão reativa e sua terapêutica parece se aproximar muito
do distúrbio psiconeurótico: “Do ponto de vista da psicanálise, a psicoterapia da
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depressão deste tipo não é diferente da da neurose, exceto pelo fato de que, na
transferência, a dinâmica mais poderosa está no relacionamento a duas pessoas baseado
no que originalmente era o lactente e a mãe” (Winnicott, 1963c, p. 200).
Na depressão do tipo reativa simples, considerada a partir da ideia de certa saúde
conquistada, ou dita depressão normal, percebe-se no indivíduo a capacidade de
preocupação com o outro (ou to concern), ou ainda, certo sucesso no estabelecimento
do estágio do concernimento. Essa manifestação não apenas indica que tudo vai bem,
mas também, pode ter contornos terapêuticos e de proteção do verdadeiro self
(Winnicott, 1955c, p. 371).
Não obstante, a depressão psicótica, ou esquizoide, pode apresentar
complicações associadas ao perìodo anterior à formação do eu: “A depressão aì esta
também associada à perda, mas a perda é de uma espécie mais obscura do que no caso
da reação depressiva e se origina em uma data anterior ao desenvolvimento do
indivìduo” (Winnicott, 1963c, p. 200); as defesas, também, organizam-se neste sentido:
“No outro extremo deste grupo das depressões está a depressão psicótica em que há
aspectos associados que ligam esta afecção com a esquizofrenia. Pode haver algum grau
de despersonalização e sentimentos de irrealidade” (Winnicott, 1963c, p. 200). Este uso
de defesas primitivas (psicóticas) organiza-se frente às ansiedades relacionadas à
intolerância à destrutividade; observa-se paranóia associada à possibilidade de
integração. Neste sentido, pode se estabelecer uma linha muito tênue entre o transtorno
depressivo e aquele compreendido como essencialmente psicótico: “Nos casos extremos
desta última, o quadro clínico se parece com o da esquizofrenia e, de fato, não pode
haver uma linha nítida de demarcação entre qualquer forma de uma doença mental e
outra” (Winnicott, 1963c, p. 200).
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Com relação aos aspectos terapêuticos associados ao distúrbio depressivo,
busca-se o trabalho no sentido de possibilitar, através da vivencia terapêutica, a
capacidade de separar fatos de fantasias, de tolerar a destrutividade e de poder vivenciar
a ambivalência sem maiores problemas (ansiedades). Busca-se o desenvolvimento de
capacidades para que possam ser tolerados sentimentos bons (amor) e maus (ódio)
surgidos nas relações interpessoais. Na depressão do tipo reativa, Winnicott recomenta
bases da Psicanálise Tradicional para o tratamento: “Na extremidade normal da
depressão estão aquelas doenças depressivas que implicam maturidade no indivíduo e
implicam um grau de integração do self. Aqui, como na neurose, o psicanalista, mais do
que o assistente social, é indicado (...)” (Winnicott, 1963c, p. 199). Entretanto, quando a
doença é de essência psicótica, o autor deixa claro que a cura deva estar associada à
provisão ambiental adequada - assim como deve ser o manejo de pacientes psicóticos.
Em ambas as variações, é fundamental a sobrevivência do analista frente os ataques do
paciente, cito: “A parte importante da terapêutica do analista no tratamento da depressão
é sua sobrevivência pelo perìodo em que as idéias destrutivas dominam o cenário (...)”
(Winnicott, 1963c, p. 200).

Considerações Finais
A partir, fundamentalmente, de suas contribuições teórico-clínicas, Winnicott
traz novas perspectivas para o campo da nosografia psicanalítica e, consequentemente,
para a prática terapêutica propriamente dita. Ao indicar redescrições acerca da
classificação e descrição das afecções mentais o autor também fornece ferramentas para
o trabalho no caminho rumo à saúde mental e, também, de sua prevenção.
Partindo de um contexto que remete à psiquiatria e à psicanálise tradicional,
Winnicott afasta-se da compreensão de nosografia como um constructo sintomatológico
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(psiquiatria) ou associado às dinâmicas de relações objetais na administração da
sexualidade (psicanálise tradicional).
Em termos nosográficos, o autor considera que uma primeira e importante
classificação dos distúrbios psíquicos deve ser feita em termos de neurose e psicose,
indicando que as demais afecções relacionam-se, mais ou menos intensamente, com um
destes dois grandes grupos. As depressões devem ser consideradas logo a seguir uma
vez que, para Winnicott, é a condição que está fundamentalmente entre os dois grandes
grupos mencionados anteriormente.
De modo geral, pode-se dizer que para Winnicott a classificação e descrição das
doenças vão além do proposto anteriormente pela psiquiatria e pela psicanálise
freudiana. A neurose não diz respeito apenas a problemas associados ao requalque e à
regressão à fixação aos modos de funcionamento associados à fase fálica; ou a um
conjunto de manifestações sintomatológicas; para Winnicott faz parte também da
composição de tal afecção marcas psicóticas da personalidade, herança de toda uma
história e amadurecimento pessoal até o ponto onde se é possível ser neurótico. A
psicose não diz respeito apenas ao investimento libidinal no eu, por exemplo; é marcada
pelas relações com o ambiente e, ainda, origina-se devido a falhas na provisão adequada
ambiental no início da vida. Por fim, o modo de se visualizar as classificações e
descrições dos distúrbios depressivos também é reconsiderado. Outros aspectos além da
perda e/ou da fixação objetal associada aos possíveis caminhos da libido são
consideradas. Para Winnicott, primeiro deve se considerar que a possibilidade de
deprimir-se é sinônimo de saúde; que as depressões podem ser reativas normais
(saudáveis) ou patológicas, aproximando-se aqui do contexto neurótico; ou então
psicóticas. A questão central associada a tais afecções dizem respeito à administração da
destrutividade nas relações e na capacidade de se preocupar com o outro (concern).
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Vale frisar que, ao se evidenciar tais redescrições e escopo segundo o qual se
analisa as doenças mentais, o horizonte a ser vislumbrado diz respeito a como o
aperfeiçoamento da ferramenta teoria pode trazer benefícios para a terapêutica associada
a estes tipos de distúrbios. Como citado em cada um dos itens anteriormente, busca-se
apontar para o modo diferenciado proposto por Winnicott visando o tratamento e a cura
das mencionadas afecções psíquicas.
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RESUMO:
Neste artigo pretendemos, a partir da perspectiva psicanalítica de Winnicott, fornecer subsídios
para as práticas institucionais em saúde mental, em especial aquelas destinadas ao tratamento de
pacientes psicóticos. Deste modo, desenvolvemos a compreensão winnicottiana da instituição,
baseada no modelo da família, como parte fundamental do amadurecimento humano. Em
seguida, apresentamos a compreensão winnicottiana das patologias psicóticas que, grosso modo,
são relativas a falhas ambientais nos estágios iniciais do desenvolvimento emocional humano
cuja característica central é a de dependência ambiental, para então apresentarmos as
proposições de modificação do método de tratamento derivados desta compreensão. Por fim,
fornecemos algumas articulações da clínica das psicoses em ambientes institucionais através
fundamentalmente das noções de manejo e uso ampliado do setting.

PALAVRAS CHAVE: Winnicott, instituição, psicose, manejo, setting

1. Considerações sobre a instituição a partir da leitura de Winnicott
A noção de instituição perpassa, num certo sentido, toda obra winnicottiana. O
ambiente, parte intrínseca do amadurecimento humano, é fornecido, de modo geral, pela
vida em família, a instituição humana por excelência. Os vários modos de relação com o
mundo são providos naturalmente no interior da família, o que significa dizer que existe
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uma progressão na provisão ambiental fornecida pelo grupo familiar que, na saúde, é
adaptada às necessidades da criança.
Logo no início, o bebê vive no mundo dos objetos subjetivos, de modo que a família
corresponde simplesmente a uma extensão de si-mesmo, num estado ainda
indiferenciado. Aqui, em geral, a mãe ocupa uma posição mais direta no que diz
respeito aos cuidados, mas estes são bastante facilitados se apoiados pelo pai. Assim,
visualiza-se a dimensão maior de um contexto, que corresponde ao estabelecimento de
um sentido de lar (Winnicott, 1986d). Posteriormente a criança vai adquirindo outras
capacidades e outros modos de relação com o ambiente, o qual, gradativamente, vai
sendo percebido em sua objetividade. Neste sentido, a criança poderá utilizar o pai,
assim como outros aspectos do ambiente, de novas maneiras (Winnicott, 1957o). Tratase de uma mudança gradativa no sentido de realidade, o que não significa, contudo, que,
uma vez tendo sido alcançado um novo modo de se relacionar, este se torne permanente.
Tal processo contempla idas e vindas que, de certa forma, permanecem por toda a vida.

A criança precisa ser capaz de experimentar os vários tipos de relações objetais num
mesmo dia, ou talvez ao mesmo tempo, por exemplo: você pode ver uma criancinha
aproveitando a relação com uma tia ou com um cachorro, ou uma borboleta, e pode ver
que a criança não só está realizando percepções objetivas, como apreciando o
enriquecimento proveniente da descoberta. Isso não significa, no entanto, que a criança
esteja pronta para viver no mundo descoberto. A qualquer momento, a criança se
mistura de novo com o berço, ou com a mãe, ou com odores familiares, instalando-se
outra vez num ambiente subjetivo. O que estou tentando dizer é que são os padrões
familiares da criança, mais do que qualquer outra coisa, que a abastecem daquelas
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recordações do passado, de tal modo que, ao descobrir o mundo, a criança sempre
realiza uma viagem de volta – e essa viagem faz sentido para ela. Caso seja a família da
própria criança, então a viagem de volta não submete ninguém a pressões, por ser da
essência da família que ela permaneça orientada para si mesma e para as pessoas dentro
dela. (Winnicott, 1986d, p. 130 e 131)

Neste sentido, o que a família propriamente provê é a sustentação da coexistência de
momentos em que a criança volta-se ao mundo e encontra objetos que podem ser
percebidos com certa objetividade e de momentos em que ela retorna a um estado
indiferenciado, do qual o mundo é apenas uma extensão do si-mesmo. O lar comum
abarca todas estas idas e vindas com naturalidade, sem que haja nenhuma reivindicação
significativa de que a criança permaneça em um ou outro estado. Este é o sentido da
adaptação, único meio pelo qual a criança poderá encontrar ao mundo e a si mesma de
um modo que lhe seja sentido como real e que, posteriormente, irá permiti-la
“identificar-se com a sociedade sem um sacrifìcio muito grande do impulso individual”
(Winnicott, 1996g, p. 70).

Bons pais comuns constroem um lar e mantêm-se juntos, provendo então uma ração
básica de cuidados à criança e mantendo, portanto, um contexto em que cada criança
encontra gradualmente a si-mesma (seu self) e ao mundo, e uma relação operativa entre
ela e o mundo. (Winnicott, 1957o, p. 118)

A capacidade de reconhecer o mundo em sua objetividade de um modo pessoal é uma
conquista que se inicia no estágio da transicionalidade. Neste, o bebê que já viveu
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satisfatoriamente cuidados relativos à dependência absoluta, torna-se agora capaz de
esperar, pois um sentido de previsibilidade dos cuidados começa a se estabelecer. Este
espaço entre a mãe e o bebê é o que torna possível experiências em torno dos objetos e
fenômenos transicionais, cujo modelo é o brincar. Trata-se de um espaço (espaço
potencial) onde as relações com o objeto permanecem sob a zona de onipotência do
bebê, ao mesmo tempo em que começa a existir certa percepção da participação do
ambiente: “o objeto tem de ser encontrado para ser criado. Isto tem de ser aceito como
um paradoxo.” (Winnicott, 1965j, p. 165). Ainda que se possa perceber
intelectualmente, em outro momento, que o mundo não é parte da criação individual,
esta sensação persiste por toda a vida e este é um aspecto da saúde: àquilo que nos faz
sentir que o mundo nos diz respeito e que a vida vale a pena ser vivida. Assim, o mundo
adquire, conforme diz Winnicott (1968i), um sentido de playground que é, por sua vez,
uma extensão do lar.
Aqui estamos distinguindo dois modelos de ambiente, relativos ao próprio modo de ser
da criança, que nos parecem fundamentais para a compreensão da função da instituição
destinada ao tratamento de psicóticos: lar e playground. O primeiro diz respeito ao
contexto como um todo capaz de uma adaptação que lhe permite configurar-se como
extensão do si-mesmo e o segundo relaciona-se ao ambiente em sua função de espaço
potencial. Lar precede e inclui playground, de modo que toda relação com o ambiente
que inclua a percepção objetiva de um modo pessoal tem, como base e condição de
existência, um tipo indiferenciado de relação com o mesmo. Dito de outro modo, a
existência do objeto transicional depende da manutenção da existência do objeto
subjetivo, tratando-se, neste sentido, de uma sobreposição e não de uma substituição.
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Assim, de início, o ambiente faz realmente parte do bebê e este aspecto persiste durante
a vida, ainda que outros sentidos de realidade sejam a ele sobrepostos ao longo do
tempo. Desta maneira, uma vez que Winnicott compreende a etiologia das psicoses
relativa a distorções do amadurecimento nos estágios de dependência ambiental, a
instituição comprometida com seu tratamento, segundo tal perspectiva, deve responder a
estes distintos lugares.

2. A compreensão das psicoses e as instituições de saúde mental a partir da
perspectiva winnicottiana
Winnicott compreende a etiologia das psicoses como derivada de problemas
concernentes aos estágios mais inicias de dependência ambiental. Nestes, uma vez que o
bebê ainda não conquistou qualquer diferenciação do ambiente, ou, que esta
diferenciação tenha se estabelecido apenas de modo muito precário, as falhas ambientais
incidem diretamente sobre a distorção dos processos integrativos que caminhariam no
sentido do amadurecimento: “não há, neste estágio tão precoce, nenhum fator externo, a
mãe é parte da criança. Neste estágio o padrão da criança inclui a experiência da criança
com a mãe tal como é em sua realidade pessoal”. (Winnicott, 1965n, p. 59). Por esta
razão, Winnicott afirma que a psicose é mais uma doença ambiental, uma vez que é
relativa a um ambiente que institui um padrão de falhas que se estabelecem como
invasões às quais o bebê tem de reagir defensivamente, interrompendo o curso natural
de seu amadurecimento e se constituindo sobre bases patológicas.
Neste sentido, Winnicott afirma que “o diagnóstico é feito quando o ambiente não
consegue ocultar ou resolver as distorções do desenvolvimento emocional, levando a
criança a organizar-se em torno de uma linha de defesa que se torna reconhecível como
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uma entidade patológica. (Winnicott, 1953a, p. 305). A partir deste tipo de
compreensão, Winnicott proporia modificações significativas para o método de
tratamento das psicoses colocando ênfase num modo de provisão ambiental como
aspecto central do cuidado23: “(...) o quadro clínico das pessoas mentalmente doentes
varia de acordo com a atitude ambiental, mesmo quando a doença no paciente parece
fundamentalmente inalterada (...)” (Winnicott, 1963c, p. 200 e 201).
Vale ressaltar que, a partir da tradição da Reforma Psiquiátrica, com os trabalhos de
Foucault (1977, 1979), Goffman (1961, 1963), Basaglia (1964, 1968, 1982) e outros, a
instituição foi enfocada, de maneira geral, como operadora de uma constrição da
subjetividade. Winnicott, por outro lado, ressalta o sentido da instituição como parte
intrínseca da própria constituição da personalidade, o que, entretanto, tampouco pode
ser descrita como representante da lei ou da castração na estruturação do aparelho
psíquico, tal qual o fez a psicanálise tradicional24. Desta forma, para Winnicott, a
instituição precisa fornecer um contexto no qual seja possível uma vivência de
dependência absoluta, da qual decorrem, posteriormente, outros modos de relação que
acarretam uma utilização gradativamente maior do ambiente. Assim sendo, a
socialização não pode ser compreendida como aquilo que devolve ao indivíduo sua
identidade, da qual ele fora privado, ou, como parte estruturante do aparelho psíquico,
cuja função se define por um balizamento dos instintos. Por isto, a socialização não é
algo a ser objetivado no tratamento. Tampouco o estabelecimento de uma relação de
dependência poderá ser compreendido como alienação do sujeito.

23

A discussão mais detalhada desta modificação do método e de como ela pode ser aplicada a contextos
institucionais será apresentada na seção seguinte.
24
Não nos adentraremos na discussão específica da perspectiva dos autores citados, pois escaparia aos objetivos
do presente texto, do mesmo modo como não abordaremos a perspectiva da “psicanálise tradicional”, cabendo
apenas notar que com esta expressão estamos nos referindo às obras de Freud, Klein, Lacan, entre outros que
tomam o Complexo de Édipo como problemática central para compreensão da estruturação do psiquismo e das
patologias psíquicas.
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Retomando o exemplo da família, podemos dizer que ela não visa socializar seus filhos,
mas, em primeiro lugar, que eles cresçam e que a socialização seja tanto uma conquista
quanto uma necessidade pessoal decorrente do amadurecimento. Isto implica no
reconhecimento da dependência, ou seja, da necessidade que o mundo seja apresentado
em pequenas doses, capazes de serem abarcadas pela zona de experiência do bebê. Aí se
localiza a instituição envolvida com o tratamento das psicoses, cujo modelo é assentado
no funcionamento da família.

Por trás de uma família existe o reconhecimento da necessidade inicial da criança
pequena de uma versão simplificada da sociedade, que possa ser usada para os
propósitos do crescimento emocional essencial, até que o desenvolvimento crie na
criança uma capacidade de utilizar um círculo mais amplo, e na verdade um círculo que
se amplia cada vez mais. (Winnicott, 1996g, p. 70)

O fato essencial, que permite à instituição se configurar num contexto onde o
amadurecimento possa desenrolar, é o de que ela se torne um ambiente confiável, cuja
característica central é a previsibilidade. Muitas coisas acontecem no cotidiano de uma
instituição, assim como na vida em família, mas, em geral, ela permanece funcionando
no mesmo espaço, com as mesmas pessoas e com uma mínima rotina estabelecida, seja
em função do horário das refeições ou de qualquer outra atividade que aí possa ser
oferecida. Neste aspecto, a sua própria existência e funcionamento, em grande parte, já
se configuram como tratamento, uma vez que, ao psicótico, faltou uma experiência
primária de lar satisfatória que é, neste contexto, compreendido como constituinte das
bases da personalidade.
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Não se trata, entretanto, de rotinas rígidas, de técnicas de cuidar rigorosas ou de uma
imunidade ao erro. A confiabilidade é uma característica essencialmente humana e só se
configura como tal exatamente por que é falível. A perfeição mecânica não comporta
presença verdadeira e interesse genuíno, razão pela qual, dela não se pode tirar nenhum
proveito (Winnicott, 1968b). Mães, analistas, cuidadores em geral cometem muitos
erros e isto não é tanto o problema, se eles puderem ser reconhecidos como tal, por meio
da manutenção ou reconstituição da comunicação, que, por definição, só pode ocorrer
entre humanos. Afastando qualquer posição idealizada do analista, da mãe ou do
ambiente como um todo, Winnicott coloca ênfase na capacidade de sobrevivência do
ambiente, um aspecto silencioso da comunicação sob confiabilidade, que diz respeito à
própria precariedade humana. Nas palavras de Dias:

No que compete àquele que cuida, sobreviver significa manter-se por conta própria, dar
continuidade ao que se inicia; é fazer perdurar, preservando incólumes a qualidade da
relação e do ambiente; é, sobretudo, não sucumbir às turbulências próprias do estar vivo
e do amadurecimento – inclusive as que incluem destruição – de quem está sendo
cuidado, ou seja, é permanecer consistentemente a mesma pessoa, com a mesma atitude,
sem retaliação; significa não desanimar, não desistir da tarefa, não se vitimizar, não se
tornar sentimental; manter, a despeito de seus próprios estados de ânimo, os cuidados
com o bebê, ou com o paciente, orientados pelas necessidades deles e não por suas
próprias necessidades. (Dias, 2002, p. 349)

Trata-se de uma questão que expõe àquele que cuida a sua própria precariedade e
falibilidade, especialmente se levarmos em conta que o paciente psicótico, a partir da
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necessidade de reviver a experiência traumática, fará, num certo sentido, com que o
analista ou o terapeuta em geral falhe (fato transferencial).
A psicose se define por um congelamento no processo de amadurecimento que
comporta um equilíbrio entre a necessidade de enlouquecer e o medo da loucura. Isto
porque as falhas ambientais nos estágios inicias não puderam ser experienciadas como
tais na situação original, uma vez que ocorreram em um momento em que o indivíduo
ainda não estava lá como um eu capaz de integrar experiências (Winnicott, 1974).
Como resultado, se estabelece uma organização defensiva contra o ambiente em geral e,
em especial, contra a dependência, ainda que a necessidade mais premente seja a de
retornar a ela, vivê-la de modo satisfatório e retomar o caminho do amadurecimento.
Sua necessidade, portanto, é de uma nova oportunidade de viver a dependência, o que
pode ocorrer por meio de uma regressão num novo contexto, desde que este seja
adaptado às necessidades pessoais do paciente (Winnicott, 1956a).
Por esta razão, o paciente continua a buscar aquele detalhe que se refere ao colapso real
do passado, mas que por não ter sido experienciado, não pôde ser integrado dentro de
uma história temporal, assumindo, desta forma, uma procura dele no futuro. O paciente
precisa lembrar-se do colapso, mas, considerando-se que ele não foi experienciado, não
pode ser lembrado, a não ser por uma nova possibilidade de vivê-lo: “a única maneira
de “lembrar”, neste caso, é o paciente experienciar esta coisa passada pela primeira vez
no presente, ou seja, na transferência. Esta coisa passada e futura torna-se então uma
questão do aqui e do agora, e é experienciada pelo paciente pela primeira vez”
(Winnicott, 1974, p. 74).
A experiência da agonia se atualiza na transferência a partir da reação do paciente às
falhas do analista (Winnicott, 1956a, 1962c, 1974). O paciente usa as falhas do analista
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– que sempre ocorrem, tendo em vista que não há tentativa de uma adaptação perfeita –
com o intuito de reviver a falha original que não pode ser experienciada. O analista é
então colocado no penoso papel do fracasso e é preciso que ele possa reconhecer seu
valor positivo.
O ponto aqui é que, como de maneira geral o analista foi capaz de se adaptar
suficientemente bem às necessidades do paciente, suas falhas não provocaram a ruptura
da continuidade de ser. Desta forma, elas poderão ser abarcadas pela zona de
experiência do paciente desde que o analista seja capaz de reconhecê-las, sem tentar
justificá-las, ou sentir-se culpado ou penalizado por elas. Assim, diz Winnicott (1974, p.
73): “o paciente gradualmente reúne o fracasso original do meio ambiente dentro da
área de sua onipotência e da experiência de onipotência que pertence ao estado de
dependência (fato transferencial)”. Isto permite ao paciente, talvez pela primeira vez,
sentir raiva pela falha, agora reconhecida como parte do ambiente: “a chave para
compreendê-lo é a de que a falha do analista está sendo usada e deve ser tratada como
uma falha antiga, que o paciente pode agora perceber, abarcar, e zangar-se por isso.”
(Winnicott, 1956a, p. 397). Em contraposição à falha original que produziu a ruptura, a
falha que pode ser vivenciada com raiva possui uma função terapêutica. Havendo
reconhecimento por parte do analista, a falha pode ser percebida pelo paciente em sua
externalidade, o que gradualmente o liberta da dependência. Deste modo, se faz
necessário que o analista seja capaz de entender o que está se passando, o que o capacita
a tolerar as tensões inerentes a este tipo de trabalho. Se o analista, por meio de uma
tentativa de ser são ou lógico, se defende da transferência delirante, o paciente perde a
oportunidade de viver a falha original e retomar o curso do seu amadurecimento.
Igualmente, um colapso que é atendido com premência psiquiátrica à cura, tem seu
sentido perdido. É preciso reconhecer a necessidade que o paciente tem de enlouquecer
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e o valor terapêutico que pode ter essa experiência desde que o ambiente possa manejálo adequadamente. (Winnicott, 1989vk).
Todos os fenômenos relacionados à regressão, que podem incluir dependência extrema,
agressividade sob muitas formas, transferência delirante, exigem muito do terapeuta
como pessoa. Este é o sentido da precariedade humana que se faz necessariamente
presente quando nos confrontamos com as dificuldades inerentes ao viver, a que, por
assim dizer, estamos todos sujeitos.
Neste sentido, a instituição pode revelar-se como de fundamental importância também
no que diz respeito à sustentação dos trabalhadores na posição de cuidado. Ela possui
uma estabilidade que excede a do profissional individualmente (Winnicott, 1965e) e se
constitui, deste modo, como a provisão ambiental total, da qual, por um lado, tiram
proveito os próprios pacientes, tal como desenvolvemos até então, e, por outro lado,
pode ser capaz de facilitar enormemente a manutenção do contato do profissional com
as necessidades específicas de cada caso. Logo, descortina-se um aspecto do trabalho
em instituição que diz respeito às adaptações de seu funcionamento de acordo à
particularidade das problemáticas, o que, por sua vez, só pode ser realizado por uma ou
por um número reduzido de pessoas, as quais terão de suportar as tensões inerentes a
este contato direto, promovendo consistentemente um cuidado que pode assumir muitas
formas. Já que cada caso exige uma especificidade de adaptação, não é possível
descrever este trabalho em termos de algo que pode ser estendido a todos os outros
casos. Enfrentar o desafio do caso, manejá-lo de acordo às necessidades que se
apresentam articuladas à provisão ambiental como um todo é então a tarefa do
terapeuta25, tarefa esta que foi descrita por Winnicott (1965e, 1996b, 1996f) como
25

No que concerne às instituições de saúde mental, vale ressaltar que a articulação deste trabalho mais específico
com a instituição como um todo incide sobre questões como organização do trabalho da equipe, planejamento,
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trabalho ou atendimento de caso. No contexto histórico e cultural de sua prática
profissional, este trabalho era, na maior parte das vezes, realizado pelos serviços de
assistência social, mas esta nos parece também uma boa forma de descrever o que
atualmente se chama em saúde mental de trabalho de referência, cuja função principal
se define pela articulação e condução de um projeto terapêutico individual26.
Naturalmente, esta tarefa não se limita somente ao interior das instituições de saúde
mental. É preciso notar que quando falamos de instituições comprometidas com o
cuidado, não necessariamente estamos falando de instituições especializadas. Em alguns
casos, a própria família ou o círculo social mais direto pode funcionar muito bem na
provisão do cuidado, assim como outras instituições de naturezas distintas. Outros
casos, entretanto, exigem manejos alternativos, temporários ou permanentes, seja
porque existe no ambiente um elemento desintegrador, seja porque ele já se configure
como uma ruptura em si mesmo. Nestes casos o que propriamente se precisa é de um
novo lar, o que não necessariamente significa morar concretamente, mas, muitas vezes,
também pode incluí-lo.
Isto traz à tona muitas questões relativas ao lugar das instituições de saúde mental como
articuladores dos cuidados: o trabalho com a família, parcerias com outras instituições
gestão e supervisão. Descrevemos aqui o funcionamento da instituição nos moldes da saúde, mas, assim como a
família, a instituição pode adoecer de muitas formas e, por isto, dificultar muito o trabalho a ser realizado.
Existem muitos trabalhos teóricos e práticos que se ocupam destes aspectos de distintas perspectivas, entretanto,
embora reconheçamos a importância fundamental deste tipo de abordagem, o tema escaparia aos objetivos
propostos para este trabalho, que talvez se restrinja a fornecer algumas contribuições para formulações
posteriores neste sentido.
26

Muitas instituições de saúde mental sejam elas Centros de Atenção Psicossocial, Unidades de Internação e
Atenção à Crise, Unidades de Acompanhamento de Moradias Extra-hospitalares, utilizam como modelo de
organização do cuidado, o trabalho de referência, individual ou por equipes. Este modelo permite que a
condução dos casos em sua especificidade e adequação às suas necessidades através de distintas modalidades de
cuidado que podem ofertadas e construídas junto ao paciente, o que define o que se denomina hoje neste campo
de Projeto Terapêutico Individual. Permite também que tal cuidado se articule em torno de um número reduzido
de pessoas, o que favorece enormemente a possibilidade do estabelecimento de um ambiente mais previsível e,
por isto mesmo, mais confiável.
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de saúde, a utilização da internação psiquiátrica, parcerias com instituições de áreas
afins (trabalho, lazer, cultura, habitação, transporte, educação, etc.), relação com a
comunidade vizinha e com a sociedade como um todo. Entretanto, pensar estas relações
não significa tomá-las, como vimos, pela via da socialização. A partir de Winnicott,
estas relações são pensadas pela via do cuidado relativo à provisão ambiental e da
dependência como questão humana. Neste sentido, apresenta-se a necessidade de
redescrição do trabalho sob outros fundamentos, o que desenvolveremos a seguir a
partir das noções clínicas de manejo e uso ampliado do setting.

3. A clínica do manejo e o uso ampliado do setting
Em função do tipo de problemática psicótica, clinicamente tratam-se de pacientes que
precisam de uma nova oportunidade de viver a dependência, o que pode ocorrer por
meio de uma regressão num novo contexto. Mas, para que o paciente regrida é preciso
que haja uma situação de confiabilidade, cujo estabelecimento depende de uma provisão
ambiental. Em termos do trabalho analítico, esta apresenta-se através do manejo do
setting. Desta perspectiva, existe uma significativa mudança na forma de conceber o
setting, que irá definir a natureza do trabalho clínico em questão. Comparando a sua
com a posição freudiana, Winnicott afirma:

Gostaria de acrescentar que para Freud existem três pessoas, uma delas fora do
consultório. Quando existem apenas duas pessoas, terá ocorrido uma regressão do
paciente no contexto, e o contexto então representa a mãe com sua técnica, sendo o
paciente um bebê. Há um estado seguinte de regressão no qual apenas uma pessoa está
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presente, ou seja, o paciente, e isto é verdade mesmo que num outro sentido, do ponto
de vista do observador, existam ali duas pessoas. (Winnicott, 1955d, p. 383)

Tendo em vista que o estado regressivo se organiza em torno da dependência absoluta,
todos os aspectos do ambiente – o analista, seu comportamento, o setting – não são
reconhecidos pelo paciente em sua externalidade, mas, na medida em que são objetos
subjetivos, formam parte do próprio modo de ser do paciente. É a partir deste
entendimento que Winnicott afirma que a psicose pode ser tratada apenas pelo
fornecimento de um ambiente e que “(...) o contexto torna-se mais importante que a
interpretação” (Winnicott, 1956a, p. 395). O contexto aqui, segundo o autor, pode ser
definido como “(...) o somatório de todos os detalhes relativos ao manejo” (Winnicott,
1956a, p. 395), indicando que o setting se caracteriza por um espaço em todos os seus
detalhes físicos e concretos que são pessoalizados pelo comportamento e pelo modo de
ser do analista, ou, dito de outra maneira, a clínica do manejo, tal como Winnicott funda
a clínica das psicoses, diz respeito à provisão e manutenção de um setting ou de um
ambiente adaptado às necessidades do paciente, de tal forma que este se amalgama com
o contexto para criar uma nova situação de dependência.
Neste sentido, a clínica winnicottiana das psicoses não se fundamenta em processos
mentais ou de verbalização, mas num tipo mais básico e sutil de comunicação que
encontra seu modelo no holding ambiental, em função de que, ela se define menos por
uma técnica e mais essencialmente pelo modo de ser e de se comportar do analista e de
sua capacidade de fornecer e manter um setting adaptado às necessidades do paciente.
Nestes casos, ele diz, “(...) a provisão e a manutenção de um setting são mais
importantes que o trabalho interpretativo” (Winnicott, 1989m, p. 77).
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Trata-se de um trabalho que, por um lado, demanda do analista um deslocamento de sua
posição tradicional, “(...) um analista treinado fazendo outra coisa que não análise
[tradicional] (...)” (Winnicott, 1984i, p. 93) e, por outro lado, admite que tais condições
possam ser encontradas em quaisquer outros contextos sociais que não o da análise.
Considerando que a necessidade de regredir do psicótico é algo que permanece,
independente de quanto funcionalmente conseguiu organizar-se de maneira defensiva,
se ele encontra um contexto que reconhece como confiável e, por isto, capaz de atendêlo, poderá utilizá-lo para a satisfação desta necessidade. A este fenômeno cotidiano, e
por vezes quase imperceptível a olhos corriqueiros, Winnicott chamou de autocura ou
recuperação espontânea.
Um exemplo bastante claro deste tipo de situação é descrito pelo autor no texto a
respeito de um amigo seu, da época em que era estudante. Numa ocasião em que alguns
jovens, entre eles Winnicott, procuravam alojamento num determinado local este amigo
hospedou-se numa pensão dizendo estar doente. Logo, tornou-se o “favorito” da dona
da pensão e passou seis meses deitado numa cama sob seus cuidados (Winnicott,
1987e).
Winnicott retoma este episódio para lembrar que a psicose relaciona-se com a vida
comum, tendo em vista que se colocam em questão a aquisição dos processos básicos
que na infância saudável se configuram como conquistas naturalmente adquiridas em
um ambiente que seja facilitador. Esta é uma das razões pelas quais o autor afirma que a
psicose tem um vínculo mais estreito com a saúde do que a psiconeurose, para a qual é
realmente necessário um cuidado especializado. Assim, o trabalho terapêutico na clínica
das psicoses “(...) vincula-se àquele realizado pelos que cuidam de crianças, pelos
amigos, pela poesia e pelas atividades culturais em geral” (Winnicott, 1955d, p. 392). E,
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neste aspecto, ele pode ser realizado pelos muitos fenômenos curativos da vida
cotidiana e não necessariamente por um trabalho clínico formal:

Vemos que tais condições podem ser encontradas fora da terapia organizada, por
exemplo, nas amizades, nos cuidados de enfermagem que podem ocorrer por motivos de
doenças físicas, em experiências culturais, inclusive as assim chamadas religiosas. Uma
família que continua a cuidar de uma criança fornece oportunidades para a regressão a
uma dependência até mesmo intensa. Realmente, uma característica constante de uma
vida familiar que esteja bem adaptada ao meio social é que essa oportunidade seja
continuamente oferecida, com o intuito de restabelecer e enfatizar elementos do cuidado
que inicialmente pertencem ao cuidado infantil. Vocês concordarão comigo que
algumas crianças apreciam suas famílias e sua crescente independência, enquanto outras
continuam a usar suas famílias de modo psicoterapêutico. (Winnicott, 1984i, p. 99)

