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Caso R – Construindo uma pele psíquica
A case-study – Constructing a psychic skin

Ivanise Fontes

Resumo: Tendo como ponto de partida algumas considerações sobre certas
psicopatologias contemporâneas, cujo denominador comum é a incapacida-
de de representação, o artigo aponta a importância do corpo na origem do
psiquismo. As contribuições de duas psicanalistas, F. Tustin e G. Haag, ressal-
tam a dimensão da sensorialidade na constituição primordial do psiquismo.
O trabalho apresenta também um caso clínico que revela a possibilidade de
construção de uma pele psíquica do paciente, baseado na noção de regressão
em psicanálise e favorecida pela transferência.
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ais; nascimento psíquico; transferência

Abstract: Having as a starting point some considerations about certain
contemporary psychopathologies, which have as a common denominator
the incapacity for representation, the article stresses the importance of the
body in the origin of the psyche. The contributions of two psychoanalysts, F.
Tustin and G. Haag, highlight the sensorial dimension of the earlier psychic
constitution.
This work also presents a clinical case which reveals the possibility of the
construction of a psychic skin, based on the notion of regression in
psychoanalysis and favored by the transference.
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I. Introdução: “as novas doenças da alma”

Em novembro de 1953 D. Winnicott em carta à psicanalista Hannah
Ries constata que “dentre os casos que surgem para a análise é cada vez me-
nor a proporção de pessoas psiquiatricamente consideradas neuróticas”. Afir-
ma ele: “a meu ver é tarefa dos analistas com qualificação médica como um
todo realizar a análise de psicóticos, mas é claro que os analistas não médicos
não podem evitar o encontro, de tempos em tempos, com fases psicóticas
em análises de caráter onde não exista uma classificação óbvia de psicose”.
(Winnicott, D. 1990, p.48-49).

Mais de cinqüenta anos se passaram e nos encontramos diante dessa
anunciada realidade: as psicopatologias contemporâneas nos lançam em ou-
tros territórios que não mais os da neurose clássica.

Sobre tal evidência alguns analistas têm se pronunciado – desde J.
Kristeva que em 1993 publicou seu livro sobre As novas doenças da alma aos
psicossomaticistas (Escola Psicossomática de Paris) falando em processos auto-
calmantes para caracterizar uma dessas patologias, a somatização. Joyce
McDougall já apontava para essa gama de pacientes “inanalisáveis” em seu
Em defesa de uma certa anormalidade (McDougall, J. 1983). Alguns brasileiros
como Luís Claudio Figueiredo, Gilberto Safra, entre outros, têm voltado sua
atenção também para o tema. (Figueiredo, L. C. 2003) e (Safra, G. 2004).

Sejam somatizantes, casos-limites, estados deprimidos ou personalida-
des aditivas todos esses pacientes desafiam o analista sobretudo por sua inca-
pacidade de representação. Mas, afinal, se considerarmos que trata-se de
sintomatologias que têm como denominador comum uma precariedade de
simbolização, vamos precisar reconhecer que o trabalho analítico não se fará
mais dentro dos preceitos da associação livre e atenção flutuante. Esses assim
chamados “pacientes modernos” se caracterizam por dificuldade associativa
extremamente profunda e estão longe das questões ligadas à ameaça de cas-
tração. O que está em jogo na maioria dos casos é a ameaça à existência, isto
é, têm medo de perder o senso intrínseco de existir. Encontram-se ainda em
busca de uma organização egóica que ficou impossibilitada precocemente.
Estabelecer um vaivém incessante entre a observação dos fenômenos
transferenciais e o conhecimento dos processos de desenvolvimento passa a
ser então instrumento essencial no tratamento desses casos considerados di-
fíceis.
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Neste artigo pretendo tecer algumas considerações sobre o corpo na
constituição primordial do psiquismo e apresentar a peculiaridade do aten-
dimento de um desses casos clínicos.

II. O Corpo na origem do psiquismo

Em geral não temos idéia do quanto o corpo, desde muito cedo, está
implicado na estruturação do psiquismo.

Freud em seu Ego e o Id já nos apontava que “o ego é antes de tudo um
ego corporal” (Freud, S. [1923] -1981, p.238), acrescentando ainda em nota
de pé de página de 1927 que “O ego deriva em última instância das sensações
corporais, principalmente daquelas que têm sua fonte na superfície do cor-
po. Assim pode ser considerado uma projeção mental da superfície do corpo
e, além disso, como vimos anteriormente, ele representa a superfície do apa-
relho mental” (Freud, S. [1923]-1981, p.238).

Mas Winnicott ainda é mais afirmativo ao mostrar o alojamento da psi-
que no corpo. E enfatiza que a integração, expressa nessa localização, é algo a
ser alcançada. A personalização portanto seria dada pela psique tendo o cor-
po como morada. Segundo ele, na saúde existe um estado no qual as frontei-
ras do corpo são também as fronteiras da psique (Winnicott, D. 1990, p.144).

