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RESUMO 

 

SOBRE A CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA: O CORPO E A CONTINUIDADE DA 

EXISTÊNCIA 

 

Fernanda Ferreira Montes 

Orientadora: Maria Teresa da Silveira Pinheiro  

 

 Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação 

em Teoria Psicanalítica, Instituto de Psicologia, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre 

em Teoria Psicanalítica. 

 

O presente trabalho tem por objetivo apontar a importância do estatuto e da 

função do corpo na constituição subjetiva. Para tal, articulamos a problemática do corpo 

à sensação de continuidade da existência. Neste sentido, corpo e tempo não podem ser 

concebidos isoladamente.  

Delineamos a noção de corpo em Freud, privilegiando seus textos datados a 

partir de 1914. Ao postular o narcisismo, o autor apresenta a subjetividade como uma 

invenção de dois adultos, o que nos abre um leque imenso de possibilidades de formas 

de existir. 

Visamos indicar como a problemática do corpo e a do tempo estão atreladas na 

constituição subjetiva. Recorremos a Winnicott e Ferenczi, autores que tratam da 

constituição subjetiva a partir da relação com o outro, permitindo que tenhamos a noção 

de corpo e de tempo como balizadores.  

Dois fragmentos clínicos são apresentados a fim de circunscrever formas 

particulares do corpo garantir a continuidade da existência.  

 

Palavras-chave: dissertação, psicanálise, tempo, melancolia, doença somática 

 

Rio de Janeiro 

Janeiro de 2004 
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Résumé 
 

 

DE LA CONSTRUCTION SUBJECTIVE: LE CORPS ET LA CONTINUITÉ DE 
L'EXISTENCE 

 

 

Fernanda Ferreira Montes 

Orientadora: Maria Teresa da Silveira Pinheiro  

 

 Résumé da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-graduação 

em Teoria Psicanalítica, Instituto de Psicologia, da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre 

em Teoria Psicanalítica. 

 

Le présent travail a pour objectif de mettre en relief l'importance du statut et de 

la fonction du corps dans la constitution subjective. À cette fin, nous articulons la 

problématique du corps à la sensation de continuité de l'existence. Dans ce sens, corps 

et temps ne peuvent être conçus de manière isolée. 

  Nous décrivons la notion de corps chez Freud, en privilégiant ses textes 

postérieurs à 1914. En postulant le narcissisme, l'auteur présente la subjectivité comme 

étant une invention de deux adultes, ce qui nous donne accès à un vaste éventail de 

possibilités de formes d'exister. 

Nous prétendons démontrer comment la problématique du corps et celle du 

temps sont étroitement liées dans la constitution subjective. Nous évoquons Winnicott 

et Ferenczi, auteurs traîtant de la constitution subjective à partir de la relation avec 

l'autre, permettant que nous ayons comme baliseurs la notion de corps et de temps. 

Deux fragments cliniques sont présentés dans le but de circonscrire des formes 

particulières du corps garantissant la continuité de l'existence. 

 

Mots-clés: dissertation, psychanalyse, temps, mélancolie, maladie somatique 

 
Rio de Janeiro 

Janeiro de 2004 
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Introdução 

 

O mundo contemporâneo é freqüentemente caracterizado 

pela globalização e pela sociedade de consumo. Além disso, 

não devemos esquecer que uma grande mudança relativa a este 

mundo diz respeito ao tempo, ou seja, pelo modo como este é 

concebido. A maioria dos avanços tecnológicos, em função da 

valorização da informação, há muito pretendem reduzir o 

tempo, tornando a velocidade um bem de consumo. Nesta 

vertente, tivemos a invenção de meios de transporte e 

comunicação: do trem, do automóvel, do avião, do telefone, 

da internet. Uma realidade virtual foi possibilitada. 

Portanto, mudou a relação do sujeito com o tempo. Isso não 

poderia deixar de ter conseqüências. Neste sentido, temos 

que: 

 

“Velocidade, comunicação e informação foram 

como que desmaterializando o espaço e gerando a 

ansiedade de estarmos vivendo em um mundo 

descarnado, dominado pela premência do tempo e sem 

tempo para nada. O esvaziamento da presença física 

das coisas e o domínio do mundo pela imagem – uma 

vez que o espaço passa a ser visto como matéria 

informada – foram gerando um sentimento de solidão 

e ostracismo” (DOCTORS, 2003, p.7). 

 

Neste contexto, o número de deprimidos cresce na 

medida em que, diante da exigência de velocidade e 

dinamismo,  não é raro o sujeito considerar-se ineficiente. 

E no bojo do que passa a ser considerado ineficiência, 

encontramos o corpo. O corpo é lento diante da velocidade 
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da realidade digital. E, principalmente, ele adoece, 

envelhece e não resiste ao tempo. Numa visão psicanalítica, 

o corpo encarna a finitude, o desamparo. Sendo assim, a 

atualidade comportaria um projeto de exclusão do corpo em 

sua materialidade, como se o corpo fosse um empecilho 

(Sant’Anna, 2001; Le Breton, 2003).  Na tentativa de lidar 

com o tempo, o corpo torna-se uma questão para o sujeito. 

As conseqüências disso são as mais variadas. Segundo 

Doctors:  

 

“Isolado, (...) prisioneiro de um tempo cuja 

velocidade o corpo é incapaz de suportar, o homem 

contemporâneo gerou uma exterioridade de si mesmo 

que acabou por fazer emergir uma necessidade de 

estruturas mais estáveis que apaziguassem esse 

conflito”. (op.cit., p.8). 

 

Nesta perspectiva, a questão do corpo ganha relevo no 

âmbito particular – podemos citar a grande incidência de 

sintomas corporais, tendo como referência a clínica 

psicanalítica – e também na cultura. Se o corpo é tomado 

como empecilho, é, paradoxalmente, um bem de consumo. Ele 

deverá ser observado e manipulado. A tecnologia incide 

diretamente no corpo para modificá-lo: 

 

“Depois do direito ao rejuvenescimento, o 

direito à permanência. Nem que para permanecer seja 

preciso trocar de sexo, de sangue, de cabelo, em 

suma, de corpo. E não apenas uma única vez, nem de 

uma vez por todas. Trocar de corpo sem cessar, de 

acordo com as circunstâncias, como quem troca de 

site, de roupa de shampoo. Evitar que o corpo seja 
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um obstáculo para poder entrar em todos os lugares, 

passar por todos os tempos, navegar em meio a 

diferentes culturas. Por isso, o homem voltado à 

transparência também é inquieto e incerto, 

amedrontado de não ser suficientemente ágil, 

criativo, flexível” (Sant’Anna, 2001, p.24). 

 

O que podemos notar hoje é que os sujeitos tratam o 

corpo como último reduto e as ciências, como última 

fronteira. Apesar do corpo ser caracterizado como um 

empecilho, muitas vezes é através dele que o sujeito busca 

uma identidade. Se o corpo é o que fornece identidade para 

o sujeito, ele é também aquilo que aponta para a 

fragilidade e a finitude. Nesse sentido, ele se opõe ao 

discurso vigente, totalitário, que prega a felicidade a 

todo custo como uma obrigação. De acordo com esse discurso, 

o corpo deve somente dar prazer e a morte é negada. Ou o 

corpo permanece eterno ou deve ser eliminado em função da 

realidade virtual, tal como é proposto pelo “discurso sobre 

fim do corpo” (LE BRETON, 2003, p.136). 

Porém, como seria possível eliminar o corpo? Gil 

(1997), autor da filosofia, destaca que definimos a noção 

de interior e exterior a partir do próprio corpo. O 

interior é formado a partir da exterioridade e vice-versa. 

O corpo seria o contato com o outro e dividiria o interno 

do externo. Além disso, atribuímos sentidos e sentimentos 

ao outro, isto é, uma interioridade, através do gestual do 

corpo.  

Desta forma, temos hoje várias produções teóricas 

sobre o corpo. A psicanálise, a história, a filosofia e a 
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antropologia se ocupam dessa problemática. Na psicanálise, 

que é nossa referência, autores como Winnicott e Ferenczi 

são resgatados. Esses autores abordam a problemática do 

corpo articulada à questão do tempo e nos fornecem 

subsídios para pensarmos o que é denominado de “novas 

formas de subjetivação”. Afinal, um novo contexto, 

diferente do da época de Freud, comporta novos sintomas. 

Entendemos que esses novos sintomas dizem respeito a novas 

formas de existir.  

Partimos de uma reflexão sobre a constituição da 

subjetividade tendo como referência principal a concepção 

freudiana de “Sua majestade o bebê” (FREUD, S., 1914/1996, p.98). 

Nessa proposta, Freud aponta para o resgate narcísico dos 

pais através da idealização do pequeno sujeito. Ou seja, a 

idealização do bebê pelos pais teria função de indenização 

narcísica para as figuras parentais. Nas palavras de Freud: 

 

“A criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais 

realizaram (...) O amor dos pais, tão comovedor e no fundo tão infantil, nada 

mais é senão o narcisismo dos pais renascido, o qual, transformado em amor 

objetal, inequivocamente revela sua natureza anterior” (ibid).  

 

Se entendermos que neste texto Freud nos aponta a 

subjetividade como uma invenção de dois adultos (PINHEIRO, 

1995a), isso nos abre um leque imenso de possibilidades de 

formas de existir. Sendo assim, a formulação de “Sua 

majestade o bebê” seria apenas uma das formas de 

subjetivação.  



 13

No presente trabalho, pretendemos tecer algumas 

considerações sobre o estatuto e a função do corpo na 

constituição subjetiva, articulando a problemática do corpo 

à da continuidade da existência. Corpo e tempo não podem 

ser concebidos isoladamente. Continuar a existir pressupõe 

representar o corpo, sendo que essa representação deve 

durar no tempo. Trata-se da apropriação de uma imagem de si 

que primeiramente é oferecida por um outro. Assim, essa 

imagem entra no registro da temporalidade. 

Para o desenvolvimento do tema proposto, no primeiro 

capítulo, apontaremos o quanto a noção de corpo foi, de 

fato, inaugurada pela psicanálise. Ao se deixar interrogar 

pela clínica e dar voz às histéricas, Freud pôde falar do 

corpo como um corpo de linguagem. Neste aspecto, ele se 

distancia do pensamento da medicina da época, que tinha 

como objeto de estudo o organismo.  

Em linhas gerais, o primeiro passo de nosso trabalho 

consistirá num delineamento da noção de corpo na obra 

freudiana, privilegiando os textos de Freud a partir de 

1914 a fim de abordar a constituição narcísica. 

O capítulo II versará sobre a relação do sujeito com o 

corpo e com o tempo, através da questão da continuidade da 

existência.Visamos indicar como a problemática do corpo e a 

do tempo estão atreladas na relação subjetiva.  

Recorreremos à Winnicott por este ser um autor que 

trata da questão da representação do corpo próprio em 

função da relação com o tempo e com o outro. Para 

Winnicott, a constituição do self só é possível a partir do 
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investimento do outro. Ele trata das patologias como 

decorrentes de uma falha nessa relação, uma falha 

ambiental, onde o que temos é uma ameaça à continuidade da 

existência.  

Também utilizaremos a obra de Ferenczi, na medida em 

que este aborda a constituição subjetiva sempre em relação 

ao outro. Desta forma, trabalharemos sua noção de trauma e 

a perda da certeza de si, articulando corpo e tempo. 

No final do segundo capítulo, apresentaremos um 

fragmento clínico a fim de circunscrever uma forma 

particular do corpo garantir a continuidade da existência. 

Evidenciaremos a função do corpo enquanto moldura 

narcísica, como o que limita o Eu e o não-Eu.  

Por fim, no terceiro capítulo, iremos propor que a 

relação com o corpo e a relação com o tempo podem nos 

servir como balizadores para a constituição da 

subjetividade. Winnicott e Ferenczi, a partir de diferentes 

abordagens, relacionam o trauma à ameaça à  continuidade da 

existência. Eles nos permitem vislumbrar a possibilidade de 

se organizar subjetivamente para fazer frente a um trauma 

precoce demais. Nesta perspectiva, será de grande 

importância a análise do falso self  de Winnicott e do 

traumatizado de Ferenczi, com vistas a uma aproximação. 

Além disso, torna-se fundamental aproximar a teoria do 

trauma de Ferenczi à melancolia, para que esta possa ser 

entendida como uma forma de subjetivação, cuja questão 

central gira em torno da existência subjetiva.  
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Retornaremos à clínica a fim de investigar um outro 

modo do corpo estar implicado no processo de subjetivação, 

a fim de assegurar a continuidade da existência. Neste 

momento, a problemática da formação da imagem de si na 

relação com o outro ganhará relevo e o corpo será tomado 

como um recurso do qual sujeito pode fazer uso para 

assegurar essa imagem.  
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Capítulo I 

Neste capítulo, pretendemos delinear a idéia de corpo na psicanálise, 

perpassando a obra freudiana. Porém, privilegiaremos os escritos de Freud a partir de 

1914, quando o conceito de narcisismo é proposto e a segunda tópica começa a ser 

delineada. Abordaremos a noção de corpo em Freud desde os primórdios da psicanálise 

com a clínica da histeria, quando o sintoma corporal revela algo da ordem do 

inconsciente que aponta para a sexualidade, até a segunda tópica freudiana, onde o 

corpo encontra-se atrelado à alteridade a partir da noção de unidade conferida pela 

imagem corporal. Além disso, trataremos da questão do estranho (FREUD, 1919/1996), 

que muito pode contribuir para pensarmos a relação entre o corpo e a continuidade da 

existência. 

Vale ressaltar que optamos por uma leitura de Freud que nos leva a afirmar que 

o corpo da psicanálise é o corpo tecido na linguagem. O corpo instaurado pela 

psicanálise seria o corpo que faz questão para o sujeito; o corpo construído num 

universo de significação. Com isso, apontaremos para a radicalidade do atravessamento 

do sujeito pela linguagem. Essa idéia é fundamental para entendermos o estatuto do 

corpo no processo de subjetivação, considerando que a constituição da subjetividade só 

é possível com a apropriação por parte do infans de um universo de sentido. Aqui, 

percebemos a importância do outro na constituição da imagem de si. O outro – 

representante do mundo externo na medida em que significa os objetos – dá 

consistência à imagem do bebê humano, qualificando esse bebê de acordo com seu 
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desejo e isso possibilita, entre outras coisas,  que o sujeito posteriormente construa um 

discurso sobre si.  

Portanto, o conceito de narcisismo será colocado em primeiro plano, pois a partir 

do texto freudiano de 1914, ele garantiria a existência do sujeito. Freud ao apontar para 

o desamparo do bebê humano, enfatiza o quanto esse bebê precisa do outro para 

sobreviver. E o que garante sua sobrevivência é seu contínuo movimento de apropriação 

do universo de linguagem, somente possível através do outro. Esse movimento se dá 

justamente com o narcisismo. 

Recorreremos a Lacan no que diz respeito à sua contribuição para o 

entendimento do narcisismo enquanto um momento organizador da subjetividade. 

Utilizaremos também as obras de alguns comentadores de Freud e Lacan quando isso se 

fizer necessário.  

 
Perpassando a obra freudiana: da histeria ao corpo erógeno 
 

 Podemos afirmar que Freud circunscreveu a problemática do corpo de maneira 

inovadora. Ousamos em  dizer que a psicanálise foi construída com a proposta de uma 

nova concepção de corpo. A partir da escuta das histéricas, Freud (1893a/1996) pôde 

perceber que o sintoma da conversão apontava para um corpo atravessado pela 

linguagem, visto que o órgão afetado no sintoma histérico estaria relacionado a uma 

concepção de corpo fundada na linguagem popular. No caso da histeria, portanto, o 

corpo em questão não seria o anatômico: 

 

“(...) nas suas paralisias e em outras manifestações, a histeria se comporta 

como se a anatomia não existisse, ou como se não tivesse conhecimento 

desta. 
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E, de fato, um bom número de características das paralisias histéricas 

justifica essa afirmação. A histeria ignora a distribuição dos nervos, e é por 

isso que não simula paralisias periférico-medulares ou paralisias em 

projeção. Ela não conhece o quiasma óptico e, por conseguinte, não produz 

hemianopsia. Ela toma os órgãos pelo sentido comum, popular, dos nomes 

que eles têm: a perna é a perna até sua inserção no quadril, o braço é o 

membro superior tal como aparece visível sob a roupa. Não há motivo para 

acrescentar à paralisia do braço a paralisia da face. Um histérico que não 

consegue falar não tem motivo para esquecer que compreende a fala, de vez 

que a afasia motora e a surdez para a palavra não estão correlacionadas entre 

si na concepção popular, e assim por diante” (FREUD, op. cit., p.212). 

 

Ao analisar a formação do sintoma corporal da histeria, Freud (1894/1996) 

afirma que este tem lugar quando uma representação precisa ser desvinculada do afeto, 

isto é, recalcada, pois seria incompatível com a consciência. Sendo assim, a soma de 

excitação poderia utilizar o corpo como uma via de descarga (FREUD, 1896a/1996). 

Desta forma, a conversão é apresentada como sendo resultado do deslocamento do afeto 

para um órgão. Freud (1893b/1996, p.41) refere-se à conversão como uma “espécie de 

simbolização”, ou seja, “uma relação ‘simbólica’ entre a causa precipitante e o 

fenômeno patológico”. O sintoma corporal substituiria assim o que há de impossível de 

ser articulado no discurso (DAVID-MÉNARD, 2000). E aquilo que escapa ao discurso 

do sujeito seria da ordem da sexualidade, já que Freud (1896a/1996) também ressalta 

que o sintoma histérico estaria infalivelmente relacionado ao campo do sexual. Assim, a 

idéia insuportável para o Eu seria de origem sexual. 

De início, entre 1893 e 1897, Freud propõe que a etiologia da histeria estaria 

relacionada a um trauma sexual, ou melhor, à lembrança deste trauma. Tal trauma seria 

causado por uma cena de sedução sexual ocorrida na infância e infligida por um adulto. 

Posteriormente, Freud (1897/1996) conclui que essa cena estaria relacionada à fantasia 
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inconsciente do neurótico. A lembrança corresponderia à realidade psíquica e o autor 

justifica esse tipo de fantasia postulando a sexualidade infantil. Então, ao considerar a 

cena do trauma como fantasia inconsciente, as noções de realidade psíquica e de 

sexualidade infantil passam a ocupar um lugar privilegiado na teoria freudiana. 

Portanto, o recalque incidiria sobre a sexualidade, já que as fantasias serviriam para 

dissimular a sexualidade infantil (Laplanche e Pontalis, 1992) 

Neste sentido, o sintoma corporal na histeria estaria implicado em satisfações 

substitutivas. O corpo da histérica estaria necessariamente na esfera da satisfação e do 

prazer. Podemos dizer que é o corpo do sentido e da sexualidade. É através da 

sexualidade que Freud nos apresenta uma nova noção de corpo, completamente 

diferente de como era concebido pela medicina da época. A sexualidade, a partir dos 

estudos freudianos sobre a histeria, é o elo fundamental da “costura” entre corpo e 

psiquismo. Afinal, é possível afirmar que o sintoma corporal na histeria tem como pano 

de fundo a fantasia histérica. Trata-se de um corpo que se apresenta ao olhar do outro 

como uma narrativa.  

Seguindo a obra freudiana, em “Os Três Ensaios sobre a Sexualidade” 

(FREUD, 1905a/1996), encontramos o corpo auto-erótico formado por zonas erógenas 

dispersas umas das outras, marcadas a partir dos cuidados maternos.  Segundo Freud, 

podemos conceber a zona erógena como uma parte do corpo que pode substituir os 

órgãos genitais no que diz respeito à obtenção de prazer. Nesse artigo de 1905, Freud 

recorre à noção de apoio, que nos remete a uma idéia de materialidade corporal. Para 

Freud, a sexualidade apóia-se primeiramente numa das funções que servem à 

preservação da vida, e só depois torna-se independente delas. Desta forma, o corpo é 

pensado enquanto base material da sexualidade. No início, a sexualidade estaria atrelada 
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à sensação da satisfação (diminuição da tensão) e, conseqüentemente, ao diferencial 

prazer/desprazer. Porém, esse diferencial só pode ser estabelecido se inserido na 

linguagem, se pensarmos que a própria sensação precisa ser nomeada para que ganhe 

algum sentido. E esse sentido vai ser dado pelo adulto que marca o corpo do bebê como 

um corpo erótico e o insere na linguagem.  

