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Resumo: Este artigo traz algumas reflexões sobre a narrativa clínica; esta história que 
através da neurose de transferência co-construímos com nossos pacientes de forma 
a diminuir parte do seu sofrimento. Exemplificando com desenhos ou com o teatro 
comportamental representado por seus movimentos corporais, podemos observar 
como esta “conversa” – conforme as crianças denominam este processo – é capaz de 
promover um auto-reconhecimento, um reposicionamento subjetivo, resgatando estes 
sujeitos e realinhando-os, com alguma autonomia, no curso do seu desenvolvimento.
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desenho.

Abstract: This paper raises some concerns on the clinical narrative, this history that trou-
gh the transfer neurosis we co-construct with our patients aiming to reduce part of their 
pain. With examples through drawings or the behavior theater represented by their body 
movements it is possible to observe how this “chatting” – as the children call this process – 
turns it possible to promote a self recognizing, a new subjective position, recovering those 
subjects and realigning them, with some autonomy, in the course of their development. 
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Eu sou dois seres
O primeiro é o fruto do amor de João e Alice

O segundo é letral
É fruto de uma natureza que pensa por imagens, como 

diria Paul Valery
O primeiro está aqui de unha, roupa, chapéu e vaidades

O segundo está aqui em letras, sílabas, vaidades frases,
E, aceitamos que você empregue o seu amor em nós.

(Manoel de Barros)

Narrativas

Este artigo traz algumas reflexões, como o próprio título indica, sobre a 
narrativa clínica; história esta que, através da neurose de transferência, co-
-construímos com nossos pacientes para restabelecer ou estabelecer fios, 
afrouxar nós, de forma a diminuir parte do sofrimento dos que nos procuram. 

Ao longo desses anos de clínica, pude perceber que muitas crianças que 
realizam comigo esta experiência, a entendem como uma conversa, o que faz 
com que algumas me nomeiem, no exercício de meu ofício, de “conversadeira”. 
Uma delas, por exemplo, ao ver a melhor amiga chorando por causa da sepa-
ração dos pais, verbaliza segundo relato da mãe – “Olha eu tenho uma conver-
sadeira em Ipanema que serve para falar sobre isto”. 

Outro menino, ao ver um Freud de chumbinho na minha estante, per-
gunta “quem é” e frente a minha resposta, de que ele tinha inventado o que fa-
zíamos ali, pergunta-me perplexo – “Mas ele inventou a conversa?...” (sic).

Sim, em termos, poderia responder-lhe. Um tipo de conversa diferente, 
uma conversa que nos permite contextualizar e co-criar um texto que relacio-
nado à sua história ou o que entendia dela, desse sentido a comportamentos 
que lhe pareciam estranhos e lhe atormentavam. Portanto, a narrativa clínica 
diz respeito a esta “conversa” que reconstrói sentidos. A compreensão, o reco-
nhecimento, o acolhimento, promovem o auto-reconhecimento, resgatando o 
sujeito e o realinhando com alguma autonomia no fluxo da vida.

É assim que L., hoje com nove anos, tendo iniciado seu tratamento aos 
seis anos depois de uma tentativa de suicídio, comenta, meio em tom de recla-
mação, ao final do tratamento – “quer dizer que vim aqui anos e anos e anos, só 
para descobrir uma coisa boba?...” Pergunto qual, e responde – “que viver vale à 
pena?” (sic).
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 Talvez não seja uma coisa boba, porém uma coisa básica para se seguir 
em frente na vida e que, por vezes, perdemos de vista. E a construção narrativa 
na clínica, em alguns casos, consegue resgatar, tornando possível um reposi-
cionamento do sujeito ao lado das forças de ligação, pulsão de vida. 

O psicanalista que trabalha com crianças, teria então, segundo Golse 
(2003), que:

[...] se oferecer como objeto terceiro, suficientemente ma-
leável e narrativo para co-escrever com as tríades uma 
história que talvez não seja a dos acontecimentos reais, 
mas sim uma história que possa dar toda a sua coerência 
existencial ao sofrimento, a fim de recolocar as dificulda-
des da criança em perspectiva com sua biografia e com 
aquela de seu grupo familiar, social e cultural. 

Mas por que e como nos tornamos contadores de histórias? 

Construindo um senso de Eu Verbal ou um Ser Letral

Todos nós temos necessidade de uma história que nos enraíze e a partir 
da qual nos construiremos para contar nossa própria história que se entrelaçará 
a outros, servindo de raiz para nossos descendentes. Individualização e sociali-
zação, resultados deste processo de transmissão, dão-se de forma simultânea. 