Mas a pergunta que se coloca é, parafraseando o título de um artigo de
G. Haag ( de cuja obra falaremos mais adiante), “Como o espírito vem ao
corpo?” ( Haag, G. 1997). A questão é tão atual que neurobiólogos como A.
Damásio vêm pesquisando sobre o mistério da consciência (Damásio, A. 2000).
As descobertas da neurociência têm fornecido elementos para identificar cada
vez mais as redes neuronais responsáveis por ações específicas, mas em que
momento, exatamente, isso gera uma consciência de si ainda é obscuro. Afi-
nal, a partir de que combinação de fatores, o bebê por volta de 4/5 meses até
cerca de um ano apresenta uma primeira consciência de um eu, diferenciado
do mundo? O escritor Ítalo Calvino fala em seu ensaio sobre o opaco de “um
lugar geométrico do eu” (Calvino, I. 2000, p.118). A questão seria: como
conquistá-lo?

É preciso, sem dúvida, admitir um nascimento psicológico. M. Mahler
na frase de abertura de seu livro Nascimento psicológico da criança afirmava
que “o nascimento biológico do homem e o nascimento psicológico do indi-
víduo não coincidem no tempo. O primeiro é um evento bem delimitado,
dramático e observável; o último , um processo intrapsíquico de lento desdo-
brar” (Mahler, M. 1977, p.15). G. Haag fala em “substância psíquica” (Haag,
G. 1989, p. 219) que iria se formar a partir da passagem do bebê por uma
série de experiências com seu próprio corpo. Esta autora merece destaque
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dentro da perspectiva que nos interessa por possuir inúmeros artigos publi-
cados em revistas francesas, onde defende a necessidade de se aprofundar
sem cessar , mais detalhadamente, nas primeiras etapas da formação do ego
corporal. Como exemplo, posso citar dois de seus trabalhos: “Do nascimento
físico ao nascimento psicológico”(Haag, G. 1989) e “A experiência sensorial
fundamento do afeto e do pensamento”(Haag, G. 1992). Seguidora do méto-
do E. Bick de observação de bebês e especialista na clínica de autismo, ela nos
aponta que é na evolução do tratamento dessas crianças que temos a oportu-
nidade de observar, como que em câmera lenta, o desabrochar do psiquismo.
Na medida em que saem de seu encapsulamento, acompanhadas
transferencialmente, manifestam um primeiro esboço de eu. Para tal nos for-
necem uma série de aspectos corporais ilustrativos desse complexo nasci-
mento psicológico1.

Quando P. Fédida propõe o autismo como modelo paradigmático em
psicopatologia fundamental ele parte desse mesmo princípio. Oferece-nos,
assim, um respaldo teórico inigualável para a compreensão justamente des-
sas nosografias contemporâneas que tanto impasse têm provocado na clínica
analítica.

Sua hipótese é que “o autismo adquiriu um tal nível de pertinência
semioclínica que sua descrição fenomenologicamente apurada transforma-o
numa verdadeira fonte de modelização.” (Fédida, P. 1992, p.151).

Proponho uma breve descrição do que seria o eixo central do que estamos
aqui denominando “nascimento psíquico”, cuja origem estaria no corpo:

Em direção a adquirir um primeiro senso de existir enquanto unidade
psíquica o bebê vai precisar alcançar uma consciência de separação física da
mãe. É importante frisar essa referência ao físico. F. Tustin (outra autora reco-
nhecida por sua pesquisa sobre autismo) salienta permanentemente, em sua
obra, tratar-se da separação entre corpos inicialmente. Sair da unidade-dual
para perceber a existência de um eu e de um não-eu é a trajetória inicial para
o desenvolvimento de um psiquismo. De início, portanto, ego corporal para
construir um ego psíquico. Aqui S. Freud aparece como precursor, em 1923,
novamente em seu texto O Ego e o Id, ao chamar a atenção para a questão da
superfície do corpo - a pele. Ele não só postula que o envelope psíquico se
origina por apoio ao envelope corporal, mas que é na pele que o ego aprende
o psíquico, ou seja a pele ensina o ego a pensar.

1. Ver meu artigo O registro sensorial das impressões precoces: o corpo na origem do psiquismo, In:
Cadernos de Psicanálise da Sociedade de Psicanálise da Cidade do Rio de Janeiro, v.19, n.22, 2003 onde
descrevo em detalhes alguns dos aspectos envolvidos neste processo, segundo G. Haag.
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“Na aparição do ego e em sua separação do Id, um outro fator além da
influência do sistema PC parece ter desempenhado um papel. O próprio
corpo e, antes de tudo, sua superfície é um lugar do qual podem resultar
simultaneamente percepções externas e interna. É visto como objeto estra-
nho, mas ao mesmo tempo ele permite ao tato sensações de dois tipos, po-
dendo uma delas ser assimilada a uma percepção interna.” (Freud, S. [1923]-
1981, p.238 )

Por fornecer justamente uma percepção externa e uma percepção in-
terna (Freud faz alusão ao fato de que eu sinto o objeto que toca minha pele
ao mesmo tempo em que sinto minha pele tocada pelo objeto) pode-se pen-
sar que essa bipolaridade tátil prepara o desdobramento reflexivo do ego. A
experiência tátil seria por assim dizer modelo da experiência psíquica e, por-
tanto, faz todo o sentido postular , como o fez Freud, que o ego é uma proje-
ção mental da superfície do corpo.