Freud (op.cit.) nos caracteriza o auto-erotismo pela busca de satisfação das 

pulsões parciais, ligadas à excitação de uma zona erógena. No auto-erotismo, a pulsão 

se satisfaz parcialmente no próprio corpo, sendo que este ainda não se constitui para o 

bebê enquanto unidade. Aqui devemos destacar a contingência do objeto, pois a 

sexualidade infantil, caracterizada como perversa polimorfa, indica-nos que não existe 

um objeto pré-determinado para a pulsão. Mas, de início, Freud contrapõe claramente as 

pulsões sexuais, que visam somente a satisfação e cuja energia é a libido, às pulsões de 

autoconservação (pulsões do Eu), que preservam a integridade do Eu e cuja energia é 

denominada interesse.  

No entanto, o conceito de pulsão só será estruturado em 1915, com “As pulsões e 

seus destinos” (FREUD, 1915/1996). Neste artigo, Freud propõe a pulsão como um 

conceito limítrofe entre o somático e o psíquico. Podemos entender que o conceito de 

pulsão estaria no limite entre dois campos epistêmicos: um referente ao somático e o 

outro, ao psíquico. A fonte da pulsão seria somática - como foi postulado em 1915 - e o 

estudo de seus destinos inauguraria o campo psicanalítico (BIRMAN, 2001). A 

propósito, nos textos iniciais da obra freudiana, quando Freud se debruça sobre o tema 

da conversão histérica, já encontramos referências à pulsão. A concepção de conversão 

estaria intimamente relacionada à de recalque. Na conversão, o destino do afeto 

desvinculado da idéia incompatível com a consciência seria um deslocamento para o 
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corpo. De acordo com Laplanche e Pontalis (1992), o afeto1 consistiria na expressão 

qualitativa da quantidade de energia pulsional. O fenômeno conversivo seria um 

sintoma formado na tentativa de dar conta dessa excitação.  

Portanto, é possível afirmar que, a partir da escuta das histéricas, Freud concebe 

o corpo da psicanálise. Trata-se do corpo construído pela linguagem, não esquecendo 

sua dimensão de corpo pulsional. Ou seja, o sintoma histérico nos apresenta um corpo 

simbólico, que é afetado pela pulsão. 

Neste contexto, no texto sobre o narcisismo (FREUD, 1914/1996), o corpo toma 

o lugar do próprio Eu quando a libido se retira do mundo externo. Freud faz referência à 

hipocondria e à doença orgânica para lembrar que, diante de sensações físicas aflitivas, 

a libido e todo o interesse do sujeito se volta para o órgão afetado ou supostamente 

afetado. Tal órgão é capaz de ‘representar’ todo o Eu do sujeito nestas condições, como 

se o Eu estivesse contido ali naquele órgão. Nesse sentido, qualquer órgão do corpo 

pode funcionar como zona erógena. De maneira geral, a erogeneidade pode ser atribuída 

a todos os órgãos e ao corpo como um todo.  

Freud sublinha que a doença orgânica afeta de fato um órgão do corpo e provoca 

a dor, enquanto a hipocondria não está relacionada a nenhuma doença ou lesão física. 

Mas a hiponcondria comporta queixas de uma sensação física desagradável. O que está 

aqui em questão é o discurso do sujeito sobre um corpo supostamente doente, 

interpretando um fenômeno banal como um sintoma de uma doença. Não pretendemos 

discorrer sobre a hiponcondria, mas apenas sublinhar algumas considerações de Freud 

no artigo de 1914. O autor se utiliza dos exemplos da hipocondria e da doença orgânica 

para apontar a possibilidade de aumento da erogeneidade de qualquer órgão do corpo, 

                                                 
1 Em 1915, temos que a pulsão se inscreve no psiquismo através de seus 
representantes: idéia e afeto (FREUD, 1915b/1996).   
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que passa a ‘representar’ o Eu. Esse  aumento equivaleria a um aumento de tensão e, 

conseqüentemente, ao desprazer psíquico. A erogeneidade do órgão seria acompanhada 

de investimento de libido no Eu, independentemente de se tratar de hipocondria ou uma 

doença orgânica. Vale ressaltar que, assim, interesse e libido teriam a mesma direção 

nos dois casos: na hipocondria e na doença orgânica. Ambos - interesse e libido - 

convergiriam em direção ao órgão em questão (FREUD, op. cit.). Percebemos que o 

corpo próprio torna-se objeto tanto da pulsão de autoconservação quanto da pulsão 

sexual. De uma maneira geral, em 1914 Freud propõe a possibilidade do Eu ser 

investido como objeto de amor com a própria noção de libido do Eu. Sendo assim, a 

oposição entre a pulsão sexual e a pulsão de autoconservação (ou pulsão do Eu) 

encontra-se esvaziada. Então, Freud contrapõe a libido do Eu à libido do objeto na 

tentativa de sustentar uma dualidade. E deste modo Freud observa que, para o Eu 

investir nos objetos, é necessário que ele seja um reservatório de libido. Mas como isso 

é possível ? Como o Eu se constitui ? 
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Narcicismo, imagem corporal e constituição do Eu 

 

No artigo “Sobre o narcisismo: uma introdução” (FREUD, 1914/1996), Freud 

trata da questão do Eu pelo viés do narcisismo. Ele concebe a subjetividade, “Sua 

majestade o bebê”, como uma invenção2 de dois adultos. Nesse sentido, Freud nos diz: 

 

 

“Se prestarmos atenção à atitude de pais afetuosos para com os 

filhos, temos de reconhecer que ela é uma revivescência e reprodução de seu 

próprio narcisismo, que de há muito abandonaram (...) Assim eles se acham 

sob a compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho - o que uma 

observação sóbria não permitiria - e de ocultar e esquecer todas as 

deficiências dele (...) Além disso, sentem-se inclinados a suspender, em 

favor da criança, o funcionamento de todas as aquisições culturais que seu 

próprio narcisismo foi forçado a respeitar (...) A doença, a morte, a renúncia 

ao prazer, restrições à sua vontade própria não a atingirão; as leis da natureza 

e da sociedade serão ab-rogadas em seu favor” (FREUD, 1914/1996, 

p.97/98). 

 

 “É como se, a partir da invenção do narcisismo -  fruto da projeção do 

narcisismo dos pais sobre o filho -  fosse criada no sujeito em emergência uma 

onipotência sem fendas ou falhas. Uma idéia de completude perdida pelos pais e 

reeditada na criança.” (PINHEIRO, 1995a, p.21). Sendo assim, o sujeito tem de se 

                                                 
2 Pinheiro, M. T. (1995a) – “Algumas Considerações sobre o narcisismo, as instâncias ideais e a 
melancolia”, in Cadernos de Psicanálise, vol.12, n.15. Rio de Janeiro, S.P.C.R.J. 
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apropriar dessa construção fantasmática - deste projeto narcísico que já lhe estava 

endereçado desde antes de seu nascimento - para se constituir.  

Ainda no artigo de 1914, o corpo aparece nitidamente atrelado à constituição 

subjetiva. O corpo é elemento fundamental para a noção de unidade, possibilitando a 

função de síntese do Eu. É o corpo como uma unidade que favorece a assunção do Eu. 

Segundo Freud, devemos supor que uma unidade comparável ao Eu não pode existir no 

indivíduo desde o começo assim como as pulsões auto-eróticas. O Eu, portanto, tem de 

ser desenvolvido. Mas é necessário que algo seja adicionado ao auto-erotismo a fim de 

provocar o narcisismo, o que Freud denomina “uma nova ação psíquica”. 

Nesta mesma direção, Lacan (1949/1998) nos apresenta a idéia do estádio do 

espelho, apontando para a importância do olhar do outro3 para a constituição do sujeito. 

Ele destaca que a assunção jubilatória da imagem especular do bebê humano parece 

manifestar uma antecipação, pois este bebê se reconhece como unidade corporal e 

reconhece o adulto como um semelhante ainda mergulhado na impotência motora: 

 

“A assunção jubilatória de sua imagem especular por esse ser ainda 

mergulhado na impotência motora e na dependência da amamentação que é 

o filhote do homem nesse estágio de infans parecer-nos-á pois manifestar, 

numa situação exemplar, a matriz simbólica em que o [eu]4 se precipita 

numa forma primordial, antes de se objetivar na dialética da identificação 

com o outro e antes que a linguagem lhe restitua, no universal, sua função de 

sujeito” (LACAN, op. cit., p.97). 

 

                                                 
3 Sublinhamos que, posteriormente, Lacan propõe o conceito de Outro, 
enfatizando a dimensão simbólica. Portanto, numa visada lacaniana, 
podemos fazer uma releitura do estádio do espelho, incluindo a noção 
de Outro. 
4 Lacan designa o Je (sujeito do inconsciente) como [eu]. 
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Vale ressaltar que no texto de 1949: ‘‘O estádio do espelho como formador da 

função do eu tal como nos é revelada na experiência psicanalítica’’, Lacan trata do Eu 

como o sujeito do inconsciente (Je), articulando o que é da ordem do imaginário com o 

que é da ordem do simbólico. Não se trata de compreender o advento do imaginário e 

do simbólico em tempos distintos; temos aqui o advento do imaginário e do simbólico 

intrincados numa mesma experiência. O imaginário exige esse outro modo de 

expressão, designado por Lacan de simbólico. O simbólico é detectado no estádio do 

espelho, indicando um momento de advento histórico, quando a criança se volta para o 

adulto para buscar seu assentimento (LAMBOTTE, M. C., 1996). Uma imagem 

idealizada da criança só é possível ancorada nos valores do universo simbólico parental 

(FERNANDES, 2000). Desta forma, podemos pensar o estádio do espelho como a 

formação do Eu através do olhar do outro e do projeto narcísico que este lhe endereça. 

Segundo Lacan, ‘‘basta compreender o estádio do espelho como uma identificação (...), 

ou seja, a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem’’ 

(LACAN, 1949/1998, p.97). 

Lacan (op. cit.) indica que essa forma deveria ser designada por [eu]-ideal, no 

sentido em que ela será também a origem das identificações secundárias. O Eu Ideal 

seria o Eu do desejo materno, uma imagem ao mesmo tempo alienante e constituinte. 

Alienante na medida em que vem de fora, oferecida por um outro, que neste momento 

pode ser a mãe ou quem cuida do bebê. Mas também é uma imagem constituinte porque 

o sujeito se constitui na tentativa de ser essa imagem. O espelho é o próprio olhar da 

mãe que diz: “você é  esta para o meu desejo, eu te vejo e te quero assim” (KEHL, 

1998, p.413). A princípio, a mãe ou quem cuida do infans – enquanto representante do 

mundo externo -  é quem “sabe” sobre esse ser em invenção, o Eu Ideal. 
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Faz-se necessário destacar que o Eu do estádio do espelho é concebido como 

uma organização complexa relacionada a uma imagem corporal que confere uma 

unidade primeira ao sujeito,  permitindo a passagem do auto-erotismo ao narcisismo 

primário. Nesse sentido, Lacan (1949/1998) qualifica essa unidade de ortopédica. 

Porém, uma imagem primeira não é definitiva e, portanto, não permanece sempre 

idêntica em si mesma. Essa imagem pode ser renovada ou acrescentada de novos traços 

na história do sujeito (GARCIA-ROZA, 2000). Isso seria o que Freud denomina 

narcisismo secundário5, ou seja, o retorno da libido ao Eu após investimentos objetais. 

Narcisismo, corpo e Eu são, portanto, conceitos que não podem ser pensados 

isoladamente. Em “O Ego e o Id” (1923/1996), Freud afirma que o Eu é, acima de tudo, 

corporal, constituindo-se como a projeção mental da superfície do corpo. É a 

representação corporal que confere uma unidade primeira ao sujeito. A noção de 

alteridade está intimamente articulada à possibilidade de se representar, de representar o 

corpo próprio. 

Desta maneira, entendemos que o Eu, constituído a partir do estádio do espelho, 

assegura a imagem de si. Ressaltamos então o papel do outro que fala desse bebê, 

afirmando quem ele é. O olhar desejante da mãe permite que o bebê se aproprie de uma 

imagem dotada de atributos relacionados aos ideais do universo parental.  

Vale ressaltar que nos utilizamos da proposição “imagem de si” a partir das 

indicações de Freud no artigo de 1914 sobre o narcisismo. Neste artigo, Freud propõe 

dois tipos de escolha de objeto: anaclítico (de ligação) e narcisista. O tipo de escolha 

                                                 
5 Não temos o intuito de discutir aqui os conceitos de narcisismo 
primário e secundário, pois isso nos suscitaria outras questões que 
mereceriam um estudo mais aprofundado. Porém, vale esclarecer 
resumidamente que o narcisismo primário corresponderia a um “momento” 
anterior ao investimento objetal. Também podemos seguir a indicação de 
autores que nos sugerem a correspondência entre narcisismo primário e 
Eu ideal. 
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denominado anaclítico faria referência ao objeto dos primeiros cuidados, ou seja, aos 

objetos que no passado tinham a função de proteger e alimentar. A escolha narcisista, 

corresponderia ao amor por si mesmo. Mas Freud conclui que esse tipo de escolha 

narcisista é a prevalência de um tipo de escolha originário. O amor por si mesmo estaria 

relacionado ao sentimento infantil de onipotência, isto é, ao Eu Ideal. A escolha 

narcisista, portanto, corresponderia a uma posição libidinal abandonada, o narcisismo 

primário. Neste sentido, o conceito de narcisismo em Freud ultrapassa a idéia de amor 

próprio, caracterizando-se como uma posição libidinal. A própria noção de amor por si 

mesmo utilizada por Freud não corresponderia ao que é denominado popularmente de 

amor próprio, mas reproduziria a idéia de posição libidinal e constituição de uma 

imagem de si onipotente, característica do Eu Ideal.  E sobre a origem da onipotência e 

do narcisismo primário, temos que ambos corresponderiam à revivescência e 

reprodução do narcisismo dos pais. Portanto, a imagem de si corresponderia à 

identificação do sujeito com a própria imagem através do olhar de um outro que 

deposita ali seu narcisismo. 

Achamos essencial trazer aqui as contribuições Aulagnier (1990) no que diz 

respeito ao estádio do espelho e ao processo de historicização do sujeito. Esse processo 

de historicização tem início antes mesmo do nascimento do bebê. Neste sentido, 

Aulagnier nos fala da relação Eu – corpo articulada à fantasia materna. Antes do 

espelho, o que temos é o imaginário materno e a possibilidade ou não de um corpo 

unitário e investido ser imaginado para dar suporte ao infans.  

Sendo assim, o estádio do espelho deve ser entendido como um ponto de 

chegada. Devemos situar hipoteticamente um ponto de partida na história do sujeito que 

antecede seu nascimento. Portanto, o sujeito já nasce inserido numa trama fantasmática, 
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ou seja, ele vem ocupar um lugar já inventado anteriormente e essa invenção está 

totalmente submetida à subjetividade de um outro que o desejou ou não.  

Quanto à imagem do corpo, pensamos ser importante a observação de Aulagnier 

de que a relação imaginária com o bebê precede seu próprio nascimento. Quando a 

mulher está grávida, por exemplo, o bebê geralmente não é representado pelo que é na 

realidade. Neste momento, não há um bebê constituído ainda, e sim um embrião. Mas 

apesar disso, ele é representado por um “corpo imaginado” (AULAGNIER, op. cit., 

p.14) . Esse corpo é completo e unificado, dotado de todos os atributos para isso. O 

corpo imaginado antecede e acompanha a criança. A mãe investe no bebê através do 

corpo desde antes de seu nascimento e é nele que a mãe vai continuar investindo, 

atribuindo-lhe qualidades, dando-lhe um nome, inserindo-o numa história. Este corpo 

será suporte identificatório para o pequeno sujeito. 

Desta forma, voltamos a destacar que o corpo do qual a psicanálise trata é o 

corpo falado pelo sujeito, que precisa de um outro para nomear suas sensações e lhe 

conferir uma imagem. Somente num universo de sentido as sensações podem ser 

reconhecidas. Se não reconhecemos o que sentimos, como dizer que sentimos? Não 

cabe aqui discutirmos a questão da dor, mas podemos pensar que a própria dor, 

supostamente algo tão íntimo, é estranha ao sujeito se não ganha significação. O corpo 

que não é nomeado e “adjetivado” por um outro, é um corpo estranho. Assim como a 

imagem que só se torna própria através do assentimento de outrem.  

Sendo assim, ressaltamos a importância do olhar e da palavra do outro no 

estádio do espelho. Não é a imagem do espelho por si só que confere uma unidade ao 

Eu. Antes de tudo, é a palavra do outro sobre essa imagem idealizada que possibilita o 

advento do sujeito. A imagem unificada do espelho que é apontada como sendo a 
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imagem do bebê, é uma imagem dotada de atributos. O bebê se identifica com o olhar 

desse outro, e pode se apropriar de uma imagem de si. Lembremos o mito de Narciso, 

ao qual o próprio conceito de narcisismo faz referência. Numa das versões mais 

conhecidas do mito6, Narciso toma a si mesmo como objeto de amor e, capturado pela 

própria imagem, morre fascinado, pois, totalmente paralisado, desistiu até dos cuidados 

com a alimentação. Podemos pensar que Narciso não teve um semelhante que lhe 

apontasse essa imagem como sua, conferindo-lhe uma unidade e uma diferenciação do 

mundo externo.  

O sujeito precisa da ilusão alienante e ao mesmo tempo constituinte da captura 

da própria imagem, em que é necessário o olhar de um outro que idealize essa imagem. 

Isso posteriormente leva o sujeito a interrogar a própria identidade e o próprio desejo, 

abrindo a possibilidade desse sujeito se reinventar, isto é, apropriar-se a sua maneira do 

que o outro lhe ofereceu num primeiro momento. 

Portanto, o Eu Ideal - Eu construído a partir do desejo de quem inventa essa 

subjetividade – está implicado diretamente na construção do Ideal do Eu. Se o Eu Ideal 

corresponde à primeira identificação do sujeito, o que se passa em sua constituição é 

fundamental para as identificações futuras.  

O fim do estádio do espelho corresponde ao início do Complexo de Édipo. 

Sendo assim, está relacionado à castração. O colapso narcisista incita o sujeito a 

construir imaginariamente o Eu Ideal e o Ideal do Eu. O Complexo de Édipo pode ser 

entendido como um momento lógico organizador, que impõe a necessidade da 

construção destas instâncias a partir da castração.  

                                                 
6 Uma das versões mais famosas da lenda de Narciso é a do poeta romano 
Ovídio em Metamorfoses. 
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Freud (1914/1996) esclarece que o sujeito se mostra incapaz de abrir mão de 

uma satisfação que outrora desfrutou. Vale ressaltar que esse momento de satisfação 

deve ser entendido como uma construção imaginária, pois o desamparo é uma condição 

humana desse sujeito imerso na linguagem desde sempre. Como o sujeito não estaria 

disposto a renunciar à perfeição narcisista, ao se deparar com a própria realidade, 

procuraria recuperar imaginariamente tal perfeição sob a forma de ideais. Nesse sentido, 

o Eu Ideal - Eu do  passado - seria montado com uma enorme onipotência para fazer 

frente ao desamparo humano. O que seria projetado como Ideal do Eu funcionaria como 

um “substituto” para o narcisismo supostamente perdido da infância, fantasiado sob a 

forma de Eu Ideal. Portanto, a formação dos ideais seria um fator condicionante do 

recalque.  

Retomando a idéia de considerarmos a pré-história do sujeito, podemos dizer 

que a construção das instâncias ideais está sempre necessariamente intrincada na trama 

fantasmática dos pais ou de, pelo menos, um outro sujeito. Logo, as instâncias ideais 

podem ser construídas de maneiras diversas nas diferentes formas de subjetividade. 