Inicialmente, tomamos emprestado de outrem uma história à qual dare-
mos uma configuração particular para não cairmos na alienação, preservando 
“um certo grau de liberdade para que o sujeito não se sinta sufocado ou para-
lisado pelos mandatos transgeracionais ou por projeções parentais excessiva-
mente restringentes” (Cramer; Spasa apud Golse, 2003, p. 73).

Assim nós percebemos entre os que nos cercam, desvelando parcial-
mente o mistério de saber quem somos neste percurso entre a vida e a morte, 
questão jamais respondida de forma definitiva e cuja falta de conhecimento 
nos move. 

As crianças expressam muito claramente este movimento, fazendo per-
guntas cujas respostas nunca as deixam completamente satisfeitas, procurando 
sempre um mais além que possa finalmente explicar tudo. Saber de onde vêm 
os bebês não encerra explicações, tem sempre um a mais, um onde eu estava 
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antes, um para onde vou depois, que a arte, a ciência e a cultura tentam enten-
der. Repetir, repetir, repetir... para encontrar o diferente. E o diferente encon-
trado alicerça o si mesmo.

Embora nem todos tenhamos uma maneira poética de descrever este 
processo e percorrer este caminho, somos todos originais e criativos em nos-
sa forma de ser, sempre única, inigualável. Não há uma só pessoa igual a ou-
tra, levando-nos a crer que a subjetividade é a síntese viva do processo de 
criação.

Em recente documentário sobre Manoel de Barros (2010), este grande 
poeta brasileiro se diz um ser acometido de uma anomalia incurável – ser 
poeta. Comentário aqui ressaltado porque corresponde ao que Françoise Dol-
to (1992) afirma sobre os poetas, que há neles uma dimensão do recalque e, 
portanto, da linguagem que não funciona. Seria uma espécie de “patologia 
positivada” que lhes permite um acesso fácil e frequente, ao que Manoel deno-
mina de um “bauzinho da infância” de onde retiram sons, imagens/coisas, 
cheiros, que se transformam em poesia e que são registros de nossas vivências 
primevas. 

Os poetas têm um apreço ao mistério da vida. É este amor ao misterioso 
o que os faz viver, amor ao que não se pode tocar e ao que não se compreende. 
Nós, não poetas, não banhados por este dom, vamos inventando sentidos para 
driblar o que não sabemos e que talvez não saibamos jamais, construindo his-
tórias que dão, pelo menos parcialmente, conta do ser, da vida e da morte.

Até que a linguagem falada possa emergir, outras formas de comunica-
ção se estabelecem e nestas se enraíza o senso de eu verbal ou ser letral como 
afirma Manoel de Barros. Estas primeiras formas são subjacentes à linguagem 
e permanecem existindo, mas o acesso as mesmas, ao longo do desenvolvi-
mento sofre diferentes castrações, dando lugar a formas de simbolização mais 
elaboradas.

Esta comunicação dos primórdios da vida psíquica se dá através da sin-
tonia afetiva que se estabelece entre a criança e os que a cercam. Esta interação, 
realizada, de início, só corporalmente, serve de suporte para que as interações 
fantasmáticas se efetivem realizando a transmissão psíquica. E a resistência ou 
a não completa sujeição aos mandatos, resultará por fim no aparecimento da 
história escrita e falada pela própria criança protagonizada pelo senso de eu 
verbal.

Daniel Stern (1992) formula, a partir de dados observados e pesquisa-
dos na vida dos bebês, o conceito de senso de eu. A apreensão subjetiva extraí-
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da das experiências do relacionar-se da criança como o mundo que a cerca, 
levaria à instauração de um princípio organizador – o senso de eu. O termo 
utilizado – senso de eu, refere-se a uma consciência simples, não reflexiva – “o 
senso” e, a um padrão invariante de respostas no processo destas ações – o “de 
eu”. Para Stern, “esta vivência subjetiva organizadora será mais tarde referida 
verbalmente como o eu” (op. cit., p. 145). 

A partir do nascimento, ou quem sabe mesmo antes, os sensos de eu 
emergem. Os primeiros seriam pré-verbais e se instaurariam em expressões 
diferenciadas, conforme a maturação de capacidades tornasse possível em mo-
mentos determinados.