Para D. Anzieu o tátil, em relação a todos os outros registros sensoriais,
possuiria uma característica distinta que o coloca não somente à origem do
psiquismo mas também que, segundo ele, lhe permite fornecer ao psiquismo
permanentemente alguma coisa que pode se chamar de fundo mental
(Anzieu, D. 1989, p.95).

O cerne da questão está em que o bebê normal, com uma mãe responsiva
(assim nomeada por F. Tustin), vai precisar adquirir gradativamente essa cons-
ciência de que existem dois e não um só. Digo gradativamente porque o
bebê vai oscilar entre uma ilusão de continuidade física e uma quebra da
continuidade corporal. Oscilação essa necessária para que ele se assegure de
uma possibilidade de separação não catastrófica. Diversos autores , entre eles
D. Winnicott, nos brindaram com teorizações sobre essa etapa mais que crucial
do desenvolvimento.

Interessa-nos aqui a constatação de que no autismo esse processo se fez
de forma abrupta, lançando o bebê numa sensação de queda absoluta, de
“buraco negro” (título do livro de F. Tustin). Para F. Tustin mães deprimidas
não podem realizar esse ir e vir necessário. Privando o bebê do contato afetivo
produzem uma distância física provocadora da percepção precoce de separa-
ção . Temos aqui a importante contribuição de A Green sobre a “mãe morta”
( Green, A. 1988, p.239/274). O autista estaciona aí, criando com sua cápsula
autista uma sobrevivência psíquica, numa tentativa de evitar qualquer con-
tato com esse não-eu tão assustadoramente temido. Todas as energias da cri-
ança são concentradas, então, para criar uma capa protetora de sensações de
“ser” para manter o “não-eu”ao largo.
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 A mesma concha autística pode gerar novas modalidades de patologia
na atualidade. Encontramos, portanto, em algumas delas próteses psíquicas
para dar conta de uma ilusória sensação de consistência. Por isso o modelo
do autismo defendido por Fédida é tão pertinente2.

Considerando essa pesquisa de um tempo precoce, e por isso sensível,
vemos que uma das sensações que está na base de nossa constituição psíqui-
ca é a de esvair-se, derramar-se, partindo inclusive do fato de que o corpo é
inicialmente sentido pelo bebê como líquido ou gasoso (70% de nosso orga-
nismo é constituído por fluídos). Portanto se não me sinto “envelopado” por
uma mãe corro perigo de me esvaziar pelos “buracos” de minha pele ou de
meus orifícios. (D. Anzieu nos fala em um “eu-pele poroso” ou escorredor
[Anzieu, D. 1989, p.210] ) Faço meu corpo volumoso, “trabalho” meus mús-
culos ou me alimento em excesso para garantir uma identidade nem que seja
artificial.

Trata-se de um risco de aniquilamento existencial. Diferentemente da
ameaça de fragmentação de um tenro psiquismo postulada por M. Klein, o
que está em jogo é mais arcaico, é o medo da dissolução, de um derrama-
mento (Tustin, F. 1990,p.160-173).

Aqui voltamos a G. Haag que afirma:

“no estado autista propriamente dito a criança é dominada por angústias
do eu corporal: a queda sem fim e a liquefação, até a formação de seu senti-
mento de envoltório cujo desenvolvimento eles mesmos, à semelhança do
que se passa no desenvolvimento normal, conseguiram detalhar para nós:
é preciso combinar o tátil das costas, o envoltório sonoro com a penetração
do olhar / psiquismo – isso forma um “em volta”. (Haag, G. 1997, p.23)

Vemos que a simbiose normal não implica apenas numa “fusão” em
que somos engolfados, mas num longo processo, complexo e indispensável
para a construção de um ego corporal e do self. Há que se falar, portanto, em
“gestação psíquica” para que haja um “nascimento psíquico”. Para poder se
separar é preciso interiorizar a não-separação. (Haag, G. 1989, p.219).

O interesse, então, é saber o que se passa “antes” desse começo de pro-
cesso de consciência de separação, dito de outra forma “antes” de começo do
processo de separação das peles psíquicas.