Nesse sentido, o sujeito é inventado e convidado a se re-inventar a todo momento e 

esses movimentos só são possíveis mediante a construção dessas instâncias e a 

possibilidade de ‘‘jogar’’ com elas. Dessa forma, o sujeito é inserido na temporalidade e 

pode se apropriar de um projeto com a marca da historicidade.  

A constituição das instâncias ideais está diretamente relacionada à construção da 

imagem de si e traz questões que muito podem nos ajudar a prosseguir na temática de 

nossa pesquisa, com relação ao que será proposto nos capítulos seguintes.  

Dito isto, destacamos que será necessário introduzir um breve panorama em 

relação ao conceito de identificação, essencial para pensarmos a constituição do Eu e 
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das instâncias ideais. Lembremos que o Eu Ideal pode ser entendido como uma 

identificação a uma imagem especular – cujo elemento que lhe confere a unidade é o 

corpo - dotada de valores por um semelhante. 

 

O conceito de identificação em Freud 
 

Laplanche e Pontalis (1992), no “Vocabulário de Psicanálise”, definem a 

identificação como o processo psicológico pelo qual um sujeito assimila um aspecto ou 

um atributo do outro, transformando-se total ou parcialmente. Em Freud, o conceito de 

identificação estaria relacionado ao investimento objetal abandonado. 

Em “Psicologia de Grupo e a Análise do Eu” (FREUD, 1921/1996), Freud nos 

permite pensar que a vida anímica de cada sujeito é inseparável da sua inserção na 

comunidade humana. O indivíduo seria constituído por sua relação com o outro em um 

processo constante, já que o Eu possuiria caráter identificatório. Enfatizamos que, 

segundo o autor (FREUD, op.cit), a escolha de objeto poderia retroagir para a 

identificação e o Eu assumir as características do objeto. Além disso, a identificação por 

meio do sintoma tornaria-se o sinal de um ponto de coincidência entre dois Eus que 

deve ser mantido recalcado.  

No capítulo VII deste texto de 1921, Freud ainda afirma que a identificação é 

conhecida pela psicanálise como a mais remota expressão de um laço emocional com 

outra pessoa. Logo, a identificação opera como um modo fundamental e originário de 

ligação entre os sujeitos e para a constituição do próprio sujeito. 

Porém, devemos estar atentos ao seguinte: o conceito de identificação na obra 

freudiana não é um conceito preciso, unívoco (PINHEIRO, 1998). O termo 
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‘‘identificação’’ foi empregado por Freud em diversas acepções e obedecendo a 

diferentes metapsicologias, como ocorre com a identificação narcísica. 

 Até o artigo “Luto e Melancolia” (FREUD, 1917/1996), o conceito de 

identificação era abordado em função da construção metapsicológica da histeria no que 

se refere à sua produção fastasmática, na concepção de identificação atrelada à 

transferência ou na identificação reconhecida nos sonhos ou no chiste. O conceito de 

identificação era constituído de forma a explicitar a constituição e o funcionamento do 

aparelho psíquico, obedecendo à norma principal do narcisismo de tornar semelhantes 

as diferenças (PINHEIRO, 1998). 

 Em 1917, ao abordar a melancolia, Freud refere-se à identificação narcísica. 

Esse conceito é aqui apresentado não como constitutivo do Eu, mas quase como 

sintoma. É apenas em “O Ego e o Id” (1923) que o autor esclarece que a identificação 

narcísica é constituinte da própria subjetividade7 _ como  identificação originária que 

compõe o Eu Ideal. Portanto, a identificação na melancolia e a identificação originária 

obedeceriam ao mesmo modelo da oralidade, visto que o objeto é totalmente apropriado 

pelo Eu.    

Nesta direção, Cunha (1992) sublinha que na passagem dos estudos sobre a 

histeria à melancolia, o conceito de identificação ganha relevo, pois foi a partir da 

investigação da melancolia que Freud estabeleceu os alicerces para uma concepção da 

identificação como fenômeno fundamental na constituição da subjetividade.  

                                                 
7 “Alcançamos sucesso em explicar o penoso distúrbio da melancolia 
supondo [naqueles que dele sofrem] que um objeto que fora perdido foi 
instalado novamente dentro do ego, isto é, que uma catexia do objeto 
foi substituída por uma identificação. Nessa ocasião, contudo, não 
apreciamos a significação plena desse processo e não sabíamos quão 
comum e típico ele é. Desde então, viemos a saber que esse tipo de 
substituição tem grande parte na determinação da forma tomada pelo 
ego, e efetua uma contribuição essencial no sentido da construção do 
que é chamado de seu ‘caráter’. A princípio, na fase oral primitiva do 
indivíduo, a catexia do objeto e a identificação são, sem dúvida, 
indistinguíveis uma da outra” (Freud, 1996 [1923]:41/42). 
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  Portanto, na obra de Freud, podemos reconhecer pelo menos dois tipos de 

identificação: histérica  e narcísica. No “caso Dora” (FREUD, 1905b/1996), 

encontramos um bom exemplo de identificação histérica, na medida em que Dora se 

apropria de traços do outro, como a tosse do pai, o que leva Freud a inferir que a 

identificação apareceu no lugar da escolha de objeto. Mas acima de tudo, Dora 

interpreta o outro e é capaz de se colocar em seu lugar. Em sua fantasia histérica, ela 

rivaliza com a Sra K e se imagina em seu lugar enquanto desejada pelo pai. Esse modo 

de identificação e de articulação fantasmática é totalmente diverso da narcísica, que 

pressupõe uma apropriação mimética do objeto.  

 Após esse breve panorama sobre o conceito de identificação em Freud a fim de 

introduzir a questão da subjetivação, retomaremos a problemática do corpo. Vale 

ressaltar que as noções apresentadas aqui serão retomadas nos próximos capítulos 

quando trataremos da relação com o corpo e da continuidade da existência, tentando 

apontar algumas possibilidades do corpo ter a função de assegurar a continuidade no 

tempo. 

    

O estranho e a segunda tópica freudiana 
 

Não podemos afirmar que Freud inaugura uma nova concepção de corpo em sua 

segunda tópica, mas é importante investigarmos alguns detalhes desse momento de sua 

obra que podem nos apontar caminhos interessantes no que diz respeito à idéia de 

corpo. Já foi apresentada a idéia de corpo atrelado à alteridade proposta em 1923. 

Porém, a inovação da segunda tópica no que diz respeito ao corpo não é somente esta. 

Acreditamos que a partir do conceito de estranho articulado à noção de compulsão à 
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repetição e ao fenômeno do duplo, temos novos  elementos para abordar a questão do 

corpo. 

No texto de 1923, “O Ego e o Id”, Freud delineia a segunda tópica, onde o Eu 

ganha o estatuto de lugar psíquico (instância). Desde 1914 encontramos em Freud a 

idéia de um Eu que é também inconsciente, a  partir da postulação das instâncias ideais. 

Mas em 1923 é que Freud propõe uma sistematização para esse Eu enquanto instância. 

Não pretendemos nos alongar, explicitando as funções do Eu na segunda tópica, mas 

devemos sublinhar resumidamente que, sobretudo, o Eu serve a três senhores: ao isso, 

ao supereu e ao mundo externo. Neste contexto, Freud afirma que o Eu é um precipitado 

de investimentos objetais abandonados e que ele é uma síntese da história dessas 

escolhas de objeto. Lembremos a afirmação de Freud de que o Eu é corporal e podemos 

entender como o artigo de 1914 foi de fundamental importância para o desenvolvimento 

da segunda tópica, no que esta nos remete a um questionamento do estatuto do corpo. 

No texto “O estranho”, datado de 1919, Freud se debruça sobre o tema da 

inquietante estranheza. Podemos dizer que esse não era um tema novo para Freud nessa 

época. A psicanálise foi fundada a partir da idéia de que algo estranho nos invade e se 

faz presente, seja pelo sintoma, seja pelo sonho. Interessante pensar que Freud se 

estende nesse tema, dedicando-lhe um texto, quando se depara com a construção da 

segunda tópica, onde o Eu tem uma parte inconsciente e esta não se limita ao recalcado. 

Até então, podemos considerar que o tema da estranheza aparecia relacionado ao 

recalque: um estranho familiar; o que deixa de ser familiar e passa a ser estranho. Em 

1919, Freud relaciona o estranho aos complexos infantis recalcados e ao princípio de 

onipotência dos pensamentos. Porém, o princípio de onipotência dos pensamentos 

sempre esteve em íntima conexão com os complexos infantis recalcados, numa tentativa 



 35

de fazer uma barreira para impedir o seu retorno. Freud acaba por relacionar o estranho 

ao retorno do recalcado e este ao medo da morte. O medo da morte seria primitivo, mas 

bastante intenso o suficiente para nos assaltar quando menos imaginamos. Logo, esta 

seria uma inquietante estranheza na medida em que sempre retorna, está sempre atual e 

não há possibilidade de ser significada, ficando sempre na categoria do estranho. O 

medo da morte seria uma compulsão estranha por carecer de sentido e, ao mesmo 

tempo, íntima pelo caráter repetitivo e primitivo. Isso nos remete às principais idéias de 

Freud no artigo intitulado “Além do princípio de prazer” (FREUD, 1920/1996). 

No artigo de 1920, Freud está deparado com a compulsão à repetição da neurose 

traumática, algo que não é da ordem do prazer, mas aponta para um além, ou seja, para 

a pulsão de morte. O sonho na neurose traumática não corresponde à realização de 

desejo, nem o que está aqui em questão é uma formação de compromisso. Trata-se de 

um excesso que irrompe no psiquismo na tentativa de ser descarregado para haver um 

retorno a um “estado anterior de coisas” (FREUD, op.cit., p.47), ou seja, para que um 

estado de quietude se instale. Neste texto, Freud descreve o aparelho psíquico como um 

aparelho de captura de energia, privilegiando o aspecto econômico. E assim Freud 

retoma toda a discussão acerca do princípio de prazer do ponto de vista energético para 

postular o que está para além. Sob esta perspectiva, em resumo, Freud relaciona a 

pulsão de morte à energia livre. Lembremos que a descarga é possibilitada pela 

representação, isto é, tem que haver a captura da energia, sua inscrição no psiquismo 

através dos representantes da pulsão e posterior ligação do afeto à representação. Com 

isso, a pulsão de morte pode ser entendida como o que não é representado. Logo, a 

pulsão de morte presentifica o que não ganha sentido. A cena do trauma na neurose 
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traumática se repete no tempo do presente, caracterizando uma compulsão na tentativa 

de ser significada. 

 Podemos pensar que o estranho é o que não ganha 

significação. Mas, como já foi mencionado, o estranho é familiar. Um exemplo que 

Freud traz da inquietante estranheza é o fenômeno do duplo. Esse duplo seria a face 

anunciadora da morte. E podemos interpretar essa morte como a perda da identidade 

face à fragmentação do Eu, que não se apresenta aqui como uma unidade (SACEANU, 

2001). Desta forma, o duplo seria uma vacilação da imagem de si, imagem que tem sua 

origem no olhar do outro. A imagem de si  comporta estranheza por ter sua origem 

numa exterioridade. Com a captação pela imago da forma humana, o pequeno sujeito se 

identifica com o outro,  sendo que sua própria imagem se confunde com a desse 

semelhante num processo de transitivismo normal (LACAN, 1948/1998). Quando essa 

imagem vacila e a estranheza se revela, o sujeito é lançado num vazio de significação. 

 Esse fenômeno não é um fenômeno patológico, nem 

característico de uma forma de subjetivação em particular. Mas acreditamos que ele 

pode nos indicar um caminho rico para pensarmos nos casos em que a imagem de si 

vacila de forma radical, ou melhor, quando essa imagem apenas comporta a estranheza. 

Nesse sentido, o corpo próprio é, na verdade, apenas um corpo estranho. Aqui, a 

vacilação da imagem de si poderia indicar algo da ordem de uma descontinuidade 

subjetiva. O corpo e o Eu, igualmente estranhos, não mais se sobreporiam e perderiam o 

caráter histórico.  

 A historicização, por sua vez, está intimamente 

relacionada à capacidade de síntese do Eu e à noção de a posteriori. Assim, o sujeito 

pode construir e reconstruir uma história própria, podendo falar de si mesmo. E a idéia 
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de continuidade temporal torna-se fundamental aqui. A função de síntese do Eu 

pressupõe a continuidade no tempo. Somente assim podemos falar em familiar. O que é 

familiar é construído por continuidade temporal, já que precisa ser antecipado, 

imaginado, fantasiado para pertencer à categoria de familiar.  

 

Capítulo II  

Já foi bastante discutida a imbricação do corpo, da imagem corporal e da 

imagem de si na constituição da subjetividade. Corpo e alteridade não podem ser 

tratados isoladamente. Por outro lado, temos que para que o sujeito se aproprie do 

próprio corpo e para que a imagem de si se sustente, faz-se necessária a inserção no 

tempo. Para que o sujeito seja historicizado e para que ele possa se reconhecer numa 

imagem do presente, diferente da do passado, e ainda possa se imaginar no futuro, é 

essencial a idéia de continuidade.  

Para o desenvolvimento do presente capítulo, além do legado freudiano, 

utilizaremos alguns pontos da obra de Winnicott e Ferenczi que nos ajudem a pensar a 

relação do sujeito com o corpo e com o tempo pelo viés do narcisismo, mais 

especificamente através da problemática da continuidade da existência. Para tal, 

também recorreremos ao fragmento de um caso clínico que nos convida a trabalhar a 

questão da função do corpo de garantir uma imagem de si que dure no tempo.  

 
Um recorte sobre a questão do tempo em Freud 
 

 Na obra freudiana, a questão do tempo não é explorada isoladamente. Freud 

apenas traz à tona  a problemática do tempo  quando vinculada a do sujeito, ou seja, 

quando o sujeito é posto em questão através do tempo (GONDAR, 1995). De acordo 
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com Gondar (op. cit.), Freud não se guia por uma concepção de tempo única, mas por 

várias. Porém, aqui nos deteremos apenas na exposição da noção de a posteriori. 

 Desde o  “Projeto para uma psicologia científica” (FREUD, 1895/1996), Freud 

se utiliza da idéia de a posteriori para postular sua teoria do trauma. Ao mencionar o 

‘caso Emma’8 Freud propõe que o trauma se dá em dois tempos: o segundo tempo do 

trauma resignifica o primeiro tempo. Há uma trama de representações que se associam 

entre estes dois tempos e isso desencadeia o sintoma, entendido como corpo estranho, já 

que se trata de uma memória inconsciente. 

Sobre essa primeira noção de memória inconsciente, temos algo sistematizado 

no artigo de 1895, onde Freud desenvolve a idéia de um aparelho neurônico de 

memória. Ele relaciona a memória ao sistema de neurônios impermeáveis Ψ  e diz que 

ela é formada pela diferença entre as facilitações neste sistema. Portanto, trata-se aqui já 

de uma memória inconsciente e relacionada aos traços, ou melhor, aos trilhamentos 

realizados pelos fluxos de excitações.  

A propósito, na ‘‘Carta 52’’, Freud (1896b/1996) trabalha com a hipótese de 

que o mecanismo psíquico tenha se formado por um processo de estratificação: o 

material presente em forma de traços da memória estaria sujeito, de tempos em tempos, 

a um rearranjo segundo novas circunstâncias — a uma retranscrição. Dessa maneira, a 

memória não se faria presente de uma só vez, mas se desdobraria em vários tempos. 

Vale ressaltar que Freud postula já em 1893 que os histéricos sofrem de 

reminiscências. Trata-se de uma lembrança que se tornou determinante do fenômeno 

histérico, persistindo com bastante clareza durante um tempo consideravelmente longo. 

Porém, essa lembrança seria inconsciente, pois estaria recalcada. Para Freud 
                                                 
8 Vide FREUD, S. (1895) Projeto para uma psicologia científica, in 
Obras Completas, Rio de Janeiro, Imago, vol I, 1996. 
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(1893b/1996),  o trauma estaria relacionado ao afeto e mais precisamente à surpresa. A 

lembrança persistiria porque o trauma não fora ab-reagido suficientemente. A ab-reação 

a qual Freud mencionava seria a tradução do afeto em palavras, já que haveria uma 

relação simbólica entre o fenômeno patológico e sua causa precipitante. Nesse sentido, 

o autor afirma que a linguagem serviria de substituta para a ação. 

Com isso, podemos concluir que já vemos em Freud, desde seu início teórico, a 

possibilidade de uma “lembrança” ser construída a posteriori por uma via associativa. 

Isto fica claro quando posteriormente Freud introduz a noção de fantasia, ao duvidar da 

neurótica que se refere à lembrança de uma cena de sedução ocorrida de fato. Seguindo 

este pensamento, temos que a linguagem é o que permite a inserção do sujeito no tempo 

do “só depois”.  

Portanto, frente à possibilidade dessa significação a posteriori, entendemos que 

o inconsciente não é regido por um tempo linear e contínuo. Desta forma, destacamos o 

caráter imprevisível do inconsciente. Não é possível prever uma relação de causa e 

efeito com relação aos processos inconscientes. Mas isso não quer dizer que haja uma 

total descontinuidade. Lembremos que o inconsciente possui uma lógica própria, regida 

pelas associações entre as representações. Não se trata de um caos. Logo, no só depois 

podemos estabelecer uma relação de causa e efeito. As representações se associam e são 

produzidas a partir de um traço em comum. Assim se faz história e se estabelece a 

continuidade no tempo, mesmo que este não seja linear: 

 

“O funcionamento inconsciente não se torna inteligível segundo o 

modelo científico do somatório de instantes, e tampouco se alinha ao fluxo 

contínuo da duração” (GONDAR, 1995, p.70). 
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Além disso, a vivência do fato traumático perde importância na medida em que a 

história do sujeito pode ser reconstruída a cada instante. A história ganha sentido a 

posteriori. Cada sujeito escreve sua história, que é permeada pelo inconsciente. A 

história não está por conseguinte necessariamente ligada a um acontecimento de fato. O 

que entendemos por história a partir de Freud tem relação com um tecido fantasmático 

construído singularmente no a posteriori. Nesta direção, temos que:  

 

 “A consciência, que implica a memória, é capaz de estabelecer uma 

síntese entre momentos descontínuos, entre diversos “vividos”, inserindo 

desse modo o homem numa dimensão histórica – tornando-o, em suma, um 

sujeito com uma história” (GONDAR, 1995, p.39) . 

 

 Por fim, consideramos interessante abordar brevemente a relação entre a função 

antecipatória do Eu e o tempo. No texto de 1916, “Sobre a transitoriedade”, Freud 

postula que a transitoriedade, e mais especificamente a finitude enquanto escassez no 

tempo, é o que dá sentido à vida. Neste texto, Freud afirma que se as coisas belas são 

transitórias, deveriam ser mais valorizadas. Quando isso não ocorre, ou melhor, quando 

há um desinvestimento destas em função da finitude, teríamos em processo uma 

antecipação do luto. Assim, encontramos em Freud uma concepção de aparelho 

psíquico operando antecipatoriamente. Com isso, Freud aponta para um outro tempo, 

diferente do “só depois”. Não pretendemos avançar nessa questão, mas apenas indicar 

um outro modo de funcionamento que opera num outro tempo em função da 

propriedade do aparelho de interpretar, significar. Trata-se de uma função do Eu, que se 

defende da surpresa como no caso do luto antecipado. Aqui podemos nos remeter à 

construção do Ideal do Eu, que antecipa o futuro para fazer frente à castração. A 

inserção na temporalidade indica a finitude, mas o Eu pode  lidar com isso organizando-
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se a partir das instâncias ideais. O Ideal do Eu em particular pressupõe uma antecipação. 

E isso não constitui um impedimento do funcionamento no tempo do a posteriori, pois 

o Ideal do Eu pode ser modificado. O discurso do sujeito sobre si pode ser reelaborado. 

Esse é o movimento próprio do psiquismo.  