Assim, quando a linguagem verbal emerge, a possibilidade de trocas e 
de estar com o outro compartilhando experiências e organizando-as subjetiva-
mente, aumentam bastante e instaura-se o senso de eu verbal. A criança pode, 
então, construir uma narrativa de sua própria vida. 

Contudo, conforme o autor, “a linguagem faz com que uma parte de 
nossa experiência seja menos compartilhada conosco e com os outros. Ela abre 
espaço para duas formas simultâneas de experiência interpessoal: conforme 
vivida e conforme representada verbalmente” (op. cit., p. 145).

Todas as formas de relacionar-se continuam existindo, ou melhor, coe-
xistindo, mas a partir da instauração do senso de eu verbal, só teremos notícias 
de algumas destas formas se acessarmos o bauzinho da infância ou por mani-
festações das mesmas na narrativa clínica, durante o processo de análise.

Na epígrafe deste artigo, este poeta brasileiro apresenta algo próximo do 
que podemos entender como a construção do processo de subjetivação, que 
tendo por herdeiro o eu, permite que se conte de si para os demais.

Retomemos, então, o verso citado para tentarmos entender a expressão 
poética deste processo. Ao se dizer primeiro fruto do amor de seus pais, Ma-
noel é o corpo que conclamado a nascer resultado de um amor, traz consigo 
esta história parental, as inscrições das histórias particulares de seus pais, en-
quanto filhos e a da cultura onde estão inseridos. É a inscrição corpórea de 
tudo aquilo que estamos chamando de transmissão transgeracional. O nasci-
mento resulta da força de três desejos, o dos seus pais e o próprio e a transmis-
são, viabilizada pela carga genética, pela epigenética e pelos investimentos que 
passam via nossa sensorialidade e compõem uma história relacional.

Este corpo também é aquilo que aparece de seu ser, materializa e objeti-
va sua subjetividade, assim como também pode camuflar a existência, ser da 
ordem da aparência. Nem tudo que deixamos à mostra corresponde ao que 
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realmente somos. Como já referido acima, quando mencionado no texto o 
senso de eu verbal, parte do que somos e vivemos se mantém alienada daquilo 
que podemos perceber ou expressar corporalmente ou verbalmente. O segun-
do ser com o qual Manoel se identifica é o ser letral, aquele que pode com o 
domínio das palavras narrar sua própria história, construída a partir da histó-
ria recebida. 

Este percurso permitiu a Manoel de Barros, este ser acometido de uma 
anomalia incurável – ser poeta, assim como ele mesmo diz – inventar e criar 
histórias que dizem de si, contribuindo para que seja reconhecido por si mes-
mo e por todos aqueles que investem em Manoel e em seu legado e por seu 
dom se sintam banhados.

A última frase do poema – e aceitamos que você empregue seu amor em 
nós – diz respeito ao que Plastino (2001) nos sinaliza em seu livro O primado 
da afetividade. A crítica freudiana ao paradigma da modernidade, ao afirmar 
que nosso psiquismo se sustenta na ação de Eros, pelo investimento amoroso 
dos pais, afeto que a criança percebe por sua sensibilidade corporal e sua com-
preensão inconsciente do mundo que a cerca.

Seria, como diz o autor, uma compreensão erótica. Esta compreensão 
liga os corpos e o inconsciente, faz-nos sentir coesos narcisicamente e nos tor-
na uma unidade psicossomática, a ação de Eros imprime marcas que acendem 
a chama do desejo de se comunicar e pertencer. Este desejo se expressará por 
palavras, manifestações corporais, desenhos, brincadeiras e modelagens no 
universo infantil, organizando nosso ser letral.

Narrativas clínicas

Alguns equívocos que se produzem nesta forma de comunicação para-
lisam ou tumultuam o processo maturacional. Causam sofrimento e dor psí-
quica que, às vezes, se manifesta fisicamente e levam muitas crianças aos nos-
sos consultórios em busca de re-conexões nos fios desta comunicação.

Alguns fios se desprendem deixando parte do ser dissociada em busca 
de entrelaçamento, o que se manifesta no sintoma. Em alguns, a desconexão é 
de tal ordem que o ser é atingido praticamente por inteiro em seu narcisismo 
fundamental e não só parcialmente. E, há ainda aqueles que apresentam nós 
tão apertados que perdem de vista a própria existência, supondo-se mergulha-
do no outro.
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Esses registros se referem à nossa posição frente ao outro. Em pequena 
síntese, podemos dizer que, na neurose, o eu se fixa em algum ponto das rela-
ções primeiras, onde se manteve no excesso ou na falta, mal amarrado consigo 
mesmo e vai, através de repetições, em busca de elaboração do ponto onde se 
vê fixado. Na perversão, embora saiba que existe um outro, esforça-se por des-
conhecê-lo, o ignora. E, na psicose, mal sabe de si ou do outro, as barreiras não 
se delimitam, se confundem.