P. Fédida em seu livro Por onde começa o corpo humano - retorno sobre a
regressão (Fédida, P. 2001) fala numa “realidade corporal do psiquismo”. Não

2. Em meu artigo A Pierre Fédida - uma homenagem particular In: Percurso - Revista de Psicanálise, ano
XVI, n. 31/32, 2003/2004 ressalto a importância dessa visão do autor sobre o autismo como paradigma
para uma psicopatologia fundamental, apresentando algumas de suas idéias sobre o tema.
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saber onde o corpo começa nem onde ele termina é das primeiras experiên-
cias vividas. Poder delimitá-lo, dar-lhe fronteiras, prepara a formação do ego.
Nesse sentido conhecer melhor o percurso nada simples que vai do ego cor-
poral ao ego psíquico pode nos servir de orientação, de mapa, diante dos
fenômenos de repetição das sensações mais precoces vividas na regressão em
análise.

Apresento aqui algumas passagens da análise de R., seguidas de notas
esclarecedoras quanto à referências psicanalíticas e literárias.

III. Caso R.: Construindo uma pele psíquica

Dois anos se completam da análise de R. e ele chega à sessão surpreso,
contando ter feito xixi na cama. Não tem explicação, não bebera tanto na
noite anterior, não estava de porre e mesmo assim acordou numa poça de
urina. Suas interrogações bem humoradas, como um menino que fizera tra-
vessuras, levam-no a pensar em algo relacionado à análise.

É a oportunidade para que eu lhe diga que, enfim, o Pequeno R. se
manifestava. Essa é a expressão que ele mesmo criou em seu cotidiano para
referir-se a si próprio quando, por vezes, se vê infantilizado. Mas a conotação
sempre foi irônica, repreensiva. E, o que é mais significativo, como se estives-
se falando de alguém que não ele próprio, sendo “aquele” o autor dos desli-
zes.

Este homem agora com 42 anos chegara à análise meses antes de com-
pletar 40 anos, idade com a qual seu pai morrera. Estava à beira de um colap-
so provocado, lhe parecia, pelo golpe que sofrera no trabalho, tendo sido
preterido em relação a um outro profissional. Sua auto-estima , como ele
mesmo dizia, “cai a zero”. A depressão se anunciava.

A quebra de um contexto organizado – emprego, salário alto, seguro-
saúde – o arremessa no que podemos chamar “buraco negro”, título do livro
de F. Tustin sobre as barreiras autistas nos pacientes neuróticos (Tustin, F.
1990). É o fracasso de um funcionamento mental precário que o traz à análi-
se. A angústia é intensa. Não há âncora onde se firmar. Pensa em suicídio. É
medicado por um psiquiatra por mim indicado e seu tratamento
medicamentoso fica prescrito por um ano, acompanhando seu processo ana-
lítico.

R. criara uma prótese psíquica e isso se evidencia em seu corpo. Tem
uma aparência “contemporânea”, isto é, um homem alto de músculos defi-
nidos, cabelos pintados de branco/louro, tatuagens visíveis, piercings numa
das orelhas e no queixo, com sapatos bem coloridos e várias pulseiras nos
dois braços. De alguma forma muitos assim se apresentam dentro de seu
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meio profissional: uma companhia teatral em Niterói, onde ele é o diretor.
Mas tudo isso contrasta com seu rosto sério, com o olhar com que me enca-
rou nas primeiras entrevistas me fazendo crer que não havia se enganado de
consultório (impressão inicial que, confesso, me causou sua figura bizarra).
Revelará posteriormente sua capacidade de reflexão, gosto por leituras, a gra-
duação em Letras e um curso de especialização na França.

Refere-se a si próprio como “um show de variedades”, sente-se
“multimídia” e é bem isso que ele “encarna”. Não tem o menor hábito de
conversar sobre suas decisões na vida. A possibilidade de compartilhar seus
sentimentos lhe é muito estranha e sabe que só veio à análise porque naufra-
gou. Era bom surfista em garoto, pegava “altas ondas”, mas tinha horror das
correntezas. Podia ficar sozinho na praia porque sua mãe confiava em sua
responsabilidade. Foi menino precoce, auto-suficiente desde cedo. Seu pai
morre quando ele tinha dois anos e a partir daí, sua mãe, sempre atarefada
com o sustento da casa, costumava dizer que o pai deixara de herança “a rua
para se andar”. Havia cuidados com sua alimentação, escola e vestimentas,
mas foi sempre só em relação a sua vida emocional: diz que nesse sentido
nunca teve para onde correr... Há alguns indícios de que a mãe tenha depri-
mido por conta dessa morte súbita.

O divã é experimentado com estranheza. Ri, brinca de que se eu bobear
vai dormir ali, mas percebo o quanto esse contato com sua nuca e costas
pode lhe oferecer, mais do que uma oportunidade de associação livre de idéi-
as, uma experiência concreta de retaguarda física. Tenho aqui a teoria de G.
Haag em meus pensamentos sobre a importância do envelope nuca-pesco-
ço-costas (Haag, G. 1989, p.215)3.

Reclama do “peso da vida”, acha que não vai agüentar. Vejo com ele o
fato provável dele não ter sido carregado, afinal qual o volume/ peso que ele
próprio tem? Diz ter impressão, por vezes, que se deixar carregar por al-
guém é ser levado pela correnteza, sem controle4.