   

O trauma, o corpo e o tempo 
 

A questão do trauma é novamente formulada por Freud em “Além do Princípio 

de Prazer” (1920/1996). Como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, é neste artigo 

que o autor trabalha a questão da compulsão à repetição da neurose traumática e 

encontra-se remetido a um além do princípio de prazer. Em suma, neste texto Freud é 

levado a formular o conceito de pulsão de morte. Lembremos que a pulsão de morte 

pode ser associada ao que não é significado e insiste - através da repetição – na tentativa 

de se fazer  representar. Como já foi colocado anteriormente, ela presentifica isso que 

não ganha sentido. Portanto, o trauma se mantém no presente como um instante único 

sem vinculação alguma com algo capaz de significá-lo. Em 1920, a compulsão à 

repetição no sonho traumático consiste na repetição da cena do trauma sem 

(re)elaboração alguma por parte do sujeito traumatizado. Ocorreria a interrupção do 

processo de associação. O trauma aqui estaria relacionado à impossibilidade de 

resignificação. No entanto, a cena se repete na tentativa de ganhar sentido. Portanto, o 

tempo aqui é o do presente. Se não há resignificação, não é o tempo do a posteriori que 

“está em curso”. Ou ainda, na impossibilidade de significar a posteriori, o que resta é a 

repetição de uma cena fixa, mesmo que essa repetição tenha o caráter de uma tentativa 

de resignificação. Logo, destacamos que o trauma na segunda tópica freudiana estaria 

relacionado à problemática do tempo, num tempo que permanece sempre presente. 
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Enquanto o trauma na primeira tópica – e até nos textos ditos pré-psicanalíticos 

– aponta para a possibilidade de resignificação e para o tempo do “só depois”, o trauma 

na segunda tópica apontaria para um tempo diferente, onde a cena é fixa e o “só depois” 

não pode ser agenciado.  

Passamos agora a abordar a obra de Ferenczi, que, enquanto interlocutor de 

Freud, acreditamos poder nos ajudar na presente argumentação. Na construção de sua 

teoria do trauma, Ferenczi (1933/1992) monta uma cena mítica: a criança seduz um 

adulto no registro da ternura (“linguagem da ternura”) e o adulto faz uma leitura dessa 

sedução a partir da “linguagem da paixão”. Ocorre, então, uma confusão de línguas e a 

violência sexual. A criança, sem poder dar sentido a isso, procura um outro adulto que 

possa ajudá-la a compreender o ocorrido. Porém, esse adulto a desmente de forma 

absoluta, restando à criança identificar-se com o agressor, completamente culpado após 

a violência. Tal identificação tem lugar somente porque a criança não compreende o 

sentimento de culpa do adulto agressor. Ferenczi considera que o desmentido é o fator 

traumático, pois ele impede a introjeção. Resta ao traumatizado tentar significar essa 

cena da maneira que lhe é possível. Porém, face à impossibilidade de dar sentido ao 

ocorrido, a cena não pode entrar numa cadeia simbólica. Podemos pensar que trata-se de 

uma imagem parada, sem enredo, sem continuidade, impossível de ser narrada, sem 

historicização. O trauma em Ferenczi, portanto, pertenceria sempre ao tempo do 

presente (FERENCZI, 1873-1933/1990). Ele não se encadeia numa trama, corresponde 

a uma cena sem sentido que a todo tempo se repete. Aqui podemos constatar uma 

correlação com as considerações feitas anteriormente sobre o tempo do trauma na 

segunda tópica freudiana. Em seu “Diário Clínico”, Ferenczi (op.cit.) nos diz: 
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“Após a descoberta e a reconstituição do suposto trauma, registra-se 

uma série quase infinita de repetições nas sessões de análise, com todas as 

explosões de afeto possíveis e imagináveis. As expectativas presentes da 

psicanálise justificavam a esperança de que, com cada uma dessas explosões, 

uma certa quantidade do afeto represado fosse emocionalmente e 

muscularmente revivido, e de que, uma vez esgotada a quantidade total, o 

sintoma cessaria por si mesmo (...) Mas, na realidade, a acumulação de 

experiências confronta-nos, a esse respeito, com decepções cada vez mais 

freqüentes (...) Na maioria das vezes, a noite seguinte já traz um sonho de 

angústia e, com ele, o material da repetição do trauma para a próxima sessão. 

Tampouco se pode pretender que essas repetições, seja qual for a freqüência 

de seu retorno, forneçam material fundamentalmente novo” (FERENCZI, 

op. cit., p.144/145). 

 

O desmentido inviabiliza a inscrição psíquica do trauma, e restaria somente a 

lembrança sensorial marcada no corpo. Nesta concepção ferencziana, portanto, o corpo 

tem função de memória. Para o autor (FERENCZI, 1920-1932/1992), nos primeiros 

anos de vida, as crianças tampouco têm muitas lembranças conscientes mas apenas 

sensações e reações corporais às mesmas. A “lembrança” permanece imobilizada no 

corpo e somente aí pode ser despertada. Ou seja, Ferenczi aponta para dois “destinos” 

possíveis da memória: articulada enquanto uma seqüência de idéias e  gravada no corpo.  

No trauma, a função do corpo estaria relacionada com o que não se inscreve no 

psiquismo por uma recusa do outro em dar sentido ao ocorrido. O que não ganha 

sentido para o sujeito apareceria em um outro tipo de cadeia, como uma memória 

corporal. Este autor é muito lembrado pelos teóricos da psicossomática justamente pela 

sua frase: “Nos momentos em que o sistema psíquico falha, o organismo começa a 
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pensar” (FERENCZI, 1932/1990, p.37). Ferenczi aponta ainda  para uma “linguagem 

dos órgãos” (op.cit., p.38), apostando numa possibilidade do corpo exprimir desejos, 

sensações e ter uma função de memória. Mas pretendemos ressaltar a relação do sujeito 

com o outro, representante do mundo externo, na teoria do trauma. É através dele que o 

sujeito pode atribuir sentido ao mundo e a si mesmo. Seguindo a teoria do trauma em 

Ferenczi, quando ocorre o desmentido, a criança perde a certeza de si (PINHEIRO; 

JORDÃO; MARTINS, 1998). Portanto, tanto a identificação com o agressor quanto o 

registro do trauma no corpo seriam tentativas de significar o que não pôde ser 

significado e foi desmentido. O que Ferenczi apresenta aí é que o acesso à linguagem se 

dá pela apropriação de um sentido fornecido pelo objeto. Ferenczi (1912/1992) nos fala 

disso ao reapresentar o conceito de introjeção. A introjeção é a forma de funcionamento 

do aparelho psíquico que compreende a introdução dos objetos externos na esfera do Eu 

com  um “alargamento” – assim podemos entender – do próprio Eu. “O mecanismo 

dinâmico de todo amor objetal e de toda transferência para um objeto é uma extensão do 

ego, uma introjeção” (FERENCZI, op.cit., p. 182). A introjeção é um processo de 

apropriação de sentido na medida em que Ferenczi nos aponta que é através dela que o 

Eu se forma e esse processo compreende a transferência e a identificação. É a partir da 

introjeção que o sujeito pode fantasiar, associar e produzir imaginariamente 

(PINHEIRO, 1995b). Ferenczi afirma textualmente que “o neurótico procura incluir em 

sua esfera de interesses uma parte tão grande quanto possível do mundo externo, para 

fazê-lo objeto de fantasias conscientes ou inconscientes” (FERENCZI, 1909/1992, 

p.84, grifo nosso). Sendo assim, a introjeção caracteriza o aparelho psíquico como um 

aparelho de interpretação.  



 45

No trauma, o sujeito se apropria mimeticamente do agressor e ainda guarda a 

lembrança traumática no corpo, mas este corpo lhe é estranho como se não lhe 

pertencesse (FERENCZI, 1873-1933/1990). Por isso, aqui nos questionamos se a 

repetição da sensação da cena traumática não estaria endereçada ao analista, um outro, 

na verdade entendido como um catalisador capaz de propiciar um sentido:  

 

“(...) podemos comparar a psicanálise, na medida em que a 

transferência aí desempenha um papel, a uma espécie de catálise. A pessoa 

do médico atua aí como um catalisador que atrai provisoriamente os afetos 

liberados pela decomposição (...)” (FERENCZI, 1909/1992, p.80). 

  

Desta forma, a identificação com o agressor e a memória corporal seriam 

tentativas do sujeito restabelecer a certeza da continuidade da própria existência. O que 

o autor (FERENCZI, op.cit.) nos lembra é que Freud propôs que os sintomas 

patológicos são tentativas do sujeito curar-se a si mesmo. O que podemos entender aqui 

é que o sujeito tenta se organizar psiquicamente da maneira que lhe é possível, mesmo 

que para isso ele “lance mão” de sintomas patológicos. Nesse sentido, o traumatizado se 

identificaria com o agressor. No entanto, Ferenczi nos chama a atenção a todo tempo 

para a importância do fenômeno da transferência, uma introjeção para Ferenczi, na 

direção da cura. E assim, uma lembrança sensorial do momento do trauma tem lugar no 

setting analítico. 

Portanto, acreditamos que Ferenczi é um autor que aponta para uma dimensão 

do trauma que coloca em questão a relação do sujeito com o corpo e com o tempo. Na 

medida em que o traumatizado perde a certeza de si, o corpo ganha a cena no setting 

analítico endereçando ao analista (catalisador) a repetição da cena do trauma. Ou seja, o 

analista é convocado a significar/introjetar o que não pôde ser elaborado pelo 
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analisando. Sem a possibilidade de introjeção, a cena vivida não ganha sentido. Sendo 

assim, o sujeito não se encontra no registro do a posteriori, mas no de uma cena fixa e 

aqui vemos uma aproximação ao trauma freudiano do artigo de 1920. Assim como o 

neurótico apresentado por Freud no “Além do princípio de prazer”, podemos dizer que 

o traumatizado de Ferenczi é um sujeito que se encontra em incessante trabalho. Sua 

forma de organização se daria na tentativa de restabelecer a certeza de si. Por que não 

dizer que se trata de restabelecer a continuidade da existência, na medida em que a 

criança traumatizada se encontra num tempo parado e impossibilitada de confiar em 

seus sentidos? Retornaremos a esse ponto com o avanço de nosso trabalho. 

Nesta direção, Winnicott é um autor que nos interessa na medida em que trata da 

constituição subjetiva colocando em primeiro plano a questão da continuidade da 

existência relacionada à possibilidade de se representar e representar o outro enquanto 

objeto externo. Sendo assim, a continuidade da existência depende da construção de 

uma imagem de si que dure no tempo e esta construção só é possível na relação com o 

outro. Pensando a partir de sua teoria, de um modo bem geral temos a seguinte imagem: 

uma mãe com seu bebê. Esse bebê só existe porque é alguém para essa mãe, que pode 

se identificar com ele. O bebê será nomeado, cuidado, manipulado. A ausência da mãe 

(suficientemente boa) poderá ser suportada por determinados períodos de tempo até que 

o bebê possa representá-la mentalmente e possa ser alguém separado dela 

(WINNICOTT, 1975). Winnicott (op. cit.) explicita:  

 

“A representação mental no mundo interno é mantida significante, 

ou a imago do mundo interno é mantida viva, por meio do reforço concedido 

pela disponibilidade da mãe externa separada e concreta, juntamente com 

sua técnica de cuidado infantil” (WINNICOTT, op.cit., p.135).  
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O trauma, em Winnicott, corresponde à impossibilidade de representação da mãe 

quando a ausência desta ultrapassa certo limite de tempo tolerado pelo bebê. Neste 

momento, a mãe ainda não é um outro do ponto de vista do bebê e por isso o trauma 

implica numa experiência de ruptura na continuidade da existência (WINNICOTT, 

op.cit.). O bebê é lançado em uma angústia impensável que irá justificar o “medo do 

colapso” (WINNICOTT, 1963/1994). Com a tarefa de se manter enquanto unidade, o 

Eu torna-se defensivo contra o colapso de sua própria organização no que esta é 

ameaçada: 

 

“O sentimento de que a mãe existe dura x minutos.Se a mãe ficar 

distante mais do que x minutos,  então a imago se esmaece (...) O bebê fica 

aflito, mas essa aflição é logo corrigida, pois a mãe retorna em x + y 

minutos. Em x + y minutos, o bebê não se alterou. . Em x + y + z minutos, o 

bebê ficou traumatizado. Em x + y + z minutos, o retorno da mãe não corrige 

o estado alterado do bebê. O trauma implica que o bebê experimentou uma 

ruptura na continuidade da vida, de modo que as defesas primitivas agora se 

organizaram contra a repetição da ‘ansiedade impensável’ ou contra o 

retorno do agudo estado confusional próprio da desintegração (...)” 

(WINNICOTT, 1975. p.135) 

 

Sobre a continuidade da existência: algumas contribuições de Winnicott 
 

Winnicott é um autor que, diferentemente de Freud, não trabalha a partir da idéia 

de conflito psíquico. Ele também não se preocupa em fazer uma construção 

metapsicológica em sua obra. Por estes motivos é que pretendemos apresentar suas 

principais idéias, visando uma “costura” teórica a partir do que o autor nos indica 

através da escrita de sua clínica. 
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Pretendemos examinar em Winnicott suas idéias de doença, saúde e o que ele 

propõe como patologia psíquica. A princípio, de uma maneira bem geral, podemos 

adiantar que  Winnicott postula que as patologias estariam relacionadas à perda da 

continuidade da existência e às defesas contra essa perda. A questão da relação com o 

corpo e com o tempo tem grande relevo em seu trabalho, já que o autor pensa o 

indivíduo9 como o que ele intitula um “psicossoma” (WINNICOTT, 1949/2000).  

Quando Winnicott teoriza sobre o que chama de “Desenvolvimento emocional 

primitivo” (WINNICOTT, 1945/2000), ressalta que tudo aquilo que se aplica aos 

estágios iniciais pode ser aplicado, até certo ponto, aos estágios que chamamos de 

maturidade da fase adulta. 

Neste texto, Winnicott apresenta três processos que começam muito cedo: a 

integração; a personalização e depois destes, a apreciação do tempo e do espaço e de 

outras propriedades da realidade: realização. 

 Para o autor, através dos exemplos de falhas no desenvolvimento primitivo é que 

seríamos lembrados da importância dos processos de integração, personalização e 

realização. Segundo Winnicott, de início, a personalidade não seria integrada. Teríamos, 

portanto, uma não-integração primária. A integração teria início logo no início da vida, 

mas isso não quer dizer que ela seria simplesmente algo natural. A tendência a integrar é 

ajudada por dois conjuntos de experiências: a técnica do cuidado infantil, através da 

qual o bebê é nomeado e manipulado; e também as experiências pulsionais agudas que 

tendem a tornar a personalidade unificada. 

                                                 
9 Temos ciência que utilizamos até aqui o termo “sujeito”, porém será 
necessário utilizarmos o termo “indivíduo” no que estamos nos 
referindo à obra de Winnicott, pois este autor não comporta a noção de 
sujeito. 
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 Para Winnicott, tão importante quanto a integração seria o desenvolvimento do 

sentimento de que se está dentro do próprio corpo. Mais uma vez, a experiência 

pulsional e as repetidas e tranqüilas experiências de cuidado corporal, gradualmente, 

construiriam o que se aproximaria de uma personalização satisfatória. 

A partir do estado de não-integração se produziria a integração por breves 

momentos e só gradualmente o estado geral de integração se constutuiria. Lembremos 

que os fatores internos contribuiriam para promover a integração, como a expressão 

agressiva (impulso vital). Mas como já mencionamos, a integração seria estimulada pelo 

cuidado ambiental. Winnicott (1990) se utiliza da metáfora de que o bebê se desmancha 

em pedaços a não ser que alguém o mantenha inteiro. Nesses estágios, o cuidado físico 

seria equivalente ao cuidado psicológico. 

O termo “não-integração” é empregado por Winnicott para descrever os estados 

mais tranqüilos do bebê. Seria um tipo de relaxamento, como se o bebê não sentisse a 

necessidade de estar integrado (ABRAM, 2000). E essa possibilidade só seria possível 

considerando a função de  Eu-auxiliar da mãe neste momento chamado de dependência 

absoluta, quando o bebê ainda não diferencia Eu de não-Eu. 

A capacidade de não se integrar ou de suportar um estado de não-integração, que 

pode ocorrer em alguns momentos da vida do indivíduo, estaria relacionada à sua 

possibilidade de confiar no ambiente e seria condição para o sentimento de 

autenticidade e para a criação (ABRAM, op.cit.). 

A integração provocaria um sentimento de sanidade, o que não impediria que o 

indivíduo tenha momentos de não-integração. Porém, a perda da integração produziria 

uma sensação de enlouquecimento. Isso seria o que Winnicott (1945/2000) denomina 

desintegração. Entendemos que a desintegração seria uma reação à não-continuidade da 
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existência, estando relacionada a um desfalecimento egóico; à perda da relação com o 

tempo e com o corpo enquanto corpo próprio. Segundo Abram (2000), a desintegração 

seria uma defesa contra a não-integração na ausência do suporte egóico materno. A não-

integração não pode se dar na ausência de um meio suficientemente bom. Aqui estamos 

falando de um estágio de dependência absoluta, onde esse suporte materno é essencial 

para que ocorra o desenvolvimento de confiança no meio. Logo, a desintegração é 

apontada como uma defesa primária contra uma angústia impensável. Dessa maneira, 

trata-se de um caos produzido pelo bebê que acaba por “desculpabilizar” o ambiente. E 

essa produção se dá em função de sua onipotência, já que a desintegração supõe certo 

grau de integração (ABRAM, 2000). De acordo com Winnicott (1945/2000), a 

desintegração se dá ao longo das linhas de cisão estabelecidas pela organização do 

mundo interno, através do controle dos objetos e das forças que nele atuam. 

Com isso, percebemos que para que ocorra o desenvolvimento saudável do 

indivíduo é necessário um ambiente adequado. Winnicott descreve este ambiente como 

capaz de se adaptar ativamente às necessidades do bebê, um ambiente que não provoca 

a intrusão. Logo, encontramos aqui o papel fundamental da mãe suficientemente boa10 

que  sabe quais são as necessidades do bebê recém-nascido através de intensa 

identificação, tornada possível pelo que o autor denomina preocupação materna 

primária: um estado de intensa sensibilidade da mãe com relação ao recém-nascido, 

cujo quadro se assemelha a um quadro patológico de dissociação. Num segundo 

momento (quando o bebê alcança a dependência relativa), as falhas dessa mãe poderão 

ser compreendidas pelo bebê mediante sua atividade representativa. O que está em jogo 

                                                 
10 De acordo com Abram (2000), o conceito de mãe suficientemente boa é 
empregado por Winnicott para designar a capacidade de adaptação da mãe 
às necessidades do bebê. O termo “suficientemente” seria necessário 
para designar a mãe como uma pessoa real que cuida do bebê e isso 
incluiria poder falhar de acordo com a tolerância desse bebê. 
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nessa constituição é um continuar a ser. O bebê precisa da garantia da continuidade da 

existência da mãe e da continuidade de sua própria existência.  

 Neste sentido, Winnicott (1963/1994) propõe a idéia de medo do colapso, 

relacionando-os às agonias primitivas, tais como: retorno a um estado não-integrado; 

cair para sempre; perda do conluio psicossomático, fracasso da personalização, perda do 

senso do real e da capacidade de relacionar-se com objetos. 

 Winnicott utiliza a palavra “colapso” para descrever o impensável estado de 

coisas subjacente à organização defensiva e aqui ele se refere ao colapso do 

estabelecimento do self unitário. O Eu organizaria defesas contra o colapso da 

organização do Eu e esta organização seria ameaçada.  

 O medo do colapso seria o medo de um colapso que já aconteceu, ou seja, é um 

medo da agonia original que provocou a organização de defesa quando o Eu ainda era 

muito imaturo. Portanto, essa organização de defesa viria a se configurar como doença.  

 Vale ressaltar que Winnicott (1949/2000) trata do desenvolvimento desse 

indivíduo desde o início de sua existência psicossomática, já que o autor indica que a 

psique e o soma não devem ser pensados separadamente. Essa interação da psique com 

o soma se daria desde uma fase muito precoce e apenas num estágio posterior, o corpo, 

com seus limites (com um interior e um exterior), seria sentido formando o cerne do Eu 

imaginário. 