Este processo, que nos diferencia na relação com o outro, é, na maior 
parte do tempo, silencioso: somos sem pensar em ser. Contudo, quando algum 
evento externo ou interno promove uma descarga de energia que excede nossa 
capacidade de suportá-la, as fronteiras do eu, no confronto com o outro, se 
esvanecem, tornam-se tíbias colocando o eu em questão.

Esses eventos, que denominamos de traumáticos, podem ser, por exem-
plo, o luto pela morte de uma pessoa querida ou a lembrança de uma situação 
carregada de ansiedade e trazem uma desorganização, que exigirá do eu um 
esforço, um reposicionamento para dar conta da nova situação.

Esta crise, nos marcos referenciais, conduz a novas significações e senti-
do para os que a vivem, sentidos impossíveis de prever por serem da ordem da 
singularidade. Como afirma Michel Tort (2001) “o trauma não se constitui no 
absoluto, mas em relação a um sujeito e ao que ele pode dizer a respeito e as 
diversas adaptações que poderá inventar no registro da neurose, da psicose e 
das perversões”.

Em outros, a conversa restabelece, não fios perdidos, mas páginas arran-
cadas das biografias. Alguns eventos traumáticos excedem a capacidade do 
psiquismo da criança e também de seus pais de dar conta da nova situação, 
impedindo que os sujeitos implicados possam se reposicionar ou dizer algo a 
respeito. Esta lacuna na história se inscreve no registro do corpo.

N. tem sete anos, a mãe teve uma gravidez normal; contudo, logo após o 
nascimento é submetido a uma cirurgia que em breve vai se descobrir ser uma 
das muitas manifestações de uma síndrome rara, em que a criança nasce com 
dificuldades em diferentes órgãos, podendo ou não comprometer sua capaci-
dade intelectual, levá-la ou não à cegueira, submetê-la a inúmeras cirurgias 
para correção dessas deficiências de órgãos enfim... é possível imaginar uma 
história cheia de receios, interrogações e muita angústia em relação ao desen-
volvimento e futuro desta criança. Além disto, um diagnóstico difícil de ser 
estabelecido, o que levou algum tempo para que se soubesse do que se tratava 
e como tratar.
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Frente à compreensível dificuldade de aceitação, os pais optam por não 
falar com o menino do que se trata e também, mais provavelmente, não falar 
entre eles e nem cada um consigo mesmo. Assim N. sofre muitas intervenções 
e não sabe o porquê nem o que está acontecendo. Não se fala sobre seu corpo 
– nem bem, nem mal. Seu corpo fala fortemente, defensivamente. Chega à sala 
um menino troncudo, atlético, rígido, me olhando de esguelha, provavelmente 
com o domínio do olho que enxerga melhor. Se aparece com algum arranhão 
e lhe pergunto do que se trata, me ignora solenemente, como se eu não estives-
se ali. No empenho em dissociar o que lhe atormenta, seu pensamento, seus 
desenhos, suas expressões parecem todas dissociadas. Tem rompantes de 
agressividade, a que não se consegue atribuir causa imediata, assim como tam-
bém a virulência é extremada. Mas tem uma coisa que encanta – seu senso de 
humor, é assim que muitas coisas são conseguidas, no meio de boas risadas. N. 
é muito engraçado e isto me apaixona.

Já havia combinado com seus pais e vínhamos trabalhando a necessida-
de de falar com ele e entre eles sobre seus problemas, quando fosse possível 
para todos. Com a análise em curso, N. adoeceu. Ao sair desta internação, 
achei que era a hora de começarmos então esta conversa e os pais se sentiram 
aptos a fazê-lo em casa. Solicitei que N. trouxesse seu álbum de bebê e juntos 
fomos contando histórias sobre sua vida, explícita nas expressões das pessoas 
no álbum e pelos acréscimos que N. ia configurando. N. ficou três dias com o 
álbum debaixo do braço para cima e para baixo.