Segura com freqüência a cabeça com uma das mãos, quando deitado
ao divã, dando a impressão de que ela poderia se desprender. Ao fazê-lo ob-

 3. G. Haag relembra que a posição do feto ao final da vida intra-uterina procura um máximo de contato-
pele, por contra-pressão dos envelopes e da distensão uterina sobre a convexidade dorsal. Em
seguida, com a amamentação, o bebê alia o suporte nuca-costas à experiência bucal e visual.

4. Calvino  estabelece uma relação entre “a insustentável leveza do ser" (Kundera) e o inelutável peso
do viver em uma de suas seis propostas para o próximo milênio, justamente sobre a leveza. “...
devemos recordar que se a idéia de um mundo constituído de átomos sem peso nos impressiona é
porque temos experiência do peso das coisas; assim como não podemos admirar a leveza da
linguagem se não soubermos admirar igualmente a linguagem dotada de peso.” (Calvino, 2001)
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servar sua postura provoco-lhe uma associação sobre o fato de nunca ter sido
“chegado” a drogas, sempre teve muito medo, não gosta de nada que o faça
perder a cabeça, o controle. Bebe pouco, não “cheira” cocaína, apesar de sua
aparência... Fica muito ofendido quando em festas pensam que ele teria a
droga para oferecer.

Por outro lado seu vício (analogia que faz) é de mulheres. Tem muitos
casos antigos, pendentes, “pendurados” como as pulseiras. A relação que faço
das mulheres com suas pulseiras provoca-lhe risadas, comenta que se elas
soubessem dessa comparação ficariam com muita raiva. F. Tustin menciona
o uso de bijuterias como objetos autistas (Tustin, F. 1990, p.229)5.

 Numa das sessões refere-se a essa quantidade de mulheres como uma
malha: uma malha de mulheres. Posso então, a partir daí, pensar sobre esse
tecido que o cobre, recobre e onde ele procura aquecimento e vitalidade. A
cada encontro sexual sente-se mais vivo e parece construir uma capa proteto-
ra através dessa “malha”.

As tentativas de envelope nesse sentido são inúmeras: ele gosta de “ma-
lhar” (fazer intensos exercícios que desenvolvam seus músculos) e se sente
muito bem quando está forte. Foi um menino muito alto e magro, não gosta-
va disso. Depois que “ganhou corpo”, segundo ele, parecia outro, mais sedu-
tor inclusive.

Até nesse aspecto sofre um colapso. Sua coluna se ressente da intensi-
dade inadequada dos exercícios em academia e ele precisa parar.Tem que se
tratar – ortopedista, osteopata, acupuntura – e fica interditado para a
musculação. A coluna passa a ser o tema das sessões. Vejo com ele o quanto
esse eixo é frágil, merecendo cuidados e não, ao contrário, como tem feito,
impondo-lhe esforço. Lembro-me aqui da cruz desenhada pelos autistas em
melhora no tratamento, segundo G. Haag , simbolizando a aquisição da cons-
ciência de coluna vertebral como eixo para a integração (Haag, G. 1985)6.

As memórias são escassas. O pai é um morto desapercebido, na formu-
lação tão pertinente de P.  Fédida (Fédida, P. 2002, p.87/98)7.

5. “Tudo que se disse até agora em relação a crianças autistas também se aplica a pacientes adultos que
suspeitamos tenham uma cápsula de autismo que exige o trabalho psicanalítico com eles. A Dra. Nini
Ettlinger tinha uma paciente cujas bijuterias eram usadas como objetos autistas.” (Tustin, F. 1990,
p.229). Ver também sobre objetos autistas no capítulo 6 dessa mesma referência.

6. G. Haag indica que crianças autistas desenham uma cruz na qual duas linhas de comprimentos iguais
se cruzam quando, em tratamento, estão começando a ter uma imagem corporal que tem uma
estrutura óssea interior, sustentadora.

7. Segundo P. Fedida, no capítulo “Mortos desapercebidos” de seu livro sobre os benefícios da
depressão, os pacientes deprimidos só podem curar-se se forem ajudados a entrar em contato com
seus mortos - mortos numa morte desapercebida.
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“Nunca fez parte de minha vida. Morreu quando eu tinha dois anos, e
não lembro nem de sua fisionomia. Tenho apenas uma foto 3x4 de seu ros-
to.” Sabe pouquíssimo sobre ele: que era descendente de portugueses, queri-
do no bairro onde moravam. Não tem notícias da família dele, nenhum con-
tato com parentes. Tem dele o sobrenome.

Não há álbum de retratos da infância. Sua história, ele mesmo diz, é
registrada em seu corpo. “Cada uma de minhas tatuagens registra um acon-
tecimento de minha vida, algum marco importante. São elas que me fazem
lembrar do que ocorreu”.