Pela própria compreensão da natureza das psicoses, podemos vislumbrar uma clínica
que não se faça em setting tradicional, ou, dito de outro modo, que possa fazer uso de
outros contextos como extensão do cuidado. O setting analítico, aqui, cuja função
principal é a de fornecimento e manutenção de um ambiente facilitador, ganha um
sentido ampliado, se tais condições puderem ser encontradas na vida cotidiana.
Dois motivos são claramente expostos por Winnicott para a utilização do setting de
modo ampliado. O primeiro deles diz respeito à própria limitação que o setting
tradicional pode apresentar na clínica das psicoses, já que a necessidade de um ambiente
facilitador nestes casos não se limita ao tempo estipulado pelas sessões psicanalíticas e
deve recobrir todos os outros momentos da vida do paciente. Neste sentido, Winnicott
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afirma que “no caso do paciente esquizóide ou borderline, este tema de como
manejamos os contatos extratransferenciais torna-se muito uma parte de nosso trabalho
com o paciente. (Winnicott, 1965vd, p. 172)
Isto está relacionado ao fato de que existem regressões à dependência cuja
particularidade não permite que sejam tratadas nos limites do setting clínico tradicional.
Nestes casos, a personalidade, quase como um todo, compromete-se com o processo,
exigindo cuidados que extrapolam o setting tradicional, de maneira que o manejo deve
contar com outras instituições (família, escola, instituições de saúde, internação
psiquiátrica).
A obra de Winnicott, e outras com que ela dialoga, fornece bons exemplos deste tipo de
trabalho, entre eles o caso de Renné, paciente esquizofrênica atendida por Marguerite
Sechehaye) (1951, que encontra citação na obra do autor mais de uma vez. A publicação
do caso, sob o tìtulo de “Autobiography of a schizofrenic girl”, que contém um relato
autobiográfico da paciente e a respectiva interpretação psicanalítica realizada pela
analista, mostra como a condução do caso exigiu todo um trabalho de manejo e de
presença da analista na vida cotidiana da paciente. Outro exemplo, este de um caso
atendido pelo próprio Winnicott, refere-se ao tratamento de Margaret Little (1985) –
publicado na autobiografia da mesma –, cujo processo exigiu, num momento de
regressão, a necessidade de uma de internação psiquiátrica.
Existem também casos publicados pelo próprio autor em que este relata e teoriza sua
forma de utilização de outras instituições no manejo do caso. O caso Patrick, por
exemplo, publicado em “Um caso de psiquiatria infantil que ilustra a reação retardada à
perda (1965f)” e o caso Kathleen, publicado em “Um caso tratado em casa” (1955b),
ilustram a forma como Winnicott utiliza a família destas crianças no fornecimento de
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uma ambiente adaptado às suas necessidades, além de intervenções de outras ordens,
como cartas à escola e aos serviços de assistência social a fim de evitar invasões que
pudessem comprometer o trabalho que já vinha sendo realizado pela família.
O segundo motivo pelo qual Winnicott considera de muita importância a utilização de
settings clínicos de modo ampliado, que está relacionado ao primeiro, diz respeito a um
fator econômico da condução do caso, no sentido de que grande parte do trabalho pode
ser realizado por atitudes ambientais que já estejam operantes e que, portanto, podem
ser utilizadas a fim de diminuir a quantidade de trabalho especializado dedicado à
situação. Este tipo de preocupação é claramente apoiado em sua própria experiência de
trabalho em instituição e de sua relação com profissionais de outras instituições.
Winnicott teve longa experiência em instituições. Trabalhou por exemplo como
psiquiatra consultor do Plano de Evacuação Governamental da Inglaterra, cujo objetivo
era incluir crianças e adolescentes em lares ou instituições na ocasião da segunda
guerra, experiência que lhe propiciou verificar amplamente o efeito no desenvolvimento
emocional da provisão de novos ambientes. É preciso notar, no entanto, que tal
experiência, a princípio, visava que as crianças evacuadas fossem alojadas em lares de
pessoas comuns, o que se mostrou impossível para uma parte dessa população. Aquelas
crianças que apresentavam problemáticas complexas, relativas à provisão ambiental
inicial deficiente, não conseguiam adaptar-se aos lares, já que elas precisavam “(...)
menos de substitutos para seus próprios lares do que de experiências de um lar primário
que fossem satisfatórias” (Winnicott, 1947e, p. 63). Estas crianças foram enviadas a
alojamentos que se prestavam à função de fornecer um lar primário, o que implicava em
organizar um modo de gestão que “(...) já consistia em si-mesma, uma terapia
(Winnicott, 1947e, p. 62).
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Esta experiência mostra, portanto, que o uso ampliado do setting não consiste somente
em favorecer inserções no âmbito da vida social comum, senão a organizar espaços que
possam fazer funções especializadas que, num certo sentido, pertencem e poderiam ser
encontradas na vida comum, mas nem sempre o são. Dito de outro modo, a vida comum
em família, em geral, oferece esta experiência primária de lar, entretanto, aqueles que
não puderam vivê-la de modo satisfatório inicialmente e que, tampouco encontraram
posteriormente na vida ambientes que pudessem suprir tais necessidades, necessitam de
uma instituição que realize tais funções de modo especializado, o que não impede que
ela possa também gradativamente articular, na vida comum, ambientes que funcionem
como extensões do lar primário e que, gradualmente possam também adquirir um
sentido de playground, como desenvolvemos acima.
Caminha neste sentido também o desenvolvimento das Consultas Terapêuticas, relativo
ao trabalho de Winnicott como médico-assistente do Padginton Green Children‟s
Hospital por cerca de quarenta anos, experiência que lhe rendeu uma imensa quantidade
de atendimentos clínicos. As consultas terapêuticas são uma modalidade de atendimento
que levam em conta o fator econômico necessário ao desenvolvimento de um trabalho
clínico em instituição versada sobre a psicanálise (Winnicott, 1971vc) e que possui
grande eficácia com números reduzidos de sessões, considerando que haja um ambiente
que esteja funcionando adequadamente (família, escola, etc.) (Winnicott, 1989d). Ou
seja, é somente porque existe um ambiente operante que o trabalho especializado pode
ser poupado.
Outro exemplo disto refere-se ao longo trabalho desenvolvido por Winnicott junto a
agências de assistência social, a partir do qual pode apresentar, baseado em seus
desenvolvimentos teóricos desde a psicanálise, uma proposta de trabalho nessa área que
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versava sobre o conceito de atendimento de caso, que se define como “um processo de
solução de problemas” e descreve “(...) a função total de uma agência particular no trato
de um determinado problema (...)” (Winnicott, 1965e, p. 177).
Assim, pretendemos fazer notar, por um lado, que muitos aspectos da vida social podem
ser extremamente úteis para a organização de um tratamento com psicóticos e, por outro
lado, não se trata de uma empreitada simples, razão pela qual exige, muitas vezes,
instituições especializadas por um longo período de tempo. A constituição de um lar
primário, questão que está colocada, de maneira geral, para as psicoses, exige
previsibilidade e, sobretudo, sobrevivência a comportamentos que são, muitas vezes,
destrutivos e bizarros, razão pela qual não são facilmente aceitos na vida social e suas
instituições.
O caminho que Winnicott nos aponta define-se pela responsabilidade no fornecimento
de cuidados, que podem ser articulados na vida social de forma totalmente condizente
com seu projeto clínico, desde que haja possibilidades reais, tanto do ponto do indivíduo
como do ponto de vista social. A função fundamental da instituição implicada no
tratamento das psicoses é a constituição de um sentido de lar, que bem estabelecido
pode caminhar para outros sentidos relacionais tais como o playground, um modo de
relação em que o paciente ao encontrar o mundo, encontra-se, ao mesmo tempo, a simesmo neste mundo.
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10 - Vínculos mãe-filho e Resiliência em condição de enfermidade da criança

Letícia Kancelkis Porta
Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia pela PUC-Campinas

Para falarmos em vínculos, é válido, primordialmente, tratarmos do termo
grupo, derivado do italiano “groppo”, usado na terminologia técnica das “belas artes”,
para designar um conjunto de pessoas pintadas ou esculpidas, a formarem um único
sujeito. Relaciona-se o termo com o vocábulo antigo provençal “grop”, significando
“laço”, “união”, supostamente derivado do germano ocidental “Kruppa”, ou seja, mesa
arredondada (Anzieu & Martin,1971).
Compreendendo a psicanálise como sendo uma disciplina cujo foco de atenção
está voltado à busca de respostas em relação à qualidade das primeiras relações na vida
de uma pessoa, bem como aos motivos da angústia e expressão dos sintomas, a
distância que se poderia alegar existir entre ela e a análise de grupo parece reduzir-se
sensivelmente (Neri,1999).
Consideremos, ainda, as ideias de o grupo ser um conjunto capaz de pensar e
elaborar emotivamente e de que o pensamento do grupo opera tendo como base
elementos pertencentes a um espaço ou campo comum, de modo, todavia, que as
formulações teóricas mais importantes no que diz respeito à abordagem psicanalítica de
grupo foram construídas em um período de aproximadamente 50 anos. Durante esse
período, houve uma série de transformações em termos da forma de concepção do
grupo, de maneira que Freud e outros autores, no início do século, referiam-se às
multidões, enquanto Bion, contrariamente, referia-se aos pequenos grupos, oferecendo,
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junto a Foulkes, modelos práticos e considerando o grupo enquanto unidade (Neri,
1999).
É importante notarmos o fato de existirem tais diferenças históricas e
conceituais, percebendo a evolução das idéias, no decorrer do tempo, para que
possamos contextualizar o que nós compreendemos sobre o tema “grupos”,
apresentando, aqui, considerações que possuem coerência com o que acreditamos ser
plausível, neste sentido. Freud (1921/1996) sugere que o indivíduo parece experimentar
uma influência da massa na qual está integrado, passando por modificações, às vezes
bastante profundas, em termos de sua atividade anímica, podendo alterar aspectos de
sua afetividade e atividade intelectual, e, com isto, tendendo a igualar-se aos demais da
multidão, de alguma forma. O Autor admite, então, que, em relação a tais influências,
há uma questão fundamental da vida anímica humana que se trata da sugestão contida
nas massas, diretamente relacionada às condições em que influências carentes de um
fundamento racional suficiente se estabelecem.
Ao mesmo tempo, Freud (1921/1996) parece querer alertar para que nem tudo
pode ser explicado pela sugestão, havendo, algumas vezes, não só a tendência de
experimentar afetos cujos sinais são observados em outros, como também a de reagir de
forma contrária a isto, o que remete ao conceito de libido, ou seja, a energia dos
instintos relativos ao amor, no seu sentido mais amplo. Admite-se, então, sob tal
perspectiva, a existência de laços afetivos na alma coletiva e não simplesmente de
sugestão.
O grupo revela-se essencial para a realização da própria vida mental de um
indivíduo, de forma que ele apresenta a potencial capacidade de satisfazê-lo em relação
a um certo número de necessidades mentais, de maneira praticamente exclusiva, de
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modo que, em qualquer grupo, podem ser discriminadas tendências de atividade mental,
implicando em um encontro “para se fazer alguma coisa”, podendo haver cooperação
entre seus participantes, de acordo com a capacidade de cada um deles. Tal atividade
mental, possuindo características semelhantes às conferidas ao Ego por Freud, foi
denominada “grupo de trabalho” (Bion, 1975).
Bion (1975) propõe, ainda, a existência do que chamou de “suposições básicas”,
as quais, sendo também atividades mentais, parecem obstruir a atividade do grupo de
trabalho, possuindo a característica de consistirem em fortes impulsos emocionais. Tais
atividades originam-se de suposições básicas comuns a todo o grupo, sendo a primeira
delas a de que este último tem como objetivo obter nutrição e proteção por parte de um
líder (suposição de dependência); a segunda, aquela que Bion chamou de grupo de
acasalamento e que se refere a um sentimento de esperança (“messiânica”) de que uma
pessoa ou uma ideia salvará o grupo, esperança esta que nunca pode ser alcançada; e a
terceira suposição, referente à ideia de que o grupo está reunido com a finalidade de
lutar contra algo ou de fugir de alguma coisa (“grupo de luta e fuga”).
Acrescente-se a isto que, conforme afirmam Foulkes e Antony (1967), em todas
as espécies, pode ser constatado, de maneira evidente, que o espécime individual parece
ser destituído da maior importância, sendo que, o fundamental é a sobrevivência do
grupo, da comunidade.
Assim sendo, o grupo diz respeito a um conjunto restrito de pessoas interligadas
por constantes de tempo e espaço, articuladas por recíproca representação interna, em
que há a proposta de uma tarefa, de forma explícita ou implícita, a qual constitui sua
finalidade, interatuando através de complexos mecanismos de atribuição e assunção de
papéis (Pichón-Rivière 1991).
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Com isto, o conhecimento e a utilização da Psicologia Grupal demonstram
destacada importância, comprovada pelo fato de o ser humano somente existir ou
subsistir graças aos seus inter-relacionamentos grupais, passando a maior parte do
tempo de sua vida convivendo e interagindo com grupos diversos. O primeiro grupo
natural por que passa é a família, de forma que, gradualmente, a criança estabelece
vínculos grupais bastante diversificados.
De acordo com Kaës (1977), a cadeia associativa grupal traz a possibilidade de
busca de uma organização interna do material existente, como resultado do inconsciente
do grupo, em que aparecem significados ocultos, reprimidos, que provavelmente não
apareceriam no processo associativo do sujeito singular.
Esta afirmativa consiste em uma das mais valiosas colocações em termos da
importância extrema dos contextos grupais para o ser humano, demonstrando seu
caráter de facilitador elementar do desvelar de tantos conteúdos inconscientes, cujo
significado, ao atingir o nível consciente, pode lhe trazer amadurecimento e bem-estar.
É importante o que nos diz Kaës (1997) quanto ao conceito de “aparelho
psìquico grupal”, que se trata da construção psìquica comum dos participantes de um
grupo, tendo como principal característica a garantia da mediação e troca de diferenças
entre a realidade psíquica (relativa aos seus elementos intrapsíquicos, intersubjetivos e
grupais) e a realidade grupal, em termos societários e culturais.
Neste sentido, o grupo pode ser considerado como um conjunto de indivíduos
que interagem entre si e compartilham determinadas normas em uma tarefa a ser
realizada, de forma que existem movimentos inerentes a esse contexto, relativos a um
verdadeiro “ir e vir”, hora trazendo elementos grupais para dentro de si, hora levando
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fatores internos ao grupo, configurando uma dinâmica peculiarmente enriquecedora,
psiquicamente falando.
Assim, o vínculo configura-se em uma estrutura dinâmica, a qual envolve as
relações de objeto, os processos de comunicação e de aprendizagem, estando em
desenvolvimento ininterrupto e sendo caracterizado como social (Pichón-Rivière,
1982/2000).
Os primeiros vínculos são constituídos com os familiares, tendo como ponto de
partida uma relação íntima e exclusiva com a mãe e, em um segundo momento, o
reconhecimento da presença do pai. Neste momento, a criança passa a estabelecer
vínculos com essas duas pessoas, de sexos distintos, estruturando-se, com isto, uma
relação “tripessoal” (criança- mãe, criança-pai e criança-pai-mãe), trazendo um
enriquecimento e maior complexidade a seu campo social. Estes primeiros vínculos que,
aos poucos, vão se estendendo aos irmãos e outros familiares, são fundamentais para os
relacionamentos posteriores, de forma que, quando o indivíduo provém de um núcleo
desarmônico, pode haver um fracasso de sua parte nos grupos socialmente aceitos,
havendo a tendência a se integrar em grupos marginais (Grinberg, Langer & Rodrigué,
1971).
O termo resiliência vem sendo utilizado, há bastante tempo, pela Psicologia
(Poletti & Dobbs, 2005), sendo que é válido notarmos, primeiramente, a forma como o
dicionário Aurélio o explica: “1. Propriedade pela qual a energia armazenada em um
corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora de uma deformação
elástica. 2. Resistência ao choque.”
Desbaratar os golpes do destino não se consegue facilmente. Há um preço que se
deve pagar por ser resiliente e, ao mesmo tempo, existem possibilidades de se sair das
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situações trágicas. Os resilientes estão feridos, mas possuem a capacidade necessária
para sanar essa ferida, fazendo-a cicatrizar e transformando-a em testemunho de sua luta
e de sua vitória (Poletti & Dobbs, 2005).
Crianças resilientes podem ser consideradas como crianças que enfrentam bem a
adversidade, apesar do stress ambiental, ou situações traumáticas, desde as mais
“simples” até as mais “complexas”, de modo que estas condições de resiliência surgem
em função da interação de processos sociais e intrapsíquicos (Milgran e Palti, 1993).
A conquista da resiliência é influenciada pelo processo de interação da criança
com outros seres humanos, da criação de um vínculo afetivo através do estabelecimento
de uma relação primordial, primária e dinâmica, continente-conteúdo, entre a mãe e o
bebê, evoluindo para uma abertura em direção à triangulação, pai-mãe-bebê,
responsáveis pelas bases da construção do sistema psíquico do homem, pelo processo de
humanização, ou seja, pelo surgimento da sua identidade e capacidade de sonhar,
fantasiar, simbolizar. Assim, a introjeção e identificação com os objetos primários,
núcleo em torno do qual se desenvolve o self, constituem aquilo que propicia a condição
de resiliência (Milgran e Palti, 1993).

A seguir trazemos uma ilustração que diz repeito ao relato de uma mãe frente à
doença degenerativa do filho:
“Sentia minha fé aumentando a cada dia, cultivada pelo amor de Jesus, nosso
Salvador.
Certo dia, Filipe precisou fazer nova ressonância e outros exames. Para tanto,
necessitou de jejum. Ele estava com febre, que já vinha tendo, havia alguns dias, devido
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a seu próprio quadro neurológico. A febre, associada ao jejum prolongado,
provavelmente, foi o que provocou fortes crises de hipertonia. Ele se esticava e ficava
cada vez mais rígido e isto se alternava com espasmos nos bracinhos... enfim, algo que
me trazia grande tristeza, apesar do sustento maravilhoso do Espírito Santo, sem o qual
seria impossível suportar tudo aquilo.
Levamos Filipinho ao hospital em que seu pediatra fazia plantão, naquele dia.
Precisamos interromper a consulta de uma criança, já que Filipe se esticava, sem parar.
Parecia convulsão. O pediatra, então, levou-nos a um quarto do hospital, a fim de dar
um atendimento emergencial, considerando a possibilidade de aquilo ser convulsão, de
fato.
Naquele hospital não havia UTI pediátrica, somente neo-natal. Desse modo,
chamaram uma ambulância para transferi-lo, enquanto dávamos um banho em meu
filhinho para abaixar a febre, que era o que, aparentemente, estava ocasionando aquele
quadro. Além disso, iniciaram a administração de um anticonvulsivante, imediatamente.
Apesar de toda a correria, eu estava relativamente calma, incomparavelmente mais
calma do que estaria se ainda fosse aquela apavorada de antes.
Chegou, então, a ambulância e eu tive que ir no banco da frente, sem poder ver o
que acontecia com meu bebê. Estava em paz, entretanto, sabendo que Deus jamais
abandonaria nem a Filipe nem a mim.
Acabei conversando com o motorista da ambulância, diálogo este que se iniciou
com a minha indignação com um motorista que estava à nossa frente e não nos deixava
passar.
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Com isto, descobri que ele era muito religioso e que, segundo suas palavras, não
era para ele estar ali, naquele momento, mas outro motorista do plano de saúde. Disseme também que não lhe parecia à toa que ali estivesse e que colocaria toda a sua família
a orar por Filipe.
Eis, então, que ocorreu sua quarta internação, desta vez na UTI. Foram poucos
mas difíceis dias (três ou quatro), pelo que víamos (eu e meu esposo) tanto em relação a
nosso bebezinho quanto a outras crianças que nos fizeram chorar. Certamente que eu já
estava sendo transformada por Deus; caso contrário, seria incomparavelmente bem mais
difícil.
Entre uma internação e outra, ele também fazia muitos exames, de sangue,
principalmente. Havia momentos em que parecia não haver mais onde furar. Sempre
orava, pedindo a Deus que o anestesiasse em cada procedimento do gênero, fosse dentro
ou fora do hospital. E eu realmente sentia a presença do meu Senhor fiel, fazendo cada
enfermeiro, cada profissional, um instrumento em suas mãos magníficas e amorosas:
sua veia era sempre encontrada com facilidade, apesar de não ser tão fácil, muitas vezes,
realizar isto em bebês. E Filipe parecia realmente relaxado, nestes momentos.
A cada exame, a cada internação, ao invés de decair, sentia minha fé reforçada,
regada pela água viva do Senhor Jesus. A Sua Palavra (a Bíblia), fosse aberta uma,
duas, três vezes por dia, desde que tivemos o diagnóstico, somente continha promessas
as mais maravilhosas (Porta, 2011).”
Diante deste relato, podemos admitir determinadas premissas, sob olhares
psicanalíticos e vinculares:

182

Em primeiro lugar, a fé parece ter sido o fator primordial para o
desenvolvimento da resiliência materna, em um crescer bastante explícito no
depoimento fornecido.
Considerando-se que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a
prova das coisas que se não vêem, segundo a Bíblia, que representa o ponto central
dessa construção esperançosa e resiliente que a mãe revela, podemos perceber a
existência da crença em algo invisível, transcendental, diante do impossível que se lhe
impõe. Segundo Tilich (1986), a fé refere-se a estar possuído pelo que toca de maneira
incondicional e o êxtase maior é este, sendo que, sob a perspectiva de Winnicott
(1963/1983),

somente

suficientemente boa",

um

"ambiente

facilitador',

expresso

por

uma

"mãe

confiável, permite os processos de amadurecimento e de

crescimento na confiança, o que constitui a base da possibilidade da "crença em".
Desse modo, tanto a mãe quanto a criança parecem usufruir desse
„ambiente suficientemente bom” de que nos fala Winnicott (1963/1983), na medida em
que a primeira demonstra um vínculo baseado em percepções bastante empáticas com o
filho. Ela sabe do que ele mais necessita: ser anestesiado nos procedimentos dolorosos,
por exemplo. Recorre a Deus, o Todo-Poderoso, pois crê que somente Ele é capaz de
realizar os feitos de que carece.
Acreditando que Ele está sobre o domínio de tudo o que lhe acontece, em
termos das condições que ela própria é incapaz de controlar, ela deposita nEle toda a
esperança, bem como seu próprio sofrimento. Com isso, ela simplesmente avança,
reconhecendo sua impotência perante os acontecimentos com o filho, mas, por outro
lado, crendo no seu Pai (Deus) como quem está a lhes acolher e ajudar a todo instante.
Sua crença resulta em resiliência. Alguém Soberano está cuidando dela e
de seu filho. O „ambiente suficientemente bom‟ foi primariamente propiciado a ponto
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de, agora, ela ser capaz de „crer em‟. E o „crer em‟ leva-a a receber de seu Pai o
sustento, o „holding‟, enfim, todo o apoio necessário para o desenvolvimento da
resiliência.
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RESUMO

Um mito é uma narrativa de caráter simbólico, relacionada a uma dada cultura, tal qual a sétima
arte, o cinema, uma complexa manifestação estética, uma representação do mundo, a lente pela
qual a realidade é captada. O cinema é um artefato cultural criado por determinadas culturas,
que refletem as mesmas e, por sua vez, as afetam. Este ensaio apresenta uma análise da
produção cinematográfica Melancholia, de Lars Von Trier. O filme é analisado a partir da
concepção de Pathos, advindo do grego em sua dupla dimensão como sofrimento psíquico
assim como, paixão e passividade e, por meio de recortes de cenas do filme, da mitologia e do
diálogo com a teoria psicanalítica. Ao longo da análise alguns aspectos são abordados: a
estrutura do filme, o suicídio como uma possibilidade diante de uma dor profunda e o impacto e
a sensação de mal estar que a exibição fílmica pode causar no expectador quando, ao assistir o
filme se vê identificado e mergulhado na experiência dolorosa da melancolia. Embora
melancolia não seja um termo atual, a manifestação deste sofrimento psíquico é ressignificada
no contexto histórico da cultura contemporânea, a era do vazio, traduzindo as inúmeras perdas
reais e ou simbólicas que paradoxalmente ameaçam a integridade do Eu na sociedade pósmoderna também considerada narcisista.. Considera-se ao final, a importância do cinema e da
mitologia como instrumentos para análise de um fenômeno contemporâneo, no qual o objeto de
estudo, dialeticamente, tanto é representação da realidade posta, quanto o próprio instrumento
para sua reflexão.

Palavras-chave: melancolia, pathos, narcisismo, psicanálise, mito.
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Melancolia: Pathos e Narciso

O sofrimento psíquico é um dos ou senão o maior fenômeno que acomete e
assujeita o indivíduo a ponto de um excesso desestabilizá-lo, podendo incapacitá-lo de
estabelecer referências de si e do mundo e até mesmo de fazê-lo perder-se de si mesmo
– Uma catástrofe. A este fenômeno dá-se o nome de Pathos, do grego πάθος: paixão,
excesso, catástrofe, passagem, passividade, sofrimento, assujeitamento.
Entre o nascimento e a morte, período em que o phatos se manifesta, linhas
tênues traçam estruturas quase que onipotentes na dimensão psíquica. Uma delas é o
narcisismo, conceito fundamental na teoria psicanalítica, da qual a existência do Eu
nutre-se. Esta linha une opostos, é o oceano do qual emerge o Eu e também o que pode
levá-lo à morte, como reflete o mito de Narciso.

Na versão de Ovídio (1983) "Narciso nasceu portando uma beleza
incomensurável. Vendo essa desmesura e temendo a hybris, sua mãe pergunta a Tirésias
sobre seu destino. “Sobreviverá enquanto não se vir” foi a resposta. Narciso viveu sendo
desejado por homens e mulheres, quando ao debruçar saciando sua sede, viu-se refletido
nas águas. Então, apaixonando-se por sua imagem, faleceu admirando sua beleza."

O processo cujo Eu transpassa o véu entre Ser e não Ser é a própria
melancolia, o co-objeto de estudo deste trabalho.A melancolia é uma tragédia...

...Um desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse
pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição
de toda e qualquer atividade e uma diminuição dos sentimentos
de auto-estima (Freud, 1917).

Embora melancolia não seja um termo atual, o quadro clínico a que ele se
refere no contexto histórico da cultura contemporânea, a era do vazio como refere
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Lipovetsky (2005), traduz a expressão de um sofrimento que revela paradoxalmente a
ameaça da integridade do Eu na sociedade pós-moderna, também considerada narcisista.

Melancolia não é hoje um termo muito utilizado nem mesmo pelos
psicanalistas exceto quando se referem ao texto clássico de Freud de 1917-Luto e
melancolia. (Moraes, 2005). Atualmente depressão é a denominação que mais aparece
embora seja claro que ela abarca uma série ampla de manifestações clínicas. Ainda que
o termo melancolia não seja muito utilizado, podemos dizer que o quadro clínico a que
ele se refere , traduz uma experiência de sofrimento, , que se caracteriza psiquicamente
por um estado de ânimo profundamente doloroso, por uma suspensão do interesse pelo
mundo externo, pela perda da capacidade de amar, pela inibição geral das capacidades
de realizar tarefas e pela depreciação do sentimento-de-Si.

O filme de Lars Von Trier, com o nome Melancholia, nos remete ao mesmo
tempo ao texto original de Freud, Luto e melancolia (1917, 1915), a uma forma de
expressão específica da depressão assim como, traduz também uma experiência de
sofrimento, de expressão do pathos bastante atual e significativa na medida em que o
investimento narcísico se vê ameaçado a cada momento, pelas inúmeras perdas reais e
ou simbólicas promovidas pela nossa contemporaneidade.

Cinema: o filme Melancholia

O cinema é uma complexa manifestação estética, uma representação do
mundo, intrínseca a sua cultura – a lente pela qual a realidade é captada, um artefato
cultural criado por determinadas culturas, que refletem as mesmas e, por sua vez, as
afetam. A sétima arte é também um mito (do grego antigo μυθος, translit. "mithós"),
pois é uma narrativa de caráter simbólico, relacionada a uma dada cultura, que pode ser
abordada e interpretada em perspectivas múltiplas e complementares.
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Eliade (1963) refere que o mito conta uma história sagrada, relata um
acontecimento que teve lugar no tempo primordial, o tempo fabuloso dos „começos‟,
sendo assim, recorrer-se ao mito para compreensão das origens, também se faz para a
gênese do phatos na psique humana

Neste ensaio, a produção cinematográfica Melancholia, de Lars Von Trier,
será analisada a partir da concepção de Pathos, advindo do grego em sua dupla
dimensão como sofrimento psíquico assim como, paixão e passividade e, por meio de
recortes de cenas do filme, da mitologia e do diálogo com a teoria psicanalítica

O filme Melancholia pode ser dividido em três partes, inicialmente um
prólogo, no qual já se anuncia o fim inevitável, e duas outras, intituladas de Justine e
Claire, nome das irmãs protagonistas. Ao observar-se o filme, dois grandes fenômenos
acontecem, (1) o planeta Melancholia aproxima-se da Terra, cientistas calculam as
possibilidades de choque; fugindo às previsões a colisão ocorre, o mundo acaba. E (2)
as irmãs Claire e Justine passam por diversas situações, Justine em sua festa de
casamento começa a adoecer misteriosamente após avistar o planeta Melancholia no céu
e Claire cuidando de sua irmã adoecida sucumbe ao temor de fim iminente, tentando a
todo custo proteger a elas e seu filho, já que seu marido suicida-se ao deparar-se com o
derradeiro fim que os aguardava.

A capa do filme: identidade iconográfica e prelúdio
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Figura 1- A capa do Filme

A Capa do filme, lançado no festival de Cannes, vem com a inscrição “o
fim do mundo será belo” e Dunst vestida de noiva com o bouquet de flores na mão, em
um riacho. A identidade iconográfica do filme apresentada pela capa, nada mais é do
que uma releitura das diversas obras que retratam a Ofélia de Shakespeare. Segundo
Miyoshi (2010) Ofélia representa a imagem idealizada da mulher trágica, predominante
na pintura romântica. Ofélia, a namorada suicida de Hamlet, foi pintada com minuciosa
atenção. Centralizada na composição, a mulher flutua em um lago com a vegetação
fechada emoldurando seu corpo. Alheia ao que a cerca, seu semblante melancólico não
esboça qualquer reação.

.

O lago nos remete ao mito de Narciso, que é filho de Leriope com o rio Cefiso,

vindo, pois, do elemento água. Salienta-se a ligação de Narciso ao elemento natural
água, pois, este é o mesmo que lhe dá e que lhe toma a vida, assim como é o narcisismo
para a dinâmica intrapsíquica.
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A relação entre narcisismo, suicídio e a simbologia do afogar-se no lago,
remete a fantasia de retorno ao útero, que pode ser teorizada como uma atração ao
estado de narcisismo absoluto da vida intra-uterina, seduzindo o suicida a praticar seu
ato derradeiro, como que seduzido pelo canto da sereia, qual Ulisses diante de Circe,
nesta trágica odisséia de regresso ao ventre materno

Cassorla (1992) nos oferece alguns exemplos de fantasias suicidas em que
se notam fenômenos de idealização, como o encontro de uma vida plena de paz num
outro mundo ou do reencontro com uma figura muito querida e idealizada na eternidade.
Isto nos leva a um aspecto básico: o suicida não quer morrer - na verdade, ele não sabe
o que é a morte. Aliás, ninguém sabe. O que ele deseja é fugir do sofrimento.

A luz das considerações expostas verifica-se que em sua identidade tanto
substantiva quanto iconográfica, o prelúdio do filme já está dado. Depreende-se da sua
apresentação inicial que trata-se de um filme que vai falar sobre a melancolia como a
vivência de um sofrimento tão intenso quanto o fim do mundo ou o fim de si mesmo

Prólogo: O fim está dado

No prólogo por 10 minutos - tempo de duração também do prólogo da
ópera Tristão e Isolda, de Richard Wagner, que serve de trilha sonora - o espectador é
tomado por várias cenas em câmera lenta, como se fossem pinturas em movimento.
Justine (Kirsten Dunst) encara a câmera com um profundo olhar de tristeza enquanto
pássaros mortos caem a sua volta. Claire (Charlotte Gainsbourg) carrega o filho Leo
(Cameron Spurr) com dificuldade por um campo de golfe. Um jardim renascentista
cerca um relógio de sol de tamanho desproporcional. . Kirsten, vestida de noiva, aparece
amarrada a fios de lã e depois sendo levada pela correnteza. Um cavalo cai em silêncio.
O gigante esverdeado engole o planeta menor. Colisão. Ouve-se um rumor surdo e
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profundo. Poeira de planetas preenche o ar na explosão que se segue. É o anúncio do
fim do mundo.

Figura 2-Melancholia em rota de colisão com a Terra

Neste início do filme, a dimensão do sofrimento é representada pela
metáfora da ameaça de colisão do planeta Melancholia com o planeta Terra, que na
dinâmica melancólica poderia ser a representação do Super-eu implacável e cruel que
ameaça a integridade do eu.

[...] a angústia de morte, na melancolia, admite apenas uma
explicação: o eu abandona a si mesmo por sentir-se odiado e
perseguido pelo super eu, em vez de amado. O super-eu
desempenha a mesma função protetora que tinha antes o
pai...quando o Eu se acha ante um imenso perigo real, que não
acredita poder superar com suas próprias forças, vê-se
desamparado de todos os poderes protetores e deixa-se morrer”
(Freud, 1923)

Esta cena em que o gigante esverdeado engole o planeta menor denota a
ocupação do planeta no centro das atenções, logo, no centro da consciência. Nisto
remete-nos a Freud (1923) “... a impressão de que o Super-eu obteve um ponto de apoio
na consciência é ainda mais forte. Aqui o eu não se arrisca a fazer objeção; admite a sua
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culpa e submete-se ao castigo.” Castigo esse, que Justine em cena posterior, verbaliza: a
Terra merece seu fim.

Capítulo primeiro: o casamento não consumado

Justine e seu marido chegam de limusine na sua festa de casamento,
entretanto o carro não pode chegar ao seu destino e eles têm de chegar a pé e atrasados.
A ostentação, a riqueza representadas pela limusine, pela residência com campo de
golfe, explicitam o quão, os objetos da realidade – Planeta Terra – são aspectos difíceis
de serem enfrentados por Justine. Ela é cobrada pelo atraso e pela não gratidão aos
preparativos e empenho de todos em quererem deixá-la feliz.

O casamento é um ritual de transformação, a noiva, vestida de branco
está prestes a sair da casa dos pais para ir a casa do futuro marido. Branco, do latim
candidum, transformação é a cor que Justine está vestida, entretanto ela não consegue
macular com o sangue da lua de mel essa brancura, e consumar o casamento.

Para Aulagnier (1999), as relações entre o eu e o outro são relações
marcadas pela tragicidade, pelo conflito, uma vez que todo encontro com o outro é
traumatizante e dado, pois, por um excesso, uma violência. A primeira referência de um
eu que a criança recebe é aquele constituído, esperado e informado pela mãe. É o
chamado "eu-atencipado" que forma-se a partir de um discurso maternal que acaba por
inserir a criança num circuito pulsional e de desejo da mãe. Ela é a porta-voz da criança.
Então, o primeiro eu que habita o corpo da criança, até mesmo antes dela nascer, é
exatamente esse eu, fabricado segundo os desejos e as expectativas de um outro.

A fala de Gabby, mãe de Justine ao discursar no banquete do
casamento diz não acreditar no amor, e aconselha a ela “aproveite enquanto dure”, deixa
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bastante evidente a dificuldade de Justine junto a este tipo e essa fonte de escolha de
objeto.

A forma como se deu a concepção de Narciso é descrita por Ovídio como
um estupro, de que resultou, uma gravidez penosa e indesejada. O pano de fundo
violento em que se dá a concepção e gestação de Narciso indica em sua origem a
aversão às ligações amorosas, que é ressaltada na sua atitude diante de Eco: "Retira as
mãos, não me abraces, afasta-te!", a mesma diante de Ameínias e muitos outros e
outras.

O investimento libidinal que volta para o Eu é visto no final deste capítulo
em que Justine não consegue consumar o ato sexual com o recém marido,
permanecendo indiferente quando ele vai embora, e caindo em um estado de desânimo
profundamente penoso e de desinteresse pelo mundo externo.

Em relação a este processo de adoecimento, esse phatos que se instala
tomando-lhes todas as forças Freud (1917) refere que na melancolia ocorre a
identificação narcísica com o objeto perdido - a sombra do objeto que recai sobre o ego
- considerando sua célebre frase.

Freud ressalta que a perda de um objeto que escapa à consciência é uma
característica central do desencadeamento da melancolia, ao passo que, no luto, temos
clareza do que fora perdido. Há casos no qual sabemos que algo foi perdido, entretanto,
dirá Freud (1917), não podemos discernir claramente o que se perdeu.Se no luto o
mundo torna-se vazio e insignificante, na melancolia o próprio Eu torna-se
insignificante.

Capítulo segundo: Justine liga para Claire
195

Justine liga para sua irmã e informa-lhe que não consegue se orientar, saber
como chegar até a casa dela e então Claire envia um taxi para buscá-la. Nos primeiros
dias de Justine na casa de Claire, ela demonstra o ápice da sintomatologia do
melancólico que pode ser exemplarmente visto na cena em que Justine não consegue
sequer caminhar, alimentar-se e entrar na banheira.

...Um desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse
pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição
de toda e qualquer atividade e uma diminuição dos sentimentos
de auto-estima (Freud, 1917).

Contudo, Claire tenta animá-la, e a convida noutro momento para andar a
cavalo, Justine a principio recusa, mas sua irmã insiste e ambas saem cavalgando, ate
que em dado momento Justine não consegue ultrapassar a ponte sobre um riacho,
possivelmente limite entre a propriedade em que está hospedada e o exterior.
Novamente fica clara a metáfora de desinteresse total pelo mundo, pela realidade
circundante do melancólico.

Freud (1917) ao afirmar que o investimento antes dirigido para o objeto se
volta para o eu e que esse retorno serve para estabelecer uma identificação do eu com o
objeto, esclarece que o objeto já incorporado passa a atrair para si os investimentos de
energias provenientes de todas as direções, deixando o eu (ou outra parte desse eu)
totalmente empobrecido. O objeto incorporado se torna tão excessivo e tão investido
que o próprio eu não se reconhece mais e se perde, tornando-se, pois, a própria ausência
do objeto.
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Cria-se uma engenhoca

Em outro recorte, há uma cena em que o filho de Claire elabora uma
engenhoca para medir a distancia e a velocidade de aproximação do planeta
Melancholia da Terra. Trata-se de um circulo de arame em uma vareta, cujo
alinhamento sobre o tórax e a circunscrição do circulo de arame sobre o planeta daria
tais medidas.

Figura 3 – Engenhoca sendo utilizada por Leo.

A cena na qual o sobrinho de Justine observa Melancholia através de sua
criação é estonteante. As analogias que se fazem entre a melancolia e o espaço, com
suas galáxias e astros demonstram a vulnerabilidade do homem frente à natureza, o
espaço, o inconsciente obscuro. Há uma força, uma energia que não se sabe bem o que
é, por mais que se tente defini-la pelos cânones da ciência, é imprevisível, pode
irromper do nada.