Como um paradigma, podemos entender a enfermidade psicossomática de 

acordo com a teoria dos processos mencionados, incluindo a idéia de um estado 

primário não-integrado, mas com tendência à integração e a idéia de integração 

psicossomática.  
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Segundo Winnicott (1964/1994), a enfermidade no transtorno psicossomático 

não seria o estado clínico expresso em termos de patologia somática ou funcionamento 

patológico, mas sim a persistência de uma cisão na organização do Eu do paciente ou de 

dissociações múltiplas. Este estado de doença seria uma organização de defesa. 

A enfermidade psicossomática constituiria o negativo de um positivo, com este 

último sendo a tendência no sentido da integração. O que a caracterizaria de forma 

positiva seria a tendência que cada indivíduo teria de chegar a uma unidade da psique e 

do soma: uma identidade experiencial entre a psique e a totalidade do funcionamento 

somático. Nesse sentido, Winnicott lembra que, segundo Freud, o Eu se baseia num Eu 

corporal, e complementa dizendo que, na saúde, o self 11 mantém esta aparente 

identidade com o corpo e com seu funcionamento (WINNICOTT, op.cit.). 

A tendência no sentido de uma integração psicossomática faria parte do 

movimento de desenvolvimento, movimento este que não é necessariamente linear. A 

cisão entre soma e psique seria, por conseguinte, um fenômeno regressivo para o 

estabelecimento de uma organização de defesa. Sendo assim, a enfermidade 

psicossomática implicaria numa cisão, com debilidade da vinculação entre psique e 

soma. Mas uma tendência a não perder inteiramente a vinculação psicossomática 

permaneceria no indivíduo, na medida em que se trata de uma organização defensiva 

(WINNICOTT, op.cit.). 

Este seria o valor positivo do envolvimento somático. O indivíduo manteria 

minimamente a referência de uma vinculação psicossomática. Deste modo, ressaltamos 

que a defesa mencionada seria organizada não apenas em termos de cisão, que protege 

                                                 
11 Segundo Abram (2000), Winnicott afirma que existe uma diferença 
entre o termo self  e o Eu, mas essa distinção não ficaria clara na 
medida em que o termo self é empregado alternadamente com os termos Eu 
e psique. 
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contra o aniquilamento, mas também em termos de proteção da vinculação psique-

soma. A enfermidade psicossomática possuiria este aspecto de que o paciente estaria em 

contato com a possibilidade de unidade psicossomática (ou personalização), ainda que a 

sua condição clínica “ilustre” o contrário através da cisão e de variadas dissociações 

(WINNICOTT, op.cit.). 

 A partir da concepção de Winnicott de transtorno psicossomático, podemos 

constatar que o que autor entende por saúde não significa ausência de doenças. Ao 

contrário, a própria doença poderia ter uma função positiva. 

Winnicott (1975) defende que a saúde depende de uma vida criativa. Sem 

criatividade, não há autenticidade. A saúde está na capacidade de ação do indivíduo, isto 

é, depende de um agir autêntico. O relaxamento em condições de confiança, a atividade 

criativa e a somação dessas experiências formam a base do Eu (self). 

 Neste ponto, sublinhamos a importância do conceito de transicionalidade em 

Winnicott (op.cit.). Haveria um espaço de transição para que o bebê possa confiar no 

meio e alcançar o estado de relaxamento e não-integração fundamental para o agir 

autêntico sem o auxílio egóico materno. Uma diferença entre Eu e não-Eu precisaria ter 

sido agenciada. Conseqüentemente, a distinção interno/externo se constituiria. Desta 

maneira, a criação do espaço transicional – um espaço entre o mundo externo e o 

interno - seria fundamental para o agir criativo, exemplificado pelo brincar e pela 

associação livre. A criatividade, o brincar e a associação livre seriam da ordem da ação, 

o que seria completamente diferente da reação defensiva. A reação defensiva teria lugar 

quando o meio é por demais falho ou intrusivo.  

A criatividade pode ser concebida como “ícone” da ação por ter suas raízes nas 

primeiras relações do bebê com a mãe. Por isso, Winnicott (1951/2000)  utiliza a noção 
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de criatividade primária. Ela seria possibilitada pela experiência da ilusão, que 

permitiria que o bebê acreditasse que existe uma realidade externa de acordo com sua 

capacidade de criar, fornecida por um meio suficientemente bom. Na experiência da 

ilusão (WINNICOTT, op.cit.), o bebê acreditaria que criou o seio, oferecido pela mãe 

no momento de sua necessidade. Essa mãe estaria no estado de preocupação materna 

primária, isto é, completamente identificada com o bebê. Essa experiência de ilusão 

aconteceria diversas vezes até o bebê poder ser desiludido.  Os fenômenos transicionais 

ocupariam uma área intermediária entre a criatividade primária e o teste de realidade. 

Eles representariam um primeiro tipo de uso da ilusão (WINNICOTT, op.cit.). 

Quando há uma falha nestes estágios iniciais referidos, o meio poderia ser 

descrito como hostil e invasor, já que não permitiria o gesto espontâneo. Só restaria 

recorrer à reação ininterruptamente, sem que a onipotência da ilusão tivesse lugar. Claro 

que isso teria como conseqüência a impossibilidade do indivíduo ter a garantia da 

continuidade da existência. A continuidade do encontro com o objeto não é assegurada 

pelo meio desde um tempo arcaico e o bebê não consegue imaginar que produz o objeto 

quando nem se diferenciou dele. Logo, sua própria continuidade no tempo não seria 

mantida. 

 O meio ambiente e a mãe suficientemente boa teriam, portanto, papéis 

fundamentais para Winnicott. Afinal, seria com a construção do espaço transicional que 

se poderia ter a noção de identidade e continuidade no tempo através da capacidade para 

agir no mundo de forma criativa. Primeiramente, este espaço seria construído entre a 

mãe, representante do ambiente, e o bebê. Neste espaço se instituiria o agir criativo, o 

gesto espontâneo e se consolidaria o verdadeiro self. 
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Um fragmento clínico 
 

Este fragmento clínico será apresentado ao término deste capítulo para 

apontarmos a questão da continuidade da existência na clínica e para que fique mais 

claro como o corpo está imbricado no processo da garantia dessa continuidade. Claro 

que entendemos que cada sujeito se implica nessa questão de uma maneira e aqui 

neste caso teremos a exploração de uma possibilidade em particular do corpo ser 

utilizado como um recurso. O que podemos perceber que estará em evidência aqui 

será a função do corpo de moldura narcísica e continente para a dor. No próximo 

capítulo, exploraremos um outro modo de inserção do corpo na construção da 

história e do discurso do sujeito. 

Apresentaremos o trabalho realizado por mim12 com uma criança dita autista 

que chamaremos de Pedrinho. Trata-se de uma oficina intitulada oficina de criação. 

Podemos dizer, sem hesitar, que esta oficina foi construída por Pedrinho de forma 

bastante singular e foi neste mesmo contexto que pudemos perceber o endereçamento 

de uma demanda. Vale ressaltar que não poderemos deixar de privilegiar uma 

questão que se destacou muito no trabalho com essa criança dita autista : sua relação 

com o tempo e com o corpo. Acreditamos que essa questão tenha permitido que o 

trabalho acontecesse, ou seja, que a tranferência pudesse se dar.   

                                                 
12 Trabalho realizado durante estágio no Núcleo de Assistência 
Intensiva à Criança Autista e Psicótica (NAICAP), serviço do Instituto 
Philippe Pinel, da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Sobre a oficina de criação, esta busca proporcionar um espaço onde a criança 

possa imprimir suas marcas subjetivas a partir da utilização de diversos materiais 

escolhidos pelos participantes. Tais materiais poderão ser reconfigurados e dotados de 

novo sentido a partir da ação da criança. No momento em que ela age sobre os objetos, 

estes perdem o significado único que tinham e passam a ter uma nova forma, o que 

muitas vezes possibilita a criação de uma história singular no contexto da oficina. 

A partir das indicações de Mannoni (1995), psicanalista francesa que construiu 

uma escola - L’École de Bonneuil -  para crianças e adolescentes com quadro de grave 

sofrimento psíquico, a oficina apresenta um ritual próprio, que marca seu início e seu 

fim. Para que a oficina aconteça, é  preciso assegurar a existência de um enquadre, isto 

é, de uma permanência, na qual a expressão possa ter lugar. Assim, a oficina tem seu 

ritual criado pela criança e isso é o que garante também a continuidade no tempo. 

Mannoni (op.cit.) sustenta que a  vida imaginativa criativa possibilita que os 

dramas vivenciados sejam ditos e revividos de uma outra forma, numa outra cena. 

Com relação a Pedrinho e seu engajamento na oficina de criação, podemos 

entender que ele usa esse espaço para contar sua história, ou melhor, para criar sua 

história. Trata-se da apropriação de uma singularidade. Neste sentido, minha função é a 

de uma testemunha narcísica, pois cabe a mim possibilitar a construção e a sustentação 

dessa história. Sendo assim, trabalho no sentido de assegurar uma invenção narcísica. 

Enquanto nos casos de neurose temos um universo de significações que parecem estar 

‘‘soterradas’’ e o trabalho dos psicanalistas pode ser comparado ao dos arqueólogos, em 

relação a alguns casos que escapam a esse modelo, os analistas trabalham como 

arquitetos (SILVA,1997). 
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Quando comecei a participar da oficina, esta era feita por mim e outra estagiária; 

contava também com a participação de Pedrinho e mais duas crianças. Porém, Pedrinho 

não interagia com as outras crianças e desde o início permitiu uma maior aproximação 

minha. Ele sempre me pedia : “Desenha o ‘plim’ (forno de microondas), o prato, o pão, 

a manteiga, o presunto, a mesa, a cadeira, a cabeça, os olhinhos, o nariz, a boca, a 

camisa, a cueca, o short, a perna, o pé e o sapato”. Ele insistia nesta mesma seqüência 

em todas as oficinas e falava em tom extremamente monocórdio. Desta forma, tudo se 

passou exatamente igual durante quase um ano... 

Vale ressaltar que Pedrinho pedia para eu desenhar uma cena de um café da 

manhã. O ator principal era um menino, que mais tarde chegou a ser chamado de 

“boneco’’ e depois ganhou seu nome. Mas a cena era imóvel e nada acontecia... Era 

apenas um desenho sem um tecido, uma trama, um enredo... Mas essa cena não foi 

escolhida ao acaso. Na época, Pedrinho via muito pouco a mãe, que trabalhava fora e só 

podia estar com ele no café da manhã. Sua mãe delegava todas as suas tarefas a um 

incontável número de babás que apareciam e desapareciam da vida desta criança sem 

muitas explicações. 

E a oficina sempre se desenrolava da mesma maneira até que, aos poucos, 

Pedrinho foi acrescentando seu dia a dia ao do boneco de papel, de forma que tudo que 

fazia parte do seu mundo deveria ser desenhado: o banho, a hora de dormir, a ida à 

escola, a ida ao NAICAP, o apartamento novo, o elevador do prédio para o qual tinha se 

mudado, etc. Porém, o tempo de duração da oficina foi ficando pequeno para tantos 

desenhos e Pedrinho chorava muito angustiado quando tínhamos que finalizar a oficina 

sem que eu tivesse desenhado tudo o que ele queria... Podemos pensar, a partir do que 
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foi proposto teoricamente neste capítulo, que ele não tinha a garantia da continuidade no 

tempo e, assim, a continuidade de sua própria existência estava ameaçada. 

Vale ressaltar que o ritual de início e de término da oficina ficou bem marcado: 

nós buscávamos e  guardávamos todas as construções das crianças num armário e se 

tornou constante Pedrinho ir até o armário para apenas rever suas coisas. 

Mas para Pedrinho, a oficina só podia ser encerrada quando seu boneco dormia. 

E como já foi colocado, ele precisava cumprir todo aquele ritual do dia a dia. Como isto 

não estava mais sendo possível, ele caía em angústia. Depois de um tempo, Pedrinho foi 

aceitando encurtar as tarefas de seu boneco, deixando-as “para amanhã”. Assim, 

quando estava quase na hora da oficina acabar, ele era avisado (ou percebia sozinho que 

estava chegando ao fim) e falava : “Continua amanhã”, de modo que sua afirmativa 

precisava ser confirmada por mim (geralmente repetida três vezes). 

Portanto, foi possível uma negociação com Pedrinho e “continua amanhã”  

passou a ser dito por ele em qualquer ocasião que ele precisasse abrir mão de alguma 

coisa. Além disso, Pedrinho começou a fazer uma diferença entre ‘‘amanhã’’ e 

“depois’’, sendo que o “depois’’ era utilizado para um futuro mais imediato. Isso 

reduziu muito sua angústia diante do término da oficina, pois Pedrinho, inserido 

minimamente numa ordem temporal, podia vislumbrar uma continuidade mesmo que 

curta; podia projetar para o futuro mesmo sem este lhe parecer tão longínquo. 

Também vale colocar que algumas vezes Pedrinho se desapontava comigo 

quando eu não desenhava de acordo com o que ele queria. A princípio, chorava muito, 

mas acabou tomando a iniciativa de desenhar sozinho, podendo até pedir ajuda, 

dizendo: “Faz você, tá difícil”. Certo dia, perguntei por que ele não podia desenhar e 

apenas me dava ordens. Pedrinho hesitou, mas respondeu: “Pedrinho estraga tudo...” 
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Ressalto também que Pedrinho se recusava a desenhar e me chamava sempre de “Eu”, 

dizendo “Eu desenho” ao mesmo tempo que me entregava o lápis. Poucas vezes ele me 

chamava por meu nome e quando se agitava, procurava subir em meu colo ou 

aproximava seu rosto do meu. De modo semelhante, ao se machucar, queria passar gelo 

em mim. Eu fazia intervenções buscando uma separação Eu/outro porque Pedrinho 

mostrava-se praticamente sem esse limite em seu corpo e em sua fala. Porém, esse 

episódio referente ao pedido de ajuda ocorreu após Pedrinho ter dito durante uma 

oficina: “Fernanda tá desenhando”. Desta forma, ele pôde pedir ajuda a um outro. 

Durante um ano, a oficina não foi realizada com Pedrinho por conta do término 

de meu estágio e da recusa dele em dar continuidade a este trabalho com outra pessoa. 

Neste contexto, numa visita minha ao NAICAP, Pedrinho pediu o retorno da oficina do 

seguinte modo: “Fernanda, oficina de criação !’’. Pedrinho não estava conseguindo se 

envolver em nenhuma atividade, mas insistiu nesse pedido com a coordenadora do 

serviço. Sendo assim, e diante do meu desejo de retornar, retomamos a criação. 

Este segundo período de oficina, marcado por este pedido de retorno, gira em 

torno de algumas questões pontuais. Pedrinho passou por uma fase de muitas perdas, 

muitas pessoas “foram embora’’ - como ele próprio diz - de sua vida. Ele fala nessas 

pessoas (várias babás inclusive) e diz : “acabou, explodiu, morreu’’.  Sua mãe relata 

que ele não dorme e passa a noite chorando “porque o dia acabou”. Pedrinho controla 

o passar do tempo construindo calendários. 

Durante um atendimento, Pedrinho ouviu uma criança gritando do lado de fora 

da sala. Imediatamente, associou os gritos à dor: “ai,ai, tá doendo, tá machucado”. 

Então, desenhou um machucado em sua própria perna e passou a dizer que a perna “não 

solta, tá colada”. Falar de seu próprio corpo, precisando assegurá-lo como seu, já era 
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sua temática favorita. Lembro-me de uma oficina em que Pedrinho passou uma fita 

isolante por seu corpo e pedia que eu a retirasse devagar de modo que ele ficasse de 

frente para o espelho. Enquanto eu retirava a fita, ele falava: “ai, ai”.  E complementava 

eufórico: “olha o braço, a perna...” Neste segundo momento, Pedrinho passa a se 

morder quando muito angustiado, o que de certo modo lhe permite alguma organização. 

Vale ressaltar que Pedrinho geralmente se refere a si próprio na terceira pessoa, e em 

momentos de angústia, chega a falar, por exemplo: “eu sou Fernanda, sou Rita”. A 

prática de provocar dor, assim como a de se olhar fixamente no espelho, acaba por 

permitir que Pedrinho possa reconhecer o “Eu” em seu próprio corpo. Esse movimento 

de “se apossar” do próprio corpo possibilita sua fala na primeira pessoa. 

O corpo dessa criança seria, portanto, um corpo sem história na medida em que 

não se insere na temporalidade, o que não lhe traz uma garantia mínima de 

continuidade, e não pressupõe uma unidade fundadora do Eu. 

Pedrinho apenas pôde se reconhecer com um corpo próprio ao se inserir na 

temporalidade, pois esse corpo pôde ser nomeado, historicizado. Sua existência foi 

assegurada pela possibilidade da continuidade dada pela antecipação do futuro. 

Pedrinho chorava angustiado nos finais das sessões e mais tarde pôde dizer que tudo iria 

“acabar, morrer, explodir”. Para ele, era o que acontecia com as pessoas quando não as 

via. A representação do corpo do outro e do seu próprio corpo não tinha duração. Sem 

estar inserido na temporalidade, a dimensão destrutiva torna-se muito maior. Com sua 

inserção na temporalidade, a questão da imagem corporal pôde ser modificada, assim 

como sua angústia pôde ser melhor aplacada. Lembremos que Pedrinho fez a seguinte 

construção:  “Mamãe trabalha e mamãe volta. Papai viaja e papai volta. Pedrinho não 

acaba, Pedrinho continua”. Entendemos, com isso, que ele pode falar de um corpo que 
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continua no tempo; uma imagem que pode se modificar e permanecer ainda como uma 

referência; ele pode falar de um corpo com presente, passado e futuro.  

Desta maneira, ele começa a pedir que eu desenhe o destino que as pessoas que 

“foram embora’’ tomaram, imaginando, por exemplo, que sua antiga babá agora mora 

com a mãe em Jacarepaguá. Ele fala muito em tudo que “acabou’’, mas desloca o 

sentido do que é acabar. Ele fala nas viagens de seu pai e diz que ele “não acaba’’, pois 

“ele volta’’. Nesse momento, Pedrinho pode encenar sua vida através dos bonecos, que 

agora são muitos. Ele pediu que eu desenhasse sua família, colegas de escola, etc. Além 

disso, ele às vezes encena a fala do “boneco Pedrinho’’.  

Podemos dizer que Pedrinho brinca de contar sua história através dos desenhos. 

Em algumas oficinas, ele desenhou um machucado na perna do “boneco Pedrinho’’ e 

em sua própria perna. Lembremos que ele encenava em seu próprio corpo e ao mesmo 

tempo usava o boneco para a encenação. Isso aconteceu até ele poder perceber que o 

boneco “é de brincadeira”. Pedrinho explicitou isso dizendo que o boneco é de papel, 

“de mentirinha’’, enquanto ele próprio (e fez um gesto de se tocar) é “de verdade’’. E 

na brincadeira tudo é possível... Pedrinho pegou uma boneca de papel com a imagem de 

uma cantora famosa para encenar a babá do “boneco Pedrinho’’, colocando nesta 

personagem o nome de sua própria babá. Ao atentar para o fato de que a boneca era a 

figura da cantora, ficou contrariado, mas logo resolveu : “na brincadeira, Ivete Sangalo 

é Marta13’’.   

Para finalizar, destaco que Pedrinho passou a se interessar por sobrenomes e 

logo anunciou que possui um sobrenome, o que lhe garante ser “uma pessoa”. Além 

disso, com a inserção na temporalidade, pôde perceber que está crescendo e enfatizou: 

                                                 
13 Nome fictício 
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“Pedrinho não é mais P, é M”.  Sendo assim, sobre seu “trabalho”, certa vez me disse: 

“oficina de criação (...) não é pintura, é história”. 

 

 

 

Capítulo III 

Winnicott e Ferenczi são  autores que relacionam o trauma à ameaça à 

continuidade da existência e apontam a possibilidade de pensarmos que a relação com o 

corpo e com o tempo podem nos servir como balizadores para a constituição subjetiva 

através da questão da continuidade da existência. O que nos interessa nesses autores é 

que ambos, por percursos bastante diversos, positivam um modo de subjetivação para 

fazer frente ao trauma. Além disso, consideramos essencial o fato de Winnicott e 

Ferenczi destacarem o papel do outro, seja como representante do mundo externo, seja 

como catalisador, na organização da subjetividade. Neste sentido, ambos relacionam o 

abandono ou a falha desse outro ao trauma.  