Nas sessões que precedem seu aniversário de 40 anos revela o medo de
sofrer um enfarte – causa da morte do pai. Por outro lado parece às vezes não
ter idade, sente-se jovem e consegue transitar pelas gerações mais novas; o
que não o impede de ter um medo terrível de envelhecimento súbito. Lem-
bro-me e comento com ele sobre uma passagem do livro de A. Camus O
Primeiro Homem onde o personagem com 40 anos (o livro é considerado uma
autobiografia) encontra o túmulo de seu pai morto na guerra da Argélia, após
longa busca por essa origem, e percebe surpreso que é mais velho que o
próprio pai, abatido como soldado com 29 anos (Camus, A. 1994, p.25/26)8.

Ele reconhece ter tido sempre a impressão que não teria vida longa. Foi
possível a partir daí, dessa imagem fornecida por aquele escritor, falar da
necessidade de análise justamente naquele momento em que passaria a viver
mais do que seu próprio pai.

Se ele o perdeu de vista não significou ficar imune às fantasias relacio-
nadas a sua morte. Dissera numa sessão: “Quando algo sai da minha frente,
do meu campo de visão, deixa de existir”. Essa foi a forma truncada de viver
esse luto, seguindo a postura que a mãe assumira quando se viu viúva: “ela
não permitia memórias”. Já aqui comigo... ( J.-B Pontalis em seu livro Perder

8. Reproduzo aqui trecho do capítulo A procura do pai do livro de A Camus  O primeiro Homem:
"Cormery aproximou-se da lápide e olhou-a distraído. Sim, era mesmo seu nome. Ergueu os olhos.
No céu mais pálido,  pequenas nuvens brancas e cinzentas passavam lentamente, e caía uma
luminosidade ora leve ora mais sombria... Jacques Cormery, o olhar atento à lenta navegação das
nuvens no céu, tentava apreender, por trás do perfume das flores molhadas, o cheiro salgado que
vinha do mar longínquo e imóvel, quando o tinir de um balde contra o mármore de um dos túmulos
tirou-o de seu devaneio. Foi nesse momento que leu no túmulo a data de nascimento de seu pai, que
só então descobriu ignorar. Depois, leu as duas datas, 1885-1914, e fez um cálculo maquinal: 29
anos. Súbito, ocorreu-lhe uma idéia que chegou a lhe agitar o corpo. Ele tinha quarenta anos. O
homem enterrado sob aquela lápide, e que tinha sido seu pai, era mais moço que ele.
E a onda de ternura e pena que subitamente lhe encheu o coração não era o movimento da alma que
leva o filho à lembrança do pai desaparecido, mas a compaixão perturbada que o homem feito sente
diante da criança injustamente assassinada - alguma coisa ali não seguia a ordem natural, e na verdade
não há ordem mas somente loucura e caos quando o filho é mais velho que o pai. ..."
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de vista faz algumas elaborações sobre o papel do visual contido na perda – a
morte como perder de vista) ( Pontalis J. B-, 1988)9.

A essa altura R. está mais familiarizado (!) com os dispositivos analíticos
e acha sempre graça no fato de falarmos em seu pai – esse ser tão inexistente
para ele. Brinca que está se adaptando aos princípios freudianos, falar de pai,
mãe... e traz o título do filme de W. Allen como uma constatação de seu
processo analítico: “Desconstruindo “R”.

Após um ano seu psiquiatra suspende o tratamento psiquiátrico. Fica
apreensivo, temendo sentir de volta a depressão, mas consegue identificar
sua melhora e a importância do tratamento conjugado: análise e medicação,
sendo que a dosagem do anti-depressivo tornou-se mínima nos últimos me-
ses.

Apresenta um balanço incessante de pernas e sobretudo de pés, deitado
no divã, o que muitas vezes faz com que se sacuda todo. Tem esse ritmo
oscilatório também no trabalho e em casa, no entanto, em alguns momentos,
consegue uma imobilidade total que chega a causar apreensão nas parceiras.
Parado, inerte, quase morto10.

Comentamos esse fato e ele revela nostalgia do ritmo que viveu na de-
pressão. Ficava deitado, lendo jornal, quieto e depois descobriu que podia
usufruir daquelas horas de sossego. Em geral tem um ritmo frenético, onde
emenda uma atividade na outra, trabalhando no circuito Rio-Niterói, com
horas reduzidas de sono.

Trata-se aqui desta falta de capacidade depressiva (Fédida, P. 2002, p.97)
que nos fala Fedida e o quanto ele só pode experimentar outro ritmo, o da
pausa, na depressão11.