O cunhado de Justine, adepto das ciências, acredita que não há perigo, que
os cálculos não preveem colisão e que estão todos a salvo. O aspecto científico, métrico
corresponde a medida apolínea, portanto solar, iluminada, consciente, enquanto o temor,
a força enigmática, o medo corresponde a medida dionisíaca, portanto ctônica, obscura,
inconsciente. Dessa forma, podemos concluir que algo tenta a todo custo afastar da
consciência, através de defesas, conteúdos recalcados, o que se expressa nas tentativas
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cientificas de racionalizar, negar a possibilidade iminente de colisão através de cálculos
e expectativas probabilísticas.

Também é possível relacionar de forma metalinguística e interlocutória, a
relação entre o filme e o espectador, dado que o planeta é para o personagem, através da
engenhoca, o que o filme é para o espectador através da lente das câmeras que filmaram
as cenas, e também, é a realidade para o aparelho psíquico através dos sentidos – os
olhos.
Ouroboros: retorno ao começo

Segundo o Dicionário de Símbolos (Chevalier & Gheerbrant, 2000) o
ouroboros simboliza o ciclo da evolução fechado sobre si mesmo. O símbolo contém as
idéias de movimento, continuidade, auto fecundação e, em conseqüência, o eterno
retorno.

Na última cena, Justine prepara uma edificação de madeira que lembra uma
cabana que para seu sobrinho é uma caverna, os três adentram nela e esperam o final
derradeiro. Isso remete a representação de retorno ao útero, local onde o Eu é absoluto e
eterno. Importante lembrar que o sobrinho de Justine sempre a convidava desde o
primeiro encontro no filme, a desbravar, construir cavernas, e ela nesse final, constrói
essa estrutura e a chama de caverna para o sobrinho.

Isso remete exemplarmente o comportamento das crianças em geral e suas
brincadeiras com cabanas e ninhos como a fantasia inconsciente de retorno ao útero
como desejo de proteção. Ao mesmo tempo, o mesmo sistema hermeticamente fechado
e perfeito, representação do paraíso (útero), que nutre plenamente a vida, é
simultaneamente um túmulo. Ou seja, a fantasia de retorno ao útero está ligada também
à pulsão de morte.
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No caso de Justine, esse retraimento narcísico aparece como uma tentativa
de defesa diante de uma realidade ameaçadora, que coloca em risco o planeta Terra- Eu,
com a aproximação e possível colisão do planeta Melancholia-Super-eu

Quando deixou de ter graça.
Tchekhov ao ser questionado se sua peça “A gaivota” tratava-se de uma
comédia ou de uma tragédia, respondeu que a tragédia nada mais é do que quando a
peça deixou de ter graça. Ou seja, a tragédia não entretém, não diverte, não causa
prazer.
No filme Melancholia, em todas as cenas o diretor não se importou em
ocultar o final, pelo contrário, já o explicitou desde o início. O prelúdio de que o
mundo acabaria não é mais a surpresa, a tragédia final, o espectador já tem nos dez
primeiros minutos a certeza de como será o final do filme. Trier em entrevista disse que
não se importa com o final, mas como ele se dá. Disso compreende-se a noção de
tragédia como refere Heliodora (2010) como sendo o desgaste que, no pequeno do dia a
dia, corrói a vida aos poucos. Podemos pensar que este desgaste é a melancolia, a
expressão do narcisismo patológico- a depressão dos dias atuais, o Phatos insuportável
na era do vazio.

Esta analogia se mostra bastante importante, pois Melancholia, que observa
e ameaça o pequeno grupo de personagens, poderiam ser os olhos de Justine, ou o olho
da câmera. E é por isso que, se Trier aborda a temática de explosões espaciais, ele o faz,
como disse em entrevista, em sentido inverso do que, por exemplo, um Spielberg.

Os mocinhos ou mocinhas de Lars Von Trier são aqueles que a sociedade
mastiga e descarta. Para utilizar uma expressão conhecida, seus mocinhos são anti199

heróis como em sua produção Dogville (2003). Nessa medida, retomando a analogia
entre o planeta Melancholia e o olho (ou a câmera), o enigma que interessa a Trier não é
aquele que a lente de Hollywood amortece. Seu cinema não é divertido, talvez sequer
entretenha. A aposta não se foca, literalmente, em explosões ilusórias, impossíveis. O
que se vê, através da engenhoca criada pela criança, são os próprios olhos. A explosão é
violentamente possível. Concreta.

Considerações Finais: Mito e Contemporaneidade

O filme Melancholia de Lars Von Trier vem com aparente nonsense e
fantasia causar impacto e indignação no público. Muitos espectadores podem sair da
exibição do filme com a sensação de mal estar e incrível incompreensão do que lhes
causaram essa sensação. O mal estar instala-se não só pelo conteúdo expresso na trama,
mas pela estrutura que é explorada e, o espectador ao assistir o filme se vê identificado e
mergulhado na experiência dolorosa da melancolia.

Embora melancolia não seja um termo atual, a manifestação deste
sofrimento psíquico é ressignificada no contexto histórico da cultura contemporânea, a
era do vazio, traduzindo as inúmeras perdas reais e ou simbólicas que paradoxalmente
ameaçam a integridade do Eu na sociedade pós-moderna também considerada
narcisista.

O espectador através do olho da câmera sente a produção cinematográfica
como sendo um super-eu que questiona e denuncia o excesso de investimento no eu,
que leva ao individualismo tão presente na sociedade contemporânea e pode assim
como as águas de Liríope gerar um narcisismo que pode afogar, sufocar e destruir. Fica
assim, a sensação inquietante ao final do filme para ser elaborada pelo espectador.
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Neste sentido, considera-se a importância do cinema e da mitologia como
instrumentos para análise de um fenômeno contemporâneo, no qual o objeto de estudo,
dialeticamente, tanto é representação da realidade posta, quanto o próprio instrumento
para sua reflexão.
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escola e profissionais
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Psicóloga Clínica com Mestrado pela Tavistock Clinic e University of East London.
Coordenadora do Núcleo de Atendimento Pais-Bebês, Supervisora e Docente no Setor de
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I - Introdução

Como parte de nossa função analítica no trabalho com transtornos autísticos, além do
contato direto com estados de mente bastante primitivos, acompanhamos de perto a
intensa angústia de familiares e profissionais junto à crianças em que a continuidade e
espiral gradativa de trocas interativas e dialógicas não são alimentadas pelo combustível
comum do retorno comunicacional e afetivo. Empatizamos com o sofrimento psíquico
dos cuidadores, na ausência ou prejuízo de aspectos ao mesmo tempo tão banais quanto
fundantes e essenciais do desenvolvimento infantil, como não olhar, parecer não ouvir,
não se interessar pelo brincar ou por demonstrações de afeto, se isolar.
Reflexões clínicas e conceituais contemporâneas discutem a questão da atividade mental
do analista como convocação viva e ativa do paciente para o contato (a “reclamação”,
ingrediente presente na “companhia viva” em Anne Alvarez, 1994), a partir de
incipientes rudimentos de interesse, elementos proto-vinculares que se fortalecem em
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seu conteúdo relacional a partir do investimento desejante e subjetivante do analista no
canteiro de obras psicanalítico (Mendes de Almeida, 2008; Silva, Mendes de Almeida,
Barros 2010). Expandindo este canteiro de obras para o âmbito mais amplo de cuidados,
nos vemos muitas vezes na função de manter vivos, reconhecer, resgatar, restituir,
restaurar, e fortalecer os investimentos tão ameaçados de fragilização, vulneráveis até a
uma possível extinção, dos cuidadores no contexto familiar e educacional.
Desenvolvimentos da teoria e da técnica psicanalítica (Alvarez e Reid, 1994; Lasnik,
1995; Sherkow, 2008) informados por contribuições de D. Stern e C. Trevarthen na área
do desenvolvimento, da observação psicanalítica da relação pais-bebês e seus
desdobramentos, a partir do trabalho de Gianna Williams e Marisa Mélega (Sonzogno e
Mélega 2008), da consulta terapêutica em D. Winnicott e suas aplicações por S.
Lebovici (1983,1986), das intervenções conjuntas nas relações iniciais ( Mendes de
Almeida, Marconato, Silva, 2004; Silva, 2002; Mélega, Mendes de Almeida, 2007) e de
questionamentos da própria técnica de trabalho com os pais ao longo do trabalho
analítico tradicional com a criança (Lisondo e outros, 1996), nos propiciam continência
e holding a ansiedades parentais de maneira integrada ao atendimento analítico da
criança, seja em modalidades de atendimento conjunto pais-criança, seja em
atendimentos individuais à criança, acompanhados com maior frequência e sem receio
de interferências nocivas ao setting analítico, por sessões periódicas de contato com os
pais da criança com o próprio analista. O próprio analista se dispõe muitas vezes a
articular a rede de apoio circundante, ou a fazer ligações com as instituições ou
instâncias responsáveis pelos cuidados, como na ilustração clínica aqui relatada.
Tal construção envolve também ampliar o contato da criança e dos pais com a
experiência de sofrimento psíquico, considerando um aumento no gradiente de vivência
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de estados emocionais e a movimentação no continuum entre estados de não integração
e integração como parte fundante do desenvolvimento humano. Dos estados primitivos
naturais de não integração que ao não encontrar continência, regulação e modulação no
ambiente psíquico dos cuidados parentais, se condensam em terror sem nome, angústias
catastróficas, medo do colapso, estados de dissolução, liquefação, angústias de
aniquilação, à possibilidade de experiência (integrada!) de dor e sofrimento psíquico,
mesmo que em incipiência de representação, muitas tramas temos a tecer no trabalho
com estados autísticos. Estados autísticos e sofrimento psíquico? Com certeza, temos aí
uma díade em risco, polêmica e com dificuldades de encontro, sintonia, e interação,
pronta para um encaminhamento a uma intervenção nas relações iniciais.
No contexto das facilidades e dificuldades relativas à inclusão escolar e social de
crianças com transtornos autísticos, ressaltamos o caráter ao mesmo tempo integrador
da própria inclusão do olhar analítico junto à família e educadores. Se por um lado, a
entrada do analista pode propiciar novas construções, pode também, de certa forma,
apresentar-se paralelamente e justamente por isso, como disruptiva em relação às
"rotinas" (inclusive psìquicas) estabelecidas como parte de uma “homeostase protetora”
frente ao sofrimento emocional.
Ilustrarei tais aspectos a partir do caso de uma criança pequena em análise, no
qual nos deparamos com questões seminais do estabelecimento de uma mente com
capacidade para tolerar estados de diversidade e plasticidade emocional, incluindo
experiências de descontinuidade que poderiam (ou não) vir a ser representadas e
vivenciadas como sofrimento psíquico.

II - Mathias, seus pais e constituição de uma rede de continência
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Manejando fraldas e mamadeiras: de pacificadores aplacadores de desconforto à
possibilidade de regulação e modulação
Mathias chega para análise com 3 anos e 1 mês: criança com marcado
funcionamento autístico, e pais bastante ávidos por iniciar um trabalho analítico após
avaliação recentemente realizada.
De fato, logo que a analista e psiquiatra encaminhante comunica estes dados, a
mãe entra em contato e comparecem os pais para uma conversa em que se incluem, a
eles e aos profissionais (fono, escola, profissionais psi) como parte de uma “força
tarefa” para abordar o autismo de Mathias. Referem que, talvez por serem pais de filho
único, não haviam se dado conta das dificuldades do filho, achavam que era parte de um
desenvolvimento comum (“achavam tudo bonitinho”.). Ressentem-se por não terem
sido alertados antes pelos contatos pediátricos iniciais.
Tendo reconhecido as dificuldades apontadas na recente avaliação, ressaltam o
atraso na fala de Mathias, sua dificuldade para deixar a fralda e a mamadeira, “apego”
intenso e ansioso a determinados objetos (tais livros, tais vídeos e paninho), intenso
ranger de dentes.
Trazem um envelope enorme expressando sua perplexidade diante de toda a
normalidade dos exames (pezinho, ressonância magnética do encéfalo, audiometria,
cromatografia de aminoácidos) e o diagnóstico agora indicado de maneira definida, de
Transtorno Autístico. Mathias freqüenta pré-escola normal durante período integral.
Realiza 2 sessões semanais de fonoaudiologia, de onde parte o encaminhamento para a
avaliação psiquiátrica e psicanalítica.
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Inicialmente os encontros com Mathias se realizam com seus pais, seguidos de
algumas sessões individuais exploratórias. A partir daí, começamos um trabalho de três
sessões semanais com Mathias e uma sessão mensal com os pais.
Desde o início, chama a atenção a expressão de “expectância” de Mathias. Olhos
enormes abertos, sugerindo um contato direto, sem mediação, que às vezes parece
assustado, às vezes distante, longe, em direção a um “suposto” vazio, mas às vezes
conectado, mesmo que rápida e fugidiamente. Triste? Em sofrimento? Mathias é uma
criança que desde já chora “sentido” e não só “desesperado”. Que “sentido” podemos
encontrar em seu choro “sentido”? Suas expressões faciais e atmosfera emocional
sugerida oscilam com uma rapidez de segundos. Pode estar aparentemente calmo e
envolvido e de repente parecer irritado e reagir com movimentos abruptos, ou
interromper uma onda de irritação com um repentino sorriso (ora mais, ora menos
conectado, com movimentos saltitantes, olhando a própria mão que se move
delicadamente à frente e acima de seu rosto).
Muito de sua expressão se dá por sons de respiração, laleios, variações na
emissão de sons, ora sussurrados, ora guturalizados, manifestações que associo ao
repertório do bebê no contato com as figuras de cuidado primário, e que tenho tentado
amplificar num contexto relacional. É interessante pensar aqui no limiar entre
ritualização, manifestação autística versus exploração e sementes de comunicação.
O ranger dos dentes é mesmo surpreendente, com a boca fechada a tensão
rítmica ecoa pelo ambiente. Interrogamos-nos aqui sobre os limiares entre uma ainda
não nascente experiência de sofrimento psíquico, e o desconforto de uma experiência
sensorial de excitação, sobrecarga, tensão, envolvidas em estados de blindagem e
couraça física para fazer frente a uma ameaça de colapso e iminente dissolução –
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vivência somatopsìquica ainda não representável, sem figurabilidade e “pensabilidade”
como sentimento a ser comunicado ao outro via linguagem ou expressão
compartilhável. Em alguns momentos, o ranger só desaparece totalmente quando se
alterna com acessos de choro cujo sentido não parece ainda acessível, mas em que sua
musculatura se distonifica completamente, suas defesas (?) se desarmam e seu silêncio
ou sons bizarros são substituídos por um choro forte, sequente, até aparentemente
dirigido a algo (alguém?), conduzindo algo (de si?), que percorre seu “soma”
aparentemente passando de leve por sua “psique”, mas sendo muitas vezes interceptado
por uma interrupção repentina, ou dis(solução) interna. Tais oscilações têm sido tema de
nossas “conversas” em sessão. Vamos alinhavando pela narrativa analìtica e constante
nomeação de situações, pessoas, estados, um continuar existindo e continuar sendo o
mesmo, apesar de inesperadas variações, que mesmo sem se constituírem ainda como
sofrimento, ou dores psíquicas (e até por isso mesmo), se configuram como disrupções
que assolam seu senso de coesão.
Muito de nosso trabalho inicial se dá na área dos cuidados pais-criança e
conexão com os profissionais de saúde e educação envolvidos. Mathias vem
inicialmente de fralda às sessões. Além dos pais mencionarem que Mathias ainda não
conseguira deixar a fralda e a mamadeira, nota-se que Mathias, garoto grande, forte e
robusto, às vezes parece sentir e se incomodar com um algo mais em seu corpo (a fralda
no calor do verão). Até aí, segundo os pais, Mathias não dera sinais de vontade de fazer
xixi e coco e ficava SEMPRE com a fralda. Os pais percebem os sinais (produtos
externos) quando ele já está fazendo. Parecem, de certa forma, “protegidos” também
pela “fralda” da rotina da fralda constante, já que os sinais são muito incipientes, não
correspondem à necessidade de autonomia e sinalização esperada. Segue-se um rumo de
cristalização de uma atitude de não reconhecimento da necessidade corporal e de não
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comunicação de eventos corporais para além de um si mesmo. Tais eventos não se
caracterizam então como partindo de um corpo significado pelo olhar do outro/cuidador,
que poderia estabelecer um circuito de subjetivação. Menos sinais (ou pelo menos bem
mais sutis), reduzida comunicação, maior indiferenciação, gerando cada vez mais
cristalização caracterizam um círculo vicioso (nesta questão particular do controle
vesical e esficteriano, mas também no reflexo desta situação para outras áreas do
desenvolvimento). Ficam aqui dramaticamente evidentes as interfaces tão significativas
entre o psicológico e o somático do bebê e da criança pequena, matriz primária da
maneira como os desconfortos podem ser sentidos, percebidos, significados, registrados
como marca do self a partir do olhar do outro.
Nesse contexto, demanda-se ao psicanalista um aumento de acuidade
observacional e um investimento na crença da não extinção das possibilidades de
discriminação e subjetivação. Integrando dia-a-dia e mundo-pretendente-a-psíquico,
começamos a combinar de Mathias ficar sem fralda no horário das sessões, passar no
banheiro antes, e ao dar algum sinal de desconforto ou começo de xixi ou coco durante
a sessão, irmos rápido para o banheiro.
As idas ao banheiro que se seguem durante as sessões demonstram a
possibilidade de reconhecimento gradativo de Mathias de sua necessidade interna, mas
são entremeadas por alguns escapes. Um deles, mais espalhado e descontrolado, é
particularmente constrangedor (sofrido e doloroso!) para o pai acompanhante, e neste
momento nossa atitude analítica de poder metabolizar e tolerar esses aspectos de
descontrole, e tomá-los como parte necessária de um percurso de mudança, é importante
para a não culpabilização dos pais e para uma continuidade da tentativa em contexto de
vulnerabilidade, aspecto que muitas vezes aparece como subjacente a reduções de
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investimento, descrédito e desesperança em transtornos tão assoladores da
intersubjetividade quanto os quadros autísticos.
“Protegidos” então não (só) pela fralda, mas também pelo setting e olhar
analítico, Mathias e os pais conseguem estabelecer uma comunicação e sensibilidade
aos sinais de necessidade, até com um incipiente som “xi” por parte de Mathias.
Demonstram poder construir dispositivos alternativos de continência e regulação de
fluxos entre o dentro e o fora, o si e o outro, e fazer uso de envoltórios psíquicos de
qualidade interna e relacional (o vínculo dos pais e da criança com a analista, o
investimento do analista e dos pais na subjetividade da criança, o reconhecimento da
criança de seus sinais internos e o interesse na comunicação destes sinais ao outro,
culminando com a possibilidade de desenvolver o controle vesical e esfincteriano).
Resignifica-se o desconforto e o percurso dos incômodos somáticos na esfera de
uma possível comunicação de um estado de si para um outro receptor e proporcionador
de cuidado significativo que traz transformação e redução de tensão. Aqui a homeostase
antes garantida pelas vias da repetição, estereotipias, rotinas automatizadas e terror à
frustração, chega por uma rota alternativa.
Tal proposta de poder ficar sem a fralda e seu desenvolvimento alcança a Fono e
à escola através de contatos entre nós profissionais (telefônicos e pessoais), mas
também através da iniciativa dos próprios pais que se sentem mais confiantes para
prossegui-la. A questão de mamadeira e copinho também tem manejo similar em
contatos com a escola. Inicialmente, Mathias vai sempre com mamadeira para a escola,
a escola se constrange de lhe tirar a mamadeira, já que em casa ele fica direto com ela.
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Com o aumento da capacidade de continência dos pais, favorecida pela rede de
cuidados fortalecida pelo olhar analítico, os pais se sentem mais capazes de receber e
transformar as reações de intolerância a mudanças e insistência em manter a
uniformidade do filho, aspectos sabidamente presentes em quadros autísticos. (Com
compreensivas, mas arriscadas recaídas, como por exemplo, não conseguir evitar que
Mathias carregue, para lá e para cá, dentro e fora de casa, um prato grande redondo de
porcelana pelo qual, por um tempo, mantivera uma ritualística obsessão.)
As professoras se sentem encorajadas a substituir a mamadeira por um copo
igual ao que as outras crianças usam, num dia em que eu estou visitando a escola.
Converso sobre Mathias, seus desenvolvimentos e dificuldades, com a coordenadora e
professora. Depois visito seu grupo, num momento de refeição em que Mathias está
sentado à mesa com as outras crianças. Seu tempo de permanência no local é mais curto
do que a maioria das crianças, ele não demonstra interesse em se alimentar, nem se
sente atraído pelas novidades que a professora e auxiliares entusiasmada e afetivamente
lhe apresentam. Delineia-se um cenário em que a inclusão real parece ameaçada, com
Mathias sendo relatado como alguém que, por sua agitação, precisa sair do lugar em que
os outros estão. A mamadeira é algo que o mantém junto, “tranquilo”, sem suposto
“sofrimento” (para si e para os outros), mas somente supostamente “incluìdo”. Fica
evidente que a possibilidade de substituir a mamadeira, elemento facilitador para mantêlo “no grupo”, se faz mais possìvel num momento em que tanto Mathias quanto os
cuidadores podem contar com mais olhares e mais alternativas de cuidado e
compreensão, incluindo a crença de que ele tem capacidade de tolerar um processo de
mudança e separação de condições de fusão e indiferenciação. Tais rupturas,
inicialmente compreensivelmente sentidas como muito difíceis pelos pais cuidadores, só
puderam ser realizadas de maneira genuína e incorporada, quando eles próprios
211

puderam crer em sua própria capacidade de tolerar tais mudanças também e se sentir
fortalecidos em suas novas alternativas de continência oferecidas. Este aspecto ilustra
como os rituais autísticos se mostram, de certa forma "confortantes" e, como a entrada
do analista constitui-se ao mesmo tempo como disruptivo e integrador.

Miragens e possibilidades na cena analítica
Verifica-se até aqui como os contatos pais-profissionais, e inter profissionais
(escola, fono, analista) se mostram essenciais para criar uma rede em sintonia quanto a
situações básicas para o desenvolvimento de uma criança pequena como Mathias em
que as interfaces entre o físico e o mental são tão fundamentalmente interconectadas.
Refiro-me às integrações entre hábitos da vida diária e crescimento psíquico, incluindo
a possibilidade de se vislumbrar alguma tolerância ao desconforto psíquico e sua
necessidade de significação,
Relato agora uma pequena vinheta de final de sessão em que tais questões se
manifestam mais diretamente na cena analítica:
... Matias pega o pote de massinha, que também lhe interessava pouco quando o
apresentei a ele. (Ele esfarelava um pouquinho da massa e logo a abandonava. Agora
tem se interessado mais e quer comê-la). Me “pede” no gesto para tirar o celofane que
recobre a massa. Pega pedaços maiores, manipula com mais consistência. Brincamos de
fazer bolas de massa. Uma bola rola para o chão e Mathias segue seu percurso, vê onde
ela vai e a pega novamente. (Diferente de indiferenças anteriores e pouca continuidade
em situações similares) Comento sobre como ele acompanhou a bola, viu onde ela foi e
a trouxe de novo prá nossa brincadeira (relaciono em mente com um senso de agência e
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de continuidade em sua intencionalidade se desenvolvendo). Mathias tira pedacinhos
menores, mais esfarelados do que as bolas, mas também mais consistentes do que antes,
e acompanha com som de c c c c. Junto uma panelinha e coloco alguns pedacinhos.
Mathias acompanha. Mexe discretamente em sua bermuda, perto do bumbum. Será
sinal de reconhecimento de vontade de fazer coco? Ou alguma associação menos
imediata? Pergunto se ele está com vontade de fazer coco, e comento algo como agora
ele sabe que tem uma vontadinha de xixi e coco dentro dele que avisa quando ele quer ir
ao banheiro. Ele está notando mais suas vontades e o que precisa fazer para se sentir
melhor. Mathias continua fazendo os som c c c, às vezes parece co co co co, às vezes
mais ca ca ca ca, mas não parece precisar se mobilizar para ir ao banheiro, como em
outros momentos faz. Será então uma relação (bolinha, caca, coco, algo que tem a ver
com bumbum, banheiro) de outra ordem, mais proto-representacional? Estaríamos na
ordem do proto-relato, e de um incipiente brincar? Miragem ou possibilidades?
Na hora de sair, guardamos as coisas, Mathias leva o livro que ele trouxe da sala
de espera e a girafinha que ele traz agarrada de casa. No encontro em baixo com os
pais, Mathias é recebido direto dos últimos degraus da escada, ainda no alto, pelo colo
da mãe. A relação mãe-criança parece ainda não suportar as transições de chegar ao
chão, se desligar de uma “cuidadora”/analista, ficar consigo um átimo, e se dirigir a um
outro “outro”. A modalidade parental de contato proposto ainda é de extensão e
continuidade, ainda é a de mãe-bebê de colo, mesmo numa situação em que parece
haver a possibilidade da instauração de pequenas descontinuidades, e de um caminhar
com um esqueleto próprio (motoramente é claro que sim, mas psiquicamente será que é
sentida como tal pela dupla?) Nossa antecipação da possibilidade é fundamental, como
elemento parental cuidador/continente/investidor em nosso bebê (trio pais/criança) que
começa a poder crescer e dar seus passos. Nosso olhar para as potencialidades da
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criança e dos pais, fora do automatismo comprometido a reduzir as tensões do imediato,
pode introduzir gradativas brechas que flexibilizam as expectativas de terrores não
nomeados sempre à espreita e previnem escaladas de ansiedade, ajudando a promover
uma condição mais estável para lidar com mudanças e reconhecer capacidades comuns
nem sempre tão evidentes.
Os pais comentam que as coisas estão bem, mas que como Mathias ficou
ruinzinho de saúde um tempo, ele voltou à mamadeira (O pai diz: ela! apontando para a
mãe carinhosamente). Agora também estão às voltas com a dificuldade de fazer coco no
banheiro. Ele quer sempre a fralda para fazer coco e fica segurando se não vem a fralda.
(A fralda acaba vindo). (Acho interessante a correspondência de temáticas na sessão e
no relato dos pais e comento que Mathias também parece estar às voltas com esta
questão do sentir vontades, reconhecer a vontade, saber onde quer ir). Eles comentam
que com o xixi já está ótimo, ele avisa e vai tranqüilo.
Aceno tchau para o Mathias, ele olha bem atento. Enquanto Mathias sai na frente
no colo da mãe, o pai brinca de acenar tchau para o filho. Mathias olha com uma cara
séria e repreensiva, olhar intenso e contínuo, e balança a cabeça em um “não” gestual
para a compreendida “despedida” do pai. Impossìvel não sentir, além de um simples
estranhamento e de uma reação à quebra da uniformidade, a compreensão e evocação de
uma comunicação e de um proto-pensamento, ou processo proto-mental em curso.
Haverá aqui algum incipiente espaço para notar/estranhar/tolerar/sentir a separação e até
abrigar em sua mente-em-construção a dúvida (será que ele vem ou não?). Ou será que
se trata simplesmente, ainda neste ponto, de uma percepção do pai como um objetocoisa, quase ainda inanimado/extensão de si, não autônomo, que ousa desafiar o
estabelecido e mudar de lugar, “fazendo de conta” que não vai junto.
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Ao ver Mathias sair e manter o olhar, checando a saída do pai e olhando para
mim que ainda fico dentro, penso em processos de proto-discriminação em importante
desenvolvimento. Miragem ou possibilidades? Ao nível da apreensão sensorial é
indiscutível que ocorre uma percepção de diferenças: o pai que sempre sai e o pai que
indica ficar (isto é estranho e diferente!), eu que fico e o pai que vai (dois movimentos
distintos em relação a ele, e que ele compara ao alternar seu olhar). Para além do
sensorial, mesmo sem ter certeza do que existe de pré-existente ao nível
representacional, temos visto cada vez mais que uma das funções de nosso trabalho é
atribuir a essas percepções da criança, o estofo intersubjetivo e humanizado, repertório
ao mesmo tempo tão próprio e banal das relações iniciais e tão ausente nos
desenvolvimentos autísticos. É nosso intuito que tais expansões possam se agregar ao
repertório emocional e relacional da criança (inclusive em sua abrangência
neuropsicológica e comportamental/social). Trata-se de uma íntima, sutil, constante e
quase minimalista experiência de ir e vir, já que nossa oferta de doses de humanização
pode ser utilizada ou transformada na medida e possibilidade do momento e necessidade
da criança (em si uma experiência de intersubjetividade mesmo envolvendo
aspectos/nódulos ainda autísticos cristalizados???) Miragem ou possibilidades? O que
parece um paradoxo, pode acompanhar nosso percurso de expansão do que
consideramos como “mental” (usualmente, associado ao “psìquico” em que há maior
elaboração), para incluir também rudimentos/proto elementos/estados primitivos da
mente. Numa alegoria-flash visual, a visão da miragem faz parte do alimento psíquico
para o caminhante no deserto poder chegar ao oásis, da mesma maneira como a mãe
suficiente boa pressupõe o sujeito antes que o bebê plenamente o seja, e esta
antecipação é fundante para que se instaure a subjetividade.
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III - Conclusão
Ilustra-se aqui o reconhecimento de brechas para estabelecimento de algum
contato a partir dos mínimos sinais de comunicação, incluindo sinais de bem-estar e
desconforto, valorizando-se rudimentos potenciais para vínculo e discriminação selfoutro no tratamento analítico de crianças autistas. A proposição da análise instaura-se
rompendo esquemas de "equilíbrio" intrapsíquico e intrafamiliar, ampliando o campo de
continência na criança, nos pais/família e nas instituições envolvidas para acolher e
“gestar” rudimentos/ sementes/ fiapos/ movimentos incipientes de reconhecimento de si
e do outro. Tais construções protovinculares são aqui tomadas como fundações da
intersubjetividade e permitem a ampliação, junto aos os pais e profissionais, de
compreensões a respeito das formas de funcionamento da criança. Evocam-se também
as oscilações e contínuas modulações que lenta e gradativamente vão permitindo que
nós profissionais em rede possamos ir acompanhando e facilitando o desenvolvimento
de crianças com quadro autístico, incluindo reflexões e intervenções que favoreçam sua
genuína inserção familiar, escolar e social, com as potenciais satisfações e sofrimentos
envolvidos.
Voltando à alegoria da miragem, há que se considerar a resiliência dos
cuidadores/ analistas/ caminhantes e a presença possível do oásis/ áreas de interesse
pelos elementos humanos, mesmo que longínquos e ameaçados de não aproveitamento
caso não sejam achados a tempo. Com estes ingredientes, podem daí advir interessantes
novas vias de desenvolvimento e significação.
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O Uso de Materialidades Mediadoras na Psicoterapia de Grupo Winnicottiana: A
Proposta “Ser e Fazer”

Tânia Maria José Aiello Vaisberg
Profa. Pós-Graduação PUC-Campinas

A proposta de psicoterapia de grupo que desenvolvemos, desde 1997, no Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo, conhecida como “Ser e Fazer”, consiste na
proposição de um enquadre diferenciado que pode ser concebido, e vem sendo
divulgado na França, com boa receptividade, como arte-terapia winnicottiana (AielloVaisberg,2010). Esta denominação se justifica na medida em que se reconhece que o
campo da arte-terapia não pode ser definido apenas pelo uso de mediações artísticas,
exigindo, além disso, a clara definição da perspectiva teórica a partir da qual os
fenômenos clínicos são considerados. Sendo assim, arte-terapeutas diferirão muito,
entre si, segundo o referencial teórico utilizado, enquanto, por outro lado, manterão
grande aproximação com psicoterapeutas que não fazem uso de atividade artística,
mas adotam o mesmo referencial teórico. Tal fato não causa surpresa, se lembrarmos
do importante papel que as teorias desempenham na clínica psicológica, na medida
em que não se constituem apenas como conjunto de afirmativas conceituais,
implicando, além disso, a aceitação de visões antropológicas e filosóficas bastante
precisas sobre a condição humana (Marcus e Rosenberg,1998). É, aliás, por este
motivo que, mesmo cultivando atitude critica, a mudança de posicionamento teórico é
sempre um processo difícil e complexo. Afinal de contas, a escolha dos nossos
interlocutores preferidos se faz a partir de afinidades profundas quanto ao modo como
concebemos o ser humano, base sobre a qual será desenvolvido todo o pensamento.

O enquadre psicoterapêutico grupal “Ser e Fazer” se define por meio do uso de
materialidades mediadoras relativamente amorfas (Winnicott, 1971), pelo fato do
holding ser considerado o elemento curativo fundamental e por realizar-se em grupo
(Aiello-Vaisberg, 2004) O mesmo enfoque pode ser e vem sendo usado
individualmente (Ferreira e Aiello-Vaisberg, 2004), mas nosso foco, neste momento, é
o grupo,

que, aliás, como veremos, apresenta vantagens definidas sobre a
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abordagem individual. No momento, optamos por focalizar o uso de materialidades
mediadoras, que consideraremos em termos de seus fundamentos teóricos
psicanalíticos. Como se verá, foi a partir de um percurso na clínica psicológica que
chegamos à proposta de uso das materialidades mediadoras e não porque
estivéssemos, na prática, de algum modo comprometidas com a introdução da arte no
campo da psicoterapia. Nosso foco e nosso compromisso foram, e continuam sendo, a
busca do benefício do paciente, de modo que esperamos, caso se demonstre que
outra proposta possa ser clinicamente superior, poder abandonar o que praticamos em
prol do objetivo clínico maior.

Iniciamos a prática clínica a partir de um incômodo bastante definido: enquanto
percebíamos que a visão psicanalítica descortinava uma perspectiva ampla e profunda
de possibilidade de compreensão da experiência emocional humana, percebíamos as
teorizações metapsicológicas, de árdua leitura, que nos foram ensinadas como
fundamentais, como um conjunto de assertivas muito distanciadas do encontro com os
pacientes. Começamos a compreender melhor este mal-estar e a vislumbrar a
possibilidade de sua superação na medida em que viemos a conhecer a obra
especificamente didática de José Bleger (1958;1963), na qual apresenta o
pensamento critico de Politzer (1928) é apresentado aos leitores sul-americanos. Tais
autores apontavam para a existência de uma duplicidade discursiva dividindo o texto
freudiano: de um lado poderíamos distinguir um Freud que teorizava de modo
cientificista e fisicalista, enquanto de outro apreciaríamos, sobretudo na comunicação
e comentários sobre os casos clínicos, um pensamento que buscava explicar todas as
manifestações dos pacientes em termos de motivos e razões humanas. Como
apontariam mais tarde, a partir de trabalho independente do circuito franco-argentino,
autores como George Klein (1975), Gill (1976) e Schafer (1976), não se pode
considerar que as formulações metapsicológicas correspondam, rigorosamente
falando em psicologia. Seriam, na verdade, um modelo biológico aplicado ao
entendimento de fenômenos psíquicos.

O ponto fundamental, a destacar, é que as formulações metapsicológicas pensam o
ser humano de modo abstrato e descolado das condições concretas de vida.
Rigorosamente falando, aproximam-se da biologia, ciência que adota – corretamente o pressuposto de que o organismo humano e seu funcionamento são universais. Esta
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posição permite, por exemplo, que os mesmos medicamentos curem vitimas do câncer
que vivam em qualquer pais – desde, é claro, que exista poder aquisitivo ou um
sistema de saúde publica satisfatório. Não temos porque supor que a fisiologia de
europeus e africanos, por exemplo, será diferente. No entanto, a aplicação da mesma
visão biologizante se revela inadequada quando abordamos outros problemas.
Pensemos, por exemplo, nos estudos sobre velhos, que pensam a idade tão somente
como fato biológico, considerando comparáveis pessoas de setenta anos que
nasceram em 1900, 1850 ou 1920, na Europa ou em suas colônias, que viveram
experiências absolutamente diversas, por terem vivido em contextos sociais,
históricos, culturais e políticas diferentes. Tal raciocínio serve para deixar claro os
motivos a proliferação de raciocínios biológicos na psicologia deve ser encarada com
grande reserva.

Apoiado em Politzer (1928), Bleger (1963) apontou caminhos pelos quais poderíamos
cultivar compreensões psicanalíticas concretas, maximamente próximas ao acontecer
clinico e, mais amplamente, ao acontecer humano, recomendando a utilização do
conceito de conduta, segundo definição ampliada que diferia fundamentalmente do
uso comportamental. Acreditava que todas as ciências humanas compartilhavam o
estudo do mesmo objeto, o ser humano. Nesta linha, a psicologia se diferenciaria das
demais disciplinas pelo fato de abordar fenômenos de conduta, dentro e fora de
dispositivos de atendimento clinico, segundo uma perspectiva própria, que privilegiaria
a experiência emocional, seja de indivíduos, seja de grupamentos.