A partir destas considerações, pretendemos investigar  a implicação do corpo na 

construção da imagem de si quando a relação estabelecida com o outro não permite que 

essa imagem tenha consistência. A clínica muitas vezes nos aponta que a própria 

imagem corporal não consegue manter uma duração no tempo. Acreditamos que uma 

abordagem da melancolia, a partir de uma aproximação desta à teoria do trauma de 

Ferenczi, poderá nos trazer alguns elementos importantes. Isso nos permitirá uma 

compreensão da melancolia como uma forma de subjetivação, onde o que está em jogo 

é a possibilidade do sujeito existir.  

 



 63

 

 

 

 

 
 

Aproximando Winnicott e Ferenczi 

 

Winnicott e Ferenczi tratam da possibilidade de uma construção da organização 

psíquica nos moldes da artificialidade identitária. Aqui podemos nos remeter ao falso 

self de Winnicott (1960/1982) e ao traumatizado de Ferenczi (1933/1992). Em 

Winnicott (1960/1982), uma das características do falso self seria a de não se sentir 

verdadeiro. O falso self possuiria um sentimento de grande estranheza com relação a si. 

Nesta visada, encontramos em Ferenczi (1933/1992) que uma conseqüência do trauma 

seria a identificação com o agressor. A descrição desta identificação consistiria 

basicamente na apropriação mimética do agressor a fim de decifrá-lo. Dessa maneira, 

acreditamos ser possível aproximar o conceito de falso self de Winnicott e o conceito de 

identificação com o agressor de Ferenczi a partir de seus desdobramentos. 

De acordo com Winnicott, apenas o verdadeiro self  teria a capacidade de ser 

criativo e produzir uma ação no mundo. E a constituição do verdadeiro self dependeria 

da relação deste com o mundo externo nas fases precoces da vida. Como já foi dito no 

capítulo anterior, a criatividade primária seria possibilitada pela experiência da ilusão: 

 

“No decorrer do tempo surge um estado no qual o bebê sente confiança em 

que o objeto do desejo pode ser encontrado, e isto significa que o bebê 

gradualmente passa a tolerar a ausência do objeto. Desta forma inicia-se no 



 64

bebê a concepção da realidade externa, um lugar de onde os objetos 

aparecem e no qual eles desaparecem. Através da magia do desejo, podemos 

dizer que o bebê tem a ilusão de possuir uma força criativa mágica, e a 

onipotência existe como um fato, através da sensível adaptação da mãe. O 

reconhecimento gradual que o bebê faz da ausência de um controle mágico 

sobre a realidade externa tem como base a onipotência inicial transformada 

em fato pela técnica adaptativa da mãe” (WINNICOTT, 1990, p. 126). 

 

Nessa perspectiva, ao pesquisar a etiologia do falso self,  Winnicott (1960/1982) 

examina o estágio das primeiras relações objetais e, particularmente, o modo como a 

mãe responde à onipotência infantil revelada em um gesto ou associação sensório-

motora. Winnicott (op. cit.) relaciona a idéia de um self verdadeiro ao gesto espontâneo. 

Ao formular o conceito de falso self, o autor propõe a noção de mãe suficientemente 

boa, que sustentaria a onipotência do bebê e com isso possibilitaria a emergência do 

verdadeiro self. O bebê poderia, desta forma, acreditar que é ele quem cria a realidade 

externa e a mãe não colidiria com sua onipotência. Assim, o bebê poderia gozar da 

ilusão de criar e controlar até poder vir a reconhecer o elemento ilusório, no brincar e 

imaginar. Na visão Winnicottiana, esta seria a base do símbolo: a espontaneidade, a 

alucinação, enfim, o objeto externo criado. Portanto, a mãe suficientemente boa 

conduziria o bebê à simbolização. 

A mãe que não é suficientemente boa, não seria capaz de assegurar a onipotência 

do bebê. Desta maneira, ela substituiria o gesto do bebê pelo seu próprio. O bebê não 

teria condições de acreditar que cria a realidade externa, permanecendo completamente 

submetido a ela. Isso corresponderia ao estágio inicial da constituição do falso self . Na 

base dessa constituição temos que: 
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“Em vez do relacionamento com a realidade exterior atenuado pela 

utilização temporária da onipotência ilusória, desenvolvem-se dois diferentes 

tipos de relação objetal, que podem existir desconectados um do outro (...) 

De um lado estará a vida privada do bebê (...), e de outro lado estará um 

falso self, que se desenvolve sobre uma base de submissão e se relaciona 

com as exigências da realidade de forma passiva” (WINNICOTT, 1990, 

p.128). 

 

Sobre a afirmação de Winnicott (op.cit.) de que o falso self estaria relacionado a 

diferentes tipos relação objetal, entendemos que o autor propõe que exista uma cisão 

entre o falso self e o verdadeiro self. Aqui, o falso self pode ser concebido como uma 

defesa contra o que seria inimaginável, ou seja, o aniquilamento do self verdadeiro. 

Winnicott (op.cit.) se refere a graus de cisão, sendo que a esquizofrenia 

corresponderia ao maior grau. De acordo com ele, se o grau ou intensidade de cisão não 

é tão grande, o indivíduo teria a possibilidade de construir uma vida através da imitação. 

Esse seria o indivíduo denominado falso self.  No entanto, o autor (WINNICOTT, 

1960/1982) também classifica as organizações do falso self desde a concepção deste 

como uma apropriação mimética do outro, quando o indivíduo tem sentimentos de vazio 

e irrealidade, passando pela idéia de defesa do verdadeiro self, até a abordagem do falso 

self como responsável pela atitude social polida. Na saúde, isto é, no indivíduo criativo 

que se sente real, não seria possível apenas a emergência do verdadeiro self. O falso self 

teria lugar na atitude social. Assim, ora o falso self estaria relacionado a uma patologia, 

ora à normalidade. Isso pode ser atribuído à proposta de Winnicott de pensarmos em 

graus de cisão. 

Em linhas gerais, o indivíduo cuja organização subjetiva estaria completamente 

atrelada ao funcionamento falso self, possuiria um sentimento de futilidade em relação à 

vida e construiria relacionamentos falsos. Por meio de introjeções, poderia obter uma 
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aparência real, tornando-se exatamente como a mãe ou o representante do mundo 

externo. Além disso, quando um falso self se torna organizado em um indivíduo que 

tem um grande potencial intelectual, haveria uma forte tendência para a mente (a 

racionalidade) se tornar a referência do falso self . Contudo, isso não indicaria que esse 

indivíduo estaria isento de sofrimento, pois se sentiria um impostor ao obter qualquer 

êxito. Ademais, teríamos uma dissociação entre a atividade intelectual e a existência 

psicossomática. (WINNICOTT, op.cit.). 

Ainda sobre a clivagem do intelecto, também é importante lembrarmos que, 

nesse tipo de organização, o pensamento substituiria os cuidados maternos, como se o 

bebê exercesse sua própria maternagem. Daí, a noção de self cuidador no 

funcionamento falso self. 

Vale ressaltar que o que nos interessa em relação ao conceito de falso self para 

esse trabalho é a possibilidade de concebermos uma forma de organização subjetiva a 

partir desse conceito. Destacamos que propomos esta noção de falso self como uma 

ordenação subjetiva com fins defensivos tendo em vista que Winnicott, apesar de muitas 

vezes se utilizar do termo self como Eu14, diferencia o self deste. O autor esclarece que o 

Eu seria uma parte do self responsável por organizar e integrar a experiência e o self 

representaria o sentimento de ser subjetivo (ABRAM, 2000). Desta forma, entendemos 

que o falso self corresponderia a um sentimento de subjetividade falsa, se assim 

podemos dizer. E, de fato, o que Winnicott (1960/1982) propõe é que essa subjetividade 

apontaria para uma submissão ao objeto que aparece e desaparece. Seria uma defesa 

                                                 
14 Ressaltamos que optamos por traduzir “Ego”, que é o termo utilizado 
por Winnicott nas edições originais, por “Eu”. Esta escolha se 
justifica porque também optamos por traduzir o termo freudiano “Ich” 
por “Eu”, e não por “Ego”, como nos indicam as edições inglesa – à 
qual Winnicott provavelmente teve acesso – e brasileira. Porém, 
devemos lembrar que a noção de “Eu” de Winnicott é distinta da de 
Freud. 
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face à falha do ambiente num momento muito precoce da vida do indivíduo. O bebê não 

poderia confiar no ambiente, já que não teria garantia do retorno do objeto. Sendo 

assim, ele não teria a garantia da continuidade deste objeto quando ainda não diferencia 

Eu de não-Eu. Logo, o bebê não teria a garantia da continuidade da própria existência. 

Nesta direção, sublinhamos que o falso self, portanto, corresponderia a um modo 

de subjetivação defensiva face à ameaça da continuidade da existência. E essa 

constituição subjetiva estaria baseada na imitação da mãe, representante do ambiente, a 

quem o bebê deve se submeter. Por isso, entendemos que o que estaria em jogo aqui 

seria a apropriação mimética do outro. 

Aqui propomos uma aproximação ao conceito ferencziano de identificação com 

o agressor. Como vimos no segundo capítulo ao abordarmos a teoria do trauma de 

Ferenczi, essa identificação resultaria do desmentido traumático e consistiria justamente 

na apropriação mimética do agressor. Também esclarecemos que isso seria uma 

tentativa da criança violentada dar sentido ao ocorrido que não foi introjetado. A 

violência seria desmentida, mas deixaria marcas através do enigma da culpa do agressor 

– lembremos que a culpa seria um elemento fundamental na medida em que a criança da 

teoria do trauma não teria condições de elaborá-la. Como propõem Abraham e Torok 

(1995), na impossibilidade de introjetar um sentido, o traumatizado incorpora. Tal 

modelo de identificação com o agressor deveria ser denominado, segundo esses autores, 

de incorporação. A introjeção corresponderia a um alargamento do Eu e o objeto 

serviria como um mediador. Já a incorporação seria a introdução do objeto proibido no 

interior de si. A incorporação comportaria um segredo ou um não-sentido. Ainda 

segundo os autores, a fantasia de incorporação seria uma linguagem, uma tentativa de 

significação.  (ABRAHAM & TOROK, op.cit.).  
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Seguindo a teoria ferencziana do trauma, temos que a recusa da introjeção, o 

desmentido provocaria na criança a perda da certeza de si. Se é através da introjeção que 

o sujeito tem acesso ao sentido e o objeto serve como mediador, o desmentido torna o 

sujeito incapaz de significar suas experiências e ainda coloca o sujeito em dúvida sobre 

essas experiências, isto é, sobre o que percebe.  

Ademais, Ferenczi (1931/1992) postula uma autoclivagem narcísica resultante 

do abandono: “Tem-se nitidamente a impressão de que o abandono acarreta uma 

clivagem da personalidade. Uma parte da sua própria pessoa começa a desempenhar o 

papel da mãe ou do pai com a outra parte (...)” (FERENCZI, op.cit., p.76). Para 

Ferenczi (1932/1992), o choque poderia permitir que uma parte da pessoa amadurecesse 

de repente. A autoclivagem narcísica estaria relacionada ao trauma na medida em que 

Ferenczi afirma: 

 

“Tudo se passa verdadeiramente como se, sob a pressão de um 

perigo iminente, um fragmento de nós mesmos se cindisse sob a forma de 

instância autoperceptiva que quer acudir em ajuda, e isso, talvez, desde os 

primeiros anos da infância. (...) as crianças que muito sofreram, moral e 

fisicamente, adquirem os traços fisionômicos da idade e da sabedoria. 

Também tendem a cercar maternalmente os outros” (FERENCZI, op.cit., 

p.78). 

 

Ferenczi ainda ressalta que a clivagem psíquica tem lugar quando a criança, 

incapaz de suportar a solidão, é abandonada pela falta de benevolência materna. 

Portanto, reconhecemos a possibilidade de subjetivação a partir de um tipo de 

identificação via apropriação mimética tanto no falso self de Winnicott quanto no 

mecanismo de identificação com o agressor em Ferenczi. Além disso, o falso self de 

Winnicott e o traumatizado de Ferenczi se organizariam através da clivagem e tornando-
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se cuidadores de si. Deste modo, apontariam para formas de organização da 

subjetividade frente à perda da continuidade da existência e da certeza de si.  

A existência em Winnicott dependeria da ação autêntica; da criatividade. Apenas 

assim o indivíduo teria uma imagem de si consistente. Continuar a existir estaria 

condicionado à preservação da vida imaginativa, aos fenômenos transicionais, e assim, à 

capacidade de fazer uso do símbolo, de significar os objetos - principalmente a ausência 

destes. Segundo Winnicott, apenas o que o indivíduo cria possuiria significado para ele 

(ABRAM, 2000). O que não possui significado, não faria parte do mundo interno e não 

teria consistência. Assim como a imagem da mãe, que não teria duração no tempo 

enquanto não pode ser representada pelo bebê. Nesse sentido, a perda da certeza de si 

proposta por Ferenczi se aproximaria da idéia de não-continuidade da existência, já que 

haveria a perda da certeza da própria percepção, do mundo interno e da capacidade de 

dar sentido ao mundo. A criança traumatizada se tornaria alguém que teria perdido a 

confiança no mundo; a possibilidade de experimentar a ilusão. 

 

Um diálogo entre Freud e Ferenczi 

 

É possível fazermos uma aproximação entre a melancolia proposta por Freud no 

texto de 1917 e a teoria do trauma de Ferenczi (PINHEIRO, 1993). Isso se justificaria 

na medida em que encontramos significativas semelhanças entre o conceito de 

identificação narcísica utilizado por Freud em “Luto e Melancolia” e o conceito 

ferencziano de identificação com o agressor. Abraham & Torok (1995) apontam essa 

semelhança ao propor que o mecanismo de identificação em questão na teoria do trauma 

de Ferenczi deveria ser denominado incorporação, e não introjeção. 
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No texto “As pulsões e suas vicissitudes” (1915), numa rápida passagem, Freud 

considera a incorporação ou devoração um tipo de amor que não comportaria a 

separação do objeto. Em 1917, ao problematizar a melancolia, ele propõe que o objeto é 

incorporado ao Eu como na fase oral canibalística. Ou seja, o objeto seria “devorado” 

pelo Eu.  

Esse mecanismo de oralidade também é encontrado na descrição de Ferenczi 

(1932) no que viria a ser a identificação com o agressor ou a introjeção do agressor. O 

autor sugere que o agressor desapareceria enquanto realidade exterior, tornando-se 

intrapsíquico. 

Nesta mesma visada, o que Abraham e Torok (1995) acrescentam é que o 

conceito de incorporação – diferentemente da introjeção -  teria como pressuposto a 

perda de um objeto. Tal perda seria uma interdição que impediria a introjeção. Isso 

aproximaria a incorporação de Ferenczi à identificação narcísica de Freud (1917), já que 

este postula que o objeto perdido seria incorporado ao Eu na identificação narcísica. O 

Eu não se modificaria a partir da identificação aos traços do objeto. Ele se apropriaria 

do objeto como um todo, mimeticamente.  

Esta aproximação entre a teoria do trauma de Ferenczi e o modelo de 

identificação melancólica em Freud indica a possibilidade de traçarmos uma 

metapsicologia da melancolia. Isto é: com isso, concebemos a melancolia como uma 

organização subjetiva em particular. 

De acordo com as indicações de Pinheiro (1993), 

podemos circunscrever a melancolia como uma organização 

psíquica, cuja metapsicologia incluiria quadros clínicos 

como os propostos por Ferenczi e Winnicott com a teoria do 

trauma e com o conceito de falso self, respectivamente. 
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Sobre a melancolia: a doença somática como um possível recurso 

 

Já desenvolvemos a noção de que, na teoria do trauma de Ferenczi, a 

criança violentada perde a certeza de si face ao desmentido que não deixa 

lugar para a dúvida. Entendemos que esses são “ingredientes” encontrados na 

melancolia: perda da certeza de si e radical estranheza da própria imagem. 

Sendo assim, achamos interessante recorrer à Lambotte (2000, p.41), que 

define a melancolia como uma “doença da identidade”. 

Segundo Lambotte (op.cit), o melancólico não poderia apreender seus próprios 

traços num olhar materno benevolente; não poderia entrever através desse olhar a sua 

própria imagem. “Um olhar perdido definitivamente o baniu do campo de visibilidade 

de outrem” (LAMBOTTE, op.cit., p.88). Dessa forma, a autora afirma que para o 

melancólico não haveria história, ou seja, não haveria uma marca herdada do narcisismo 

primário (Eu Ideal). O melancólico saberia sobre a fragilidade de sua identidade desde 

muito cedo, visto que não foi possível a construção da ilusão necessária para a 

constituição do Eu Ideal. Por não ter apreendido sua imagem no olhar materno, o 

melancólico buscaria constantemente um objeto que pudesse lhe fornecer subsídios para 

a formação de sua própria imagem. Dessa forma podemos compreender seu modo de 

identificação com o objeto, que é completamente diverso da identificação histérica. O 

melancólico tenderia a transformar o outro num suporte identificatório. “Ao roubo de 

sua imagem, ele responde pelo roubo da de outrem, a ponto de a ela ligar 
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irredutivelmente sua sorte” (LAMBOTTE, op.cit., p.92). Portanto, só resta ao 

melancólico se apossar de uma imagem para garantir sua identidade, mesmo que com 

uma aparência artificial. Como o que ocorre na identificação com o agressor de 

Ferenczi, o sujeito se apropria mimeticamente do outro e forja uma identidade para si. 

Ferenczi, inclusive, nos fala do amadurecimento precoce “sob a pressão da urgência 

traumática” (1932, p.104). Aqui também podemos nos remeter ao falso self de 

Winnicott (1960/1982), no que diz respeito à construção de uma organização psíquica 

nesses moldes da artificialidade identitária. Para Winnicott (op.cit.), o falso self não se 

sentiria verdadeiro, possuiria grande estranheza com relação a si. De modo semelhante, 

o melancólico não se localizaria num espaço de identidade que o fizesse participar da 

ilusão social do reconhecimento intersubjetivo. O olhar materno teria se omitido em 

cumprir sua função de atribuição. Esse olhar atravessaria o infans sem lhe designar uma 

imagem de “Sua majestade o bebê”: 

 

“Por falta de um olhar próximo que lhe teria significado seu 

contorno, a criança não pôde, naquele estádio do espelho, nem cair na ilusão 

da semelhança do duplo, nem assumir a verdade do erro. Engolido na falha 

da identificação originária, o melancólico está condenado ou a errar à 

margem de seus irmãos ou a agarrar-se a sinais de reconhecimento que ele 

teria elegido em um deles. Por isso, quando esse referente é levado a 

desaparecer, o melancólico vê-se remetido ao vazio de sua identidade e ao 

mero canibalismo arcaico” (LAMBOTTE, op.cit., p.41). 

 

No caso da melancolia, é como se o sujeito não pudesse ser alguém separado do 

seu objeto. Essa separação remeteria o sujeito melancólico à perda identitária. Este 

objeto teria a função de construir narcisicamente o sujeito, assegurando minimamente 

sua imagem de si. Talvez o objeto em questão, aqui, seja o olhar desejante do outro que 
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aponta para um vir a ser. Com isso, o sujeito melancólico não pode se distanciar de um 

olhar que lhe diga a todo tempo quem ele é. Caso isso aconteça, ele cai inerte, não se 

reconhece, a própria imagem não se sustenta. O que ele busca é um olhar narcísico, 

desejante e que produza ilusão. Assim, temos que: 

 

“Nessa forma discursiva, o bebê é referido quase de modo científico (...). 

Nela, o recurso ilusório é escasso. O bebê não é pensado como uma 

existência contínua, inserida na temporalidade; ele é descrito numa sucessão 

de fatos com intervalos mudos. Não há elos entre os fatos, ele não é uma 

continuidade no tempo, ele é a cada minuto, ou a cada fato novo; e, 

sobretudo, não é um vir a ser, ele simplesmente é, porque é só existência. 