Um tempo depois, estava jogando comigo um jogo no qual sempre per-
dia; mas, com a prática foi melhorando e, numa consulta, evidenciou-se que 
iria ganhar. Fez uma expressão diferente com o corpo e a boca; perguntei o que 
era e, pela primeira vez, respondeu algo sobre seu corpo sem titubear – “senti 
uma coisa gostosinha na minha barriga quando vi que ia ganhar!” (sic). Seu 
corpo agora compunha histórias, enviava mensagens não negadas e, ao poder 
falar sobre o que tinha sido apagado, resgatava também a possibilidade de sen-
tir o que há de bom no viver.

A possibilidade de uma construção narrativa que desse continência ao 
vivido, associando-o ao que se passara anteriormente e sobre o qual silencia-
ram, permitiu a estas vivências primevas a inscrição numa história dando con-
tinuidade à existência desta criança. Impossibilitado de compartilhar suas pri-
meiras experiências, estas foram percebidas como uma sucessão de aconteci-
mentos justapostos, sem relação uns com os outros, dissociados, assim como 
seu discurso e seu pensamento.
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A forma de expressão oral é somente uma de nossas formas de comuni-
cação, existem outras que a transcendem, a representação corporal como no 
caso relatado e os desenhos sobre os quais comentarei a seguir2.

O desenho é uma forma de se comunicar muito utilizada pelas crianças, 
na análise. É possível reconstruir todo o percurso clínico e a mudança de posi-
cionamento subjetivo nas narrativas clínicas através dos desenhos.

O desenho é uma forma particular de emergência da linguagem e é ou-
tra maneira de estabelecer esta conversa que se dá entre sujeitos de inconscien-
te na experiência analítica. Greig (2004) nos mostra, em seu livro, como se 
processa a expressão dos desenhos ao longo do desenvolvimento. Por volta dos 
dois anos, crianças utilizam o lápis e o papel deixando sua marca no espaço, 
quando a evolução motora já lhes permite intervir. Parecem, inicialmente, fa-
zê-lo sem intenção; no entanto, uma análise mais apurada permite perceber 
nos rabiscos circulares ou no traçados de linhas irregulares expressões dos mo-
vimentos de suas interações precoces. Idas e vindas da mãe, continentes e con-
teúdos.

Por volta dos três anos, os círculos se fecham assim como também um 
ciclo de sua vida se firma. Nesta mesma época, é capaz de automaternar-se 
começando a prescindir dos cuidados corporais realizados pela mãe, ao mes-
mo tempo em que pode dizer “eu”. Submetida à castração primária, os limites 
de seu corpo se delineiam, deixando de viver em co-corporeidade. Sua ima-
gem inconsciente do corpo é recalcada e pela imagem refletida no espelho 
descobre que existe um parecer ser (Dolto, 1992).

O desenho, a partir de então, intencional, diferente de antes, que era ao 
acaso, lhe traz notícias de seu ser. Sustentando com o olhar aquilo que à sua 
frente pretende dar forma, assim como havia sido sustentada pelo olhar de 
seus pais psiquicamente para se constituir, começa a desenhar a figura huma-
na, o si mesmo. E, pouco a pouco, até por volta dos 5/6 anos, toda a sua histó-
ria, numa explosão de cores e de imagem, é transportada para o papel, que faz 
a mediação entre a realidade interna e a externa.

J., de cinco anos, chega à análise. Está muito preocupado e sério, parece 
um velhinho ranzinza. Ganhara um irmão que nascera “morto” e tinha sido 
reanimado, ficara internado por um tempo razoavelmente longo, quase mor-

2  Agradeço aos pais dos meus pacientes que me autorizaram a apresentar os desenhos de seus 
filhos, contribuindo, assim, para o aprofundamento de nossos estudos e para a  transmissão 
deste saber, de forma que outros profissionais também pudessem  aprender  com o material 
apresentado, com o intuito de auxiliar outras crianças.
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rera e fora reanimado outra vez. Ou seja, ao nascimento se sobrepusera uma 
nuvem de tristeza que se refletia sobre J. O menino é tão sensível que, quando 
lhe pergunto como tinha sido para ele quando seu irmão nasceu, me devolve a 
pergunta: Quando? Da primeira vez?(sic).

O primeiro desenho que agora apresento narra esta situação. J. se perce-
be um ratinho que bebe o reflexo da lua na lagoa. J. bebe o que vê. Tenta inte-
grar duas pulsões – oral e escópica para se incluir na situação. Busca uma rela-
ção erótica sutil e substancial, como diria Françoise Dolto (1992), para perce-
ber-se em relação com e sentir-se coeso, embora um rato frágil, frente à depres-
são que a lua-mãe emana (figura 1).