Os importantes e didáticos apontamentos de Bleger(1963), que até hoje são úteis
tanto na fundamentação de pesquisas qualitativas, que se definem pelo uso do
método psicanalítico, como na de práticas clínicas, encontram, nas idéias de
D.W.Winnicott, uma perspectiva teórica independente que corresponde, a nosso ver,
ao que de melhor surgiu, até o momento, no campo psicanalítico, como psicologia
concreta. Trata-se de um pensamento essencialmente propositivo,que se origina
diretamente no cotidiano clínico de um psicanalista sensível que se insere numa
perspectiva que inclui Ferenczi e Balint (Bercherie,2004).
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Há indícios segundo os quais Winnicott é hoje, um dos psicanalistas mais lidos e
citados. O conceito de objeto transicional, uma de suas idéias mais originais, é verbete
dos dicionários especializados reconhecidos (Roudinesco e Plon, 1997; Laplanche e
Pontalis,1967; Galimberti,1999). Viceja, inclusive, entre nós, a tese de que sua obra
corresponde a uma mudança paradigmática de profundas conseqüências teóricas e
clínicas:

“A minha posição sobre este assunto pode ser resumida da seguinte maneira: no
decorrer do tempo, Winnicott acabou efetuando uma mudança radical tanto na clínica
como na teoria psicanalíticas, mudança esta que pode ser chamada, para usar um
termo de Kuhn, de mudança do paradigma ou matriz disciplinar da psicanálise. Ele
transformou tanto a problemática básica da psicanálise – esta não parte mais das
neuroses mas das psicoses-, como seu quadro de referência teórico – este não é mais
a teoria da sexualidade (teoria do id) e sim a teoria do amadurecimento pessoal (por
vezes chamada teoria do eu) (Loparic,1997, p.46)”.

De acordo com Bercherie (2004), existiria uma tendência muito forte a considerar as
obras dos grandes autores pós-freudianos, entre os quais hoje é incluído Winnicott,
como desvios, extensões, revisões ou amplificações do discurso freudiano. A seu ver,
este tipo de enfoque, que sempre toma Freud como referência básica, dificulta a visão
clara de originalidades especificas, que trazem consigo, muitas vezes, tanto novos
pressupostos como novas visões da cura. A nosso ver, tal situação é inevitável, dada
a força intrínseca da contribuição freudiana e as vicissitudes político-institucionais que
caracterizam o movimento psicanalítico, principalmente quando seus excessos não
são limitados por uma inserção acadêmica. Deste modo, não deploramos o fato de
que cada contribuição pós-freudiana seja considerada à luz das teorias psicanalíticas
clássicas porque consideramos que consistem, de fato, em diálogos com o autor
fundador desta abordagem, mesmo quando este fato não é percebido ou não pode ser
assumido, com clareza, por motivos políticos, no momento em que novas propostas
são formuladas (Greenberg e Mitchel,1994).

Quando consideramos o pensamento winnicottiano tanto à luz do discurso freudiano
como da crítica clara que a este dirige Politzer (1928), percebemos com nitidez uma
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diferença fundamental, que pode ser assim formulada: enquanto podemos distribuir
textos e trechos de textos de Freud em duas modalidades de teorização, que podem
ser identificadas como metapsicológica e dramática, notamos que as obras
winnicottianos se mantém no registro concreto do viver humano, estejamos
considerando o bebê, a mãe, o individuo, a família ou o grupo. Em outros termos, o
pensamento winnicottiano atende às exigências da psicologia concreta de Politzer
(1928).

Sabemos que, afetado pelo horizonte cientifico de sua época, entendeu Freud como
absolutamente necessária a elaboração de um modelo fisicalista da mente humana.
Constituído por três perspectivas, a dinâmica, a econômica e a tópica (Freud,1915),
resulta, evidentemente em construção de caráter abstrato, que se distancia claramente
do acontecer clínico. Embora a noção de regressão assuma uma importância
explicativa significativa, no texto freudiano, invocando, pelo menos na sua acepção
mais utilizada, a idéia de fases de desenvolvimento individual, este ponto de vista, que
é aquele que sem dúvida pode alcançar uma maior proximidade com o viver concreto,
é desvalorizado quando cotejado à metapsicologia propriamente dita. Ora, será
justamente a perspectiva do amadurecimento pessoal aquela a partir da qual se
organizarão as contribuições teóricas de D.W.Winnicott.

Quando adotamos teorizações abstratas, como a metapsicologia, criamos condições
que permitem que preconceitos ocupem o lugar de percepções mais realistas que, a
nosso ver, merecem respeito (Orange, 1995). Ao contrário, o cultivo de uma visão
próxima do concreto, se não imuniza contra o engano, certamente dificulta sua
ocorrência.

Teorizando

metapsicologicamente

e

deixando-se

influenciar

por

preconceitos de sua época, chegou Freud a voltar as costas à teoria do trauma e da
sedução, à luz da qual, entre 1890 e 1897 (Laplanche e Pontalis,1967), explicava a
neurose:

“Neste período em que a psicanálise se constituiu, o traumatismo qualifica em primeiro
lugar um acontecimento pessoal da historia do individuo, datável e subjetivamente
importante pelos afetos penosos que pode desencadear(Laplanche e Pontalis, 1967,p.
680).”
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Trabalhando inicialmente com pacientes histéricas, lidava Freud com traumatismos
sexuais, que veio a explicar pela elaboração de uma teoria da sedução,
posteriormente abandonada, segundo a qual os sintomas psiconeuróticos estariam
vinculados à lembrança de acontecimentos vividos. Durante certo tempo, manteve-se
convencido do acerto desta visão, mas, mais tarde veio a confessar, em carta ao
amigo Fliess, que já não acreditava naquilo que lhes contavam suas pacientes. A partir
deste momento passou a considerar, na prática, que todas as cenas recordadas
consistiriam sempre em reconstruções fantasiosas, sem substrato material ou fatual
(Laplanche e Pontalis,1967). O radicalismo deste novo posicionamento, que parece
pretender que sempre e todas as lembranças de cenas de sedução seriam
fantasiosas, não deve passar despercebido. Claro que, até por simples questão de
bom senso, o próprio Freud (1938) admitiu que algumas crianças podem ser
efetivamente vitimas de abuso sexual. Entretanto, não podemos deixar de valorizar o
fato da historia oficial do movimento psicanalítico sublinhar, até hoje, o abandono da
teoria do trauma, que passou a ser considerado como fictício, como etapa decisiva
para a constituição da psicanálise, por permitir que os conceitos de realidade psíquica
e fantasia inconsciente fossem colocados em primeiro plano.

Ora,

esta

inflexão

do

pensamento

de

Freud

trouxe

consigo

importantes

conseqüências. Sofisticados volteios teóricos, por meio dos quais um vestígio da vida
concreta poderia, de algum modo, ser admitido como distorcidamente presente na
elaboração fantasmática do paciente, não evitaram um crescente afastamento do
acontecer concreto. O preço da invenção da realidade psíquica parece ser a ênfase no
sonhar e a desconsideração da vida vivida. Podemos dizer, à luz das profundas
dificuldades que as mulheres enfrentaram e enfrentam na luta pelos seus direitos, que
a idéia de sedução fantasiosa é, no mínimo, de mal gosto...

Ora, a este modo de pensar o psíquico, descolado da realidade – pois deixaremos de
lado os volteios do tipo “ não é bem assim...” – vemos surgir em Winnicott uma
perspectiva de pensamento que se funda na visão concreta do bebê sob cuidado
materno. O psíquico corresponde, aqui, a uma dimensão do ser psicossomático, do
ser encarnado, do ser material, que não apenas sonha, mas vive, sentindo-se, ou
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não, “vivo e real”. Deste modo, a psicanálise metapsicológica e abstrata se verá
superada pela introdução de uma dimensão concreta e existencial característica da
abordagem winnicotiana (Roussillon,1999).

Nesta linha torna-se possível a percepção e resgate da importância do ambiente
humano, pois se os psiquismos podem ser imaginados como mônadas desconectadas
dos contextos concretos em que a vida transcorre, manobra semelhante não pode ser
aplicada quando lidamos com pessoas. O bebê freudiano pode ser pensado abstrata e
biologicamente como um organismo que desperta para o mundo sob a pressão de
forças fisiológicas (Freud,1911), mas o bebê winnicottiano é, mesmo antes de existir
“desde seu próprio ponto de vista”, uma pessoa ( Winnicott,1957).

Como trabalhamos quando pretendemos lidar com psiquismos dissociados da vida
concreta? Que tipo de setting devemos oferecer aos pacientes quando cultivamos esta
visão? A resposta é clara: devemos oferecer um dispositivo que albergue a
experiência daquele que dorme e sonha. Maximamente desconectado do mundo –
pelo menos em estados neurologicamente normais – pode-se pensar, por um artifício
intelectual, em um organismo que não interage ao mesmo tempo em que imagina de
modo ativo, em episódios esporádicos. O dispositivo padrão presta-se exatamente ao
atendimento deste ser adormecido e relativamente afastado da corrente dos
acontecimentos. Trata-se, portanto, não apenas de analisar sonhos, mas de fazer de
conta que tudo o que se analise é sonho. Nesta situação, sobre o que se conversará?
Sobretudo ou quase exclusivamente sobre sonhos ou sobre acontecimentos que são
transformados em sonhos! A concretude da realidade pode ser afastada, mesmo se
um dos participantes insiste em narrar acontecimentos de sua vida. O mobiliário, como
vemos, não é inocente...

Por outro lado, se estamos convencidos de que nossos pacientes, mesmo se vivem
mais ou menos despertos, em função das estratégias dissociativas por meio das quais
se defendem, são pessoas encarnadas que vivem num mundo material, e não apenas
psiquismos flutuantes, como devemos atendê-las? A nosso ver, devem ser recebidas
em condições que respeitem o seu modo de ser. Deste modo, um enquadre que não
escamoteie a materialidade do mundo e a dimensão co-existencial da vida humana
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parece ser uma resposta pelo menos sensata. Neste enquadre, o falar é uma forma de
agir, mas não um substituto do agir. Aí as pessoas podem se encontrar e desenvolver
atividades enquanto falam ou não falam, segundo suas necessidades. Claro que o
encontro pode e deve ter um objetivo: acolher compreensivamente o sofrimento
emocional de pessoas reais e concretas. Esta tarefa, contudo, terá lugar no mundo e
não fora do mundo.

Assim, a realização do trabalho terapêutico grupal com materialidades mediadoras
expressa, a nosso ver de modo coerente, uma perspectiva concreta que considera
perigosa e temível a redução dos seres humanos a psiquismos e valoriza e respeita a
pessoa viva e real que, quando compreendida, poderá acontecer como gestualidade
espontânea transformadora de si e do mundo em que vivemos.
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Resumo
Toda vez que um terapeuta e um cliente se encontram, a bagagem cultural de cada um
influencia tal encontro, estando as partes conscientes ou não disso. Com nossas comunidades
cada mais vez multiculturais, esta reflexão sugere que profissionais da saúde mental devem
desenvolver maior consciência a respeito de como sua bagagem cultural pode influenciar o
encontro terapêutico. Sugere também que arteterapeutas podem utilizar o processo criativo para
ativar tal consciência buscando uma maior maturação profissional e uma prática ética. Para
ilustrar, a autora relata parte de sua investigação heurística considerando sua triangulação
cultural: original do Brasil, viveu e estudou no Canadá e retornou à América Latina onde
atualmente pratica a arteterapia. O resultado mostra que quando deixamos nossa zona de
conforto, nossos padrões de comportamento tendem a se manifestar mais rapidamente e nos
tornamos, então, conscientes de possíveis contratransferências culturais que podem impactar
negativamente o relacionamento terapêutico. O processo criativo permitiu o aprofundamento da
investigação e a integração cognitiva e emocional da experiência vivida.
Palavras chaves: consciência cultural, processo criativo, ética

Introdução
Atualmente, com as comunidades cada vez mais multiculturais em todos os
continentes, os aspectos da comunicação intercultural tornaram-se uma responsabilidade
ética para os profissionais da saúde mental (Goldman, 1994). No entanto, parece existir
uma preocupação (Beiser, 2003; Coseo, 1997; Hocoy, 2002) de que suposições e
crenças da arteterapia, originadas em contexto dominante Euroamericano, sejam
inconscientemente exportadas e impostas às comunidades minoritárias (Brigatti, 2006;
Kapitan, Litell & Torres, 2011), caracterizando assim assimilação cultural ou má prática
(Hocoy). Consciência cultural, que é a habilidade de identificar e transcender aspectos
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escondidos da experiência cultural de um indivíduo, pode evitar que a má prática
aconteça (Hocoy).
Os profissionais da saúde mental devem se preocupar com o aspecto cultural de
seus encontros terapêuticos porque cultura influencia cada aspecto da experiência
humana que, por sua vez, é influenciada pelas ideias e atitudes dos membros da cultura
em si (Brigatti, 2006). Apesar das inúmeras definições oferecidas, cultura é entendida
aqui como sendo o conjunto de padrões de atitudes e o estilo de vida de determinado
grupo de pessoas que o difere de outros grupos (Tseng & Streltzer, 2004).
Consideremos também „a tradição herdada‟ (Winnicott, 1971/1972): valores, crenças,
costumes, ideias, artes e artesanato, etc, que são transmitidos de uma geração a outra.
Edward T. Hall (1976), antropologista considerado por muitos como o pai dos
estudos de comunicação intercultural, sugere que tendemos a buscar por grupos que
reflitam nosso modo de ser. Nesse meio seguro, nossas atitudes são parte da norma e
raramente temos consciência delas. É somente quando deixamos nossa zona de conforto
que podemos tomar consciência de certas reações presentes em nossas interações.
Essas reações do profissional dentro de um contexto terapêutico são geralmente
entendidas como contratransferências e devem ser investigadas (Steinberg, 1990), pois
podem iluminar o entendimento de possíveis mensagens mal compreendidas dentro do
encontro terapêutico.
A discussão em torno da necessidade de consciência cultural para os
profissionais da saúde mental é extensa, muitas vezes controversa e abrange muito mais
ângulos do que é possível abordar nesta reflexão. Ainda assim, a intenção é de que tal
exercício fomente o desejo de outros profissionais de oferecer um encontro terapêutico
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mais empático e ético aos seus clientes, sendo capaz de empoderá-los a buscar o mesmo
em suas interações.
Cruzando fronteiras – Minha jornada pessoal
O Brasil
Nascida em família descendente de italianos, sou a mais nova de cinco irmãos.
Sendo mulher e a caçula, experimentei privações por ser super-protegida. Aos irmãos
homens a rua e as brincadeiras mais aventureiras eram sempre uma alternativa; ressentia
não ter a mesma liberdade.
Fui educada para casar-me aos 20 anos de idade, ter filhos e cuidar da casa. Uma
realidade que não me atraía, pois não era vida o que via nos olhos das mulheres que me
cercavam, muito pelo contrário. Rejeitei essa opção. Tornei-me uma profissional
independente, o que não é necessariamente visto como uma conquista pelo grupo de
onde vim.
Aos 30 anos, em decorrência de situações de violência urbana envolvendo a
perda de amigos próximos, tomei a decisão de sair do país. Fui à busca de uma
sociedade mais segura onde pudesse ir e vir sem sentir medo constante.

O Canadá
Canadá parecia receber-me de braços abertos. São tantos os imigrantes que
frequentemente nos pegamos no meio de um festival de idiomas e expressões que
acontece a cada instante pelas ruas e lugares.
A independência é parte inerente da cultura e, portanto, sentia-me em casa, pelo
menos a princípio. Aos poucos, no entanto, as diferenças culturais começaram a vir à
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tona, especialmente depois de ter começado meus estudos no mestrado em arteterapia.
Nunca foi uma questão de melhor ou pior, apenas diferente, isso era claro. Quanto
melhor me conhecia, mais me reconhecia como uma estranha naquela cultura. Não
pertencia ali. Seria eternamente a diferente, a exótica brasileira. Meu desejo de retornar
ao Brasil para a prática da arteterapia após a conclusão do mestrado tornou-se evidente.
Sabia, no entanto, pelas razões pelas quais deixei o país, que precisaria elaborar esse
retorno com cautela.
No final de meu primeiro ano no mestrado em arteterapia, tive a oportunidade de
unir-me a um grupo de estudantes para um estágio de dois meses em uma comunidade
em desenvolvimento em Arequipa, no Peru.

Rompendo barreiras
Durante os dois meses, enquanto entendia como praticar arteterapia com
comunidades e participava da vida da comunidade, lancei-me a uma investigação
heurística de minhas reações às interações que se davam com as pessoas e com o meio
no qual estava inserida. Participar da vida da comunidade, incluindo suas festividades, é
um modo interessante de experimentar a cultura de um grupo (Sorti, 1999). Percebi que,
exatamente como Hall (1976) sugere, quando sai de meu mundo habitual pude tornarme consciente e analisar diversas situações de contratransferências informadas pela
minha bagagem cultural.
A investigação de minhas reações durante o estágio no Peru, que tem uma
cultura similar à do Brasil, foi documentada através de constante registro criativo de
meus pensamentos, sonhos, desenhos espontâneos e inúmeras reflexões que surgiam a
partir de minhas conversas com as colegas e em supervisão. O método mais utilizado
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para a expressão criativa foi o jogo de rabisco (Winnicott, 1971/1992) e a investigação
heurística, um processo que involve autoavaliação, autodiálogo e autodescoberta
durante toda a investigação, foi realizada conforme definição do humanista Clark
Moustakas (1990).
A investigação heurística coloca o investigador como centro do processo e
preocupa-se mais com o fenômeno que está sendo investigado do que com as medidas
para medir o fenômeno (Bloomgarden & Netzer, 1998). Esse tipo de investigação
passou a ser reconhecido como método válido para investigação de importantes
experiências humanas no início dos anos 60, quando Moustakas (1961) lançou sua
autoinvestigação sobre Solidão.
Minha investigação heurística iniciou-se por questionamentos que envolviam
experiências pessoais e profissionais e que eu entendia que, caso não fossem avaliadas
com critério e destemidamente, poderiam impactar meu relacionamento com futuros
clientes.
Paixão, comprometimento e paciência são essenciais no processo heurístico e
maturidade um asset, pois antigas dores emocionais e psicológicas podem ser reabertas
durante o processo.

Principais descobertas
De todas as situações de contratransferências, três foram selecionadas por serem
informadas por bagagem cultural e foram analisadas levando-se em consideração o
material de meu diário criativo, as observações geradas durante diálogos com colegas e
supervisoras e pesquisa de literatura pertinente e relevante. Foram elas: maternidade,
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percepção do papel da mulher na sociedade Latina, e um encontro com o lado sombrio
de minha personalidade.
No geral, uma profunda sensação de tristeza tomava conta de mim quando
interagia com as mulheres da comunidade em que estávamos trabalhando. Um
sentimento que parecia ter sido internalizado em minha infância pelo convívio com as
mulheres que me pareciam tão tristes e insatisfeitas com sua realidade. Esse sentimento
veio à tona e, num primeiro momento, me impossibilitava de realizar o trabalho com
foco no meu cliente, pois causava-me mal estar físico e emocional. Os sentimentos eram
múltiplos e misturados: pena, culpa, condescendência, austeridade.
Acredita-se que o encontro com o lado sombrio tem o propósito de preparar o
caminho para o encontro com nosso verdadeiro Eu (Van de Castle, 1994).

Empoderando comunidades
Quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais podemos nos colocar a disposição
do trabalho a ser realizado ao lado de nossos clientes.
Quanto mais me lançava no conhecimento de meus sentimentos, mais livre me
tornava para estar com a comunidade. Aos poucos, os sentimentos mais pesados, depois
de trabalhados, cediam mais e mais espaço para a empatia e o desejo de trabalho em
conjunto. Os questionamentos foram amadurecendo e minha presença junto aos
membros da comunidade passou a ser mais criativa em auxiliá-los a encontrar suas
próprias soluções para seus problemas.
Os resultados de investigações realizadas em conjunto com comunidades
demonstram um fortalecimento pessoal e espiritual e um desenvolvimento social maior
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por parte dos investigadores, o que, por sua vez, permite um efeito multiplicador de
impacto na comunidade (Kapitan, Litell & Torres, 2011).

Conclusão
Enquanto terapeutas, não é raro que nos encontremos diante de clientes que
espelhem nossos conflitos. Clientes que trazem para diante de nós seus padrões de
comportamentos, atitudes, crenças e valores, enfim, sua própria cultura.
Steinberg (1990) afirma que muitos dos que entram na profissão da saúde mental
já passaram por algum processo de cura interior. No entanto, já que feridas são
raramente permanentemente curadas, as cicatrizes servem para que os terapeutas
lembrem-se de sua vulnerabilidade e que as feridas podem ser abertas a qualquer
momento que um cliente traga para dentro do relacionamento terapêutico um conflito
similar aquele vivenciado pelo terapeuta, ou um comportamento com o qual o terapeuta
não necessariamente concorde.
Um importante de minha investigação insight foi a realização de que as
contratransferências mais intensas foram informadas pelas similaridades e não pelas
diferenças culturais, como havia assumido na fase inicial de minha investigação.
Situações de identificação, desejo de dissociação e negação em relação a certos aspectos
culturais foram identificadas, reconhecidas e começaram a ser investigadas.
Como Hall (1976) argumenta, dissociações culturais, ou seja, o desejo de
dissociar-se de aspectos de nossa cultura que nos desagradam, tendem a nos fazer olhar
com rispidez a nós mesmos e as pessoas que pertencem a tal cultura. No entanto, nossa
habilidade de aceitar que o „real‟ problema está em nossa postura dissociativa permite
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que resolvamos a situação e passemos a ter uma postura de empatia em relação aos
outros.
A expressão criativa serviu com um recipiente (Schaverian, 1990) para as
emoções conscientes e inconscientes das contratransferências vividas. Além disso,
guiou-me por partes desconhecidas de minha psique e liberou uma quantidade tremenda
de energia psíquica. Apoiou-me em momentos de bloqueio e ajudou-me a me manter
verdadeira em meu propósito durante a investigação. Ao mesmo tempo em que continha
minhas emoções, pergunto-me quantas emoções da comunidade também estavam sendo
contidas no processo de investigação, aliviando suas dores existenciais.
Hall (1976) acredita que “o melhor presente que os membros da raça humana
pode oferecer uns aos outros é... [a] oportunidade de tornar-se consciente de seu próprio
sistema” (p. 39). Daì a necessidade de estarmos prontos para nos lançarmos aos
questionamentos que se fazem necessários para a libertação de conflitos, pois é a
exploração que nos liberta e não necessariamente a resolução dos conflitos (Travis &
Callendar, em Kapitan, 1997).
Essa investigação deu-me melhores ferramentas, consciência e ética, para estar com
meus clientes que tenham também „cruzado fronteiras‟ e que sintam-se meio perdidos
entre seus mundos, tentando se encontrar.

** Dados completos sobre essa investigação heurística estão na tese de Mestrado
Boomerang effect of cultural self-awareness: a heuristic study. Interessados em receber
material

completo

em

pdf,

favor

entrar

em

contato

através

do

e-mail

creubrigatti@gmail.com.
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Ecos Psíquicos da Reprodução Assistida
Ana Sanchez Barini
Mestranda PUC-SP
RESUMO
Tendo como pano de fundo a popularização dos avanços tecnológicos no campo Reprodução
Assistida, este artigo pretende problematizar, a partir da psicanálise, o impacto do uso dessas
técnicas na subjetividade das pacientes que passam por esses tratamentos. Os “efeitos
colaterais” (WOILER 2006); experimentados seriam: feridas narcìsicas decorrentes do
diagnóstico de infertilidade (RIBEIRO, 2004), ansiedade, frustração, depressão, perda de
intimidade do casal (SPOTORNO, 2009), excesso de interferência médica sobre o corpo das
pacientes (TORT, 2001) e medicalização da demanda pela gestação (TUBERT, 1996). Há ainda
a consideração de que uma possível crise dos referencias simbólicos decorreria da
desvinculação entre concepção e ato sexual (CHATEL, 1995). Porém a articulação entre
fecundação e ato sexual é simbólica, não dependendo diretamente do ato sexual em si (SIGAL,
2003). Assim, para alcançar o sentido produzido pela experiência de reprodução assistida para
as pacientes na será necessário avaliar a relação que cada uma delas estabelece com a técnica ou
ou seja qual as múltiplas transferências que irão compor esta relação, com a técnica, com o
médico e os diversos profissionais envolvidos com o tratamento. Assim este artigo apresentará
uma revisão bibliográfica sobre o tema que buscará fomentar o debate e trazer algumas
considerações a respeito do tema, pois a pesquisa da qual ele decorre ainda se encontra em
construção.

O Presente trabalho tem como objetivo problematizar, a partir de um olhar
psicanalítico, a questão da Reprodução Assistida (RA) para mulheres que passaram por
este tipo de tratamento. Assim, apresentará uma revisão bibliográfica sobre o tema que
buscará fomentar o debate e trazer algumas considerações a respeito do tema, pois a
pesquisa da qual ele decorre ainda se encontra em construção.

- Quando seu quinto ciclo de fertilização in vitro fracassa, a paciente
chega à sessão contando o próximo passo a ser tomado. A ovodoação,
segundo seu médico, aumentará consideravelmente suas chances de
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engravidar, afinal ela já tem 41 anos e a qualidade de seus óvulos não
é mais suficiente. Para ela tudo parece resolvido, não há muito que
pensar. O marido está plenamente de acordo e é só uma questão de
fazer os procedimentos corretos. Finalmente a criança esperada virá.
F. vai engravidar sem passar a genética de sua linhagem familiar à
frente – esta à qual ela nunca se sentiu pertencente e com a qual
gostaria de romper. Já escolheu para si uma nacionalidade diferente da
deles, vive longe, sente que não pode contar com o apoio deles ao
longo da vida, foi se criando sozinha, com muita força para encobrir
sua fragilidade. Ela até intui que algo de sua dificuldade de engravidar
passe pela relação difícil com eles e exatamente por isso a solução do
médico parece tão ideal. (Caso F.)
- Tornar-se mãe era questão uma existencial para H., que procurou a
análise para saber se deveria ou não implantar os embriões que
estavam congelados. Sentia-se ambivalente sobre sua capacidade e
desejo de engravidar e ter um bebê. “Não sinto falta do que não
conheço”, me dizia. Mas para sua surpresa o tratamento foi bem
sucedido e ao ver-se grávida sentiu-se perdida. No fundo sentia-se
totalmente incapaz de ser mãe. Após um sangramento causado por um
descolamento de placenta, H. precisou ficar em repouso. A partir dele,
iniciou um profundo percurso de regressivo que, num primeiro
momento, lhe resultou totalmente incapacitante. Porém, aos poucos,
pelo trabalho da análise e pela constatação de que a gestação seguia
bem, a vivência da “regressão patológica” pôde dar lugar a um
processo elaborativo sobre sua própria condição como mãe, filha e
mulher, ressignificando sua história e encontrando potencia real para a
maternidade. (Caso H.)27

Os tratamentos de Reprodução Assistida vêm, desde seu surgimento, há cerca de
30 anos, se tornando cada vez mais eficientes. Vêm crescendo o número de casais que,
tanto em tratamentos em clínicas privadas como na rede pública, tem acesso a
inseminações artificiais, Fertilizações in Vitro, estimulação de ovulação, congelamento
de embriões etc. A adoção não é mais a única saída para eles. Hoje já são cerca de 4
milhões de crianças nascidas a partir da Fertilização in Vitro28. Não à toa, o criador
dessa técnica, o Britânico Robert Edwards, acaba de ser laureado com o Nobel de
Medicina e Fisiologia de 2010. A popularidade da reprodução assistida fez crescer o
número de mulheres que engravidam com mais idade, após terem investido e se
realizado em outros âmbitos da vida, em especial na formação e sucesso profissional.
Também cresceu significativamente a freqüência de gestações múltiplas, das quais
27

Pelo caráter preliminar dessa pesquisa, as vinhetas clínicas serão apresentadas apenas disparadoras da
discussão e poderão ser melhor discutidas durante a apresentação oral.
28

Folha de São Paulo, 4 de outubro de 2010.
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nascem gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos etc. Dessa forma, os efeitos das técnicas de
reprodução assistida fazem cada vez mais parte do nosso cotidiano. Há filas de espera
por estes tratamentos nas clínicas. Cada vez menos é tabu assumir publicamente que se
recorreu a eles, ao contrário, com freqüência celebridades fazem declarações na mídia a
este respeito.
As transformações trazidas pelas novas tecnologias de reprodução humana
também abriram novos debates e reflexões éticas, sobre, por exemplo, embriões
congelados, ou aquelas referidas aos embriões congelados excedentes, sobre as
legislações que concernem aos bancos de sêmen, as ovodoações, as barrigas de aluguel.
Que direitos têm os filhos nascidos a partir deles? Podem conhecer suas origens? O que
dizer sobre as concepções post mortem? Estamos em tempos de auto-suficiência
reprodutiva? A doação de sêmen possibilita que casais homossexuais tenham seus
próprios filhos, mas quais são seus efeitos? São notáveis os desdobramentos práticos e
éticos, mas além de tornar gestações possíveis, quais os efeitos do uso dessas
técnicas na subjetividade?
A psicanálise não tem ficado indiferente ao tema, pois passou a ter que
responder à demanda da clínica trazida por pacientes que enfrentavam questões
colocadas por estes tratamentos, e a partir dessa prática se encontrou com a
responsabilidade de pensar teoricamente sobre o impacto das técnicas no âmbito
subjetivo. Há hoje um número considerável de publicações nacionais e internacionais
acerca do tema (Tubert, 1996; Tort, 2001; Chatel 1995; Ribeiro, 2004; Sigal, 2003) e
predominam aquelas com referenciais na tradição da escola francesa da psicanálise.
É relevante notar que boa parte dos trabalhos que investigam o impacto das
Técnicas de Reprodução Assistida, descreve diferentes tipos de sofrimento psíquico
observados no processo, que tem início em geral, já no diagnóstico de infertilidade que
os casais recebem. Assim, observa-se que a experiência de infertilidade abala o
narcisismo dos sujeitos e evidencia a importância dos aspectos inconscientes
relacionados ao desejo de ter um filho. Neste sentido, Ribeiro (2004) aponta que a
infertilidade pode ser experimentada como potencialmente traumática, pois pode ser
vivida como a perda da incapacidade reprodutiva do casal, ativa conflitos inconscientes
ligados à sexualidade, a reação primária com a mãe, à identidade de gênero e ao conflito
edípico. Stoporno (2008) observou sentimentos de incapacidade, frustração, vergonha,
baixa auto-estima, ansiedade e tristeza assim como solidão frente à longa duração do
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tratamento e pouco envolvimento do cônjuge no processo. O trabalho de Domar et al
(1992. citado por Woiler, 2006), apesar de não se inserir na metodologia psicanalítica
chama atenção ao conclui que mulheres com infertilidade crônica obtiveram perfis de
testes psicológicos similares a mulheres com câncer, doenças cardíacas, Aids, dor
crônica e hipertensão”. A maior suscetibilidade ao estresse das mulheres inférteis
também é um fator apontado por Moreira (2005), que menciona o aumento da ansiedade
durante o tratamento para de reprodução assistida, para Woiler (2006) isso ocorre em
especial nos dias que antecedem o teste de gravidez e transferência de embriões.
Gasparini (2007) e Ribeiro (2004) avaliam que o diagnóstico de infertilidade,
assim como seus diversos tratamentos, provocam mudanças na vida do casal e inclusive
podem causar desestruturação no vínculo conjugal. Há relatos de perda da intimidade,
assim como diminuição do desejo sexual. Gasparini (2007) observou ainda, que a
dificuldade de atender o desejo de ter um filho desencadeou movimentos regressivos e
reações defensivas nos pacientes e que a tentativa de preservar fantasias onipotentes
dificultou o processo de tolerância à frustração e à capacidade de espera, ou
reformulação dos projetos do casal. Angústias de caráter persecutório foram
desencadeadas, principalmente naqueles cônjuges cujos aspectos da personalidade
Pacientes mais regredidos, cujo funcionamento mental se vale, preferencialmente, de
defesas mais primitivas. Borlot e Trindade (2004, citado por Stoporno, 2008)
destacaram, no entanto, que o efeito da experiência de infertilidade sobre o casal tende a
ser influenciado pelas características anteriores de sua relação enquanto casal. Outro
fator importante destacado por Ribeiro (2004) e Gasparini (2007) é o hiper investimento
ou hiper libidinização do desejo de ter filhos nos casais inférteis.
O sucesso da técnica, aparentemente, poderia significar a solução para os
sofrimentos decorrentes da infertilidade – pois engravidar devolveria a potência
reprodutiva à mulher, ou casal se reinvestiria libidinalmente. A experiência clínica, no
entanto, tem nos levado a pensar que nem sempre o sentido construído pelas pacientes,
é positivo ou traz o fim do sofrimento psíquico. Com alguma freqüência observamos o
surgimento de novas organizações sintomáticas e é necessário considerar estas questões
a fundo, pois elas parecem poder ser tanto elaborativas quanto danosas.
Segundo Woiler (2006), há que se considerar os “efeitos colaterais” trazidos
pelos tratamentos, como por exemplo, as gestações múltiplas. Ter que aceitar mais de
um bebê de uma vez confere às mulheres um sentimento de que há algo de “não
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natural” na sua gestação. A autora também destaca os casos em que existe a necessidade
de se passar pelo procedimento de redução embrionária, que submetem a mulher e o
casal a dilemas morais, freqüentemente associados à grande sofrimento psíquico,
estando, inclusive, fortemente relacionados à depressão pós-parto, o que acarreta em
dificuldades na constituição do vínculo mãe-bebê.
Outro efeito amplamente discutido pelos autores de referencial teórico francês
é a medicalização das relações do casal, a regulagem externa, feita pelos especialistas da
vida íntima, que levaria a uma inversão da noção de público e privado. Segundo Angelo
(2009):
[...] as relações sexuais foram substituídas pela intervenção médica ou,
ainda, “assistidas” por intervenções médicas, na medida em que
devem ser agendadas e controladas por procedimentos e
medicamentos (Angelo, 2009, p. 4).

A depender da técnica de reprodução assistida usada, ora há prescrição de
relação sexual em determinado dia, ora elas devem ser terminantemente evitadas.
Mas é o fato de a fecundação podendo ocorrer sem intercurso, ou seja, fora do
corpo da mulher que desperta maior a atenção dos psicanalistas de tradição francesa.
Para Chatel (1995):
Na procriação artificial o desejo sexual é oficialmente descartado. O
apagamento dos traços de origem está no próprio princípio da
fecundação artificial [...] as procriações artificiais tentam apagar o
artifício da lei do pai e a montagem da diferença entre os sexos
(Chatel, 1995, p 110).