Não há o que ele foi e nem o que ele será; não há passado ou futuro. Para um 

bebê que não é alvo de atribuições, de predicados resta, segundo Lambotte, 

se identificar com o nada. Ao nosso ver, com isso ele se torna-se refém da 

função predicativa dos outros com quem vier a esbarrar. Há nele um 

demandar permanente de um olhar que possa continuar a atestar a existência 

(...) Ele precisa de um outro que atribua predicados (...)” (PINHEIRO & 

HERZOG, 2003, p.6). 

 

Sem possibilidade de se iludir, o melancólico apresenta-se como um sujeito da 

razão ou da consciência (como se não fosse clivado), orgulhando-se de um discurso 

muito lúcido acerca do desamparo humano. O Ideal do Eu - construção tão necessária 

para o sujeito lidar com a castração, projetando a completude para o futuro como uma 

verdadeira promessa de felicidade - apenas humilha o melancólico (PINHEIRO, 1995a). 

Ele nunca poderá ser a imagem que corresponde – e para ele corresponde de fato – à 

felicidade. Isso é uma regra. Esse sujeito não pode se iludir. Afinal: 
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 “A ilusão funda-se sobre a crença na possibilidade de realização do 

desejo: revela-se aqui a força do desejo que torna-se a instância ‘acima da 

razão’ ou ‘fora de qualquer razão’ (...)” (ENRIQUEZ, E, 1990, p.87/88).  

 

O melancólico concorda com Descartes, para o qual a ilusão seria um engano 

nocivo. O interdito não é da sexualidade, mas da ordem do infantil, tal como fantasiar, 

ter a possibilidade de se iludir. A questão trazida por ele não diz respeito ao campo do 

sexual, mas à possibilidade ou não de existir. 

Acreditamos que na impossibilidade de se constituir a partir do investimento 

idealizado do outro, o sujeito constrói algum recurso que o assegure de sua existência 

subjetiva, que não seja a apropriação de uma imagem de si perfeita, calcada na 

onipotência do Eu ideal. Neste caso, em que não há um outro que reconheça a imagem 

idealizada do bebê no espelho para que este se veja numa imagem unificada e plena de 

atributos, questionamos se a doença somática pode funcionar como um ponto de 

ancoragem para a constituição subjetiva15. Portanto, propomos a doença somática como 

um recurso do qual o sujeito pode fazer uso diante de um vacilo radical da imagem de si 

que o remeta à catástrofe da falha na relação especular, lançando-o num vazio de 

significação. Lembremos que a construção da imagem de si está atrelada à constituição 

da imagem corporal a partir do narcisismo, ou seja, a partir do encontro do infans com 

outro ser falante. Esta relação possibilita que o sujeito se aproprie de uma imagem 

singular a partir do olhar de um primeiro outro, representante do mundo externo.  

                                                 
15 Esta hipótese surgiu a partir do atendimento psicanalítico a 
pacientes melancólicos e portadores de LES no âmbito do projeto de  
pesquisa denominado “Comparação clínica e metapsicológica entre 
pacientes melancólicos e pacientes portadores de Lúpus Eritematoso 
Sistêmico (LES)”, sob a coordenação da professora Maria Teresa da 
Silveira Pinheiro e do Dr Julio Sérgio Verztman. Vale ressaltar que 
esta pesquisa é realizada através de uma parceria entre o Programa de 
Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica (UFRJ), o Instituto de 
Psiquiatria (IPUB-UFRJ) e o Serviço de Colagenoses do Hospital 
Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF-UFRJ).     
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Neste sentido, entendemos que a doença somática pode ter a função narcísica de 

capturar o olhar do outro, permitindo a apropriação de uma imagem de si por parte do 

sujeito. Quando o padecimento corporal é oferecido ao olhar do outro, este passa a 

nomear o sofrimento do sujeito e conseqüentemente lhe atribui a qualidade de “portador 

de alguma coisa”. Portanto, este sujeito que não era nada até então, passa a ser alguém 

que sofre de uma doença. Desta forma, seria o outro quem atestaria a existência do 

sujeito, tecendo um discurso sobre o que se passa com seu corpo e, desta maneira, 

inserindo esse corpo no registro da temporalidade. 

Além disso, um sofrimento corporal, como uma doença somática, pode estar 

intimamente relacionado à função do corpo enquanto moldura narcísica na medida em 

que essa doença delimita o corpo, colocando este em relevo. Ou seja, é o corpo que está 

em cena. Sendo assim, ele precisa ser delimitado e nomeado. A imagem corporal 

confere ao Eu uma gestalt. Quando essa unidade não se sustenta, o sujeito tem sua 

própria identidade posta em xeque. O reconhecimento desse tipo de sofrimento corporal 

por um outro poderia lhe devolver a idéia de representação do corpo próprio, 

possibilitando a noção de continuidade no tempo ao sujeito. 

Com o atravessamento do olhar materno no estádio do espelho, o melancólico 

construiria o que Lambotte (1997, p.175) denomina  “moldura vazia”. O olhar da mãe não 

enxergaria no bebê a completude. Portanto, o melancólico apresentaria certo 

estranhamento diante de sua própria história. Se pensarmos que o que foi construído no 

estádio do espelho não passou de uma moldura vazia, devemos nos interrogar sobre a 

representação corporal desse sujeito. Parece haver uma dificuldade com relação à 

representação de sua própria imagem corporal, uma vez que essa imagem não teria 

continuidade no tempo (PINHEIRO, 1995a). Lembremos que é a representação corporal 
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que confere uma unidade primeira ao sujeito. A noção de alteridade está intimamente 

articulada à possibilidade de se representar, de representar o corpo próprio (FREUD, 

1923/1996). Lambotte (2000) sugere que o corpo do melancólico é qualificado de 

desconhecido, animado por uma vida estranha, já que se trata de uma presença que foge 

constantemente. A representação ou imagem corporal está em íntima relação com as 

referências de tempo e espaço, sendo que tais referências possibilitam uma 

historicização. Nesta perspectiva, história, origem, imagem e tempo podem ser 

articulados. Na melancolia, temos a imposição do tempo presente; a imagem é parada; a 

história comporta estranheza. O melancólico tem como referência somente o tempo do 

presente, o que aparece em seu discurso através de um relato minucioso de sua vida, que 

aponta para a fatalidade:  

 

“Predomina na escuta aos pacientes melancólicos a sensação de que 

estejam lançados num tempo sem moratória, ilustrado por uma atualidade 

esmagadora (...) O círculo se fecha na presença de um objeto sucessivamente 

idealizado” (MARTINS, 2002, p.2).  

 

O objeto idealizado do melancólico comportaria a possibilidade de lhe emprestar 

uma identidade. Logo, a perda ou a perda iminente deste objeto colocaria em xeque a 

manutenção da própria imagem de si. Esta imagem forjada precisaria da crença na posse 

de tal objeto, para ter continuidade e garantir a existência do sujeito. 

Neste contexto, voltamos a afirmar que acreditamos encontrar na melancolia 

alguns impasses no que diz respeito à constituição de uma imagem de si que tenha 

continuidade no tempo. O melancólico localiza-se no tempo do presente, sob o olhar da 

verdade. Deste modo, ele crê apenas no que pode ser capturado por sua percepção.  A 

imagem só tem valor quando diante de seus olhos. Ela não tem duração no tempo e, 
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sendo assim, não comporta modificação alguma nem possibilita o engano. A imagem 

deve ser precisa. Cada imagem deve corresponder a um cenário que pode ser descrito 

minuciosamente (PINHEIRO & MARTINS, 2001). Ressaltamos que apreendemos a 

imagem de si do melancólico como uma imagem a ser alcançada, de forma que sua 

busca estaria necessariamente vinculada à busca da própria imagem, isto é, de uma 

identidade (CUNHA, 1992). Portanto, a questão da imagem de si, na melancolia, estaria 

diretamente relacionada ao narcisismo enquanto construção subjetiva possibilitada 

através da relação com o outro. 

Em Freud (1917/1996), temos que na melancolia uma perda está em jogo, mas o 

sujeito não reconhece conscientemente o que perdeu. Freud afirma que, por vezes, o 

melancólico pode até saber quem perdeu, mas não o que perdeu nesse alguém. É neste 

sentido que Freud aponta que esse sujeito se identifica com o objeto perdido e essa 

perda objetal se transforma numa perda do Eu, pois trata-se de uma perda de “natureza 

mais ideal” (op.cit., p.251). O que marca a melancolia é o fato do Eu se encontrar 

inibido e devemos sublinhar que o Eu também está ligado à imagem de si, ou seja,  a 

uma identidade. Desta maneira, a imagem pela qual o sujeito pode se reconhecer fica 

sem consistência, isto é, esvaziada. De alguma forma o objeto agencia uma perda para o 

Eu que põe em jogo a imagem de si (CUNHA, 1992) . 

Se pensarmos no objeto do melancólico como o olhar do outro que confere uma 

imagem subjetiva, podemos entender o sofrimento corporal como um recurso. 

Oferecido ao olhar do outro, tal sofrimento seria nomeado e isso teria conseqüências 

que já foram mencionadas anteriormente. Desta forma, o sujeito melancólico poderia 

ganhar uma identidade. O júbilo da criança diante do espelho por si só não confere uma 

identidade ao sujeito. É necessário que um adulto com igual encantamento confirme que 
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essa imagem pertence ao infans (LAMBOTTE, 2000). Portanto, o que consideramos 

como essencial é o olhar do outro que investe a criança que tem lugar em seu desejo. A 

construção imaginária de uma unidade corporal só é feita a partir do investimento de um 

outro, representante do mundo externo, que nomeia o bebê e produz enunciados sobre 

ele. O olhar desejante da mãe permite que o bebê se aproprie de uma imagem dotada de 

atributos relacionados aos valores parentais. Isto é, antes que o sujeito possa falar de si, 

ele é falado e até mesmo inventado por um outro; na fantasia de um outro. Isso é o que 

fornece suporte ao sujeito para que ele possa minimamente se nomear. 

No caso da melancolia, temos o que Lambotte definiu de forma bastante 

interessante na seguinte frase: “Esquecido por um olhar que não se dignou voltar-se 

para ele, o melancólico viu-se negar uma existência que nem mesmo teve tempo de lhe 

pertencer” (LAMBOTTE, 2000, p.85). Neste sentido, o sofrimento corporal dá 

condições ao sujeito de capturar esse olhar para que seu corpo possa ser contornado, 

manipulado, historicizado e funcionar como uma moldura narcísica. 

O que encontramos aqui em evidência é a iminência da perda dos limites 

corporais e do próprio Eu, ameaçando a experiência de continuidade. Face à ameaça de 

fragmentação e falência egóica, o corpo é investido de maneira que possa fazer o sujeito 

experimentar seus limites, seu contorno, para que o sujeito possa se reconhecer 

enquanto uma unidade narcísica. A unidade narcísica desempenha uma função de sutura 

ilusória, sendo essa ilusão extremamente necessária. Sendo assim, entendemos que é o 

corpo que vem em socorro do sujeito frente à impossibilidade da imagem de si, já que o 

Eu se constitui como uma projeção de superfície. Mas essa imagem só pode ser 

apropriada pelo sujeito a partir do olhar do outro, que vem atestar sua existência. 
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Vale ressaltar que o endereçamento do corpo da histérica ao outro seria 

completamente diferente do que entendemos por oferecimento do corpo ao olhar do 

outro na melancolia. Em Freud, a questão do corpo na histeria “esbarra” na questão da 

feminilidade. Os sintomas conversivos presentes nas histéricas de Freud encenavam as 

questões do feminino no contexto daquela época, em que a sexualidade era tabu e as 

mulheres não tinham direito ao prazer e à própria sexualidade. Esses sintomas eram 

endereçados para serem interpretados. Diferentemente da melancolia, quando o corpo 

precisa ser constantemente olhado e falado por um outro para que a imagem possa 

assegurar a existência do sujeito. Nesse sentido, um sofrimento corporal como a doença 

somática pode vir a ser um recurso para o sujeito. A partir desse sofrimento, o sujeito 

pode ter o olhar e a fala do outro sobre si. Ainda destacamos que o sofrimento corporal 

por vezes não pode ser nomeado pelo próprio sujeito sem a fala do outro. Não se trata 

de interpretar o sintoma como na histeria. O corpo do melancólico seria oferecido ao 

olhar do outro para que uma imagem consistente – dotada de atributos – venha a ser 

construída. Portanto, trata-se aqui antes de uma construção. 

Na melancolia, a questão corporal situa-se na esfera do narcisismo primário. O 

impasse do melancólico estaria na constituição do Eu Ideal, ou seja, no narcisismo 

primário. Vale ressaltar que o narcisismo pode ser entendido como um momento de 

nomeação e instauração do Eu, quando outro falante se volta para o infans e localiza ali 

naquele corpo um Eu, dotando-lhe de atributos. E aqui sublinhamos que esse Eu já 

estava presente na fantasia do outro. O narcisismo seria portanto a apropriação desta 

fantasia por parte do sujeito que emerge, podendo tornar fala própria o que vem do 

outro e podendo fazer coincidir esse “si mesmo” construído pelo outro com a imagem 

especular. 
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No caso do melancólico, ele teria se identificado ao nada (LAMBOTTE, 1997), 

pois sua imagem não foi qualificada pelo outro. Por isso a construção de uma “moldura 

vazia” (LAMBOTTE, op.cit.,p.175); um corpo que corresponde somente a um reflexo 

ou a uma moldura. É um corpo que, por não ter sido qualificado pelo outro, é apenas 

radicalmente estranho. Afinal, um olhar atestou a existência desse sujeito, mas esse 

olhar não se fixou nessa imagem como um objeto privilegiado (LAMBOTTE, op.cit.). 

Portanto, a partir de um sofrimento corporal como a doença somática, o sujeito 

poderia ter seu corpo marcado por traços narcisicamente valorizados. Seria um preço a 

ser pago para o sujeito garantir a própria existência. Mostrar os efeitos desse sofrimento 

pode ser uma eventual ancoragem narcísica, pois se trata de um sofrimento encarnado e 

que pode ser oferecido ao olhar (ENRIQUEZ, M., 1999). 

 

Um retorno à clínica 

 

Neste momento, recorreremos a um recorte de um caso clínico, tentando apontar 

a possibilidade da doença somática ser utilizada como um recurso para a constituição 

subjetiva. Nesse caso, podemos notar que a questão corporal é um dos eixos centrais, 

assim como a problemática da continuidade da existência. Porém, a abordagem é 

completamente diferente da abordagem do caso clínico apresentado no segundo capítulo 

desta dissertação. No primeiro caso apresentado, o corpo foi abordado a partir de sua 

função narcísica de delimitar um interior e um exterior, formando uma imagem 

unificada. Neste caso, privilegiaremos que o sujeito se constitui a partir da nomeação do 

corpo e de si por um outro. Nesta direção, a doença somática serviria como uma 

possibilidade do sujeito constituir uma imagem qualificada. 
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Trata-se do caso de Aurora16, uma mulher de meia-idade que vem sendo 

atendida por mim há cerca de um ano e meio, através do projeto de pesquisa 

“Comparação clínica e metapsicológica entre pacientes melancólicos e pacientes 

portadores de Lúpus Eritematoso Sistêmico”17.  

Uma questão que logo se coloca diz respeito ao nome da paciente e a forma 

como esta se apresenta. Na primeira sessão, Aurora Maria, que freqüentemente se 

apresenta como “uma lúpica”, permite que eu a chame por seu primeiro nome. Após 

algum tempo de atendimento, percebo que ela é chamada pelo segundo nome por 

familiares e amigos. Então, lhe pergunto se minha percepção estaria correta e Aurora 

me responde que seu nome não tem importância. Ela diz que eu posso chamá-la como 

quiser.  

Recebeu diagnóstico de LES já adulta, mas aos 12 anos teve várias “feridas pelo 

corpo”. Na época, sua mãe tentava curar as feridas com métodos caseiros e, por falta de 

instrução, “jogou até creolina em meu corpo”. Segundo a paciente, sua mãe era muito 

ignorante e nunca teve carinho por ela. Aurora acha que sua mãe sentia raiva dela, mas 

não sabe o porquê. E acrescenta: “Nunca consegui sentir raiva de minha mãe”. 

Ela lembra da infância e diz ter saudades da época que o pai era vivo. Seu pai 

morreu quando ela estava com 5 anos. Aurora conta que lembra de sua irmã entrando 

em casa correndo e dizendo que o pai tinha morrido. Lembra do enterro, pois foi 

obrigada a ir toda de preto. Ela fala que não entendia nada e pedia para não jogarem 

terra em seu pai. Chorou durante vários dias. “Eu era muito agarrada com o meu pai. 

Dormia abraçando seus pés”. Ainda criança, teve um sonho: 

 

                                                 
16 Nome fictício  
 
17 Ver nota 15, p. 69. 
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Foi até o lugar onde o pai estava enterrado e o encontrou lá. Ele 

estava com feridas pelo corpo inteiro e disse que cada vez que ela 

chorava, abria nele uma ferida. Então, Aurora prometeu ao pai não 

chorar nunca mais. 

 

Aurora comenta que o pai sempre foi uma pessoa muito boa e prestativa. Mas 

ele caiu muito doente e ficou acamado por bastante tempo. Ela diz que herdou a 

bondade do pai. E afirma: “ele era tão bom e tinha o coração tão grande que morreu de 

coração inchado”. Nesse sentido, acreditamos que a doença somática pode ser uma 

forma de filiação, assim como a bondade e a presteza. Nota-se aqui também que a noção 

de bondade está associada ao órgão coração, mais especificamente, “coração grande”. 

Nesta perspectiva, falar do órgão seria equivalente a falar da bondade. Sublinhamos que 

esta forma discursiva que remete sempre a uma imagem é o que Pinheiro e Martins 

(2001) caracterizam como discurso imagético, freqüentemente encontrado na 

melancolia.O discurso da paciente sobre si comporta sempre referências ao corpo, muito 

valorizadas por ela. Deste modo, questionamos se a nomeação de Aurora não se dá a 

partir de um nome próprio, que indica um lugar subjetivo ocupado por ela, mas a partir 

do nome fornecido por uma doença designada pelos médicos. Lembremos que alguns 

médicos se referem aos doentes pelo nome da doença. Essa nomeação médica lhe 

qualificaria de alguma maneira. Além disso, assim ela é inserida na temporalidade, já 

que o tratamento da doença implica em nomeações de seus estados físicos, na 

observação de seu estado geral no decorrer do tempo, no uso regular de medicações e na 

freqüência ao ambulatório de colagenoses do HUCFF.  

Retomando o caso clínico propriamente, vale destacar que Aurora diz que 

sempre foi sozinha. Acha que apanhava da mãe não por causa do que fazia, mas porque 
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sua mãe tinha raiva. Ela ressalta que “não tinha ninguém”. O pai morreu, as irmãs não 

gostavam dela e diziam que ela não podia ser filha do mesmo pai por ser a única branca 

e loira. Aurora fala que sua família é “muito misturada”, e acha que seu pai é aquele: o 

único que a amou. Em suas palavras: 

 

“Meu pai prestava atenção em mim, admirava as coisas que 

eu fazia tão pequena.  Minha mãe tinha raiva de mim, minhas irmãs 

também. Eu levava a culpa do que elas faziam e apanhava; elas 

falavam que eu não era filha do meu pai por ser branquela. Minha 

mãe me batia como podia, chutava meu pulmão, me mordia. Tenho 

necessidade de deixar de existir. Tenho medo de ser usada pelas 

pessoas. Fica um sentimento de que ninguém gosta de mim”. 

 

Apesar do pai de Aurora ter minimamente lhe assegurado narcisicamente, as 

referências à “nadificação” do discurso materno são bastante importantes. Além disso, 

resta a dúvida sobre sua paternidade. Ela afirma com freqüência: “Para minha mãe eu 

era uma porcaria qualquer; minhas irmãs sempre falavam que eu não era filha do meu 

pai”.  