Figura 1

Ao final da análise, J. não está mais na mesma condição de fragilidade; 
se encontra em outro posicionamento subjetivo. Num jogo de tênis, em com-
petição com outro ser como ele – o pai, talvez – onde a raquete lhe permite o 
saque e a devolução da bola enviada, não só uma absorção do que vem do ou-
tro e sim um resgate de si como sujeito de sua própria história, como mostra o 
segundo desenho, na figura 2. 
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Figura 2

Se antes procurava uma comunhão com o outro, agora é um ser de com-
paração, conforme Manoel de Barros (2003) afirma; o que nos induz a pensar 
numa referência aos registros narcísicos e edípicos. Alguns trechos de uma das 
prosas deste livro do poeta (ibidem) podem exemplificar este percurso que ora 
tratamos:

[...] cresci brincando no chão entre formigas, de uma in-
fância livre sem comparamento. Eu tinha mais comunhão 
com as coisas do que comparação porque se a gente fala a 
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partir de ser criança a gente faz comunhão. De um orva-
lho e sua aranha, de uma tarde e suas garças, de um pás-
saro e suas árvores. Então trago de minhas raízes crian-
ceiras a visão comungante e oblíqua das coisas. Eu tenho 
que esta visão oblíqua vem de eu ter sido criança em al-
gum lugar perdido onde havia transfusão de natureza e 
comunhão com ela. Era o menino e os bichinhos, era o 
menino e o sol, o menino e o rio, o menino e as árvores. 
(op. cit., folha 1).

Os desenhos que se seguem são de B., que chega à análise aos cinco/seis 
anos. Apresenta uma fobia social e escolar após o retorno ao Brasil. Havia mo-
rado fora por três anos e vive seu retorno de forma traumática, apavorada com 
tudo que se ouve falar sobre violência aqui, que, na ocasião de sua chegada, 
estava no auge, bastante diferente do lugar onde morava antes.

Seu primeiro desenho (figura 3) diz de si nesta chegada. Uma antena 
parabólica a mantém conectada com tudo que está ao seu redor, de forma per-
secutória. Segundo Dolto, o fóbico se diz não equipado para assumir as expe-
riências de um ser humano autônomo. A autonomia não é atingível quando se 
é mutilável por qualquer coisa ou qualquer pessoa. O estado fóbico consiste 
em vigiar, o tempo todo, a 
manutenção da imagem de 
base existencial; caso contrá-
rio, ela se dissocia do esque-
ma corporal. A fobia resulta 
em experiências que rom-
pem com a continuidade no 
relacionamento do sujeito 
com a mãe e, certamente, a 
mudança de B. reativara uma 
descontinuidade passada. 

Figura 3
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No segundo desenho (figura 4), já mais adiante na análise, B. ganha al-
guma mobilidade. É uma bailarina, que começa a movimentar seus braços e a 
antena parabólica já não se apresenta mais. Contudo, há ainda um forte foco 
sobre sua imagem.

Figura 4

E finalmente, no terceiro e último desenho (figura 5), no fim da análise, 
B. consegue manter uma relação de conjunto em suas delimitações com o to-
do-lua-mamãe e estrelas ao seu redor. Já não se fecha mais e mantém uma 
porosidade para a troca com os demais, desenhada nas estrelas que a circun-
dam e que salvaguardam um espaço entre elas, dando fim ao aprisionamento 
fóbico. Estrelas e lua fazem parte do conjunto de astros, o conjunto sustenta a 
permanência de existência dos elementos que nele se diferenciam, desenho ao 
qual B. se deu nota máxima.
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Figura 5

Estes são alguns exemplos trazidos que nos mostram como, através de 
desenhos e de outras formas de expressão, viabilizamos esta conversa na clíni-
ca. Podemos considerá-los quase como uma fotografia destes percursos e das 
transformações subjetivas que ao longo do caminho se efetivaram pela relação 
de transferência. Nesta troca, a criança resgata partes de si mesma, integrando 
aspectos seus, antes dissociados, reposicionando-se subjetivamente na vida, 
liberando sua energia e todo movimento pulsional em jogo para que possa 
seguir em frente, acionando seu “bauzinho da infância” toda vez que se fizer 
necessário e voltando a esquecê-lo quando as novas reorganizações psíquicas 
se fizerem presentes na composição de seu ser letral. 

Angela Maria Maggioli Rabello
angelam.rabello@gmail.com
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