Assim, autora aponta que a tecnologia desvincula a concepção do ato sexual e
substitui o elo entre as gerações e que isso poderia até levar a filiação a perder seu elo
simbólico. Dessa forma, Chatel (1995) anuncia uma possível crise da transmissão
simbólica desencadeada pelo avanço tecnológico, na qual o “pater incertus, suspense
decisivo e necessário a articulação do desejo sexual à palavra dos amantes, vê-se nessa
situação, reduzida ao apagamento” (Chatel, 1995, p. 118). Estaria assim o pai
descartado?
Cabe aqui o relato, quase anedótico, de um médico que trabalha com
reprodução assistida. Ao passear com sua esposa, se eles por acaso se encontram com
alguma paciente tratada por ele, é freqüente que elas, mostrando o bebê nascido do
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tratamento, brinquem com a esposa do médico dizendo que a criança é dele. O exemplo
em questão denota, de forma lúdica, uma fantasia comum nos casais que precisam do
auxílio da tecnologia pra engravidar. Assim, o sentido experimentado é o do que a
tecnologia é que os engravida, e não eles próprios. A potência reprodutiva não é
experimentada como pertencente ao casal, que se sente inferiorizado pela necessidade
do uso da técnica. Ou seja, as feridas narcísicas continuam abertas.
Autores como Tort (2001), Chatel (1995); Tubert (1996) Parente (2005) e
Angelo (2009), vêm se dedicando a pensar sobre como é peculiar a entrada da técnica
médica na dinâmica subjetiva destes pacientes, pois fica circunscrito à medicina, ou à
figura do médico, uma capacidade e uma potência quase que totais, frente a
impossibilidade reprodutiva do casal. Em outras palavras, é o médico que detém
conhecimento sobre o corpo da mulher e não ela própria. E ele responde somaticamente
a um pedido de ordem inconsciente (TORT, 2001). O risco, para Tubert (1996), é que se
apague a diferença entre o corpo discurso do sujeito, e o corpo do discurso médico, se é
ele, em última instância, que pode realizar o seu desejo.
Segundo Tort (2001), o médico torna-se um delegado autorizado a penetrar na
intimidade, pois o saber lhe confere esse poder de penetração. Seria conferido ao
médico, dessa forma, não só o poder de engravidar, mas, daquele que detém a lei.
Chatel (1995) aponta para o perigo de o médico responder como se tratasse de uma
doença somática quando, segundo sua leitura, o que está em questão é justamente a
ruptura definitiva entre reprodução simbólica e reprodução biológica que se coloca
através da reprodução assistida. Residiria na demanda pelas técnicas de reprodução
assistida a idéia de que, na impossibilidade de aceitar os limites que o corpo expressa, as
mulheres buscariam essa potência no saber médico (Tubert, 1996; Chatel, 1995;
Parente, 2005; Angelo, 2009). Esta compreensão pressupõe que o desejo é sempre
inacessível, por estar recalcado e assim a demanda consciente por uma gestação dirigida ao médico - não condiz com o desejo.
Lanius e Souza (2010) propõem que se questione o pedido da mulher (ou do
casal) por um tratamento de infertilidade a um médico: o que se pede? Angelo (2009)
apontam para a necessidade de se esclarecer a diferença entre a demanda de engravidar,
a demanda de ser mãe e, ainda, a demanda de ter filhos. Para Santiago-Delofosse (1998)
citado por Pedreira (2000) a posição “querer mãe” é diferente da de desejar um filho.
Para a autora, “querer mãe” é querer um filho para buscar em si própria, na condição
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materna, sua própria mãe, da qual ela não pode desprender-se. Angelo (2009) ressalta
que ser mãe, para a psicanálise, é uma função simbólica, um lugar psíquico e não uma
condição orgânica e pode, inclusive, prescindir da gestação.
As crianças geradas a partir das técnicas seriam “filhos da ciência” (ANGELO
2009), cuja subjetividade estaria marcada pela forma como se deu a concepção. Para
Betts (1999) citado por Biazus (2009) a intensificação do desejo de filho leva a mãe a
sobrecarregar a criança de um ideal difícil de ser atingido e que para ser tanto pode
exigir que a criança renuncie todo e qualquer desejo seu. Mas será isso é apenas próprio
das gestações decorrentes de tratamento?
Outro aspecto a ser ressaltado é que parte significativa dos trabalhos revisados
destacam ser importante e/ou necessário que se incluam profissionais de saúde mental
nos serviços de reprodução assistida, seja para dar apoio emocional aos pacientes, para
instrumentalizar os profissionais que trabalham com casais inférteis (Pedreira, 2000;
Ribeiro, 2004; Spotorno, 2008; Woiler, 2006) ou para cuidar das relações com os bebês
vindouros, em caráter psicoprofilático. Para Angelo (2009), dar atenção a elementos
inconscientes da demanda pelos tratamentos é uma forma de diminuir o risco do
nascimento dos “filhos da Ciência”.
Sigal (2003) é crítica da leitura que pressupõe haver necessariamente uma
denegação da castração na demanda por um tratamento para engravidar, considerando
que, nem todas as mulheres que enfrentam dificuldades para engravidar têm,
necessariamente, conflitos com a maternidade ou a feminilidade. Neste sentido, propõe
reabrir a questão sobre o desejo de um filho, se posicionando criticamente à leitura
freudiana dos caminhos da sexuação feminina, buscando pensar que a maternidade não
é a única saída possível para a mulher adulta, pois isso a deixaria presa às teorias
sexuais infantis. Em outras palavras, a autora sugere separar o desejo do filho do desejo
do pênis, ou compreender que um filho é algo mais o que um brilho fálico para a
mulher29.
Dessa forma, considerando fatores históricos nas transformações do papel da
mulher na sociedade no último século, a autora pondera que por adiarem o projeto de
maternidade, muitas mulheres se defrontam com uma diminuição natural da taxa de
fertilidade e precisam se adaptar a isso. Mas a autora está muito longe de se render a
uma argumentação biologizante. Ela não descarta que a tecno-ciência possa estar a
29

Este é um tema amplo e complexo na psicanálise, que não pode ser esgotado aqui.
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serviço da patologia ou possa funcionar de forma iatrogênica, como os autores citados
anteriormente (Chatel, 1995; Tubert, 1996; Lanius, 2010), mas abre espaço para se
pensar os casos clínicos para além dessa visão. Para tanto, afirma que a separação
entre ato sexual e fecundação não indica, necessariamente, uma fecundação sem sexo,
mas que há outra articulação possível, já que esta articulação é simbólica e não natural e
que, assim como o ato sexual não garante a legalidade desses referenciais simbólicos, a
separação entre reprodução e ato sexual tampouco garante, indubitavelmente, a crise
desses referenciais:
Pensar que a crise se produz pelo modo em que se efetua a
concepção provoca um retorno ao biológico e constitui um
retrocesso em relação à separação entre sexualidade e
reprodução, diferença esta que é um pivô na teoria da
sexualidade. Desligar tais conceitos impede atribuir à pulsão a
capacidade de deslocamento indefinido, encontrando sua
satisfação, direta ou sublimada, das formas mais diversas
(SIGAL, 2003, p. 257).

Para embasar essa argumentação, a autora nos lembra que sexualidade pode
permanecer ligada ao desejo de filho tanto nos casos de adoção quanto nos de gravidez
assistida, desde que consideremos a sexualidade algo mais amplo do que a relação
sexual propriamente dita. Ora, não é justamente essa a noção de sexualidade que Freud
nos permitiu compreender?
Cabe pensar que a transmissão inconsciente do lugar psíquico que o filho
ocupa para os pais não é transmitida pela forma como se dá a concepção, mas pelas
fantasias dos pais em torno desse filho, sua pré-história e história, assim como a forma
como ele é incluído na genealogia familiar, em suma, das transmissões inconscientes e
constitutivas pelas quais ele passará. Se esta transmissão está garantida, não haveria
porque temer o uso das técnicas de reprodução assistida. A este favor está a observação
de Ribeiro (2004), que relata ter encontrado, em sua experiência ambulatorial com
casais em tratamento para infertilidade, que o filho gerado com a colaboração da ciência
não é um filho da proveta, desapropriado de sua subjetividade e do desejo dos pais.
Compreendendo a contribuição de Sigal (2003) como um alerta aos analistas
diante das pacientes em tratamento de reprodução assistida, tem-se que não é
aconselhável assumir, a priori, que a reprodução assistida é problemática. Embora ela
possa trazer as questões levantadas acima, a escuta clínica não pode estar obturada por
uma visão preconceituosa ou ingênua sobre a técnica. Se assim fosse, poderíamos
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ignorar a possibilidade legítima de um casal que decide engravidar mais tardiamente e o
fazem por via da técnica, sem que isso seja patogênico e doentio. Dessa forma,
retomam-se as bases éticas da clínica psicanalítica que pressupõem colocar em suspenso
os juízos de valor que contaminam a escuta.
Assim, é essencial poder escutar – quando houver - a ambivalência contida em
cada um desses desejos, para não tamponar os sofrimentos que se anunciam. Mas isto é
diferente de assumir que eles já existam a partir da escolha por um tratamento de
reprodução assistida. Podemos dizer, portanto, que a análise dos efeitos da Reprodução
Assistida sobre a subjetividade demanda a interpretação da relação que se tem com
a técnica e não a técnica em si.

Assim, é importante considerar as múltiplas

transferências que irão compor esta relação, com a técnica, com o médico e os diversos
profissionais envolvidos com o tratamento.
Neste sentido, faz-se necessário levar em conta também o “terreno psíquico” que
a técnica de reprodução assistida aporta, ou em outras palavras, para buscar
compreender os efeitos causados pela técnica, é importante considerar como se
constituiu até então a subjetividade dos pacientes que passam por estes tratamentos –
que recursos psíquicos têm e como podem se colocar diante dos recursos tecnológicos.
Mas para isso é importante investigar como cada uma dessas mulheres se
localiza com relação à maternidade e o desejo inconsciente de ter um bebê. Neste
sentido também é relevante considerar a relação que cada paciente tem com sua própria
mãe, nos tempos dos primeiros cuidados que recebeu como bebê, nos aspectos
narcisantes. Cabe também buscar compreender a relação dessa mulher com sua
sexualidade infantil, no campo do Édipo, nos caminhos identificatórios e, também, na
relação com as figuras maternas e paternas.
Assim podemos tomar as experiências de reprodução assistida considerando a
marca inexoravelmente singular que constitui, para cada sujeito, um sentido ou
inscrição diferente, ainda que com atravessamentos similares. Não seria o método de
reprodução como um - entre outros - eventos da vida a mobilizar conteúdos
inconscientes? Evidentemente, no caso da reprodução, há a especificidade da
sexualidade, do desejo, da transmissão psíquica geracional, da identidade feminina.
Mas para cada paciente, estes aspectos são tocados de forma singular, com alinhavos
complexos entre a história pessoal, o infantil inconsciente e o contexto social, que
poderão ser tecidos pela escuta clínica e pela fala de cada um desses sujeitos conhecidos
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através dos fenômenos de transferência e contratransferência. Dessa forma, a
experiência de alguns pacientes não pode ser simplesmente generalizada para os outros.
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Sr. Cinema & Sra. Psicanálise: fios que se entrelaçam

Denise Renato Brock
Psicanalista – Prof. CEFAS

O objetivo deste trabalho é relatar nossa experiência com uma atividade cultural
exercida em Piracicaba, em parceria com o Sesc da mesma cidade, intitulada “Cinema e
Psicanálise” onde um filme escolhido é exibido e discutido por um psicanalista e pelo
público presente. Além de divulgar a Psicanálise, essa atividade tem nos proporcionado
um conhecimento enriquecedor.
Cinema e Psicanálise são fios que se entrelaçam num casamento saudável, e
tanto na tela de um filme como na tela de um sonho são depositadas experiências
humanas passíveis de reflexões.
O mecanismo que “monta” um sonho se assemelha à montagem de um filme de
Cinema. O sonho é a manifestação de conteúdos inconscientes que no Cinema pode ser
representado numa história que emociona, fere, faz rir ou chorar. Sabemos que o sonho
é material fértil para o trabalho psicanalítico porque desvela o inconsciente. Só é
possível sonhar quando temos um armazenamento de imagens, sons, que já passaram
pelo nosso pólo perceptivo. Também no Cinema a técnica é projetar imagens para criar
a impressão de movimento. As obras cinematográficas são produzidas através da
gravação de imagens do mundo com câmeras, ou pela criação de imagens utilizando
técnicas de animação ou efeitos visuais. O espectador, assim como o sonhador, num
apagamento temporário do mundo externo entrega-se às impressões visuais e auditivas
evocadas a partir da tela. Dispõe-se a sonhar o sonho de outrem, através do filme.
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O Cinema permite o encontro entre duas subjetividades, a do criador e a do
espectador, e o compartilhamento da emoção. A tela do Cinema vira palco de
representações inconscientes de quem o assiste; este "empresta" seu corpo/mente
para os personagens fazerem morada.
Portanto a beleza de uma obra de arte depende da habilidade do artista em
expressar uma idéia e em nos despertar uma emoção.
Essa experiência emocional, partilhada por duas subjetividades também pode ser
vivida numa sala de análise, no encontro entre analista e paciente.
Nos encontros dos nossos videoclubes tentamos preservar a beleza de um filme,
aquilo que evoca a subjetividade de cada um. E a partir do encontro dessas duas artes,
da produção cinematográfica e da Psicanálise, desenvolver uma conversa profícua e ao
mesmo tempo despretensiosa.
Se a cultura é o conjunto de atividades, modos de agir, costumes e instruções de
um povo, e o meio pelo qual o homem se adapta às condições de existência
transformando a realidade, neste sentido o Cinema e a Psicanálise, fazem parte da nossa
cultura.
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Desastres Naturais e Psicologia
Ageu Heringer Lisboa
Psicólogo clínico, mestre em Ciências da religião, membro fundador e docente da Associação
Brasileira de Assessoramento e Pastoral da Família- EIRENE; ex- integrante da ONG social
-Visão Mundial; coordenador do Programa de Capacitação de Facilitadores de Ajuda
Emocional em Emergências e Desastres Eirene-CPPC. E-mail: ageuhl@gmail.com

DESASTRES NATURAIS “Naturais”. Manchetes de revistas ou noticiários
costumam falar de uma natureza em “fúria”, referindo-se a ela como se fora constituída
de humores bem humanos, quando acontecem destruição e mortes decorrentes de
fenômenos climáticos e geológicos. Noticia-se em pleno séc. XXI com as categorias da
antiga mitologia. Somente a pouco tempo, por ação do pensamento científico,
compreende-se e assume-se que grande parte da destruição e mortes associadas a
eventos naturais se devem a ações bem humanas, reflexo de modelos econômicos,
políticos, guerra comercial. Desviamos cursos de águas, desmatamos florestas,
consumimos excessivamente, poluímos tudo, empurramos os pobres para os morros
com construções frágeis, estabelecemos resorts e mansões em montanhas. Os animais
humanos, como os demais, querem domínio territorial, fontes de alimento e abrigo - e
desgraçadamente nos tornamos os maiores predadores do planeta. O efeito estuda tem
relação direta com isto. Falta-nos um senso de sacralidade sobre a vida e a terra e todos
os viventes e cosmos. Tantas tragédias noticiadas, de diversas categorias, que se tornam
literais o cumprimento do lamento profético de Isaias (Sec. VI AC) no cap.24 da Bíblia,
sobre o gemido da terra por causa dos que a destroem .
Temática ainda nova no Brasil.

Até pouco tempo supúnhamos viver num país

tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza . . . e livre de desastres naturais
comuns em outros lugares. Até que passamos a ter ciclones tropicais, terremotos de
baixa intensidade, além das costumeiras enchentes, desabamentos e deslizamentos de
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morro. A maioria de nossas mortes sempre foram perfeitamente previsíveis e evitáveis.
Acontecem revelando descaso sucessivo de governos e falta de política global que
construa cidades e habitações seguras.
Em países andinos e na A. Central e Caribe, zonas de freqüentes terremotos e vulcões,
tem-se, a décadas, intervenções de profissionais de saúde mental e um sistema de
cuidados de pastoralistas. Na Colômbia o psicólogo Dr. Gilbert Brenson Lazán
produziu dois Manuais de ajuda para populações atingidas, que tem sido utilizados em
vários países por Facilitadores30. Uma edição para crianças E Agora, O que faço? Foi
escrita por Brenson e Maria Mercedes Sarmiento-Díaz. Estes três Cadernos foram
editados em português pela Eirene Brasil desde 1988 e tem sido utilizados por
Facilitadores treinados em Encontros de Capacitação promovidos pela Ong SOSGlobal
em parceria com o CPPC31. Blumenau, S. Luiz de Paraitinga, Piaui, região serrana do
RJ foram lugares onde milhares de exemplares tem servido de ferramenta auxiliar em
aconselhamento de crise. Eirene Brasil traduziu e direcionou para o Haiti edição em
Frances.
A psicologia como cultura e prática científica atenta à subjetividade e comportamentos
humanos, tem o desafio de interagir neste campo emergente (para nós) de intervenção
psicossocial. Chegaremos onde outros saberes científicos e especialidades técnicas já
operam, notadamente da área de segurança, construção e medicina. Ótima oportunidade
de aprendizagem no espírito transdisciplinar, com militares e policiais, agentes de
defesa civil, sociólogos, enfermeiras, médicos, engenheiros, antropólogos e outros.
Na academia brasileira somente agora esboçam-se cursos de formação em socorrismo e
de atenção psicossocial para emergências e desastres. O primeiro curso avançado nesta

30

Manual de Recuperação emocional – Caderno para adultos e Trauma Psicossocial – Manual para
profissionais. Brasilia 1988 - www. Eirene.com.br
31
CPPC Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos – www.cppc.org.br
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área, de Sociologia dos Desastres, - atua na UFSCar. E uma extensão na área de
Facilitadores de Ajuda Emocional para Emergências e Desastres iniciará suas atividades
agora em janeiro 2012 em Campinas, na Faculdade Nazarena. Publicações especializada
na área Psi são escassas. Duas edições da revista Psicoteologia, 32 editada pelo CPPC,
Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos [cppc.org.br] oferecem várias matérias a
respeito. Desde 2009 tem-se visto articulações pelos Conselhos de Psicologia em
despertar os psicólogos para estudos e intervenção. Esta mesa tem o mérito de
contribuir para trazer elementos para uma inserção de profissionais de saúde mental na
atenção a populações sob emergências.
Falo agora com a lembrança de minha participação numa etapa de assistência a uma
comunidade na periferia de Joinville, SC, em 1985 após grande enchente com
desabamentos e mortes. Uma resposta da Ong Visão Mundial em parceria com uma
igreja luterana articulou a comunidade para socorro, alimentação, reposição de móveis e
mutirões de construção. Uma equipe multidisciplinar coordenada pela Assistente Social
Alva Couto e o pastor local lançou as bases do que é hoje vinte e cinco anos depois, um
Centro Comunitário com escolas, oficinas de geração de renda, esportes. Ou seja, da
destruição pode surgir um processo de Mudança Cultural

que implementa o

Desenvolvimento Comunitário.
Das intervenções dos Facilitadores Eirene-CPPC33

tem-se algumas avaliações que

fornecem subsídios para novas ações de Capacitação e Modelos de intervenção. De um
32

Psicoteologia, ano XXI, n47 IISem 2010 - texto dos psicólogo Cleydemir O Santos (Quem cuida do
cuidador?) e Ingrid Förster Giraldi Costa (Socorro Emergencial às vítimas de Tragédias). Psicoteologia
ano XXI n. 48, I Sem 2011 - textos de Roseli M. Künrich de Oliveira (O Longo processo de luto);
Osvaldo Christen Filho (Desaprendendo medos pós-traumáticos); Ageu Heringer Lisboa (Respondendo à
Desestruturação), Juarez Solino de Carvalho Filho (Trága-me o éfode); Maria Helena Quilião (O
Desalento dos Desabrigados); Anelise Hammann (“Ide em paz”, que amparo tem?).
33

“A facilitacão é um papel, uma função dentro de um marco delimitado de circunstancias; não é uma
carreira, nem sequer uma profissão, uma vocação ou contudo de uma oficina. É um papel que se
cumpre através de profissões, vocações e habilidades específicas, para interatuar com os empobrecidos
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formato emergencial com carga de dez horas, evoluímos para formação com catorze,
vinte e quarenta e nove horas em processo didático-vivencial. Uma característica que
Eirene-CPPC tem imprimido é a diversidade teórica e acolhimento de diferentes
protocolos de intervenção. Profissionais com formação em terapia sistêmica,
logoterapia, emdr, psicólogos existenciais e psicanalistas, somado à contribuição da
teologia bíblica tem caminhado juntos. E todos sobrevivem.
O FACILITADOR Eirene optou pela figura do Facilitador por razaões estratégicas:
poder mobilizar, capacitar, assessorar e trabalhar junto com não-psicólogos num
processo coletivo de largo alcance, emergencial e voluntário. A conceituação de
Facilitador é oriundo das Ciências Sociais, Serviço Social e da Sociologia. Para nosso
uso aqui escolhemos três descrições:
“A facilitacão é um papel, uma função dentro de um marco delimitado de
circunstancias; não é uma carreira, nem

sequer uma

profissão, uma vocação ou

contudo de uma oficina. É um papel que se cumpre através de profissões, vocações e
habilidades específicas, para interatuar com os empobrecidos na conquista de
mudanças”

e

”Os facilitadores dedicados continuamente buscam melhorar seu conhecimento e
capacitacão profissional, e suas habilidades de facilitação para cumprir melhor seu papel
de serviço...” Francis O Gorman - MAP. sd

na conquista de mudanças.”.”Os facilitadores dedicados continuamente buscam melhorar seu
conhecimento e capacitacão profissional, e suas habilidades de facilitação para cumprir melhor seu
papel de serviço...” Francis O¨Gorman - “Los facilitadores son aquellos actores que tendrán como
función provocar el diálogo, animar la libertad, generar modos de comunicación más complejos que
permitan las diferencias y reconocerlas como anclaje de vínculos más comprensivos, tolerantes y
democráticos”
EL
AGORA
(Asociación
Civil
–
Apuntes
de
Taller)
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“Los facilitadores son aquellos actores que tendrán como función provocar el diálogo,
animar la libertad, generar modos de comunicación más complejos que permitan las
diferencias y reconocerlas como anclaje de vínculos más comprensivos, tolerantes y
democráticos”

EL AGORA (Asociación Civil – Apuntes de Taller).

CRISES, EMERGÊNCIAS, TRAGÉDIAS, DESASTRES34 – Diversos fenômenos e
eventos sociais podem ameaçar ou atingir vidas humanas, destruir instalações
industriais produtivas, desorganizar a agricultura, e colocar em pânico a população.
Temos uma Crise quando ocorrem chacinas, greves predatórias, quebras de empregos e
eventos com alto poder de mobilização emocional pela insegurança física e emocional
que acarreta. Quando eventos climáticos paralisam uma comunidade, destruindo suas
vias de comunicação, estoques e alimentos, etc. lidamos com Emergência. Subindo na
escala de ameaças à continuidade da vida numa comunidade temos as Tragédias, como
o da região serrana do RJ. Quando o nível de destruição e ameaças futuras eliminam o
poder das comunidade ou país de reagirem e sua sobrevivência dependerá de ajuda
externa estamos diante um Desastre. É o caso recente do Haiti, com o devastador
terremoto. O Japão que, agora em 2011, sofreu uma combinação de múltiplo poder
destrutivo: terremotos, tsunami e desastre nuclear é o pais com a melhor estrutura de
resposta a desastres. A construtiva reação do povo e governo japoneses diante destes
desastres é revelador de muitas questões envolvidas em ocasião de emergências e
desastres: ter uma sofisticada rede educacional, manter uma Cultura de Prevenção,
política transparente e humildade. Em todos locais de trabalho e estudo, locais públicos
e transportes tem-se regularmente, simulações, treinamentos de enfrentamento às
emergências. Um país sério e mais justo socialmente garante cidades e habitações
seguras.
34

Uma conceituação mais detalhada dos vários níveis de crise e ameaças naturais e tecnológicas consta
de documentos do Ministério da Integração Nacional, Brasília, DF, sobre Defesa Civil.
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INTERVENÇÕES - Pela natureza mesma das coisas, tem-se certa hierarquia temporal
e funcional quanto à intervenção numa comunidade ou pais sob emergência. Primeiro as
forças de segurança, engenheiros, médicos e outros profissionais que assumem o
comando das operações e estabelecem um Gabinete de Crise. Diante do caos, é preciso
estabelecer alguma racionalidade de resposta, refletindo os conhecimentos científicos,
técnicos e políticos disponíveis. O cuidado de vítimas, operações e salvamento,
estabelecimento de rede elétrica e de comunicações, desimpedir acessos e estradas,
organizar locais de pronto socorro e alimentação.
Paralela a estas primeiras intervenções seguem-se outras: socorro imediato e resgate,
cuidado de feridos, remoção para pontos mais seguros, criação e administração de
abrigos, livramento de animais, articulação de rede de suprimentos, garantir locais de
descanso, transportar para outras cidades. O fator psicológico envolvido em
emergências aumentará com o tempo. A exaustão de socorristas, de soldados, e todos
envolvidos nem operações de ajuda. Muitos destes podem ser acometidos de Burnout e
se tornarem um problema a mais num contexto já difícil.
INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL -O profissional de saúde mental deve se inserir
no conjunto de forças e especializações participantes da Força-Tarefa criada na região,
apresentando-se devidamente às autoridades que coordenam o Gabinete de Crise,
perante a Defesa Civil e Ongs como Cruz Vermelha, Visão Mundial, Exército de
Salvação, Médicos Sem Fronteira, igrejas, escolas e centros de atenção próximos. Trará
como contribuição específica de sua disciplina, o saber acerca da subjetividade humana,
os processos emocionais,

dinâmicas relacionais, psicopatologia, propor medidas

psicoprofiláticas e ações terapêuticas. Ele próprio deverá ter uma formação apropriada
para agir em emergências.
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Tanto o profissional quanto os Faciliatdores evitarão iniciativas isoladas: a melhor
ajuda em contexto caótico é a que se liga a um processo grupal, mediante programação
bem estabelecida, sujeita a regras éticas e de segurança, com boa retaguarda. Como
alguém de fora terá que partir, a continuidade dos atendimentos precisa ser bem pensada
e trabalhada; daí a importância das agencias sociais da região, especialmente igrejas,
que, enraizada na população, poderão acolher a população e dar uma continuidade a o
processo de retomada das rotinas35.
É BOM SABER - Num contexto desestruturado, instável climatica e geológicamente,
incidentes graves brotam como conseqüência da desordem sistêmica: freqüentemente a
ordem social e política fica abalada. Grupos de predadores atacam. Mulheres e crianças
ficam ainda mais vulneráveis. Estupros, assaltos, doenças, epidemias, falta de água,
quem suporta? O profissional e demais facilitadores e socorristas devem estar com boa
saúde, recursos econômicos para caso de evacuação, ter sido vacinado, dominar a arte
de Primeiros Socorros. Qualquer um poderá ser acionado em ação de socorro físico.
Não há como separar muito as ações. Muitas questões poderiam ser aqui apontadas e
discutidas, mas não é a proposta desta Mesa esgotar o assunto, nem disporíamos de
tempo. Mas um último apontamento é preciso: evitar-se a generalização psicologizante
junto à mídia quanto à patologização da população ou grupo sobrevivente. É uma das
formas de sobre-diagnóstico tão comum hoje-em-dia. É bom saber que muitos dos
afetados, mesmo em situações envolvendo dor, feridas, enfermidade, enlutamento não
ficarão sob efeito de estresse pós-trauma. É o que afirma um centro de serviços para
desastres e terrorismo dos Estados Unidos. A oferta apressada de serviços terapêuticos
podem até mesmo induzir ou intensificar sintoma ou sobrecarregar emocionalmente as
pessoas, num efeito iatrogênico. É preciso agir com boa consciência e conhecimento
35

A importância decisiva das igrejas pôde ser comprovada em Teresópolis, Petrópolis e cidades do
entorno. Foram os primeiros centros de abrigamento e tratamento, e inclusive de necrotério.
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prático de causa, saindo-se das hipóteses livrescas ou do holofote da mídia. Quem se
dispuser a ir e servir por um tempo necessário, aprendendo com a população, em escuta
empática e processos participativos se tornará um bom Facilitador em Recuperação
Emocional em Emergências e Desastres.
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OBJETOS TRANSFORMACIONAIS
Uma análise das ações de voluntariado à luz do conceito de Christopher
Bollas
Rachele Ferrari
Psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC-SP, docente no CEFAS, supervisora institucional,
palestrante sobre o tema "Voluntariado", autora do livro "Voluntariado: uma dimensão ética", Ed. Escuta
SP, 2010, supervisora do Programa de Tutores da FMUSP, docente do CEATS-FIA/USP.
Contato:
Rua Giuseppe Verdi, 78 Cambuí Campinas SP F: 3255.1530
racheleferrari@gmail.com.
Rua João Moura, 627, cj 152 Pinheiros São Paulo SP F: 11.7152.1470

As ações voluntárias, com Programas de toda ordem, campanhas e as mais
diversas mobilizações, tem um lugar evidente nos nossos tempos. Especialmente,
aquelas ações voluntárias onde envolve um relacionamento direto entre dois seres
humanos, sejam elas em hospitais, creches, asilos, etc, irão sempre inquietar os olhares
e a escuta de nós psicanalistas, pois sabemos o quanto o encontro humano é motor para
despertar as mais recônditas memórias, alegrias, dores, incompreensões, experiências
que povoam nosso mundo interno e que podem, a qualquer momento, e o encontro
humano é propício a isso, retornarem e produzir tanto alegrias quanto inquietações, às
vezes das mais penosas.
Em outro trabalho (Ferrari, 2010) desenvolvi uma atenta articulação, à luz da
obra freudiana e de autores pós-freudianos, sobre as motivações inconscientes que
estariam em jogo na busca por esse fazer o bem, propus que elas tanto podem ser
altruístas quanto egoístas, mesmo que essas aparentemente se mostrem benevolentes, no
sentido cultural. Fundamentei minha argumentação no que nos ensina a psicanálise a
propósito de que o ser humano é movido originalmente por paixões egoístas e que suas
ligações com o mundo se dão a partir dessa moção primeira. Nessa perspectiva,
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lembramos que segundo Freud (1915a, 1915b) as pulsões primitivas podem ir se
transformando ao longo do desenvolvimento do sujeito, sob o esforço imposto pela
civilização; assim, algumas delas vão se modificando de egoístas em altruístas. O que
nos leva a concluir que subjaz em todo movimento do sujeito em relação ao outro uma
motivação egoísta, que pode prevalecer.
Quando a transformação da pulsão ocorre num sentido em que o eixo narcísico
de sujeito foi suplantado pelo eixo alteritário, imaginamos ações voluntárias
verdadeiramente altruístas, onde o outro é genuinamente considerado em sua diferença.
Por outro lado, pode ser devastador para quem a recebe, uma ação movida por
motivações egoístas, onipotentes, que busca reparações maníacas enlouquecidamente.36
Daí deduzimos que a baixa fidelização, tão comum nos movimentos do
voluntariado, estaria relacionada a motivações mais focadas no próprio sujeito que as
pratica, portanto narcísicas, do que na verdadeira consideração e interesse pelo outro, ou
seja, altruístas.
Ampliando essas reflexões por um outro percurso investigativo, vale considerar
o que significam essas experiências de voluntariado, tanto para quem oferece quanto
para quem recebe a ação e, dessa forma, pensar o que vincula os sujeitos genuinamente
às ações de voluntariado. Parece haver um tipo de relação de objeto que garante que
esse encontro seja pleno de sentido e é isso que promete o sincero envolvimento do
sujeito com a ação e a possibilidade de transformação.
Proponho que a ligação genuína irá ocorrer quando os sujeitos puderem
vivenciar experiências que ativem a memória do que seria uma experiência

36

Remeto o leitor ao meu texto anterior (Ferrari, 2010), onde esse tema é desenvolvido detalhadamente.
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TRANSFORMADORA e ESTÉTICA, nos termos propostos por Christofer Bollas e
John Dewey37.
É concordância geral nas ações dos Programas de Voluntariado que o propósito
é sempre promover TRANSFORMAÇÕES positivas no contexto onde atuam e também
nas vidas dos próprios voluntários. É justo pensar então no que seria capaz de provocar,
disparar transformações significativas nessas histórias de vida. Para isso é importante
pensarmos na origem dessa experiência de transformações.
A psicanálise nos ensina que é nos primeiros anos de vida que se forma a base
de nosso psiquismo. As experiências que temos nesse período deixam registros
importantes que darão o tom do nosso modo de apreender o mundo ao longo da vida. É
nesse momento, portanto que vivemos nossas primeiras e significativas experiências de
transformação.
Desde que nascemos estamos todo o tempo sofrendo transformações, que vão
nos ajudando a nos constituir como humanos, a produzir sentidos para nossa existência.
Para que isso ocorra, dada a condição de pré-maturidade que o bebê humano vem ao
mundo, é fundamental sempre contar com um outro sujeito dedicado a esse recém
nascido. Esse outro é alguém que transforma o mundo interno e externo do sujeito, a
que Bollas (1992, p.44) nomeou de OBJETO TRANSFORMACIONAL.
Como esclarece Figueiredo (2011),

“O conceito criado por Bollas está, claramente, na interseção de duas correntes do
pensamento pós freudiano e pós kleiniano, associada ao nome de Winnicott e associado
ao nome de Bion: facilitação, sustentação e continuidade em ser, de um lado,

37

As idéias desenvolvidas a seguir foram inspiradas nos seminários “A Interpretação psicanalìtica: clìnica
e formações da cultura” proferidos pelo Prof.Dr. Luis Claudio Figueiredo, no primeiro semestre de 2011,
na PUC-SP, onde foi proposta, como parte do seminário, a articulação das idéias de Bollas e Dewey.

260

transformações, de outro, estão fortemente implicadas nas funções dos objetos
transformacionais que estão diretamente associadas a “uma estética do ser que se torna
uma característica do self do bebê (Bollas,1992 p,27)” (grifo do autor)

Entendemos, então que o primeiro objeto transformacional é a mãe (ou quem a
substitua) e ao longo da vida encontraremos essa função de objeto transformacional em
variadas pessoas e produtos/objetos da cultura.
Os primeiros cuidados maternos, a forma como responde às necessidades do
bebê, compõem a estética materna e é nesse momento que a natureza do self é formada
e transformada. Bollas (1992) afirma que o “infante tem sua “forma” intrìnseca própria,
trazendo com ele o plano de uma disposição herdada, e suas próprias aptidões
cognitivas (capacidades do ego) influenciam sua experiência subjetiva da realidade.” O
autor compreende que essas aptidões transformacionais internas são identificadas com a
mãe e será o que ele chama dessa “primeira estética humana” que modelará o
desenvolvimento do caráter pessoal e dará o tom da futuras experiências estéticas,
quando o sujeito entra numa comunicação subjetiva com o objeto. A busca ao longo da
vida por um objeto transformacional é na verdade a esperança de ter os fragmentos do
self integrados, tal como o foi na relação com o primeiro objeto transformacional.
No início da vida, o bebê é transformado de acordo com a estética da mãe, junto
com o alimento ele incorpora a estética dos cuidados maternos, a forma de suas
comunicações. Ainda conforme Bollas (1992), “uma vez que a experiência é
internalizada na estrutura do ego, o self procura objetos transformacionais para chegar a
um equilíbrio relativo com o meio, ou para recriar lacunas traumáticas no equilìbrio”.
A mãe é experienciada como um processo de transformação, que oferece
cuidados ao bebê o que vão o constituindo como humanos e integrados na cultura. São
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processos que alteram a experiência do self e que deixa um traço mnêmico dessa
vivência de transformação do self e que nos serviu de matriz simbólica de como
“aprender e apreender” o mundo. Ao longo da vida, continuaremos em busca de
experiências que possamos nos sentir cuidados, tal como fomos por esse primeiro objeto
transformacional. A memória dessa primeira relação objetal nos impulsiona na busca
por um objeto (uma pessoa, um lugar, um acontecimento, uma ideologia) que promete
transformar o self. (Bollas, 1992, p.29)
Entendo que todas essas idéias nos interessam vivamente na compreensão do
fenômeno da baixa fidelização nas ações de voluntariado pois tais ações estariam
dentre as buscas do sujeito do reencontro com o primeiro objeto transformacional, que
desperta a esperança de mudanças no ambiente externo e interno do sujeito e quando
isso não ocorre, o envolvimento com a ação se desfaz pela evidente falta de sentido
para o sujeito.
A esse respeito, Figueiredo (2011) propõe que

“os objetos transformacionais funcionam para cada um de nós como interpretações do
mundo e de si, organizando nossas experiências e dando-lhes sentidos, são matrizes
interpretativas do mundo que transformam os sujeitos e seus objetos. Assim como há
dispositivos óticos para “ver melhor”, “ver de longe”, “ver maior”, os objetos
transformacionais são dispositivos experimentais, instrumentos para experimentar e
para experimentar diferente.”