O tema é explorado também nas sessões em que o assunto é música: a
necessidade da pausa na melodia, os intervalos, os espaços. Mas fica evidente
que espaço para ele pode significar “buraco negro”. E é assim mesmo que ele

9. No livro Perdre de Vue, J.-B. Pontalis trata da relação entre o inconsciente e o visual. Relata uma fala de
Merleau Ponty que, diante da morte de sua mãe de câncer, irritado com a tentativa de consolo da
filha, lhe diz: Você não compreende nada. Você não compreende sequer que eu não a verei mais!
Depois um paciente, aproximando-se do final de análise, traz um sonho de um deserto a perder de
vista (um deserto que pode fazer pensar no desêtre como diria o outro, segundo Pontalis) A partir da
conjunção desses dois elementos lhe veio toda a relação não somente com a perda mas também
com o papel do visual aí contido.

10.“Quando os humanos estão deprimidos, eles podem se tornar tão glaciais e imóveis quanto as
próprias tumbas” (Fédida, P. 2002, p.89).

11.Fédida afirma que a cura do estado deprimido encontra-se na reaquisição de uma capacidade depressiva,
ou seja, das potencialidades da vida psíquica (subjetividade dos tempos, a interioridade, a regulação
das excitações. (Fédida P., 2002)
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denomina “como é que vou deixar esse buraco no meio do meu dia? Tenho
que preenchê-lo”. Senão a vivência é de se perder, cair.

É possível estabelecer uma relação entre o balanço do corpo, citado an-
teriormente, e a falta de uma “ estrutura rítmica do primeiro continente”
(Haag, G. 1986, p.45/50)12. Esse movimento pendular tentaria produzir o ir e
vir da dobra que não houve. Refiro-me aqui à noção de G. Haag da “dobra”
como forma arcaica de vida psíquica (Haag, G. 1990, p.148), isto é, o movi-
mento de vaivém da interpenetração dos olhares mãe-bebê e do bico do pei-
to na boca , garantindo um ritmo fundamental para a estruturação psíqui-
ca13.

Resolve em determinada altura fazer boxe. Achou apropriado porque
lhe disseram ser indicado para reforçar a musculatura das costas, sem provo-
car esforço, carregando pesos como na musculação. Crê estar começando a
precisar disso. Ao que eu aponto ser uma necessidade antiga, falo da falta de
retaguarda me referindo ao que já havíamos trabalhado. Ele se surpreende
que eu o apoie nessa idéia. Faço referência às expressões: costas quentes, cos-
tas largas, guarda-costas e juntos examinamos o sentido concreto que dá ori-
gem a cada uma delas.

Chego a pensar, terminada a sessão, que o elemento agressividade tam-
bém estará em jogo nessa atividade escolhida, o que me parece positivo.

Ele reinicia seu trabalho profissional dirigindo algumas novas peças tea-
trais. Temos então a oportunidade de acompanhar a “maternagem” que ele
faz de sua produção. Usando literalmente esse termo fica possível levá-lo a
uma reflexão sobre o fato de não poder “largar o espetáculo enquanto ele não
anda sozinho”. Percebe, inclusive, que precisará renovar seu contrato com a
companhia porque precisa seguir mais um período “cuidando da cria”. Esse
novo trabalho dá certo, há uma satisfação profissional e ele recupera a segu-
rança que, segundo ele, havia sido destroçada no emprego anterior.

Está tão envolvido nessa nova fase como diretor que diz estar em de-
dicação exclusiva a essa “peça-bebê”. Essa analogia serve-nos também para
identificar a necessidade que a criança tem de ser olhada, mesmo quando ela
não está mais no colo, nem engatinhando. O fato de já conseguir andar não

12.A hipótese da autora sobre a estrutura rítmica do primeiro continente envolve a dupla interpenetração
dos olhares, onde pode haver a percepção pelo bebê de uma ondulação  receptora, da mesma forma
que a amamentação (bico do peito na boca). Seria o caso de admitir, segundo ela, uma estrutura
rítmica oscilatória de natureza quase biológica, que participaria na organização do primeiro conti-
nente.

13.Segundo G. Haag a dobra ou dobradura seria a primeira forma de materialização da continência.
Qualquer objeto que sai e retorna à boca é a referência para a dobra, como também sons produzidos
no interior da boca.
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demanda a mesma dedicação, não querendo dizer, no entanto, que não pre-
cise atenção. É necessário ser olhado até que adquira independência.

Isto remete a questão de sua aparência, a sua extrema visibilidade e o
medo de que mesmo assim os outros possam não ter olhos para ele. Por
vezes sente-se na “contra-mão”: tem uma aparência que se destaca, mas es-
conde o que produz, não gosta de fazer propaganda como outros fazem: “eu
fiz, eu aconteci...”.

Ao que eu lhe mostro não ser necessariamente modéstia e sim, quem
sabe, fragilidade de seu eu. Numa das sessões subseqüentes traz o incômodo
com um novo colega de trabalho, extremamente invasivo. Ele não quer esse
tipo de disputa de espaço, prefere se afastar porque senão pode dar briga.
Descreve o “espaçoso” como aquele que sai ocupando os lugares, sofá, mesa,
e daqui a pouco quer a sua função e assim vai..., daí prefere logo ceder.