Aurora fala que não pode sentir dor. “Não cuido de mim, não quero lembrar de 

mim”. Ela valoriza muito o fato de apresentar-se sempre alegre, mesmo quando está 

triste. Então, ninguém têm acesso ao que sente de verdade. Não quer que ninguém saiba 

da sua dor. Ela fala que tem que ser a alegria e deve ajudar as pessoas. Ou é a alegria, 

ou não é nada. A paciente diz que é uma pessoa alegre, assim como o pai, e todos 

gostam dela. Fala que se mostra alegre, mas que sempre carregou uma tristeza muito 

grande. Não sabe se tem essa tristeza porque sofreu muito, se é por causa de sua mãe, da 

morte do pai, ou por causa das irmãs. “A tristeza sou eu”. Ela acrescenta que ninguém a 
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conhece de verdade e ainda afirma que gostaria de “fazer tudo pelos outros” e ficou 

muito triste porque não pôde doar um rim ao vizinho, que precisava fazer um 

transplante. Ela coloca que, se não pode ajudar as pessoas, não serve para nada.  

Aurora tem medo de perder as pessoas de que gosta e prefere sentir dor por elas. 

No entanto, as dores obedecem a uma classificação: 

 

 “Tem a dor física e a dor do sozinho. A dor do sozinho é uma 

depressão. Não falo, nem escuto. Fico oca, vazia. Mas é diferente de 

quando entro na paisagem, como na parede. Tenho medo de ficar 

louca”.  

 

Ao falar na “dor do sozinho”, a paciente descreve um estado em que se encontra 

algumas vezes: como se estivesse fora do tempo e do espaço. 

Sobre as referências ao corpo, também destacamos que quando ela sente raiva, 

tem vontade de “marcar” o corpo do outro. Certa vez, atirou-se de um carro em 

movimento porque foi tomada por muita raiva no momento em que discutia com o 

marido e teve vontade de enforcá-lo ali mesmo. Para não fazer isso, jogou-se para fora 

do carro. Ela também relata alguns episódios dissociativos, quando morde o marido e o 

filho e dos quais nada lembra. Em geral, sabe da ocorrência desses episódios porque tem 

o corpo marcado por alguém que tenta contê-la. Após esses episódios, Aurora sempre 

relata uma sensação de “vazio”. Aqui nos questionamos se esse vazio descrito pela 

paciente teria alguma analogia com a noção de perda da certeza de si de Ferenczi. 

Nossa impressão é que a única maneira dela lidar com a raiva é através  do ato. 

Ela diz que não pode ter raiva, pois tem que ser uma pessoa alegre, que esteja sempre 
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disposta a ajudar o outro. A raiva provoca enorme estranhamento. Ela conta que 

“explode” de repente e algumas vezes relata perda de consciência e agressividade. A 

paciente apenas consegue falar nessa raiva pelos relatos de alguns episódios, quando ela 

é capaz de violentar quem quer que seja (em geral, mordendo) e de se violentar. E aqui 

cabe ressaltar que esses episódios de extrema raiva geralmente deixam marcas no corpo 

de Aurora ou no corpo do outro. O “corpo marcado” é muito valorizado pela paciente 

justamente porque é o que denuncia o vivido. Vale ressaltar que, assim como o Lúpus 

requer olhares médicos, essas “crises” costumam fazer com que a paciente mobilize a 

família e a equipe médica.  

Num movimento parecido, durante o tempo de atendimento, por duas vezes a 

paciente parou de tomar os medicamentos que controlam sua doença. Nestas ocasiões, a 

família, a equipe médica, enfim, todos se mostram muito preocupados.  Nossa hipótese 

é a de que esses seriam recursos para lidar com a falha da imagem de si; com um 

estranhamento radical dessa imagem. Como se, diante dessa falha, restasse apenas o 

“vazio” e Aurora precisasse do olhar e do discurso de outrem a todo custo. Nesse caso, 

o discurso dos especialistas é o privilegiado. 

Ela também relata ter sentido “um vazio” quando sua filha se casou. Não 

conseguiu chorar, apesar da emoção; ficou “parada, congelada”. “Pensava que tinha 

perdido minha filha, mas não tinha. Tive certeza disso quando ela foi até a minha casa 

na segunda-feira”. Além disso, comentou que ficou “muito inchada e enorme como um 

sapo” porque não conseguiu chorar. Vale destacar que a paciente afirma ter Síndrome 

de Sjögren18, apesar de não ter esse diagnóstico médico confirmado e chorar bastante 

nas sessões. Ela sempre faz referência aos sintomas dessa síndrome, queixando-se dos 

                                                 
18 Trata-se de uma doença auto-imune, cujos sintomas principais são 
secura na boca e nos olhos. 
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mesmos. Além disso, carrega consigo todo o material de apoio para os pacientes 

portadores de Sjögren. Destacamos que essa síndrome ganhou certo status, pois foi 

constituído um grupo bastante organizado que funciona como uma associação para os 

pacientes portadores de Sjögren. Podemos concluir que se trata de uma outra tentativa 

de nomeação. 

Da mesma forma, a paciente freqüenta vários grupos temáticos no HUCFF: 

grupo de lúpicos, tabagistas, etc. Neste contexto, ela diz que quer “virar gótica”, andar 

toda de preto, batom preto, esmalte preto e com pulseiras de prata, etc. Acha bonito “ter 

uma tribo”.  

Fazendo referência à sua faceta lúdica, Aurora conta que brinca escondido, 

trancada em seu quarto. A brincadeira preferida é com as bonecas. Esse é o seu segredo. 

Ela me fala de suas brincadeiras e de todo o seu cuidado com as bonecas de maneira 

bastante infantil. Afirma que não podia brincar com as bonecas que ganhava do pai 

quando criança, pois sua mãe não permitia. Quando o pai morreu e a família mudou, 

essas bonecas ficaram na casa antiga e sua mãe disse que elas teriam sido roubadas. 

Aurora passou a trazer suas bonecas para as sessões. Cada boneca tem um nome 

e uma particularidade. Todas as bonecas são bebês do sexo feminino, têm o corpo de 

pano e geralmente são encontradas no lixo, sujas e rasgadas. Sendo assim, é preciso 

“costurar um novo corpinho para elas”. A paciente valoriza muito poder ter um 

segredo. A brincadeira é um segredo e seus outros segredos são relativos ao corpo: fez 

duas tatuagens, pretende fazer mais uma, mas “tem a barriga aberta”. Segundo Aurora, 

ela passou por algumas cirurgias na barriga e só ela sabe que “o ponto não cicatriza”. 

Mesmo “com problema de cicatrização”, a paciente gosta de fazer tatuagens e desafia 

médicos: “Eles vão brigar comigo”. Mas ela enfatiza: “O corpo é meu”. 
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Talvez Aurora se organize subjetivamente, ocupando um lugar extraordinário, 

de estranheza e diferença. Esse lugar é o da lúpica, da paciente de Sjögren, da adulta 

que brinca como criança, da única branca e loura da família, da criança pequena que 

trabalha e ajuda a família, de quem só é alguma coisa servindo ao outro e se oferecendo 

ao olhar do outro.  

Por vezes, podemos aproximar sua forma de subjetivação ao funcionamento 

falso self.  Porém, reconhecemos que Aurora é capaz de articular um discurso singular 

sobre si, apesar da radical estranheza que por vezes se impõe. E, principalmente, ela é 

capaz de brincar. 

Para finalizar, sublinhamos que Aurora nos indica poder ocupar um lugar de 

diferença não só na doença. Ademais, ela ainda se encontra no início do processo 

analítico. Apostamos que ela possa, de alguma outra forma que não implique num 

sofrimento corporal, apropriar-se do próprio corpo e construir uma imagem de si 

consistente que dure no tempo.   
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  Considerações Finais 
 

No início deste trabalho, indicamos nosso interesse 

pelo tema da pesquisa por este ter surgido no bojo de 

questões impostas pelo mundo atual. Se nossa vertente 

teórica é a psicanálise e pretendemos tratar da 

constituição subjetiva, nada mais justo do que recorrer ao 

contexto contemporâneo na tentativa de responder a questões 

impostas pelo sujeito da atualidade.  Entendemos que a 

psicanálise trata essencialmente do que faz questão para o 

sujeito e este está necessariamente inserido no contexto de 

sua época. Afinal, a psicanálise não se ocupa de um sujeito 

natural, mas de um sujeito constituído a partir da relação 

com o outro, imerso na cultura. 

Dessa forma, apontamos o quanto a problemática do 

tempo, no que diz respeito ao modo do sujeito lidar com o 

tempo, é atual. De acordo com Vaz (2003): 

 

Na modernidade, a fragmentação e a velocidade 

propiciadas pela vida urbana podiam ser elogiadas 

(...) O elogio da fragmentação e da velocidade 

torna-se problemático neste nosso mundo engendrado 

pelas tecnologias da informação (...) Enquanto a 

descoberta da eletricidade, por exemplo, só pôde 

alterar o padrão da sociabilidade com a iluminação 

das cidades, as novas tecnologias de informação 

imediatamente transformam o modo como nascemos, 

aprendemos, sonhamos, lutamos e morremos” (Ibid, 

p.77) 

 

Porém, um estudo acerca da relação do sujeito com o 

tempo na contemporaneidade é justamente o caminho que 
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pretendemos seguir com o término desta dissertação. Neste 

momento, nos limitamos a indicar que, se a relação com o 

tempo mudou, também temos grandes transformações na relação 

do sujeito com o corpo, como as técnicas de body-building, 

por exemplo. Paradoxalmente, o corpo passou a ser tratado 

como última fronteira e último reduto. Ele não se adapta à 

velocidade da informação, mas torna-se o maior bem do 

sujeito. 

Portanto, o corpo ganhou relevo no cenário atual. 

Tanto na ciência, quanto na experiência de cada um. Dessa 

forma, a psicanálise veio a se ocupar do corpo, cujas 

manifestações parecem apontar para um caminho diferente dos 

apontados na histeria.  

Nesta perspectiva, localizamos o presente trabalho, 

que tem como objetivo fazer algumas considerações sobre a 

constituição subjetiva, no que diz respeito ao corpo e à 

continuidade da existência. 

Primeiramente, teorizamos sobre a noção de corpo 

fundada pela psicanálise: um corpo de linguagem. Em suma, 

no primeiro capítulo, delineamos a noção de corpo na obra 

freudiana, privilegiando os textos de Freud a partir de 

1914, quando o narcisismo passa a garantir a existência do 

sujeito.  

Destacamos que podemos conceber a subjetividade, “Sua 

majestade o bebê”, como uma invenção de dois adultos. Os 

pais projetariam nos filhos todas as perfeições como uma 

indenização narcísica. Nesta direção, Lacan (1949/1998) 

propõe o estádio do espelho, ressaltando a importância do 
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olhar do outro para a constituição do sujeito. A mãe, ou 

quem cuida do bebê, designaria atributos a esse bebê, 

localizando um Eu ali naquele corpo. O corpo seria o 

elemento propiciador de uma unidade. Imagem corporal e 

alteridade encontram-se atreladas.  

Nesse sentido, a imagem de si  comporta estranheza por ter sua origem numa 

exterioridade.  A partir dessa indicação, fizemos uma leitura do texto de Freud de 1919, 

“O Estranho”, quando podemos entender que o fenômeno do duplo seria uma vacilação 

da imagem de si, imagem que tem sua origem no olhar do outro. Quando essa imagem 

vacila e a estranheza se revela, o sujeito é lançado num vazio de significação. Durante 

essa dissertação, a temática da estranheza pôde retornar, porém, como uma estranheza 

radical, apontando para uma falha na imagem de si.  

A relação do sujeito com o corpo e com o tempo foi privilegiada, 

sendo abordada principalmente através da questão da continuidade da 

existência. Sendo assim, recorremos a Winnicott e Ferenczi. Podemos 

pensar que ambos nos apresentam o trauma vinculado à ameaça à 

continuidade da existência. Além disso, os dois autores estão de acordo 

quanto à importância do outro na constituição subjetiva. Encontramos 

semelhanças entre o funcionamento falso self proposto por Winnicott e o 

quadro clínico dos traumatizados de Ferenczi. Arriscamos afirmar que 

esses autores abrem a possibilidade de concebermos formas de 

organização subjetiva frente ao trauma, tendo a noção de corpo e a idéia 

de tempo como balizadores centrais. Vale ressaltar que, ao longo desse 

trabalho, apresentamos recortes de dois casos clínicos como duas 

formas possíveis do corpo estar implicado na organização da 
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subjetividade. Ambos os casos indicavam a questão da ameaça à 

continuidade da existência como problema central. 

Nesta direção, aproximamos a identificação com o 

agressor de Ferenczi à identificação na melancolia proposta 

por Freud em 1917, a partir das indicações de Abraham & 

Torok (1995). Vimos que o modelo de identificação na 

melancolia, diverso do da histeria, é o mesmo modelo de 

incorporação – termo proposto por Abraham & Torok (1995) – 

da teoria do trauma de Ferenczi. Isso nos permitiu abordar 

a melancolia como uma forma de subjetivação.  

Em linhas gerais, aproximamos a melancolia à teoria 

ferencziana do trauma. Também aproximamos o quadro clínico 

dos pacientes traumatizados de Ferenczi ao funcionamento 

falso self  postulado por Winnicott. Com isso, optamos por 

seguir a indicação de Pinheiro (1993): consideramos a 

melancolia uma organização subjetiva que inclui o quadro 

clínico do traumatizado de Ferenczi e o do falso self de 

Winnicott. Não se trata de um único quadro clínico, mas de 

quadros que obedeceriam à metapsicologia da melancolia. 

Na tentativa de delinear a metapsicologia da 

melancolia, utilizamos a obra de Lambotte. A autora define 

a melancolia através da imagem de uma moldura vazia. O que 

haveria seria uma identificação ao nada, ou seja, uma 

existência sem atribuição alguma por parte do outro. De 

acordo com Lambotte, o olhar da mãe atravessaria o bebê. 

Esse bebê não ocuparia lugar majestoso algum. Isso 

acarretaria a apropriação mimética do outro na tentativa de 

forjar uma identidade. Restaria um enorme sentimento de 
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estranheza em relação a si; uma falta de realidade. A 

imagem corporal não teria duração no tempo. Assim, a 

questão central do melancólico giraria em torno da 

possibilidade de existir. 

Podemos concluir que essa montagem da moldura vazia se 

dá, numa leitura ferencziana, face à falta de um fiador. 

Segundo uma leitura Winnicottiana, essa construção se dá 

face à ausência da mãe suficientemente boa. Mas em ambos, o 

que estaria em jogo seria uma ameaça à continuidade da 

existência. 

Diante disso, propomos a implicação da doença somática na 

constituição subjetiva de modo que ela pode se tornar um recurso que o 

sujeito se utiliza. O corpo doente é nomeado a todo tempo por um outro 

convocado a tratá-lo. Desta forma, um discurso sobre a doença é tecido. 

A partir disto, o sujeito se apropria desse discurso como sendo um 

discurso sobre si, garantindo a continuidade de sua imagem no tempo a 

partir da inserção do corpo no registro da temporalidade. 

 

 

 

Sobre a temporalidade 

 

No livro de Ana Elisabeth Cavalcanti e Paulina Rocha (2001), as autoras dão 

voz ao testemunho de Williams (1992), uma autista que quando adulta escreve uma 

autobiografia, na perspectiva de positivar um modo de subjetivação. Elas ressaltam 

principalmente a estranheza de Williams frente ao mundo e entendem que esta fala das 
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soluções que pôde encontrar frente às experiências de ameaça de não-continuidade da 

existência, “quando a sensação de existir de forma integrada e contínua num tempo foi 

fortemente abalada” (CAVALCANTI & ROCHA, 2001, p.119). 

Essa mesma autobiografia é mencionada no artigo “Escuta Psicanalítica e Novas 

Demandas” (PINHEIRO, 2002), onde a autora destaca que Williams inaugura seu livro 

dizendo:  

 

"Lembro do meu primeiro sonho, ao menos o primeiro que minha 

memória registrou. Eu me deslocava no branco, no meio de um espaço 

vazio. Só o branco com , no entanto, alguns flocos de cores luminosas que 

me envolviam. Eu passava através, eles me atravessavam. É o tipo de coisa 

que me fazia rir”19 (WILLIAMS, 1992 apud PINHEIRO, op. cit., p.172). 

 

Pinheiro (2002) comenta que podemos dizer várias coisas sobre esse relato: 

trata-se de um sonho com um único personagem, cuja cena é apenas uma descrição de 

percepções visuais e corporais, em que não podemos prever a cena seguinte, que não é 

conseqüência de uma cena anterior e por conta disso tem uma imobilidade no seu 

movimento. De acordo com a autora, esse relato pode indicar um modo de produção 

fantasmática que aponta para uma relação peculiar com a temporalidade, pois nele não 

há uma seqüência de imagens com intervalos entre elas. Neste caso, não há um tempo 

contínuo como numa narrativa. Temos uma sucessão de imagens instantâneas que 

colocam em risco a possibilidade de sentido (PINHEIRO, op. cit.). 

Sendo assim, podemos pensar numa temporalidade que não é 

linear e não pressupõe continuidade. Ela comportaria fragmentos que 

                                                 
19 Tradução de Pinheiro (2002). 
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não estão necessariamente interligados. Nesse sentido, podemos ter 

imagens pontuais.  

A pergunta que fazemos nesse momento é a seguinte: seria dessa ordem a 

temporalidade no mundo contemporâneo? Lembremos que, para muitos autores, o que 

marca o mundo de hoje é a velocidade da informação e o modo como ela é capaz de 

influenciar nossas vidas hoje. Todos devem ser dinâmicos, ágeis. A temporalidade que 

não se dá num tempo linear, dispensando enredo, ou seja, dispensando texto, é a 

temporalidade da era digital.  

A sociedade de consumo, que traz o imperativo do gozo de forma tão marcada, 

prega que o sujeito deve gozar hoje porque o amanhã é incerto. Como nos diz Fortes 

(2000), o sujeito é obrigado a ser feliz na atualidade. E logo! Diante do imperativo de 

gozo, não há possibilidade de adiamento. O tempo a ser vivido é o do presente, o que 

provoca enorme angústia no sujeito, que não se imagina no futuro. Esse é o tempo do 

trauma, provocado pela falta de sentido que põe em xeque a certeza de si. E diante da 

falta de certeza, a felicidade aparece como um bem de consumo concreto. Ser feliz é, 

por exemplo, alcançar um determinado padrão de imagem corporal mesmo que para 

isso seja preciso intervir na concretude do corpo, passando por diversas cirurgias 

plásticas a fim de transformá-lo. Além disso, o corpo não pode envelhecer ao longo do 

tempo. Ele é tratado simplesmente como uma imagem que deve fazer o sujeito gozar. O 

tempo, a dor e a história não são considerados. Daí nosso interesse em dar continuidade 

a esse trabalho, a fim de elucidar a relação do sujeito com o tempo na 

contemporaneidade, tirando as conseqüências disso principalmente no que diz respeito à 

questão do corpo. 
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Ao término deste trabalho, percebemos que devemos aprofundar a questão do 

tempo na psicanálise, já que desde o texto do “Projeto para uma psicologia científica” 

(1895), Freud se ocupou do estudo da memória. A partir daí é que podemos falar num 

aparelho psíquico de memória. Essa noção de aparelho psíquico foi muito cara a Freud 

para a concepção da histeria. Tal concepção se fundamenta na idéia de a posteriori e 

pressupõe uma historicização. Portanto, o aparelho psíquico é apresentado como um 

aparelho de retardo, funcionando basicamente no tempo do a posteriori. 

No entanto, o que percebemos no discurso dos sujeitos de hoje? Um 

texto imagético, de imagens pontuais que não tecem uma trama. Apenas a 

referência ao tempo presente, como se houvesse uma falta de história. Isso 

teria relação com o tempo do trauma freudiano de 1920? A teoria do trauma de 

Ferenczi poderia nos dar algumas pistas ao apontar para o tempo do trauma 

como o tempo do presente? 

Fora do âmbito da psicanálise, alguns autores acreditam que, 

atualmente, vivemos no tempo da antecipação. O passado tornou-se virtual e o 

futuro é “vivido” no presente, antecipadamente. Ou seja: não temos certeza do 

passado e o futuro determina o presente, descaracterizando-se como futuro a 

ser imaginado. Sendo assim, resta apenas o presente. Esse presente 

instantâneo, que não pressupõe história. Uma imagem sem conexão com uma 

cena anterior e que é antecipada a fim de proteger o sujeito do engano e da 

dúvida. 
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