As mais diversas atividades com as quais uma pessoa se envolve ao longo da
vida pode sem dúvida servir como dispositivos experimentais, mas isso não acontece
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com qualquer atividade ou em qualquer encontro, é preciso reunir características que
ativem uma memória, uma memória que nos remeta a uma experiência de
transformação e nos ofereça a oportunidade de experimentar diferente.
A procura na vida adulta por objetos transformacionais relaciona-se ao
sentimento de esperança e de confiança. Bollas (1992, p.30-31.) ressalta que os
religiosos matem com a divindade “os termos do vìnculo com o primeiro objeto”,
também a aposta em vários objetos (um novo emprego, uma mudança de território,
férias, um novo relacionamento amoroso, etc) tanto pode significar a esperança de
transformação quanto a ligação com um objeto que avive a memória das primeiras
transformações. O mundo da propaganda é profícuo em fazer uso desse recurso,
induzindo o sujeito a crer que ao possuir um determinado produto o haverá também
transformação em seu mundo interno, mas nesse caso, via de regra, não se consuma essa
esperança.
Mas, o encontro com verdadeiros objetos transformacionais de fato evocam a
“memória” das primeiras transformações e foram chamados por Bollas (1992, p.31.) de
MOMENTOS ESTÉTICOS.
O que são então momentos ESTÉTICOS?
Entender o sentido dessa idéia nos conduzirá a uma possibilidade de
compreensão sobre o que seria capaz de envolver as pessoas verdadeiramente e
promover transformações, portanto uma interessante pista sobre o que leva as pessoas a
se engajarem genuinamente nos programas de voluntariado e consequentemente um
esclarecimento sobre a baixa fidelização dos voluntários.
Quem desenvolve o conceito de EXPERIÊNCIA ESTÉTICA, é um filósofo
americano chamado John Dewey (1934, p.61-62), vejamos o que ele diz:
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“ Para compreender o ESTÉTICO em suas formas supremas e aprovadas, é preciso
começar por ele em sua forma bruta; nos acontecimentos e cenas que prendem o olhar e
o ouvido atentos do homem, despertando seu interesse e lhe proporcionando prazer ao
olhar e ouvir [...], todos aqueles os que ficam alegremente absortos em suas atividades
mentais e corporais.[...] “O leitor, por exemplo, dever ser levado adiante não
meramente ou sobretudo pelo impulso mecânico da curiosidade, não pelo desejo
irrequieto de chegar à solução final, mas pela atividade prazerosa em si””

No início da vida, portanto, ocorrem as mais intensas vivências de
transformação, aquela que promove alterações no self.. Tal experiência ficará registrada
numa memória inconsciente e será nossa referência para busca das outras tantas
transformações que se buscará ao longo da vida, e para as quais sempre será preciso
contar com outros objetos transformacionais.
Consideramos então, que para haver verdadeira transformação, a experiência
deve ter algumas características que produzam de fato efeitos transformacionais em nós.
É então que a idéia de experiência estética nos auxilia nessa compreensão da
experiência que de fato transforma.
Ainda que ao longo da vida estejamos expostos a inúmeras experiências, muitas
delas nem chegam a ser percebidas, são vividas como automatismos do cotidiano, assim
quantas delas poderiam ser reconhecidas como verdadeiramente transformadoras, que
produziriam essa integração do self pela profundidade e abertura para novos sentidos?
Em determinados momentos, algumas dessas experiências se destacam, isso
porque nos mobiliza especialmente, a isso John Dewey (1934) chamou de experiência
estética. Para ele, qualquer experiência da vida poderia expressar sua dimensão estética
quando ele for capaz de produzir essa experiência de ordem – no espaço e no tempo – o
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movimento articulado, e integrado, de seus elementos motores, cognitivos e
emocionais -, e uma percepção de encerramento e consumação (em contraste ao que
seria mera interrupção) (FIGUEIREDO, 2011).
Essa dimensão estética, segundo Dewey (1934) pode ocorrer em qualquer
âmbito, seja nos esportes, nos raciocínios matemáticos, filosóficos ou científicos, nas
avaliações éticas ou juízo de valor, numa conversa social ou numa negociação ou
mesmo numa experiência pragmática como na fabricação de utensílios. Todas podem,
quando bem exercidas e consumadas, exibir sua dimensão estética e gerar produtos
esteticamente valiosos; em outras palavras, uma experiência bem realizada e
„concluída‟ comporta sempre uma dimensão „artística‟, criativa e estética, e é sobre
esta base que se elevam as experiências artísticas no sentido estrito. (Figueiredo, 2011)
A idéia de uma ação bem exercida e consumada se opõe à interferência tão
presente nos nossos dias do excesso de fazer ou o excesso de receptividade
(Dewey,1934, p. 123-124). O excesso de fazer empobrece a experiência pela
superficialidade e também pela impossibilidade de sua real consumação (o sujeito sai de
uma e entra em outra com muita precipitação). Também o excesso de receptividade, o
acúmulo de informações e “experiências” não oferece oportunidade de escolha e
produção de sentido para o que se vive. “O acúmulo de tantas impressões quanto for
possìvel”, diz ele, “é tido como “vida”, muito embora nenhuma delas seja mais do que
um adejo e um gole bebido depressa.” (Dewey, 1934, p.124)
Dessa forma, compreendemos que as ações voluntárias estariam dentro das
buscas de um encontro com o objeto transformacional e só garantiriam um encontro
verdadeiramente transformador (para os dois pólos do encontro) se forem percebidas
como passíveis de evocar esse re-encontro com o primeiro objeto transformacional e
assim serem vividos como experiências estéticas. Vale lembrar também que muito
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frequentemente as pessoas se envolvem em programas de voluntariado como mais uma
“experiência” em sua vida, independente de sentido próprio, o que estaria de acordo
com os “excessos de fazer” acima referido.
Entendemos que as ações voluntárias tem sempre a intenção de produzir
mudanças positivas, no sentido de oferecer (tanto para o beneficiário da ação quanto
para quem pratica a ação voluntária):
oportunidade de desenvolvimento, (melhores oportunidades de trabalho, de
educação, de saúde, de moradia, mais cultura, de relacionamento família / educação dos
filhos)
ampliação das possibilidades de existência, (pensar/construir diferentes
possibilidades de existência a partir dos recursos disponíveis em determinado contexto )
ampliação da capacidade de reflexão sobre os fatos da vida
Estamos então falando de transformações. E nossa grande questão nesse campo
é sempre entender o que é capaz de produzir tais transformações e sustentar tais
transformações no tempo e ainda continuar produzindo mais transformações.
Analisando as idéias de Dewey e Chklovski, Figueiredo (2011)propõe que a
tarefa da experiência estética é a de reabilitar a percepção, que seria uma intensificação
da vida, quando esta está prejudicada e amortecida, pelos automatismos da vida
cotidiana, e para realizar isso, “será preciso produzir estranhamentos, é preciso
estranhar e não compreender para efetivamente ver, ouvir, sentir como se pela primeira
vez, e PENSAR. Ou seja, haveria sempre algo de enigmático na apresentação do objeto
estético para que se abra uma possibilidade nova de um autêntico experimentar”.
Por que a necessidade de reabilitar a percepção?
O que vemos na atualidade é que a experiência se empobreceu e se banalizou em
virtude de “uma intensificação desmedida de nossa vida sensorial”. Para esses autores,
266

a experiência estética, propiciadora de enigmas e surpresas, será sempre um excelente
antídoto.
Observamos que muitas pessoas engajam-se nos programas de voluntariado em
busca desse “antìdoto”, surpresas e novos enigmas em suas vidas. Como os seguintes
relatos dos mentores do Programa de Voluntariado Mentoring Social da HP38:

“No meu ambiente de trabalho, como líder de um time, tenho a meu favor a
hierarquia, o poder pela posição e pelas implicações para a carreira de cada um, caso
as tarefas não sejam bem desempenhadas, já no trabalho com o jovem esse recurso não
existe, tive que INVENTAR novas formas de influenciar, de sensibilizar para o trabalho,
para que fosse de fato possível operar uma TRANSFORMAÇÃO na história de vida
dele e também na minha. Essa experiência me marcou profundamente e acabou
transformando também meu estilo de liderança com meu grupo na empresa.” (aqui
parece que ele “experimentou diferente”)

“Fazemos tantos treinamentos na empresa no sentido de que o grupo atinja uma
alta performance, nesse trabalho de voluntariado, há um envolvimento espontâneo do
grupo, uma identificação mútua, tendo a causa como um ideal compartilhado que leva
a um comprometimento com todo o processo do trabalho e que possamos chegar a um
sentido de realização ao final do período. Isso foi TRANSFORMADOR para mim”

“Nesse grupo de reflexão, temos a oportunidade de compartilhar as dificuldades
que enfrentamos na prática como mentor, sem a preocupação em ser avaliado em
supostos erros ou acertos, isso me faz sentir mais confiante nesse papel.”
38

A experiência como supervisora institucional nesse Programa foi analisada em meu livro Voluntariado:
uma dimensão ética. São Paulo: Ed. Escuta, 2010.
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“O contato com a realidade com esses jovens me fez repensar a educação que
dou a meus filhos”

E o relato de uma jovem, de 17 anos, a respeito de seu mentor:

“Sou grata ao mentor por ter confiado nas minhas possibilidades, apostado em
mim, isso fez toda diferença, foi muito mais importante do que se ele tivesse me
conseguido um emprego”

São palavras que refletem claramente a dimensão de desconstrução provocada
pela experiência de cada um deles em ações de voluntariado.. Podemos inferir que
nesses casos a experiência ofereceu um encontro com objetos transformacionais e por
isso produziram sentido e uma nova percepção original sobre suas próprias vidas.
Esta dimensão do enigma, surpresa e descontinuidade, em relação às
experiências em geral, faz parte da experiência estética e na medida em que as ações
voluntárias promoverem essa espécie de ruptura com os automatismos do cotidiano,
promoverá ligações significativas e profundas e consequentemente a longevidade da
ação.
Podemos imaginar que o genuíno engajamento num projeto de voluntariado, ou
seja, aquele que o sujeito faz por motivação própria sem estar vinculado a recompensas,
prêmios, reconhecimentos ou incentivos, estaria relacionado diretamente à possibilidade
da experiência como voluntário produzir essa ruptura com suas experiências cotidianas
médias – os afazeres do dia a dia – e oferecer uma intensidade vital, que lhe ofereça
uma satisfação por si própria, justamente por produzir transformações.
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Acreditamos, portanto que, a partir das inspirações que essas idéias nos evocam,
elas em si objetos transformacionais para pensarmos o enigma tão presente no campo do
voluntariado, podemos imaginar programas que abram um campo de reflexão para os
candidatos a voluntários oferecendo oportunidade para que eles próprios possam se
entender nessas ações e reconhecer o sentido delas em suas vidas (e evidentemente nas
vidas a quem se destina as ações), tendo em mente de que mais do que prêmios ou
incentivos, o genuíno engajamento acontecerá na medida em que todos os envolvidos se
perceberem participando de uma experiência verdadeiramente transformadora,
entendida na concepção aqui proposta, e aí sim o envolvimento será comprometido e
duradouro. E dentro dessa perspectiva, para que a pretensão de focar os Programas de
Voluntariado em quantidades, se o que conta é a qualidade da experiência?
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ANÁLISE DO CONTEÚDO DE UMA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA USANDO
COMO MÉTODO OS JOGOS COOPERATIVOS

Cássio José Silva Almeida, Educador Físico, mestrando da UNIFAE
Carmen Fabriani, Doutora em Psicologia Social, Pró-reitora da UNIFAE
Ana Cristina Salviato Silva, Doutora em Linguística e Língua Portuguesa, professora da UNIFAE

Jogos cooperativos são utilizados para superar os desafios e não apenas competir para se sair
vencedor e se divertir, sendo necessário a cooperação de todos os participantes do grupo sem
intenção de privilégios exclusivos e sim desenvolver a cooperação, a empatia, a estima e a
comunicação, características esquecidas na sociedade atual e que são de grande relevância para
o futuro da sociedade. O trabalho se utiliza da Análise de Conteúdo (AC) para observar os
comportamentos de um grupo de alunos durante uma aula de Educação Física, cujo método de
trabalho são os jogos cooperativos. A aula analisada foi referente a um estudo piloto com o
objetivo de observar a validade da metodologia de coleta de dados e análise dos mesmos.
Participaram do estudo piloto um grupo de 18 alunos no ensino fundamental com idade entre
10 e 11 anos de idade, do quinto ano da escola de Ensino Fundamental “Zulmira Legaspe
Mamede” situada na cidade de Aguaì, interior de São Paulo. Portanto fica claro a importância
da cooperação na construção de uma sociedade mais justa que respeita o outro e o ambiente em
que vive. Após a AC foram extraídas informações relevantes onde o indivíduo começa a ter
percepção de sua agressividade, cooperação e demais comportamentos ao se auto-analisar nas
imagens do filme de coleta de dados. Conclui-se que tais informações são de grande
importância para se criar novas abordagens dentro das aulas de Educação Física como uma
forma de proporcionar aos alunos um aprendizado mais completo e mais eficiente.

Palavras-chave: Análise do conteúdo, Educação Física, jogos cooperativos

______________________________________________________________
INTRODUÇÃO
A origem deste artigo é a atividade final da disciplina eletiva de Análise
qualitativa de dados: análise do discurso e análise do conteúdo, do curso de mestrado
em Desenvolvimento Sustentável e Qualidade de Vida do UNIFAE. Para propor um
melhor entendimento da técnica de pesquisa qualitativa que se utiliza a análise de
conteúdo (AC) como método de análise dos dados coletados durante uma aula de
Educação Física (EF) utilizando como método de trabalho os jogos cooperativos. Jogos
esses que de acordo com Brotto (2001), é definido como jogos onde o principal objetivo
e o de superar s desafios e não o de vencer o outro se joga para divertir, para participar e
para que se atinja o objetivo é necessário que todos cooperem buscando um objetivo
comum sem intenção de privilégios exclusivos.
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Brow (1994) relata que ao escolher os jogos cooperativos optamos por
desenvolver características como: cooperação, empatia, estima e comunicação, que
estão sendo esquecidas na sociedade atual e que são de grande relevância para o futuro
da sociedade. Hoje o que vemos é são sentimentos como intolerância, agressividade,
egoísmo sentimentos estes que levam cada dia mais a nossa sociedade para caminhos
incertos.

REFERENCIAL TEÓRICO
Para a (AC) e para orientação no processo de análise, utilizamos Bardin (2002)
como referência principal, com (AC), o qual a autora descreve ser “[...] um conjunto de
técnicas de

análise das comunicações que utiliza

procedimentos sistemáticos e

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Na análise

de conteúdo, Bardin

(2002) aponta como pilares a fase da descrição ou preparação do material, a inferência
ou dedução e a interpretação.
Dessa forma, os principais pontos da pré-análise são a leitura flutuante
(primeiras leituras de contato os textos), a escolha do material (no caso as filmagens
transcritas), a formulação das hipóteses e objetivos (relacionados com a disciplina), a
referencia dos índices e elaboração dos indicadores (a frequência de aparecimento) e a
preparação do material. Por isso, todas as sessões de jogos foram registradas através
de filmagens, transcritas na íntegra e autorizadas pelos participantes. Para o tratamento
dos dados a técnica da análise categorial foi utilizada e, de acordo com Bardin (2002),
baseia-se em operações de desmembramento do texto em unidades, ou seja, descobrir
os diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação, e posteriormente,
realizar

o seu reagrupamento em classes ou categorias. Assim, na fase seguinte,

exploração do material, tem-se o período mais duradouro: a etapa da codificação, na
qual são feitos recortes em unidades de contexto e de registros. Que de acordo Bardin
(2002), unidade de registro (UR), apesar de dimensão variável, é o menor recorte de
ordem semântica que se liberta do texto, podendo ser uma palavra- chave, um tema,
objetos, personagens, etc. Já unidade de contexto (UC), em síntese, deve fazer
compreender a unidade de registro, tal qual a frase para a palavra. A

fase da

categorização, no qual os requisitos para uma boa categoria são a exclusão mútua,
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homogeneidade, pertinência, objetividade e fidelidade e produtividade. Já a última
fase, do tratamento e inferência à interpretação, permite que os conteúdos recolhidos se
constituam em dados quantitativos e/ou análises reflexivas, em observações individuais
e gerais das entrevistas.
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Figura 1: Síntese da observação dos comportamentos do grupo de pesquisa durante as sessões de jogos cooperativos
Indicadores de inter-relação
Objeto de comparação
Organização Espacial

Agressividade

Cumprimento de regras

Agrupamento por Gênero

Cooperação

Está
primeira
atividade
consiste em um pegador que
quando ele toca em alguém a
pessoa tocada se junta ao
pegador, cada pessoa tocada
pelos pegadores se junta a
eles formando um grande
corrente de pegadores. O
objetivo do jogo é o pegador
pegar todas as pessoas.

nesta atividade há uma
grande dificuldade de
organização,
com
menos não o suficiente
para se estruturarem
de uma forma mais
eficiente. O grupo que
corre
de
forma
aleatória,
descontrolada
e
desorganizada.

nesta atividade há uma
grande dificuldade de
organização,
com
menos não o suficiente
para se estruturarem
de uma forma mais
eficiente. O grupo que
corre
de
forma
aleatória,
descontrolada
e
desorganizada.

Há uma dificuldade em
se cumprir as regras do
jogo, pois o grupo esta
focado em atingir o
objetivo sem se importar
como os meios e
transgridem as regras,
isso fica mais claro com
o passar do tempo e
impaciência e irritação
do grupo em não atingir
o objetivo.

desde o inicio da
atividade fica claro
uma divisão, pois a
pegadora inicial faz
a opção de pegar
apenas meninas e
mesmo o grupo que
estava fugindo se
dividia em meninos e
meninas assim que
um dos meninos
entra para o grupo
de pegadores arrasta
as
demais
integrantes que são
meninas

quase
não
há
momentos
de
cooperação, pois o
grupo pouco interage
e a todo o momento
separa a formação
necessária para a
continuidade
do
jogo, não existe
respeito
pelas
diferenças de força,
velocidade
dos
integrantes do grupo
e nem um dialogo
para traçar uma
forma e cumprir com
eficiência o objetivo
do jogo.

Atividade 2 “ Pega- Pega Golfinho
Sardinhas”: O jogo se baseia no pegacorrente. Todos os participantes, menos
um, ficam agrupados numa das
extremidades do espaço. Esse é o
"cardume de sardinhas". Aquele que está
separado das sardinhas é o "golfinho" e

já no inicio do jogo
eles não conseguem
definir
o
pegador
depois
de
alguns
minutos
após
a

nesta atividade fica
evidente em alguns
momentos
a
agressividade
por
parte dos meninos que

Os
golfinhos
(pegadores) quebram a
corrente o tempo todo,
saem da linha central do
campo e correm fora do

Os
meninos
se
recusam a dar as
mãos
para
as
meninas, e estas
reclamam
que

no inicio do jogo há
uma
melhor
cooperação entre os
primeiros
participantes,
que

Atividade 1 “Pega - pega Corrente” :
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ficará sobre uma linha demarcada bem
no centro do "oceano", que é o espaço do
jogo. O golfinho só pode se mover para
os lados, e sobre essa linha. As sardinhas
têm que passar para outro lado do oceano
(linha central) sem serem pegas pelo
golfinho. Este tem que pegar o maior
número possível de sardinhas, bastando
tocá-las
com
a
mão.
Toda sardinha pega transforma-se em
golfinho e fica junto com os demais
sobre a linha central. Lado a lado e de
mãos dadas, vão formando uma corrente
de golfinhos. Somente quem está nas
extremidades da corrente pode pegar.

sugestão de que os dois
alunos iniciassem o
jogo
juntos
como
pegadores eles tem
dificuldades de se
organizarem e decidir
para que lado correr
desmontando
a
corrente o tempo todo,
apesar de estar mais
organizado do que o
primeiro jogo,

não respeitam as
colegas dando trancos,
reclamando
e
xingando, por elas não
apresentarem a mesma
agilidade
que
os
meninos.

espaço combinado antes
do inicio do jogo. As
crianças que estão
fugindo
(sardinhas)
saem da delimitação pré
– combinado e não
espera os golfinhos
darem o aviso e correm
antes

quando os meninos
dão as mãos apertam
muito forte e as
puxam o tempo todo
reclamando que elas
não correm

com o aumento do
grupo há um grande
dificuldade
de
comunicação
e
relacionamento que é
através de gritos e
xingamentos .

Atividade 3 ponte e corda: A atividade
consiste em uma corda dobrada ao meio
unida por vários nós formando uma rede,
os participantes tem como objetivo
segurar nos elos para que os colegas
atravessem por sobre a rede como se
fosse uma ponte, um a um os alunos
passam pela ponte com a ajuda dos
colegas, este jogo trabalha características
como: confiança, respeito e cooperação.

esta atividade é mais
organizada
mesmo
porque é necessário a
organização para que
esta seja iniciada, mas
independente
da
organização há muita
euforia e agitação

No inicio da atividade
no momento de se
formarem os pares há
uns
puxões
e
empurrões na disputa
pela corda

Nesta
atividade
é
importante
o
cumprimento
das
regras,
pois
isso
impacta na segurança
dos participantes, mas
mesmo sabendo disso
alguns
alunos
descumprem as regras e
balançam a corda para

Fica nítido uma
grande euforia por
parte de algumas
meninas
com
a
proximidade
dos
meninos ao passarem
pela corda apoiando
nelas.
Mas
não
houve
problemas
com a formação da

Nesta atividade a
cooperação fica mais
evidente, pois para a
atividade acontecer é
necessário o grupo
trabalhar de forma
cooperativa
ajudando uns aos
outro do contrario a
atividade
não
acontece. Em um
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que os colegas caiam.

atividade e

momento um dos
colegas soltou a
corda e a atividade
teve
que
ser
reiniciada, pois toda
a
ponte
foi
comprometida.
Algumas crianças se
negaram a passar
pela ponte por medo
de
cair
mas
ajudaram a sustentar
a
corda
e
se
mostraram satisfeitos
da mesma forma.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Organização Espacial: A organização espacial é um conceito multifacetado,
englobando vários aspectos e dimensões, tais como segurança, conforto, identidade
pessoal, motivação, autonomia, arranjo do espaço, privacidade, contatos sociais, dentre
outros. Entendemos que a organização do espaço é um dos componentes de um contexto
ambiental, sendo que sua análise é necessária para a compreensão dos processos de
desenvolvimento humano. As características contextuais, das pessoas e dos campos
interativos interpessoais, possíveis de ocorrência naquele contexto específico, são três
elementos indissociáveis, imbricados na ação de dar significado ou sentido a si
próprio, ao(s) outro(s) e àquele contexto ambiental, bem como àquilo que ali acontece.
Com base na perspectiva teórico-metodológica da Rede de Significações, todos
estes três elementos – contexto, pessoa e campo interativo – estão “mergulhados em e
impregnados por uma matriz sócio histórica, de natureza semiótica, composta por
elementos sociais, econômicos, políticos, históricos e culturais” (Rossetti- Ferreira, Amorim
& Silva, 2004, p.26).
As pessoas organizam o espaço de uma maneira ou outra, de acordo com seus
objetivos e pressupostos sobre os usuários, construídos com base em expectativas
socioculturais, mesmo que tais suposições não estejam suficientemente claras ou
conscientes. E essa organização, organizar de um modo ou outro um determinado
espaço, entram em jogo as significações das pessoas que gerenciam aquele contexto.
A organização espacial, então, sempre está comunicando aos usuários daquele espaço
mensagens, tanto diretas, ao facilitar ou impedir determinadas atividades, como
simbólicas, sobre a intenção e valores das pessoas que gerenciam aquele determinado
contexto (Campos-de-Carvalho & Rubiano, 1994; David & Weinstein, 1987; Forneiro,
1998; Weinstein e Mignano, 1993).
Agressividade: A agressividade é uma das tendências de resolução de conflitos
interpessoais muito estudada. Mas no entanto, a agressão é uma conduta que, além de
episódica, não é facilmente definível, assumindo diferentes formas de manifestação,
cuja evolução está sujeita à influência de variáveis tanto biológicas quanto sociais
(Leme, 2004). Para Buss (1961), a agressão é todo comportamento que fere ou traz
prejuízo a outros. Skinner (1974) relaciona o comportamento agressivo a contingências
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de sobrevivência e reforço em função do ambiente. Na concepção de Bandura (1973), a
agressão também pode consistir na condução de estímulos negativos de forte
intensidade, provocando ferimentos físicos ou morais. O comportamento agressivo
exerce influência direta sobre o desenvolvimento pessoal e a vida em grupo, podendo
influenciar de forma negativa no desenvolvimento do grupo.
Cumprimento de regras: Piaget tinha como objetivo, além de construir uma teoria do
conhecimento, construir uma teoria do desenvolvimento moral (Freitas, 1999, 2002).
Dessa maneira, salienta a importância da constituição das regras para o
desenvolvimento moral na criança afirmando que a moral se organiza em um sistema de
regras. Para ele, as regras se constituem na criança a princípio pela coação social e,
na medida em que a criança é capaz de lidar com a regra em cooperação mútua com
outras pessoas é que, de fato, entende a razão de ser das regras, alcançando autonomia
moral.
Kant (1788/2002) afirma que a heteronomia é uma falsa moral; Piaget (1932/1994)
salienta a importância da heteronomia para a constituição da autonomia. Como
explicitamos anteriormente, o desenvolvimento de moral autônoma efetiva ocorre
apenas quando a criança consegue legislar verdadeiramente sobre as regras. Logo,
obedecer à regra que provém de outro, dá a criança a possibilidade de se questionar
sobre a necessidade da aplicação da regra.
Agrupamento por Gênero: Esse marco ressalta as diferenças entre homens e mulheres
sustentados por dois sistemas imensuráveis que moldam, respectivamente, desde a
infância, homens e mulheres. Essas trajetórias é que seriam as responsáveis pelas
diferenças entre homens e mulheres a partir do fortalecimento de valores culturais,
formando subculturas na sociedade (2001, p.4). Para esse grupo de teóricos homens e
mulheres vivem em mundos separados. Já na infância, meninos e meninas são educados
para agir e se comunicar de forma diferenciada. A eles são ensinados direitos e deveres
diferentes, criando assim as subculturas e quando tentam comunicar-se entre si
geralmente são mal sucedidos (COSTA, 1994). Há que se tomar cuidado com a noção
de mundos diferentes. Ela pode obscurecer a visão e impedir que se perceba de forma
clara a dominação de um sobre o outro. Segundo Costa, "(...) o discurso sobre 'mundos
separados' põe demasiada ênfase na diferença, negligenciando as importantes
semelhanças entre os seres humanos" (1994, p.155). Essa perspectiva vê a cultura
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feminina como sendo homogênea, como se todas as mulheres fossem iguais, não
levando em consideração classe, raça, etnia, idade.
Cooperação: Segundo Piaget (1932/1994) a cooperação e o respeito mútuo são
aspectos sem os quais não há constituição da autonomia. Para o autor, ainda, o respeito
mútuo só é verdadeiro enquanto respeito mútuo de duas “personalidades”, visto que a
personalidade é a própria consciência moral. De acordo com Piaget (1932/1994,
1954/2001) a personalidade se constitui na vida social, é algo externo. Assim, e isso é
fundamental para a compreensão da importância do respeito no desenvolvimento moral,
há uma grande diferença entre consentimento mútuo e respeito mútuo.
Cooperação: “(Do lat. Cooperatione) S. f. Ato ou efeito de
cooperar “(Do lat. Cooperare, por cooperari) V. t. i. 1. Operar
ou obrar simultaneamente; trabalhar em comum; colaborar:
cooperar para o bem público; cooperar e trabalhos de equipe.
Int. 2. Ajudar, auxiliar; colaborar” (FERREIRA, 1995,
p.472).

Portanto fica claro a importância da cooperação na construção de uma
sociedade mais justa que respeita o outro e o ambiente em que vive.

CONCLUSÕES
Após a análise do conteúdo conseguimos extrair informações de extrema
relevância para a pesquisa visto que deixou claro informações que estavam camufladas
nas imagens do filme da coleta de dados. Tais informações são de grande importância
para se criar novas abordagens dentro das aulas de Educação Física como uma forma
de proporcionar aos alunos um aprendizado mais completo e mais eficiente.
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O GRUPO COMO UM LUGAR PARA SONHAR
Interlocução entre a perspectiva grupalista de Anzieu e as
concepções de Winnicott sobre a teoria do brincar
Antonios Terzis
Leopoldo Fulgencio39

Resumo
Este artigo apresenta uma articulação entre alguns conceitos fundamentais da teoria
psicanalítica do ponto de vista de Winnicott, e a teoria grupanalítica de Anzieu, tendo o objetivo
de aprofundar a compreensão dos grupos a partir dos estímulos mútuos que essas teorias podem
fornecer uma a outra. Enquanto, para Anzieu, a situação em grupo tem a mesma dinâmica que a
situação do sonho, no qual estão em jogo a realização dos desejos no quadro do cenário edípico,
para Winnicott, a situação de comunicação em grupo constitui, em primeira instância, um lugar
no qual o indivíduo pode encontrar a si mesmo e ao outro, partilhando a área de ilusão de
contato e compreensão que caracteriza a experiência com os fenômenos transicionais. Tais
perspectivas, ainda que díspares, se sobrepõem, dando, então, uma compreensão mais apurada
da situação dos indivíduos nos grupos, enriquecendo e fortalecendo seu poder clínico.
Palavras-chave: grupo, provisão ambiental, fenômenos transicionais, sonho

39

Este artigo foi elaborado a partir de uma versão preparada por Gustavo Presídio de Oliveira, Maria
Aparecida Bernardes Orlandi, Carla Pontes Donnamaria, Maria Cristina Zago e Andrea Vicentin.
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Este trabalho tem como objetivo compreender alguns conceitos da teoria
winnicottiana e da grupanálise procurando articular suas propostas na direção do
desenvolvimento das possibilidades de ação clínica com grupos, em especial a posição
de Anzieu (1993) que toma o “grupo como um sonho”, como se fosse um sonho em
nosso entender, e a afirmação de Winnicott de que a vida cultural, a vida grupal,
acontece muito mais como fruto da expansão da área do brincar do que da dos
mecanismos de sublimação da sexualidade.
Vale ressaltar que apesar de Winnicott não ter trabalhado com grupos, em
termos de sua atividade psicoterápica psicanalítica, nem mesmo ter se dedicado a
teorizar sobre a psicanálise com grupos, a introdução da questão do ser na psicanálise40,
sua concepção do desenvolvimento do ego41, sua teoria da cultura como advindo da
expansão da área do brincar, bem como sua retomada da importância do ambiente, nos
levam a considerar que há, em Winnicott, contribuições que aprofundam a compreensão
dos fenômenos grupais (sejam os grupos espontâneos sejam os artificiais).
Retomaremos, em primeiro lugar, as concepções de Anzieu, destacando os
pontos que utilizaremos para a interlocução crítica com Winnicott para, em seguida,
explicitarmos o quadro das contribuições de Winnicott, tendo em vista a compreensão
da sua teoria da cultura. Com esse trabalho realizado podemos fazer uma análise que
agrupa e discute cada um dos pontos da teoria dos grupos que havíamos destacado
inicialmente.

Aspectos gerais da teoria sobre os grupos do ponto de vista de Anzieu
Anzieu (1993) defende a tese de que o grupo é uma realização imaginária do
desejo, em que imperam os processos primários do psiquismo, encobertos pelo processo
secundário, da mesma forma como é realizado no sonho. “os sujeitos humanos vão aos
grupos da mesma forma que, no seu sono, entram no sonho. Do ponto de vista da
40

René Roussillon, por exemplo, aponta para importância das contribuições de Winnicott, considerando
que a questão do ser significa uma “ruptura epistemológica” que renova e deixa em aberto uma série de
problemas clínicos e teóricos da psicanálise (2009, pp. 123-124).
41
Que começa amalgamado com o mundo, segue diferenciando dois corpos, e termina alcançado a
possibilidade de relacionamento a três corpos, momento que marca o final da fase do concernimento ou
posição depressiva, com o cenário edípico.
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dinâmica psíquica, o grupo é um sonho” (p.49). De fato, para o autor, a vivência em
grupo reacende a angústia com a mesma intensidade como é vivida na realização
imaginária de um desejo e, nesta medida, “o grupo como um sonho, como o sintoma, é
em cada um de seus episódios a associação de um desejo e de uma defesa” (p.50).
O grupo como um sonho, segundo Anzieu (1993), faz com que cada integrante
busque um prazer contíguo e intenso de seu desejo, a partir do momento em que busca
encontrar no outro, ou no grupo como um todo, o suplemento de seu desejo. Desta
maneira, constrói-se uma ilusão de grupo em que pode imperar livremente o princípio
do prazer e satisfação pura, em que é possível e plausível de se realizar o mais límpido
dos desejos: o desejo edípico. Neste caso, é por este tipo de tópica ilusória no grupo que
o agrupamento às vezes parece provocar sentimentos de rejeição em alguma situações
institucionais, ou mesmo pela própria sociedade, afinal, “o grupo evoca o perigo, isto é,
o perigo representado pela pulsão”(p.50). Trata-se, pois, da sitaução na qual a
sexualidade precisará ser administrada.
O desejo efetivado na experiência grupal, bem como no sonho, é algo que
remete ao conteúdo que foi reprimido. Aquilo que não pode ser realizado, ou realizado
de maneira insatisfatória nas relações interindividuais, na vida privada ou social, pode
ser executado alusivamente no grupo. É possível observar como alguns membros do
grupo buscam as transgressões sexuais e perversas, sem que percebam conscientemente
os limites do corpo do outro e a privacidade deste.
Anzieu (1993) resume o grupo como um sonho em três aspectos. O primeiro diz
respeito ao fato de que o desejo alcançado no grupo, bem como no sonho, é
particularmente um desejo reprimido na véspera. Ou melhor, são desejos que não foram
realizados nas relações interpessoais, tanto na vida particular quanto na vida social, os
quais são dirigidos para o grupo. O autor, utiliza como exemplo “o bando de
adolescentes que se esboroa com a instauração das relações amorosas; o imperialismo
do casal e do grupo tornam sua coexistência difícil, cada um tendendo a abarcar, o mais
completamente possìvel, o indivìduo em detrimento do outro” (p.52).
“As crianças se ajuntam como que buscando o contato fìsico. São os adultos os
que decidem fazer a roda” (p.17). Assim, Jaitin (1983), refere-se a uma situação muito
comum nos ajuntamentos dos grupos de crianças. “A busca do contato corporal entre as
crianças atuam como registro frente ao encontro com o desconhecido” (p.176). Para
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Jaitin (1983), a “capacidade para inquietar-se” é um comportamento que se observa no
grupo no primeiro momento de encontro com os integrantes, isto é, há um resgate dessa
capacidade como um passo evolutivo no processo de desenvolvimento da criança
remanescente da relação bi-pessoal, quando o bebê ao experimentar simultaneamente os
impulsos agressivos e eróticos, cria ele mesmo o objeto, „mãe-objeto‟, que se estende
para „mãe-ambiente‟.
O segundo aspecto destacado por Anzieu (1993) diz respeito à regressão infantil
dos participantes na situação grupal, pois da mesma maneira como brincavam de serem
adultos quando eram crianças, na fase adulta, quando estão reunidos, voltam àquele
período da infância e agem da mesma forma, porém inversamente. Conformeo autor,
esses indivíduos adultos e reunidos em um grupo podem reviver as experiências infantis
ou atuarem regressivamente através de condutas como, por exemplo, “monólogo
coletivo, os jogos de palavras e as boas piadas, as grosserias, quem falará mais alto que
os outros, os acertos de contas entre as pessoas, a incapacidade de empreender uma
tarefa sem guia” (p.53), entre outros.
Em relação ao terceiro aspecto, Anzieu (1993) refere que tanto ao desejo
presenciado no grupo quanto no sonho é “um desejo cujo sentido permanece
incompreendido, mas que é anunciador de empreitadas reais onde procurará se realizar”
(p.54). A satisfação deste desejo no grupo pode ir além da simples realização
alucinatória, ocorrendo em atuação, através de objetos substitutos. No grupo são
processados os mesmos agentes psíquicos e suas funções encontradas no aparelho
psíquico individual, haja vista que os modos de pensamentos do grupo e suas
percepções da realidade têm relação com as fantasias individuais de cada um, porque de
alguma forma prevaleceram e progrediram a ponto de contagiar ou causar resistência
aos demais integrantes.