Penso em suas fronteiras, o quanto elas não estão demarcadas. Pergun-
to-lhe o que poderia barrar essa movimentação do colega? Se não seria o seu
próprio corpo? Parece que R. ainda tem dúvidas sobre a possibilidade de
ocupar um lugar, ter um território. Ter um “ lugar geométrico do eu” (Calvino,
I. 2000. p.118).

Lembro-lhe nessa ocasião de sua necessidade permanente de se fazer
crescer, enrijecendo músculos para, quem sabe, apresentar mais contornos,
mais limites. E. Bick, reconhecida autora pelo seu método de observação de
bebês, postulou a existência de uma segunda pele muscular (Bick, E. 1968,
p.484-6)14.

Falamos então sobre mapas, fronteiras entre os estados, os países. Para
ele isso tudo “na geografia” é sempre por motivos bélicos, nas guerras, para
se proteger. Pondero que há os tratados, os acordos que podem se fazer res-
peitar.

Observando-o fisicamente é visível seu emagrecimento, ou melhor, está
recobrando seu corpo natural. Ele incomoda-se por achar que assim não fica
tão sedutor, mas diz que perdeu o “pique” (a vontade intensa) para ir à aca-
demia.

Minhas férias de final de ano o aliviam, segundo ele, por se sentir inde-
pendente de mim, mas volta abatido por uma forte gripe que durara 12 dias
(a interrupção da análise foi de 15 dias).Constata ter algumas “fidelidades”: à
cabeleireira que pinta seu cabelo (é a única há muitos anos), ao tatuador ( em
Niterói, só faz com ele) e agora a mim.

14.E. Bick descreve o caso de um bebê, cuja contenção psicológica externa (pelo meio ambiente)
falhou, que apresentava uma espécie de "auto-contenção muscular" – uma espécie de segunda pele,
em lugar de um invólucro de pele autêntica. (Bick E., 1968).
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Lembra-se dos “telegramas” que me passava no início de análise, quan-
do eu assim me referia aos seus relatos curtos , sem detalhes, e o quanto vem
se deixando cuidar, sentindo-se bem em me contar seu cotidiano. Pudemos
mencionar aqui o fato de sua mãe estar sempre tão ocupada, sem disponibi-
lidade para acompanhá-lo.

Surpreende-se que eu comente algo, por vezes, sobre alguma de suas
peças teatrais. “Não podia imaginar que você fosse assisti-las!”

Mais recentemente está inquieto porque a malha das mulheres está “en-
curtando”. Está agora administrando duas ou três, desfez-se de algumas pen-
dências. A antiga estrutura começa a se desorganizar. Ele teme que surjam
sentimentos que possam confundi-lo, como ciúme, apaixonamento. Detesta
surpresas, como frisa freqüentemente.

Por outro lado diante dos dois temas: o possível apaixonamento por
uma mulher ou a busca pela origem paterna ele tem uma expressão freqüen-
te: “Melhor não...”. Parece evitar saber onde essa emoção pode levá-lo. Tustin
considera que essa estrutura frágil não permite viver nem tristezas nem ale-
grias fortes (Tustin, F. 1990, p.122)15.

Fato é que vem abrindo sua intimidade para mim, não falta às sessões,
embora trabalhe fora do Rio de Janeiro.

Ter feito xixi na cama desencadeou, naquela sessão, algumas lembranças:
Não se recorda de ter acontecido isso em pequeno, muito raramente;

talvez quando dormia na cama com a mãe, de onde só saiu aos 8/9 anos.
Surgem recordações sobre a casa em que morou na infância. Nela havia um
quarto para ele e a mãe e a sala onde dormia a irmã (mais velha que ele e
adotada/criada pela mãe tempos depois da morte do pai). Só sai dessa cama
de casal quando a mãe acha que ele está “grandinho” para continuar a dor-
mir com ela.

Faço-o ver que, ao contrário, ele teve que ser “grandinho” desde o co-
meço, muito cedo, para formar um casal com ela, não poder mijar na cama,
não poder ficar a vontade. Na verdade um homenzinho. Nada de pequeno
R. que, enfim, se apresenta hoje, inaugurando essa possibilidade de ser crian-
ça, graças à transferência.

O trabalho analítico com R. continua; segue agora uma trajetória de
fato mais simbólica, onde as representações são possíveis. Surgem relatos de

15 . Numa descrição clínica Tustin mostra o fato de uma paciente autista ter medo de experimentar
emoções humanas profundas. Em vez disso ela tinha formas de sensação. Numa situação normal, o
bebê para compensar a ameaça da ausência da mãe, terá memórias – táteis, olfativas, auditivas, visuais
– das experiências íntimas com ela. Não havendo isso vão apelar para as formas de sensação.
Podemos lembrar aqui o ditado inglês: “o alcoólatra chega atrasado em funeral e em casamento”.
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sonhos e o uso da interpretação analítica, no sentido mais clássico, pode co-
meçar a ter lugar.
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