Ou seja, na constituição de um grupo uma fantasmática

circulará entre os membros, ajudando-os a se reunirem, tanto na sua coesão operante
como na sua angústia coletiva.
Como nos sonhos, a vivência grupal também pode gerar, ao mesmo tempo,
angústia e sofrimento. Para Anzieu (1993), muitas dessas angústias são provenientes do
desejo edipiano, porém existem também aquelas referentes às fases pré-edipianas. As
angústias de fragmentação do corpo e do psiquismo conglomeram um sofrimento vivido
pelos integrantes do grupo, já que “a identidade do Eu é questionada em todo o grupo
caracterizado pelo anonimato de seus membros; cada Eu sente o risco de se perder, e de
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se decompor nas outras pessoas” (p. 58). Neste sentido, o grupo unido toma uma forma
de „corpo‟ e seus participantes, de „membros‟, servindo ao propósito de sobrevivência,
pois na situação grupal pode-se despertar a angústia de fragmentação. Sentir-se incluído
em um grupo, concomitantemente, é se sentir acolhido e protegido como no passado
uterino, longe da ameaça de fragmentação.
Ao ser assemelhado como um sonho, o grupo é, portanto, uma ilusão e é
desinvestido como tal da realidade exterior. Para Anzieu (1993), tal desinvestimento
objetal corresponde, em termos econômicos, a um transporte da libido para a única
realidade presente no aqui e agora, ou melhor, o grupo se torna o objeto libidinal.
O mesmo equilíbrio econômico descoberto por Freud para o
aparelho psíquico individual entre a libido do objeto e a libido
do Eu: existe uma correlação inversa entre o investimento grupal
da realidade e o investimento narcísico do grupo (ANZIEU,
1993, p. 64).
Para Salzman (1986), a ilusão grupal do ponto de vista dinâmico, responde a um
desejo de segurança, de preservação, de um Eu ameaçado de perda de identidade na
situação de grupo. Assim, o narcisismo individual dá lugar ao narcisismo grupal, ao
mesmo tempo, a ilusão grupal advém da substituição do Eu ideal de cada membro pelo
Eu ideal comum. (&&&) Assim, entende-se que na ilusão grupal os participantes têm o
grupo como objeto transicional comum.
Na ilusão grupal, os participantes se dão um objeto transicional
comum: o grupo. Este dá ao individuo algo que continua sendo
importante no resto do seu desenvolvimento:a presença de um
campo neutro entre a realidade externa e a interna, que é o campo
da ilusão (SALZMAN, 1986, p. 131). (zago)
A situação grupal reacende a ferida narcísica de todos os membros, fazendo com
que reajam se protegendo como um todo. O grupo se fecha de maneira a criar
ilusoriamente o objeto perdido, o seio materno, o qual se torna para os integrantes o
substituto do objeto perdido. A ilusão grupal, por conseguinte, consiste em um estado
psíquico protegido pelos seus membros, os quais utilizam algumas expressões para
verbalizá-la: “estamos bem juntos, constituìmos um bom grupo, nosso chefe ou nosso
monitor é um bom chefe, um bom monitor” (ANZIEU, 1993, p. 65).
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Aspectos gerais da teoria do desenvolvimento psico-afetivo do ponto de vista de
Winnicott
Retomaremos, grosso modo, a teoria psicanalítica de Winnicott sobre o processo
de desenvolvimento psico-afetivo, para caracterizar algumas novidades de sua
concepção sobre o funcionamento dos indivíduos nos grupos. Para isso pontuaremos,
inicialmente, alguns aspectos da psicanálise, do ponto de vista de Freud, tendo em vista
explicitar diferenças e novidades que caracterizam a perspectiva de Winnicott. Isto é
necessário para que possamos estabelecer um diálogo, uma vez que a perspectiva
proposta por Anzieu poderia ser considerada como inserida no quadro do paradigma42
freudiano.
A teoria psicanalítica freudiana pensa o desenvolvimento psicoafetivo do ser
humano em termos dos tipos de objeto e dos modos de relação do indivíduo com os
objetos de seu desejo, sempre impulsionado pela vida instintual (ou vida sexual, no seu
sentido psicanalítico). Essa teoria divide o processo em termos da organização do
indivíduo (do seu ego) em termos de um período pré-genital (com o indivíduo não
integrado) e um período genital (com o indivíduo integrado e vivendo os conflitos
relativos à administração da vida instintual no cenário edípico). A vida cultural, a vida
em grupo, seria referida a um cenário no qual, tendo adentrado na vida simbólica, o
indivíduo viveria os conflitos edípicos projetados e introjetados nas relações
interpessoais. A entrada na vida grupal corresponde, para Freud, a um processo que tem
no mecanismo de sublimação, um de seus fundamentos. Em termos sintéticos, a vida
grupal e cultural tem sua origem na possibilidade de sublimação dos impulsos e desejos
sexuais.
Para termos uma visão geral das diferenças entre a perspectiva freudiana e a
winnicottiana, podemos utilizar a noção de paradigma43 como uma maneira sintética de
visualiza o quadro no qual a psicanálise de Winnicott pode ser colocada. Para Kuhn, um
paradigma corresponde ao conjunto de crenças e valores que orientam um determinado
grupo a formular e resolver problemas de determinados tipos. Assim, destacando apenas
três das características principais da noção de paradigma, pode-se dizer que cada matriz
42

O termo paradigma, aqui, é usado no seu sentido técnico, estabelecido por Thomas Kuhn (1970). Para
uma compreensão mais detalhada das características do paradigma freudiano, vejam Loparic (2011, 2006)
e Fulgencio (2007).
43
Como um conjunto de características que fornecem o quadro e a dinâmica em que uma determinada
disciplina do conhecimento, formula e resolve seus problemas –
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disciplinar ou paradigmática tem: 1. um problema básico que serve como modelo para
pensar todos os problemas daquele campo do conhecimento, também denominado
exemplar; 2. Um conjunto de fundamentos, não dado propriamente pela experiência
empírica, mas supostos como sendo os elementos estruturais e motores últimos dos
movimentos que ocorrem naquele campo de fenômenos, também denominado de
modelo ontológico; 3. uma teoria geral aplicável e válida para todos os fenômenos
daquele campo. Assim, comparando Freud a Winnicott, podemos afirmar que: enquanto
em Freud o problema exemplar é “o andarilho na cama da mãe” em Winnicott temos “o
bebê no colo da mãe”; em Freud, temos o homem considerado, por analogia, como um
aparelho psíquico movido por forças e energias, em Winnicott, a estrutura efetiva do ser
humano é movida pela necessidade de ser e a tendência inata à integração; e, por fim,
enquanto em Freud, a teoria do desenvolvimento da sexualidade serve como guia e
referência para todo o processo de desenvolvimento e organização do ser humano, em
Winnicott, temos uma teoria do amadurecimento, que introduz a questão do
desenvolvimento do ego, paralelamente ao desenvolvimento da vida instintiva,
considerando, assim, a sexualidade e a questão da administração dos instintos nas
relações interpessoais como uma dinâmica tardia do processo de amadurecimento (cf.
Loparic 2001, 2006).
Winnicott parte da concepção de que, no ínício, o indivíduo é nãointegrado e que
é ao longo do processo de amadurecimento que diversas integrações ocorrem, movidas
por uma tendência inata à integração (que só pode ser realizada com a sustentação
ambiental), levando o indivíduo a constituir-se como uma unidade diferenciada do
mundo e, mais do que isso, levando-o ao status de pessoa inteira que se relaciona com
os outros como pessoas inteiras. Diz Winnicott: “de modo que se pode considerar que o
processo de amadurecimento, na saúde, corresponde a um conjunto de integrações cada
vez mais complexas e nem sempre estáveis” (1963d, p. 90).
Nesse início, de extrema imaturidade do bebê, não seria ainda possível pensar
em termos de um indivíduo que tem desejos (o que exigiria a possibilidade de apreender
um objeto e suas qualidades, como algo que pode satisfazer uma necessidade). O bebê
precisa de algo em algum lugar, sem que saiba o que precisa, sem que saiba que existe
um mundo exterior com seus objetos, ou seja, o bebê não tem a capacidade de objetivar
nem às suas necessidades nem os objetos que poderiam satisfazê-la, ou seja, ele não
pode, no sentido estrito da palavra, desejar. Nesse início, é o ambiente que, adaptando287

se às necessidades do bebê, interpreta e fornece aquilo que ele precisa, dentro de um
espaço de tempo que não decepciona o bebê: do ponto de vista do observador, o objeto
é fornecido ao bebê, do ponto de vista do bebê, o objeto advém de suas necessidades,
como se fosse criado por suas necessidades, criado por ele. Só bem mais tarde, quando
tiver se integrado a ponto de poder distinguir objetos (com qualidades externas), o bebê
poderá desejar e, nesse sentido, se haver com a presença ou falta do objeto; mais ainda,
somente muito mais tarde, considerando o processo de amadurecimento, é que a criança
chegará ao status de pessoa inteira, que se relaciona com os outros como pessoas
inteiras, no quadro do cenário edípico e na administração dos instintos nas relações
interpessoais.
Ao caracterizar o que seria um sujeito humano saudável, Winnicott dirá que na
saúde, o ser humano pode adaptar-se ao mundo sem perda demasiada do senso de
simesmo e de sua espontaneidade (Winnicott, 1965s, p. 216), ou sem perda excessiva de
seu impulso pessoal (1986h, p. 31). A adaptação ao mundo corresponde tanto a poder
colocar-se no lugar do outro como ter a capacidade de fazer o inverso, realizando aquilo
que Winnicott caracterizou como a possibilidade de realizar identificações cruzadas
(1986f, p. 111); também pode identificar-se com grupos cada vez mais amplos (1965q,
p. 53; 1965r, p. 87), sendo que a vida, para ele, “é uma longa sequência de saìdas de
cercados, riscos e desafios novos e estimulantes” (1965q, p. 53). Ou seja, na saúde,
temos um processo de socialização: “o adulto é capaz de satisfazer suas necessidades
pessoais sem ser antissocial, e, na verdade, sem falhar em assumir alguma
responsabilidade pela manutenção ou pela modificação da sociedade em que se
encontra” (1965r, p. 80).
A adaptação saudável à realidade congrega a área dos fenômenos subjetivos com
a dos percebidos objetivamente, tanto as mantendo em separado como constituindo
também uma terceira área da experiência, nem externa nem interna, a dos fenômenos e
objetos transicionais (Winnicott, 1953c). Essa área de conjunção corresponde também,
para Winnicott, à área do brincar, em que o mundo é, ao mesmo tempo, criado e
encontrado, constituindo o cerne da existência e da experiência humana: “É com base
no brincar, que se constrói a totalidade da existência experiencial do homem” (1971r, p.
93). A capacidade de brincar corresponde, pois, a um atributo que caracteriza a saúde,
entendendo-se esse brincar como uma atividade criativa e expressiva em que o
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indivíduo compartilha o mundo com os outros, criando-o e encontrando-o. Na saúde,
esse brincar se expressa na participação da vida em grupo e na riqueza da vida cultural.
É justamente nesse lugar, em que compartilhamos o mundo interno e o mundo externo,
nesse lugar intermediário entre esses dois mundos, que Winnicott reconhece estar o
lugar em que vivemos (Winnicott, 1967b, 1971q) uma vida que vale a pena ser vivida.
Esse modo de pensar o amadurecimento implica na formulação de uma teoria
específica para a entrada do homem na cultura e na vida grupal, que difere da teoria da
sublimação, como também não é redutível à questão das relações de objeto marcadas ou
conduzidas pela vida instintual. Para ele, retomando a sua concepção do
amadurecimento, a vida de um indivíduo corresponde a uma ampliação de cercados, da
situação em que o indivíduo está na barriga da mãe para a qual ele é um cidadão do
mundo: “O importante é entender que a saìda do cercado é a um só tempo estimulante e
amedrontadora; que, uma vez do lado de fora, é doloroso para a criança perceber que
não pode retornar; e que a vida é uma longa seqüência de saídas de cercados, riscos e
desafios novos e estimulantes” (WINNICOTT, 1965q, p. 53).
Para termos uma visão geral do processo de amadurecimento, útil para a
compreensão das dinâmicas psico-afetivas dos indivíduos na situação em que estão em
grupo, podemos fazer o seguinte resumo: o ser humano nasce num estado de não
integração de si mesmo, vivendo de maneira que não há, para o bebê, uma realidade
não-self, e todos os objetos que o ambiente fornece são, para o bebê, considerados como
que advindos das suas próprias necessidades, advindos de si mesmo, o que não
linguagem de winnicott, configura um modo de relaciona com a realidade do tipo
subjetivo (a realidade é subjetiva, uma criação do self); num momento seguinte, com a
criança realizando uma série de integrações, esse modo de relação com a realidade
muda, de maneira que a criança encontro no mundo aquilo que ela cria, configurando o
momento caracterizado como sendo da transiconalidade (enquanto um modo de relação
com o mundo), de maneira tal que o indivíduo, paradoxalmente, está dentro e fora de si
nessas relações, fundindo-se e distinguindo-se, paradoxalmente, do mundo; e, ao final
dessa etapa inicial, ocorre

a difenciação entre o eu e o mundo e conquista-se a

possibilidade de relacionar-se com os objetos enquanto dados externos, conquistando a
diferença e delimitação entre o mundo externo e o interno, que acabará, por fim, a
diferenciar o indivíduo dos outros. Trata-se, pois, do caminhar em três modos de relação
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com a realidade (subjetivo, transicional, e objetivamente dada externamente). Somente
o indivíduo que chegou ao status de pessoa inteira, será possível estabelecer relações
dom pessoas, também reconhecidas como inteiras, nas quais o que está em jogo é a
administração da vida instintual no cenário edípico. Antes disso, antes dessas distinções,
estamos ante a outros tipos de dinâmicas relacionais.

A entrada do homem na vida cultural e grupal como uma expansão da
área do brincar
Uma das proposições de Freud que Winnicott considera inadequada é justamente
a sua teoria da cultura como advindo da sublimação da sexualidade reprimida.
Winnicott proporá outra teoria da cultura, não mais concebida como um algo produzido
a partir da sublimação de uma sexualidade reprimida, a saber, mas considerando a vida
grupal e cultural como uma expansão da atividade do brincar: “o brincar conduz
naturalmente à experiência cultural e, na verdade, constitui o seu fundamento” (1971g,
p. 147).
Para Winnicott, aceder ao mundo cultural corresponde a uma expansão de um
primeiro tipo de relacionamento que conjuga aquilo que diz respeito apenas ao
indivíduo (bebê ou criança) e aquilo que é fornecido pela realidade externa. É tal como
o ursinho (objeto transicional) que a criança leva para dormir: ao mesmo tempo uma
criação sua e algo que tem existência material para além do mundo subjetivo. Winnicott
caracteriza estes objetos e fenômenos deste tipo como transicionais (cf. Winnicott,
1953c), e o espaço no qual eles podem existir como potencial (cf. Winnicott, 1971q, pp.
149-152), ou seja, um espaço que tem potencialmente a possibilidade de receber estes
objetos ao mesmo tempo criados e encontrados pelo indivíduo. Para caracterizar este
espaço e estes fenômenos Winnicott pergunta onde estamos quando “ouvimos uma
sinfonia de Beethoven, ao visitar uma galeria de pintura, lendo Troilo e Cressida, na
cama, ou jogando tênis? Que está fazendo uma criança quando fica sentada no chão e
brinca sob a guarda de sua mãe? Que está fazendo um grupo de adolescentes, quando
participa de uma reunião de música popular?” (Winnicott, 1971q, p. 147). Winnicott
responderá, neste mesmo artigo, que não estamos nem no mundo interno nem no
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externo, mas numa terceira área da experiência. Uma área que corresponde à mesma
área na qual a criança brinca e cria o mundo no qual brincar, ao mesmo tempo em que
conta com o mundo externo para materializar suas criações.
Esta área do brincar torna possível o encontro consigo mesmo, sendo um dos
aspectos fundamentais da constituição do indivìduo. Diz Winnicott: “É no brincar, e
somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar sua
personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (self)”
(Winnicott, 1971r, p. 80). Winnicott reconhece aí, algo que ele considera universal, seja
na constituição do indivìduo seja no fundamento da cultura: “Em outros termos, é a
brincadeira que é universal e que é própria da saúde; o brincar facilita o crescimento e,
portanto, a saúde; o brincar conduz aos relacionamentos grupais; o brincar pode ser uma
forma de comunicação na psicoterapia; finalmente, a psicanálise foi desenvolvida como
forma altamente especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo mesmo e
com os outros” (Winnicott, 1968i, p. 63).
O brincar é importante por si mesmo, como uma ação do indivíduo que o afirma
e o constitui, e não apenas como um meio expressivo de conteúdos internos. É nessa
atividade, que corresponde a uma característica universal do ser humano, que ocorre a
comunicação e o encontro de si na intersecção com o mundo: “é a brincadeira que é
universal e que é própria da saúde; o brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde;
o brincar conduz aos relacionamentos grupais; o brincar pode ser uma forma de
comunicação na psicoterapia; finalmente, a psicanálise foi desenvolvida como forma
altamente especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo mesmo e com os
outros” (Winnicott, 1968i, p. 63). Nas situações de grupo, retoma-se e exerce-se, pois,
essa atividade de brincadeira e comunicação, para além ou aquém das relações objetais
impulsionadas pela vida instintual.
Substituindo as pulsões como fundamento da existência, Winnicott não mais
colocará o princípio do prazer e o princípio da realidade como diretores da vida
psíquica. Muito mais fundamental do que a busca de descarga das excitações, o homem
teria outra característica, que é a sua necessidade de ser e continuar sendo, não em
termos vegetativos, mas em termos da existência de um si mesmo que só pode, na
verdade, ser, se puder fazê-lo sem ser constrangido de fora. Winnicott diz, associando a
necessidade de ser à noção de saúde: “A continuidade do ser significa saúde. Se
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tomarmos como analogia uma bolha, podemos dizer que quando a pressão externa está
adaptada à pressão interna, a bolha pode seguir existindo. Se estivéssemos falando de
um bebê humano, dirìamos “sendo”. Se por outro lado, a pressão no exterior da bolha
for maior ou menor do que aquela em seu interior, a bolha passará a reagir à intrusão.
Ela se modifica como reação a uma mudança no ambiente, e não a partir de um impulso
próprio. Em termos do animal humano, isto significa uma interrupção no ser, e o lugar
do ser é substituìdo pela reação à intrusão” (Winnicott, 1988, p. 148).
Convém chamar a atenção para o fato de que é o ambiente que sustenta a
possibilidade e a necessidade de ser a partir de si mesmo, mas não é o ambiente que
gera o si mesmo como uma reação a ele. Toda a teoria do amadurecimento formulada
por Winnicott recolocará a importância e a maneira como a pessoa se relaciona e
depende do ambiente, seja no início seja na sua relação, na maturidade ou no caminho
da maturidade, com o lugar no qual é possível viver (uma vida real e que vale a pena ser
vivida, porque própria, não reativa).
A cultura é, pois, um lugar de encontro de si mesmo, mas também de ameaça ou
perigo de invasão deste si mesmo ou de perda da espontaneidade: lugar de encontro e de
perigo para o si mesmo. É nesse contexto que podemos apreender as dinâmicas psicoafetivas que caracterizam os indivíduos e suas relações com os outros.
Para terminar esta apresentação inicial, comparativa, das diferenças entre Freud
e Winnicott, no que se refere à teoria da cultura, creio que posso retomar um comentário
de Adam Phillips: “Enquanto Freud se preocupava com as enredadas possibilidades de
satisfação pessoal de cada indivíduo, para Winnicott essa satisfação seria apenas parte
do panorama mais amplo das possibilidades para autenticidade pessoal do indivíduo, o
que ele chamará de „sentir-se real‟. Na escrita de Winnicott, a cultura pode facilitar o
crescimento, assim como o pode a mãe; para Freud, o homem é dividido e compelido,
pelas contradições de seu desejo, na direção de um envolvimento frustrante com os
outros. Em Winncott, o homem só pode encontrar a si mesmo em sua relação com os
outros, e na independência conseguida através do reconhecimento da dependência. Para
Freud, em resumo, o homem era o animal ambivalente; para Winnicott, ele seria o
animal dependente, para quem o desenvolvimento – a única „certeza‟ de sua existência –
era a tentativa de se tornar „separado sem estar isolado‟. Anterior à sexualidade como o
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inaceitável, havia o desamparo. A dependência era a primeira coisa, antes do bem e do
mal” (Phillips, 1988, p. 29).

Um diálogo hipotético entre Anzieu e Winnicott sobre a grupalidade
De um modo geral, creio que podemos afirmar que Anzieu pensa as
dinâmicas psico-afetivas dos indivíduos, nas situações de grupo, em função
da administração dos desejos impulsionados pela vida instintual em termos
das relações interpessoais colocadas no cenário edípico. O que implica em
considerarmos que os indivíduos aos quais ele se refere estão relativamente
organizados e integrados como pessoas inteiras. Numa outra perspectiva,
díspar e complementar, Winnicott, apresenta uma série de entendimentos
sobre a vida cultural, vida em grupo, em termos do partilhar do espaço
intermediário entre o mundo interno e o mundo externo, mundo dos
fenômenos transicionais, que são importantes não apenas porque se
relacionam às possibilidades de realizar desejos, mas pelo próprio fato de
serem a expressão, na comunicação e na atividade do brincar, do encontro
consigo mesmo e com o mundo. É nesse sentido que podemos retomar o
conjunto de características formuladas por Anzieu para caracterizar os grupos,
para apresentar a posição díspar e complementar de Winnicott.
Em primeiro lugar, enquanto para Anzieu, o grupo é “como um
sonho”, para Winnicott o grupo é um lugar para sonhar, para comunicar, para
brincar, para exercer a atividade fundamental do ser humano, ou seja, para ser
no contato com o outro, constituindo a si mesmo e o outro numa atividade de
encontro que não é redutível à questão da satisfação dos desejos (pensados em
termos da expressão da vida instintual).
Assim, não se trata, nessa perspectiva específica centrada na
compreensão dos fenômenos transicionais, de compreender a situação de
compartilhar a vida grupal, compartilhar o espaço potencial que caracteriza o
lugar onde ocorrem os fenômenos transicionais, com um lugar para a busca
do prazer, buscar da realização intensa do desejo (seja em termos objetivos
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seja em termos da fantasia), não se trata de proporcionar relações que
coloquem em jogo todo o campo do inconsciente reprimido (dado que a ação
de brincar não se estabelece em função da sublimação ou do retorno do
reprimido), enfim, o que une os integrantes na vida em grupo não é a busca
pelo prazer (mais ou menos facilitada), mas o compartilhar da gesto
expressivo de si mesmo que encontra no outro, na realidade externa, tanto o
acolhimento quanto a não invasão (inclusive retornando outro gesto em
direção ao indivíduo, que sente-se assim compreendido). Nessa comunicação
ou contato, o indivíduo encontra a si mesmo e ao outro, não tanto pela
satisfação de seu desejo mas, mais propriamente, pelo partilhar de seu gesto,
tal como ocorre na brincadeira de crianças, em que cada um encontra o faz de
conta do outro sem questionar, sem revidar, apenas partilhando um contato
mútuo que estimula cada um em seu mundo. Mais importante que os
conteúdos expressos nas brincadeiras, temos o gesto espontâneo de si mesmo
como constituindo identidades e um lugar compartilhado para viver.
Também não se trata da regressão à infância, no sentido dos modos de
relação infantil com os objetos do desejo, dos modos de viver a relação com a
mãe e o cenário edípico, da busca fantasmática do objeto perdido da infância
(G), ainda que haja uma regressão ao infantil, no sentido da relação com os
objetos transicionais. Trata-se muito mais, portanto, do retorno à dinâmica da
transicionalidade que tem início na infância, mas permanece como
fundamento da vida que vale a pena ser vivida.
Nesse sentido, Winnicott não foca a sua compreensão na questão do
desejo reprimido, do desejo que não encontrou satisfação, do objeto para
sempre perdido, dado que o objeto transicional não está no lugar da mãe
perdida, mas sendo a mãe, representa a mãe, na presença da mãe, sem que
esse espaço relacional (o espaço potencial) seja caracterizado pela angústia ou
sofrimento, pelo contrário, a transicionalidade é caracterizada pela alegria e
pelo prazer de ser.
Podemos afirmar que a relação em grupo não corresponde à
possibilidade de realização dos desejos, mas da possibilidade de agir a partir
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de si mesmo, de ser criando e encontrando o mundo, tendo a ilusão de que o
mundo encontrando corresponde ao criado. Ao partilhar com o outro esse tipo
de comunicação e criação, o indivíduo tem a experiência mútua de partilhar a
mesma coisa (ainda que, saibamos, isso seja uma ilusão). Paradoxalmente, na
situação de grupo, o indivíduo conjuga o seu ser, constituindo a si e ao outro,
com o seu fazer (relacionar-se, ativa ou passivamente, com os objetos de seu
desejo, com o outro como objeto de seu desejo). Ainda que só possa haver o
fazer depois do ser, na situação grupal, em que se trabalha para a constituição
da experiência com os fenômenos transicionais, o ser e o fazer se dão num
mesmo gesto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse tipo de diálogo-crítico aqui apresentado, entre as posições de Anzieu e
Winnicott sobre as dinâmicas que caracterizam os indivíduos os indivíduos em
situações de grupo, serve apenas como um primeiro esboço de uma tarefa mais ampla,
esboço que reconhecemos os limites e a incompletude. No entanto, essa primeira
aproximação torna possível afirmar que há nesses autores a percepção de dois tipos de
dinâmica grupal dispares e justapostas. A que compreende as dinâmicas relacionais em
termos da administração dos desejos, fantasias, relações com objetos e angústias daí
decorrentes, relativas à administração da vida instintual nas relações interpessoais; e a
que compreende a situação grupal como tendo a possibilidade de constituir-se como um
lugar para viver, um lugar para a comunicação e o brincar mútuo, como atividade que
constitui o si mesmo e o outro.
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Arteterapia
A Arteterapia mostra-se como um campo em pleno desenvolvimento no
contexto brasileiro. Suas potencialidades têm sido mais e mais percebidas pelos
profissionais de áreas diversas, em especial da Saúde. Por ser uma prática que agrega
conhecimentos das Artes e da Saúde, pode-se dizer que se mostra como um campo
indiscutivelmente interdisciplinar. Assim também é a formação em Arteterapia, que no
Brasil ocorre por meio de cursos de especialização e/ou formação, cursados após a
graduação em áreas diversas tais como educação artística, medicina, pedagogia,
psicologia, terapia ocupacional, dentre outros.
O profissional arteterapeuta deve ter conhecimentos tanto das Artes, com
desenvoltura para lidar com os materiais artístico-expressivos, facilitando o seu uso por
parte dos integrantes da intervenção arteterapêutica, quanto um conhecimento geral na
área de Saúde. É necessário ao arteterapeuta conhecer psicopatologia, desenvolvimento
humano, uma teoria que busque compreender o ser humano, conforme aquela com a
qual mais se identifica, observando-se trabalhos desenvolvidos no país a partir das
teorias gestáltica, junguiana, psicanalítica, transpessoal.
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Quanto à conceituação da Arteterapia, pode-se dizer que ela se caracteriza como
uma intervenção que almeja promover saúde e qualidade de vida por meio de recursos
artístico-expressivos (Sei, 2009). Estuda-se as propriedades das técnicas e dos materiais
empregados em Arteterapia, contemplando-se aqueles que promovem um menor
controle, que facilitam trabalhos minuciosos, que estimulam uma regressão, que
trabalham com um lado mais racional do indivíduo, refletindo-se sobre as escolhas
feitas pelos participantes da intervenção ou sobre os objetivos da intervenção, optandose por ofertar determinadas técnicas e materiais a partir daquilo que se almeja estimular.
Ademais, vale ressaltar que pelo termo “artìstico-expressivos” compreende-se que mais
do que apenas os materiais artísticos habituais, como lápis, lápis de cor, giz de cera,
pastel oleoso, pastel seco, tintas diversas, argila, também são inseridos no setting
arteterapêutico outros materiais, conforme interesse ou necessidade.
Encontra-se na literatura acerca da Arteterapia trabalhos que discutem o uso da
sucata (Oliveira e Sei, 2010), de materiais hospitalares (Valladares e Carvalho, 2005),
de elementos na natureza (Bernardo, 2008; Valladares e Novato, 2001), dentre outros.
Pode-se aproveitar recursos do contexto onde os participantes estão inseridos, como
com as pessoas hospitalizadas que podem colocar em sua produção os materiais
usualmente utilizados para outro fim, simbolizando-os de outra maneira. Pode-se
utilizar sucatas fazendo analogias com os aspectos de si que podem ser revisitados,
vistos a partir de outro olhar e com um novo uso, quando imaginava-se que eles não
mais tinham utilidade.
Estas características ampliam ainda mais a pertinência da escolha da Artetetapia
enquanto modalidade interventiva em situações variadas. Assim, pode ser empregada
em contextos como o organizacional, educacional, hospitalar, em consultórios
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particulares, com objetivo preventivo, buscando o desenvolvimento da criatividade,
com foco na ampliação da capacidade expressiva do indivíduo, ou junto a populações já
acometidas por dificuldades ou patologias. Busca-se ofertar um ambiente propício à
manifestação de gesto espontâneo do participante, de maneira que ele possa se
apresentar de maneira verdadeira, conectando-se efetivamente com seu mundo interno,
sem uma submissão às demandas externas que acabam por alienar o sujeito de si
próprio (Sei, 2009).
A Arteterapia pode ser aplicada com públicos de diversas idades, desde a
infância até a terceira idade, em práticas individuais ou grupais. Os objetivos da
intervenção realizada variam conforme o público trabalhado, o espaço onde esta é
empreendida, o número de encontros e tempo disponível para o trabalho arteterapêutico.
Neste sentido, observa-se que no ambiente hospitalar, tem-se uma intervenção mais
pontual, durante o momento da internação da pessoa, contemplando aquele tempo em
que está no hospital para demais tratamentos. No contexto organizacional, entende-se
que o foco não estará em um processo terapêutico dos participantes e sim no
desenvolvimento da criatividade, nas relações estabelecidas e na facilitação do
entendimento entre os colegas de trabalho. No consultório particular dispõe-se de um
recurso a mais para promover o contato e a comunicação do paciente em seu processo
psicoterapêutico, ampliando as possibilidades de compreensão acerca das vivências
deste e contribuindo para tornar a psicoterapia, inclusive, mais rápida (Naumburg,
1991).
A partir deste panorama, pode-se notar a potência desta ferramenta de
intervenção, com amplas possibilidades de aplicação e um campo ainda por ser mais
explorado, descoberto, de forma cuidadosa e fundamentada.
300

Encontros entre Winnicott e a Arteterapia
Tal como exposto, a Arteterapia pode fundamentar-se em variadas abordagens
teóricas. Neste trabalho almeja-se discorrer sobre a Arteterapia a partir de um viés
psicanalítico, com um foco maior na teoria desenvolvida pelo pediatra e psicanalista
D.W. Winnicott.
Winnicott, por sua formação inicial na Pediatria, esteve muito em contato com
bebês e crianças saudáveis, que o buscavam não apenas diante de patologias, mas
também para realização do acompanhamento do desenvolvimento. Viu, então, os bebês
e suas mães, lançando a teoria de que não existe um bebê sozinho, que ele está sempre
em relação com sua mãe ou com um cuidador, já que no início da vida o ser humano
encontra-se em um estado de dependência absoluta (Winnicott, 1963/1983). Ao longo
do tempo, com os processos de maturação, o indivíduo internaliza os cuidados
recebidos e passa a ser capaz de aguardar o atendimento de suas necessidades ou de
reproduzi-los consigo próprio. Tem-se, assim, as etapas seguintes de desenvolvimento
emocional, a dependência relativa e a etapa rumo à independência, compreendendo-se
que o ser humano nunca é completamente independente do ambiente (Winnicott,
1963/1983).
Quando este processo de desenvolvimento caminha a contento, o ser humano
pode se mostrar verdadeiramente, sem a adoção de máscaras, denominadas de falso self,
que buscam proteger o verdadeiro self de invasões. O falso self tem diferentes graus de
manifestação e, em casos extremos, nota-se uma perda de contato consigo próprio, com
foco apenas nas demandas externas (Winnicott, 1960/1983). Nestes casos em que a
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validade do viver fica questionada (Winnicott, 1975). O ambiente acolhedor, promotor
de holding, é primordial para a saúde, para a possibilidade de um viver criativo,
verdadeiro e promotor de sentido. Esta sustentação deve ser ofertada pela mãe ou
cuidador e faz-se uma analogia deste ambiente com o setting terapêutico ofertado,
posteriormente, pelo terapeuta ao seu paciente.
Além destas propostas acerca do desenvolvimento emocional, Winnicott
também postulou a importância da criatividade para a saúde, possível a partir de uma
atenção integral às necessidades apresentadas no estágio de dependência absoluta.
Apontou para a existência de uma área intermediária entre mundo interno e mundo
externo, determinada de espaço potencial, onde estão o brincar, a Arte, as experiências
culturais (Winnicott, 1975).
Quanto ao setting, Winnicott também sugeriu alterações no enquadre
psicanalítico. Defendia-se que se podia ser um psicanalista fazendo outra coisa que se
mostrava mais importante naquele momento, além de conceber intervenções breves para
aqueles que não podiam ou não desejavam o enquadre de várias sessões na semana.
Propôs as Consultas Terapêuticas, encontros pontuais com a pessoa, quando já era
possível trabalhar questões apresentadas por esta, e o Jogo do Rabisco, prática que
podia ser utilizada para intermediar o contato nas Consultas Terapêuticas, onde paciente
e analista se comunicavam por meio de desenhos feitos por ambos.
A Arteterapia configurava-se como um campo em fase de delineamento no
Reino Unido e Winnicott chegou a comentar o trabalho desenvolvido pelo arteterapeuta
Adrian Hill, um precursor da Arteterapia no contexto britânico. Seu livro “Art versus
illness” foi comentado por Winnicott, cuja resenha encontra-se na publicação “D.W.
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Winnicott: Explorações Psicanalìticas”. De acordo com Winnicott, por meio desta
prática cria-se

uma ponte entre o inconsciente e o viver comum consciente, uma
ponte de duas mãos. Muita coisa acontece, mas o principal é que
o paciente, por gradualmente descobrir suas premências criativas
e forças integradoras positivas, fica capaz de olhar para o que está
dentro do self, a fim de ver o que quer que esteja lá, sejam o caos,
as tensões, a morte, assim como a beleza e vivacidade inata”
(Winnicott, 1949/1994, p. 423).

Acredita-se, então, na validade do diálogo entre Arteterapia e Psicanálise
Winnicottiana na formulação de um setting arteterapêutico, tendo em vista as
características da Arteterapia, com a presença de um elemento a mais na relação entre
paciente e terapeuta – os recursos artístico-expressivos/o processo expressivo – e os
pressupostos winnicottianos acerca da importância do criar na saúde. Estes recursos,
ofertados em um ambiente suficientemente bom, podem contribuir para a emergência e
manifestação do verdadeiro self da pessoa, promovendo saúde e qualidade de vida.
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A partir de atendimentos psicológicos a gestantes e mães, realizados na Ser e Criar por meio de
Consultas Terapêuticas na gestação e no pós-parto, pudemos constatar a importância do holding
winnicottiano no acolhimento de angústias despertadas ou intensificadas pela experiência de
maternidade. Com o intuito de estender essa possibilidade clínica a contextos grupais e/ou
institucionais elaboramos uma modalidade de Oficina Psicoterapêutica que conjugasse a
transicionalidade, ou o brincar que desencadeia os processos criativos, com o cuidado
terapêutico que lança as bases para a mudança. Assim chegamos à Oficina da Boneca-flor como
enquadre psicanalítico diferenciado que visa à elaboração progressiva da experiência materna
por meio da confecção da boneca-flor, aliando a potencialidade expressiva do costurar à
construção de um lugar materno pessoal e afinado às necessidades físicas e psicológicas do
bebê. O restabelecimento do diálogo criativo entre terapeuta e paciente nos permitiu vivenciar o
cuidado terapêutico como herdeiro do cuidado materno, no sentido de possibilidade (re)inserção
no processo de humanização, sobretudo quando nos ocupamos de grupos em situação de
vulnerabilidade social.

Palavras-chave: maternidade, gestação, boneca-flor, oficinas psicoterapêuticas,
psicanálise.
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C- PÔSTERS
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Psicóloga da Unidade de Apoio Infantil do Centro Corsini, Mestre em Psicologia pela
Pontíficia Universidade Católica de Campinas, Especialista em Psicoterapias na
Infância pela Unicamp e graduada pela UNESP de Bauru.
Ana Lídia Manzoni Puccini
Assistente Social da Unidade de Apoio Infantil do Centro Corsini, Especialista em
Políticas Sociais e Processo de Gestão e graduada pela Faculdade Integrada Antonio
Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente / SP.
RESUMO
Pretende-se neste trabalho tecer algumas considerações acerca dos vínculos
estabelecidos pela criança institucionalizada em abrigo a partir de um relato de caso de
acolhimento de um grupo de irmãos. Sabe-se que o acolhimento institucional é a última
medida protetiva para crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. A
complexidade dessa modalidade de atendimento e cuidado infantil relaciona
contraditoriamente proteção e risco: proteção de situações nas quais há ameaça ou
violação a qualquer um dos direitos fundamentais da criança e riscos para
desenvolvimento emocional infantil com a ruptura de vínculos familiares importantes.
A institucionalização precoce de uma criança pode trazer significativas perdas no
processo de seu amadurecimento, em virtude da separação da mãe. A vida em
ambientes institucionais tende a dificultar o desenvolvimento saudável de uma criança
por não oferecer estabilidade constante por parte dos cuidadores. O abrigo oferece
moradia, alimentação e cuidados diários, no entanto do ponto de vista da criança, o
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melhor lugar para ficar é em casa, ao lado dos pais. A história de Bianca e Bruno no
abrigo começa com um pedido de ajuda da mãe que culmina no acolhimento de seus
filhos. Ao longo de um processo de quase dois anos, alguns avanços foram alcançados,
entretanto variáveis como o uso abusivo de álcool e drogas com a ausência da adesão
dos familiares aos tratamentos oferecidos pela rede pública de saúde, dificultam a
avaliação da equipe técnica para o retorno ao convívio familiar.

Palavras-Chave: Acolhimento institucional, crianças, desenvolvimento infantil.
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2- OFICINAS PSICOPEDAGÓGICAS E ARTES PLÁSTICAS

Maria Erotildes Campos Leme do Prado
Professora, Arteterapeuta, Psicopedagoga e Aluna do Curso Saúde Mental:
Intervenções em grupos: casa, família, escola, instituições - CEFAS

RESUMO

As Oficinas Psicopedagógicas são recursos importantes, disponíveis não só para
avaliação, mas também para intervenção num trabalho preventivo, terapêutico,
sendo clínico ou institucional. Os educadores têm esse recurso em mãos para
facilitar

o

processo

de

ensino-aprendizagem,

dando

maior

sentido

aos

conhecimentos científicos abordados em sala de aula. Na intervenção, acontece a
conscientização das dificuldades, a descoberta das habilidades e, consequentemente,
a aprendizagem – além da retomada de conteúdos de uma forma mais lúdica e
interessante. As Oficinas Psicopedagógicas e Artes Plásticas proporcionam maior
expressividade de emoções, sentimentos, permitindo que potencialidades surjam
espontaneamente, pois com os materiais plásticos e expressivos, a autoestima se
eleva. Quando os resultados aparecem nessas oficinas de forma concreta, é possível
perceber a satisfação de quem realiza os trabalhos, temas ou projetos. A maneira
com que aprendeu o mesmo conteúdo colocará a criatividade em pauta. Partindo de
experiências com Oficinas de Arteterapia, Oficinas Psicopedagógicas, aulas de
Arte, além da experiência como profissional em educação, foi possível chegar-se às
conclusões que permitem maior aprofundamento e estudo, mas que também
mostram a eficácia da utilização das Oficinas Psicopedagógicas e Artes Plásticas
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como um recurso para que o estudante tenha oportunidade de superar suas
dificuldades de aprendizagem e mostrar o que é capaz.
Palavras chave:Oficinas.Artes .Aprendizagem.
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3 - APLICAÇÕES DO GRUPO OPERATIVO E DO GRUPO DE REFLEXÃO
AO ACONSELHAMENTO PASTORAL

Sérgio Gonçalves de Amorim
Doutor em Ciências da Religião (PUC-SP), mestre em Teologia (Faculdade Teológica Batista
de São Paulo – FTBSP), mestre em Planejamento Urbano e Regional (Universidade do Vale do
Paraíba – UNIVAP), formação em Psicoterapia Analítica de Grupo (SPAG de Campinas),
servidor público, amorimsjc@hotmail.com.

RESUMO

Diversas pesquisas no campo das Ciências da Religião reconhecem o potencial
terapêutico associado a determinadas práticas religiosas, entre essas o aconselhamento
pastoral, ressaltando: suas possibilidades de acolhimento; amparo e consolo em
situações de crises pessoais e/ou sociais; promover certo sentido realista às situações
limites da existência; prover acompanhamento; e, favorecer a reconciliação existencial,
relacional e transcendental. O aconselhamento pastoral em grupo foi uma proposta que
deu origem aos grupos de auto-ajuda conhecido como alcoólatras anônimos (AA),
propagado em diversas partes do mundo, e estendido a outras situações de dificuldades
pessoais e coletivas, extravasando inclusive os círculos religiosos. No entanto, ainda é
pouco conhecido outras possibilidades de atuação em grupo no contexto religioso, que
favoreçam um trabalho terapêutico de maior profundidade e um desenvolvimento mais
autônomo e autêntico da espiritualidade, libertando-a de limitações e imposições
doutrinárias, que por vezes tendem apenas a favorecer um exercício de poder de certas
lideranças religiosas, em detrimento de vivências mais libertárias no campo religioso.
Esta comunicação apresenta algumas alternativas para o trabalho de aconselhamento
pastoral em grupo a partir das abordagens psicanalíticas do grupo operativo e do grupo
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de reflexão, que podem favorecer uma abordagem terapêutica e vivencial mais profunda
e significativa no contexto religioso, permitindo o tratamento das situações limites da
vida, evitando-se certos estereótipos religiosos e possibilitando uma abertura para a
construção de uma fé mais autêntica e reflexiva, ao mesmo tempo em que permita à
pessoa religiosa uma relativa liberdade em relação à fé institucionalizada.

Palavras-chave: grupo operativo; grupo de reflexão; aconselhamento pastoral.
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4 - O COMPLEXO DE ÉDIPO

Beatriz Fick
Diana Munhoz
Georgia Abdalla
Juliana Rossi
Fernanda de Stéfani

O presente estudo tem como objetivo realizar uma pesquisa bibiográfica sobre o
conceito edípico.
O Complexo de Édipo é um conjunto de desejos amorosos e hostis organizados
que a criança sente em relação aos pais. Seu apogeu ocorre na fase fálica, o declínio no
período de latência, e esse conflito é revivido na puberdade. Exerce papel fundamental
na estruturação da personalidade e na orientação do desejo humano. A Antropologia
Psicanalítica procura encontrar a estrutura triangular do Complexo de Édipo, afirmando
seu caráter universal nas diversas culturas.
Assim, o Complexo de Édipo dá preferência nas excitações de ordem educativa
e pretende explicar, a partir delas, a construção do psiquismo humano, enquanto que o
mito de “Édipo-Rei” acentua o fundamento biológico e evolutivo da construção
psíquica. O Complexo de Édipo tende a sexualizar todas as relações - influência dos
pais reais segundo seu sexo. No mito “Édipo-Rei”, ambos os pais (Laio e Jocasta) são
responsáveis pela mutilação da criança abandonada (Édipo), que está em concordância
com a realidade vivida, onde a atitude da mãe é tão injusta quanto à do pai. Da mesma
forma o mito não diferencia o homem e a mulher, colocando Édipo, símbolo do
nervoso, como elemento representativo de todo ser humano. O destino depende da
solução essencial que cada um encontra para o enigma da vida, o conflito mental e
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constitucional entre alma e materialidade. Por essa razão o mito reserva toda a força do
discernimento para os símbolos dessa situação conflitiva: pais simbólicos.
Segundo a psicanálise e sua concepção do Complexo de Édipo, o pai real é
vivido, pelo subconsciente do nervoso, como mutilador do sexo (castrador) e, conforme
o Complexo de Édipo ele é mutilador da alma. A psicanálise acrescenta também, que a
causa da deformação psíquica é um superego muito rigoroso, resíduo final dos pretensos
desejos parricidas e incestuosos.
Para o mito de Édipo, os motivos da formação psíquica e as conseqüências
pervertíveis da deformação são controlados pela sublimação. Sua representação é a
figura do “pai-guia”, sìmbolo do impulso que tende a ultrapassar todas as convenções.
A significação psicológica dessa figura mítica é o desejo essencial e evolutivo que
anima em graus variáveis, na medida em que sua alma não esteja morta.
Não é demais recordar que Édipo, mesmo que não conhecendo sua origem e
cometendo os mais hediondos crimes (matar o pai e deitar-se com a mãe), buscou
desvendar seu enigma. Quando soube quem era realmente, não hesitou e não escondeu
sua verdade, pelo contrário, mostrou toda sua grandeza enfrentando o Complexo de
Édipo e suas consequências. Partirá para o exílio onde, após longa peregrinação e
purificação, será declarado pelos deuses o mais sábio e verdadeiro dos homens
recebendo a imortalidade como prêmio. Sim, mesmo o mais errado e maldito dos
homens pode redimir-se. E quanto a nós, que não somos tão malditos assim? Que tal um
esforço em busca da verdade de nós mesmos?

Palavras-chave: Complexo de Édipo; Édipo-Rei; conceito edípico.
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5 - MELANCOLIA: CINEMA, MITO E PSICANÁLISE

Leonardo Scolari ALIENDE
Graduando do sexto período do Curso de Psicologia - PUC-Campinas
Profa Dra. Marly A. FERNANDES
Docente de Psicopatologia e Supervisora de Estágio de Psicologia Clínica do Curso de
Psicologia – PUC-Campinas

RESUMO

Um mito é uma narrativa de caráter simbólico, relacionada a uma dada cultura, tal
qual a sétima arte,o cinema, uma complexa manifestação estética, uma representação do
mundo, a lente pela qual a realidade é captada. O cinema é um artefato cultural criado
por determinadas culturas, que refletem as mesmas e, por sua vez, as afetam. Este
ensaio apresenta uma análise da produção cinematográfica Melancholia, de Lars Von
Trier. O filme é analisado a partir da concepção de Pathos advindo do grego em sua
dupla dimensão, como sofrimento psíquico assim como paixão e passividade, por meio
de recortes de cenas do filme, da mitologia e do diálogo com a teoria psicanalítica.
Embora melancolia não seja um termo atual, a manifestação deste sofrimento psíquico é
ressignificada no contexto histórico da cultura contemporânea, a era do vazio,
traduzindo as inúmeras perdas reais e ou simbólicas que paradoxalmente ameaçam a
integridade do Eu na sociedade pós-moderna, também considerada narcisista Ao longo
da análise alguns aspectos são abordados: a estrutura do filme ,o suicídio como uma
possibilidade diante de uma dor profunda, assim como, o impacto e a sensação de mal
estar que a exibição fílmica pode causar no espectador quando ao assistir o filme se vê
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identificado e mergulhado na experiência dolorosa da melancolia.Considera-se ao final,
a importância do cinema e da mitologia

como instrumentos para análise de um

fenômeno contemporâneo, no qual o objeto de estudo, dialeticamente, tanto é
representação da realidade posta, quanto o próprio instrumento para sua reflexão.
Palavras-chave: filme melancholia, psicanálise, mito
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6 - O IMPACTO EMOCIONAL NO DIAGNÓSTICO DA DEFICIÊNCIA

Marli Aparecida Taraborelli
Psicóloga, mestre em educação pela Uniso (Universidade de Sorocaba) e aluna do Curso
“Psicanálise, grupalidade e intervenção nas Instituições” do CEFAS.

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão sobre o impacto do
diagnóstico da deficiência na família e principalmente nas mães, a qual afetada pela dor
emocional entra num processo de luto pela perda do filho sonhado, tendo uma quebra
em seu narcisismo parental, diminuindo seu investimento libidinal na relação com a sua
maternagem. Dessa forma, o contexto pode ser favorável ou não para a constituição
desse sujeito, pois o diagnóstico causa um imenso choque, proporcionando uma
confusão de sentimentos, como a negação da deficiência, o ódio, a raiva, a culpa, a
ambivalência, a compaixão.
Assim, depende de como a família e principalmente a mãe, com seu repertório
psicológico, reage a tal frustração. Com isso, a forma e o tempo necessário para que
essa “mãe” possa se reestruturar e investir seus afetos amorosos nesse “novo filho”
depende de sua subjetividade, a qual através do acolhimento, da escuta e de trocas de
experiências, pode gradativamente se comprometer de forma efetiva e afetiva com a
(re)habilitação do filho deficiente.
Palavras-chave: Diagnóstico, deficiência, família/mãe.
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7 - PSICOLOGIA COMUNITÁRIA: GRUPO DE IDOSOS

Cárita Alton Riolino
Graduanda do décimo semestre em Psicologia - UNIFAE
Carmen Beatriz Fabriani
Carmen Fabriani, Doutora em Psicologia Social, Pró-reitora da UNIFAE

Vânia de Cássia Galvão Martins
Graduanda do décimo semestre em Psicologia - UNIFAE

RESUMO

Este estágio tem por objetivo promover a inclusão dos idosos, moradores de um centro
de convivência na cidade de São João da Boa Vista, na sociedade. Parte de uma
avaliação da situação onde se verificou o isolamento desta população com relação à
comunidade externa e interna, que se manifestava em intrigas, falta de cooperação e
ressentimento, O objetivo das intervenções foi de despertar a narrativa dos idosos sobre
suas experiências de vida e criar condições para escuta. Dessa maneira, como resultados
espera-se que eles passem a integrar a comunidade do centro de convivência e
despertem um sentimento de pertencimento e de protagonismo. As intervenções Estão
sendo realizados encontros semanais com duração de uma hora e meia cada, tendo uma
oscilação entre 10 a 22 participantes voluntários por encontro. O projeto é dividido em
três módulos: Construção do Cotidiano, da Identidade e da Convivência. Os principais
resultados obtidos foram: a adesão do grupo observado pela frequência, despertar a
narrativa onde mostraram-se muito disponíveis para contar seus casos o que provocou
interesse do grupo, a escuta e o protagonismo se verificou na realização da festa
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caipira. Conclui-se que as intervenções da psicologia comunitária, dentro desse modelo
de laboratório social, provocou uma boa resposta da comunidade de idosos, que se
mostrou mais integrada em seus elementos, inclusive com seus projetos de vida, onde
encontraram ou redescobriram seu potencial.

PALAVRAS – CHAVE: Psicologia Comunitária, Idosos Institucionalizados, Grupo de
Idosos.
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8 – TRANSFERÊNCIA

Gabriela Fernandes Peres
Ingra Venturini Nicolai
Monique de Angelis Raimundo
(Graduandas Psicologia PUC-Campinas)
Prof. Dr. Antonios Terzis

O presente estudo tem como objetivo rever o conceito de transferência de acordo
com as obras psicanalisticas de Freud (1895 – 1915). O termo se refere a qualquer
relação com o próximo, é a transferência de desejos e sentimentos a partir de algo já
vivenciado e ocorre de forma inconsciente.
A transferência foi empregada primeiramente em estudos sobre a Histeria
(1895), de forma que o paciente transfere desejos, que surgem ao longo da análise, ao
terapeuta; denominada por Freud como “falsa ligação”. Esta falsa ligação era
considerada um obstáculo ou resistencia dentro do trabalho analítico. Posteriormente
(1909) foi observada que a transferência poderia nem sempre ser um obstáculo mas sim
um decisivo fator de convicção, transferência como agente terapeutico.
Freud diz (1914): “quando o paciente está no tratamento, não estará livre da
transferência, que é necessária, inevitável para continuação da análise”.
O conceito foi desenvolvido em uma época na qual as pulsões instintuais eram
defendidas. Tal termo era visto como um deslocamento da libido desde o objeto inicial
do analista, este por sua vez se torna um novo objeto sexual dos desejos do paciente,
ocorrendo sem consciência deste.
A transferência se encontra presente tanto na terapia individual quanto na
grupoterapia, a diferença se dá no foco do fenômeno, na primeira ocorre na pessoa do
analista e na segunda pode se dar sobre qualquer indivíduo do grupo. Dentro da
grupoteratia há quatro objetos transferenciais internos, são eles, transferência pariental é
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aquela que ocorre de cada indivíduo para com a figura central do grupoterapeuta; a
transferência fraternal, de cada sujeito em relação a outros indivíduos do grupo. Outro
objeto transferencial é o externo ao grupo, chamado extratransferência, se dá a partir de
experiências externas.
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9 – CONTRATRANSFERÊNCIA
Fernanda Dib Coutinho
Isabella Caprini
Jennifer Ellen Rosa
(Graduandas PUC-Campinas)
Prof. Dr. Antonios Terzis

O presente estudo tem como objetivo expor o conceito de contratransferência
segundo as obras psicanalíticas de Sigmund Freud (1895-1937).
O termo contratransferência se entende como diversas reações inconscientes do
terapeuta em relação ao paciente, mais especificamente à transferência deste. Este
fenômeno é considerado como uma “resistência” que se manifesta no inconsciente do
psicanalista no que diz respeito ao que o paciente fala, faz ou representa para o
terapeuta.
Na primeira vez que este termo foi utilizado por Freud, referia-se apenas ao
profissional; já hoje em dia, outros autores admitem o uso do termo também ao
analisando. Dessa forma a contratransferência e a transferência não são consideradas
processos distintos.
Sabendo que quando se pensa a partir do mundo interno do paciente o terapeuta
é capaz de captar os sentimentos do mesmo; no campo grupas, é essencial que todos os
integrantes se tornem capazes de captar a influencia que sua própria contratransferência
exerce os outros e quão influenciado o mesmo é, com a finalidade de, auxiliar o ego de
cada um a discriminar o que é seu e reconhecer aquilo que transmite aos outros.
De acordo com Terzis (1995), o grupo como uma totalidade, considera o
psicoterapeuta como figura central receptora de projeções e objeto de introjeções por
parte de seus pacientes. A contratransferência resume-se na atitude emocional do

322

analista para com o paciente, cujo não reconhecimento e trabalho desta, resulta em um
elemento perturbador no tratamento.
Por fim, Paula Heimann (1950) estabeleceu a contratransferência como um
aspecto positivo para o trabalho analítico, afinal o psicoterapeuta deve deter sentimentos
com o propósito de não descarregá-los e, ao mesmo tempo, é de extrema importância
que haja uma comunicação entre o inconsciente do analista e o inconsciente do
analisando.

“...Nenhum psicanalista vai além do que lhe é permitem os seus próprios complexos e
as suas resistências internas...” (Freud, 1910a).
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10 – A NATUREZA A E INTERPRETAÇÃO PSICANALÍTICA DOS SONHOS

Beatriz Cassiano Buzon
Carolina Andressa Fasolim
Cristiane Cid
Gabriela Moreira Rabelo

O presente estudo tem por objetivo fazer uma releitura sobre o trabalho “A
Interpretação dos Sonhos”, segundo Freud (1900). Freud nos seus “Estudos da Histeria”
demonstra a importância que os sonhos assumem na gênese do sintoma histérico.
Interessou-se no início pelos sonhos diurnos por um lado, ao comparar a sua gênese e
por outro, ao estudar o papel que desempenham no sonho noturno. Segundo Freud, os
sonhos diurnos partilham com os noturnos de varias características: a) tal como os
sonhos são realizações de desejos; b) tal como os sonhos manifestam impressões
deixadas por acontecimentos infantis; c) tal como os sonhos beneficiam-se para as suas
criações, de certa indulgencia por parte da censura; d) tal como as teorias psicanalíticas
de explicar o sonho como fenômeno da vida psíquica.
É a partir desse trabalho que Freud define a técnica psicanalítica da interpretação
integrada na dinâmica do tratamento psicanalítico.
Afirmou que a “Interpretação dos Sonhos” (1911), além de ser praticada no decorrer do
tratamento médico, como uma arte analítica, mas que a sua manipulação continua
submetida às regras técnicas que devem obedecer ao tratamento no seu conjunto.
Na consideração dessa técnica de interpretação, que deve determinar o nível
mais profundo, o tipo de resistências e transferências que se terá.
Palavras-chave: Interpretação dos sonhos, Psicanálise, Técnica.
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11 – O MOSAICO COMO INSTRUMENTO DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE
MENTAL

Maíra Bonafé Sei
Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia Clínica – IP-USP, Arteterapeuta (AATESP 062/0506),
Docente da UEL – Universidade Estadual de Londrina, junto ao Departamento de Psicologia e
Psicanálise, Coordenadora do Curso de Especialização em Arteterapia do CEFAS – Campinas, e-mail:
mairabonafe@hotmail.com.

RESUMO
Almeja-se refletir sobre o emprego do mosaico, enquanto instrumento de intervenção no
campo da saúde mental. Esta técnica constitui-se com uma atividade que busca reunir
em um todo partes de materiais como azulejos, pedras, recortes de papéis, EVA,
conforme a escolha do interessado. Tem o sentido de configurar algo novo a partir da
junção destes elementos, estando presente na Arte e no artesanato. Suas características
justificam seu uso na saúde mental e, assim, acredita-se que aproveitar pedaços de
materiais, a princípio sem utilidade, dando-lhes um novo uso, traz o sentido do novo
olhar não apenas para o material, mas para aspectos de si que se pensava serem
desprovidos de qualidades. Ademais, o fazer o mosaico estimula a paciência, o olhar
atento aos detalhes, aos encaixes possíveis, para formar o desenho. Estimula a
criatividade ao se pensar nas formas a serem esquematizadas, nas cores empregadas, nos
suportes para esta técnica, transformando material e o autor da peça. Enquanto
experiência pôde-se observar as qualidades e potência deste recurso tanto em contextos
grupais, em atuação junto a serviços de saúde mental, quanto no setting individual da
psicoterapia em contexto privado.
Palavras-chave: mosaico, saúde mental, oficinas, arteterapia
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12 – CONVERSANDO COM ADOLESCENTES: UM ESTUDO PSICOLÓGICO

Giovanna Vasconcelos
Karina Frizzi
Luana Renata Conceição Mana
Lucimara Cristina da Silveira
Mariana dos Santos Curi
Mariana Figueira Alves
Mariana Oliveira
Marília do Amaral Rossi
Maura Assad Pimenta Neves
Mayara Passos
Nadini Brandão de Sousa
Natália Del Ponte de Assis
(Graduandas do Curso de Psicologia PUC-Campinas)
Antonios Terzis
(Professor Dr. PUC-Campinas)

RESUMO

A presente pesquisa visa trazer idéias e discussões acerca do tema violência na
adolescência, a fim de construir e disponibilizar recursos simbólicos para uma maior
compreensão através das representações psíquicas do adolescente brasileiro na
atualidade; levar adiante a tarefa das escolas e universidades que possam suscitar
reflexões, examinar alternativas, encaminhar propostas para o saber e o viver do
adolescente; além de proporcionar experiências do psicólogo em formação. A pesquisa
foi realizada para a disciplina Estágio Básico II, por alunas de uma faculdade do interior
do estado de São Paulo, que estavam cursando o 7º período de Psicologia. As alunas
realizaram duas entrevistas e dois encontros em grupo com adolescentes de idades entre
15 e 17 anos, em geral advindos de famílias de classe média/baixa e baixa que
habitavam a periferia noroeste de Campinas, e que estavam cursando o 1º ano do ensino
médio de uma escola pública da mesma região. Cada estagiária realizou uma narrativa
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acerca da sua experiência referente a cada um dos quatro encontros. Posteriormente, as
narrativas foram reunidas e os principais temas referentes à violência, categorizados em:
a)violência a nível transferencial; b)violência ao ambiente da escola; c)violência com o
mundo externo; d)violência voltada a si próprio. Finalmente, os resultados foram
analisados por meio da teoria psicanalítica buscando-se, sobretudo, compreender o
fenômeno adolescência e a violência, nela presente.

Palavras-chave: adolescência, violência e psicanálise.
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13 – TRANSFERÊNCIA E CONTRATRANSFERÊNCIA EM UM CENÁRIO DE
PSICOTERAPIA
Rhodys de Rodrigues Sigrist
Thais Cianflone Zucoloto
(Graduanos Psicologia – PUC-Campinas)
Prof. Dr. Antonios Terzis
RESUMO

O fenômeno da Transferência em Psicanálise, de acordo com o Vocabulário da Psicanálise
(LAPLANCHE & PONTALIS, p. 514, 2001) designa “o processo pelo qual os desejos
inconscientes se atualizam sobre determinados objetos no quadro de certo tipo de relação
estabelecida com eles”. Já a Contratransferência, segundo a mesma referência citada
anteriormente, é designada como um “conjunto das reações inconscientes do analista à pessoa
do analisando e, mais particularmente, à transferência deste” (LAPLANCHE & PONTALIS, p.
102, 2001). Tendo em vista a dinâmica da Transferência, é de grande importância procurar
estudá-la e compreendê-la como esta se configura no setting analítico contemporâneo, buscando
elucidar como tal fenômeno ocorre e qual a sua freqüência. Neste trabalho a Contratransferência
tem um foco diferencial: busca compreender sua importância dentro do setting; procura elucidar
a importância do analista trabalhar com seus próprios conteúdos, para que possa entender os
momentos de Contratransferência e procurar ter uma posição mais neutra diante dos desejos
inconscientes que o paciente possa estar evocando no psicoterapeuta. O material de análise
consiste em sessões feitas por um psicólogo em formação estagiária, em uma clínica escola de
uma faculdade do interior de São Paulo, transcritas em forma de diálogo.
Observou-se que com crianças e adolescentes a transferência (positiva ou negativa) é ativa
desde o início da psicoterapia. Descobriu-se que a situação de contratransferência está presente
desde o início, de diferentes formas.
Palavras-chaves: Transferência; contratransferência; inconsciente.
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14 - ASPECTOS CLÍNICOS E TEÓRICOS DO MÉTODO DE TRATAMENTO
PSICANALÍTICO A PARTIR DO ESTUDO DO CASO HOMEM DOS LOBOS

Priscila Dal Molin Carvalho (PUC-Campinas, pri_carvalho@puccampinas.edu.br)
Orientador: Leopoldo Fulgencio (Grupo de Pesquisa: “Winnicott e a Psicanálise
tradicional: estudos sobre o método de tratamento psicanalítico”; Linha de Pesquisa:
“Prevenção e Intervenção Psicológica”; Centro de Ciências da Vida;
leopoldofulgencio@puc-campinas.edu.br)

RESUMO
Nesta pesquisa pretende-se retomar a análise do caso do Homem dos Lobos, para
analisá-lo como um exemplar do paradigma freudiano. Trata-se de um estudo sobre o
método de tratamento psicanalítico considerando a história de vida do paciente, antes e
depois do tratamento, buscando avaliar a eficacidade do tratamento feito por Freud. Ao
analisar o caso clínico como um exemplar procura-se também colocar em evidência o
conjunto de problemas e soluções comentadas por Freud : aspectos que caracterizam o
setting psicanalítico (números e duração das sessões, contrato, dinheiro, etc.); os que
caracterizam o tratamento psicanalítico (análise da transferência e da resistência); bem
como, os problemas específicos (clínicos e teóricos) que o caso destaca. Tratando-se de
uma pesquisa teórica, seu método consiste em fazer uma análise estrutural, textual e
conceitual do material bibliográfico (textos de Freud e de comentadores), seguindo o
método hermenêutico de interpretação e leitura, no qual cada parte da obra deverá ser
interpretada e analisada em função da compreensão geral em jogo, bem como este todo
deverá ser iluminado pelo estudo de suas partes. Os resultados visam explicitar qual é o
sentido e a função da narrativa do caso clínico em psicanálise, colocando em evidência
quais são os problemas teóricos e práticos iluminados pelo caso, em específico, a
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questão da etiologia sexual das patologias psíquicas e da vivência da cena primária.
Espera-se comprovar, que o objetivo da apresentação dos casos clínicos é mostrar
exemplarmente como um determinado problema é formulado e resolvido.

Palavras-Chave:

Homem

dos

Lobos,
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15 - O BULLYING COMO FENÔMENO PSÍQUICO PRODUZIDO NO GRUPO:
UM ESTUDO PSICANALÍTICO

Renata Fernandes Pimenta (Faculdade de psicologia – renatafpq@hotmail.com)
Antonios Terzis (Psicanálise e Grupalidade, Prevenção e Intervenção, PUC-Campinas,
ccv@puc-campinas.edu.br)

RESUMO

A violência é um problema de saúde pública importante e crescente no mundo com
sérias conseqüências individuais e sociais (Lopes Neto, 2005). Os comportamentos
violentos devem ser revistos em função das mudanças que vem ocorrendo em nossa
sociedade, onde se evidencia a exaltação das diferenças, característico do capitalismo
pós-moderno. Neste contexto surge o bullying, um novo conceito que passa a ser
considerado no campo de estudos da Psicologia. A palavra bullying é de origem inglesa,
que significa agredir, intimidar, atacar alguém (Campos e Jorge, 2010). Toro et al.
(2010), em sua pesquisa apontou para um desconhecimento sobre o fenômeno o que
confirma o cenário já apresentado em outras pesquisas, evidenciando assim a
necessidade de mais estudos sobre o tema. O presente trabalho tem por objetivo
desenvolver uma pesquisa bibliográfica sobre o tema bullying, compreender e discutir
este fenômeno com base nas teorias de Psicanálise e Grupalidade e pensar novas
estratégias de prevenção e intervenção. Estamos levantando a hipótese que este
fenônemo de “bullying” está contido nos movimentos das relações inter, intra e
transpessoais, nos grupos em que o jovem está inserido. O bullying é um tema
complexo, desse modo deve ser tratado com seriedade pela escola, família e sociedade
por ser uma forma de violência que evidencia desigualdade e injustiça social, podendo
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causar prejuízos de curto ou longo prazo (Ferreira e Tavares, 2009). Tratando-se de uma
pesquisa bibliográfica de base psicanalítica, utilizaremos textos científicos nacionais e
internacionais dos últimos cinco anos para desenvolver este estudo. Desta forma,
esperamos entender o que leva os alunos a praticarem o bullying, também procurar
transpor para o âmbito grupal os processos mentais inconscientes do indivíduo
(principalmente os conceitos dos pressupostos básicos de Bion, 1975). Assim
demonstrando como o inconsciente produz em todo lugar e sempre certas formulações
psíquicas. E finalmente, pensar novas estratégias de prevenção e intervenção.

Palavras-chave: bullying; grupos; psicanálise
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16 - PSICOTERAPIA DE GRUPO COM IRMÃOS

Andrea Berti
Aluna do Curso de Especialização - CEFAS

Introdução:
À medida que fomos entrando em contato com a teoria e o método psicanálise de grupo
através do curso de formação em “Psicanálise Grupalidade e Intervenção nas
Instituições – CEFAS”, uma mudança significativa foi ocorrendo em nossa postura
como psicoterapeuta.
O saber passou a dar lugar à curiosidade, as afirmações às perguntas, o diagnóstico ao
processo e, as interpretações às construções. Com isto descobrimo-nos refletindo com
um “Grupo Especial de Crianças-Irmãos” e nos encantando com as transformações de
todo o processo terapêutico.
Este encantamento propiciou um desejo de ir à busca de maior compreensão da
articulação teórico-prático em nosso dia-a-dia. Durante todo este percurso, nossas
curiosidades foram se transformando em questão que serviram como nossos guias e
organizadores.
Objetivo:
Diante de nossas vivências com crianças e adolescentes, nossas práticas terapêuticas
com estas, surge o enorme desejo de nos aprofundarmos a respeito do trabalho com
“Grupo de Crianças-Irmãos” e paralelamente com seus familiares: Durante o curso de
Formação: “Saúde Mental e Intervenções Terapêuticas: Casal, Famìlia, Grupo e
Instituições” do Centro de Formação e Assistência à Saúde (CEFAS), tivemos contato
com referências bibliográficas e supervisão, que apontavam o olhar para essa nova
técnica de intervenção com “Grupo de Crianças- Irmãos”.
Método:
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Uma vez por semana são realizados grupos especiais com crianças-irmãos atendidas em
consultório particular, durante uma hora, objetivando através da Psicoterapia Analítica
de Grupo:
a) Criar condições que fornecem a reflexão;
b) Legitimar as construções das crianças e inseri-las no processo terapêutico;
c) Observar quais transformações psíquicas ocorrem em um processo psicanalítico
focado na transferência.

Resultado e Conclusão
Foi observando que o “Grupo de Crianças-Irmãos” se torna agente através das reflexões
que compartilhou com o terapeuta, cuja função é favorecer o processo reflexivo. O
grupo se oferece como um espaço potencial, como uma zona intermediária, onde se
desenvolve o processo terapêutico. O campo grupal fez emergir condições de
espelhamento emocional, uma rede de ressonância em que as crianças-irmãos
encontraram a possibilidade de modular espontaneamente os seus recursos de
crescimento emocional.
Concluìmos que o “Grupo de Crianças-Irmãos” pode ajudá-los a construírem novos
modelos internos para lidarem com suas dificuldades emocionais e sócio-educacionais.
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17 - NOSSA PRÁTICA DE CADA DIA E O PLANTÃO PSICOLÓGICO

Mayara Correia Rosa
Graduanda em Psicologia (UNIP/Sorocaba), Estagiária-Terapeuta (CPA/UNIP/Sorocaba),
mayaracrosa@msn.com
Simone Peixoto Conejo
Psicóloga Clínica, Doutoranda em Psicologia Social (PUC/SP), Mestre em Psicologia Clínica
(USP/SP), Professora-Orientadora (UNIP/Sorocaba), simone.conejo@ig.com.br

O Plantão Psicológico é um serviço direcionado às pessoas que gostariam de receber
auxílio psicológico imediato e individual. Não são necessários encaminhamento nem
agendamento prévio. Em geral, são realizados de 1a 4 encontros. Nele não há restrição
em relação à idade, sexo, escolarização, classe econômica. Pode ser realizado em
diferentes espaços, com diferentes parceiros. Neste trabalho apresentamos um recorte de
uma experiência de intervenção, realizada por meio do Centro de Psicologia Aplicada
UNIP/Sorocaba e a parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Tatuí.
Utilizaremos um nome fictício, Marcela, para uma menina de 8 anos. Ela queria, mas
não conseguia mais frequentar à escola. Enfrentava somatizações e uma grande
angústia. Com o objetivo de auxiliar nessas questões tivemos 4 atendimentos que
envolveram a criança e seus pais. Em nosso último encontro, combinamos que seria
guardiã de um objeto de sua mãe enquanto estivesse na escola. Nesse dia, por meio de
uma família de bonecos, sua história foi recontada. Ela reconheceu a narrativa e sua
experiência de perdas. Interagiu, construiu e imaginou novos caminhos para si e suas
pessoas queridas. Seus pais também foram acolhidos durante esse processo. O
tratamento foi direcionado aos aspectos emocionais de sua vivência. Foi terapêutico e
também preventivo. Criança, escola, família e profissionais da Psicologia construíram
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essa possibilidade. E quando isso não acontece? Deixamos um convite para refletirmos
sobre nossas práticas cotidianas e os parceiros que podemos contar em nossa trajetória.

Palavras-chave: Plantão Psicológico, Atendimento Infantil, Parcerias.
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18 - ANÁLISE DO CONTEÚDO DE UMA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA
USANDO COMO MÉTODO OS JOGOS COOPERATIVOS

Cássio José Silva Almeida, Educador Físico, mestrando da UNIFAE
Carmen Fabriani, Doutora em Psicologia Social, Pró-reitora da UNIFAE
Ana Cristina Salviato Silva, Doutora em Linguística e Língua Portuguesa, professora da
UNIFAE

RESUMO
Jogos cooperativos são utilizados para superar os desafios e não apenas competir para
se sair vencedor e se divertir, sendo necessário a cooperação de todos os participantes
do grupo sem intenção de privilégios exclusivos e sim desenvolver a cooperação, a
empatia, a estima e a comunicação, características esquecidas na sociedade atual e que
são de grande relevância para o futuro da sociedade. O trabalho se utiliza da Análise de
Conteúdo (AC) para observar os comportamentos de um grupo de alunos durante uma
aula de Educação Física, cujo método de trabalho são os jogos cooperativos. A aula
analisada foi referente a um estudo piloto com o objetivo de observar a validade da
metodologia de coleta de dados e análise dos mesmos. Participaram do estudo piloto
um grupo de 18 alunos no ensino fundamental com idade entre 10 e 11 anos de idade,
do quinto ano da escola de Ensino Fundamental “Zulmira Legaspe Mamede” situada
na cidade de Aguaí, interior de São Paulo. Portanto fica claro a importância da
cooperação na construção de uma sociedade mais justa que respeita o outro e o
ambiente em que vive. Após a AC foram extraídas informações relevantes onde o
indivíduo começa a ter percepção de sua agressividade, cooperação e demais
comportamentos ao se auto-analisar nas imagens do filme de coleta de dados. Concluise que tais informações são de grande importância para se criar novas abordagens
dentro das aulas de Educação Física como uma forma de proporcionar aos alunos um
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aprendizado mais completo e mais eficiente.

Palavras chave: Análise do conteúdo, Educação Física, jogos cooperativos
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19 – ARTETERAPIA E AÇÃO SOCIAL
Creusa Brigatti
Graduada em Letras pela PUCCAMP, Mestre em Arteterapia pela Concordia University,
Montreal – Canadá. Docente na especialização em Arteterapia – CEFAS, Campinas/SP.
Membro da AATESP 182/0311.
http://lattes.cnpq.br/2807429318628857

RESUMO
As inúmeras problemáticas sociais nos convidam, enquanto seres humanos, cidadãos e
profissionais éticos, a uma participação mais efetiva na discussão e definição de justiça
social. No entanto, arteterapeutas são normalmente habilitados para ajudar as pessoas a
se ajustarem às suas realidades. Muitas vezes, falta-nos a habilidade de analisar os
aspectos sociais e culturais de comunidades e, inconscientemente, corremos o risco de
colaborar para a perpetuação de injustiças e dominação social.
A relação entre arteterapia e ação social não é ainda plenamente evidente, no entanto,
profissionais já se mobilizam ao redor do mundo, rompendo barreiras internas e
externas enquanto vislumbram uma sociedade mais justa. Contudo, se ação social não
aborda especificamente as feridas psicológicas e intrapsíquicas do indivíduo, quais os
parâmetros que guiam a intervenção do arteterapeuta dentro das comunidades
esquecidas socialmente? Como a prática da arteterapia se intersecta com as discussões
políticas da ação social?
Ação social baseia-se na relação entre o sofrimento pessoal e coletivo e a imagem pode,
com sua versatilidade e poder, ao mesmo tempo em que cura as feridas pessoais, se
impor buscando uma resposta às injustiças sociais que se apresentam em nossas
comunidades.

Palavras chaves: arteterapia, ação social, comunidades
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20 – O MITO DE NARCISO

Isabel Ribeiro
Antonios Terzis
RESUMO
Narciso, mortal de suprema beleza, despertava o interesse de jovens e ninfas, mas se
mostrava indiferente a isso. No verão, Narciso se aproximava do lago para beber água.
Vendo sua imagem refletida encantava-se, tentava abraçá-la. Percebia ser sua própria
imagem, ele mesmo seu objeto de desejo. Chorando, feriu seu peito com seus próprios
punhos. No lugar do corpo, foi encontrada uma flor, que passou a ser conhecida pelo
seu nome que vem do grego.
Para Näcke (1899) é o estado de amor por si mesmo, quando o indivíduo trata do
próprio corpo como trataria um objeto sexual. Em psicanálise, representa um modo
particular de relação com a sexualidade.
Para Freud (1914):
Primário: Não há uma unidade comparável ao eu, nem uma real diferenciação do
mundo, como se o bebê dissesse: “eu me basto a mim mesmo”. Faz parte da
constituição subjetiva de todos nós, mas, numa exacerbação pode conduzir a patologias
graves, como a psicose. Diz que o amor dos pais pelos filhos é o narcisismo destes
renascido e transformado em amor objetal. O desenvolvimento do ego consiste em
afastamento do narcisismo primário.
Secundário: composto por dois momentos, investimento nos objetos e o retorno desse
investimento para o Eu (ego). Há um investimento objetal à mãe e ao seio. Com o
tempo, a criança percebe que não é o único objeto de desejo da mãe. O desejo da
criança consiste em fazer-se amar pelo Outro para não correr o risco de perder seu amor.
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