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RESUMO 

O presente trabalho teve como objeto de pesquisa o sonho e sua função na 

evolução psíquica, desde as vivências corporais primárias marcadas pela sensorialidade, 

até a conquista da palavra e a construção da subjetividade. Esta investigação partiu da 

clínica psicanalítica, com pacientes apresentando estados depressivos com dificuldades 

de nomear os afetos angustiosos, que se precipitaram na situação regressiva do setting 

psicanalítico, desencadeados a partir de um trauma arcaico, proveniente de uma perda 

objetal abrupta, vivida pelo sujeito, como uma falha básica ambiental ocorrida em tenra 

idade. 

O recorte realizado nesta investigação procurou estudar o fenômeno onírico 

partindo-se do pressuposto de que é um paradigma na constituição do psiquismo, bem 

como da situação psicanalítica, gerando novos significados na cadeia representacional, 

bem como seu papel preponderante de ligação da angústia arcaica, direta, vivida pelo 

sujeito, em situações traumáticas a uma angústia simbólica, que sinaliza a vida em suas 

reviravoltas, produzindo, assim, experiência. Neste sentido, procuramos circunscrever o 

sonho e sua função de tecelão da dor e da angústia, num período caracterizado pela 

depressão, para o sujeito, marcando uma transição dentro do processo clínico e nos 

rumos de sua subjetividade. 
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ABSTRACT 

This article presents a study on dreams and their function in mental evolution, 

from the primary physical and sensory experiences to the achievement of speech and the 

construction of subjectivity. The investigation is based on psychoanalytic clinical work 

with patients in states depression and with great difficulties in naming the affects that 

torment them. These patients are precipitated into a regressive situation in the 

psychoanalytic setting, caused by an early trauma caused by the abrupt loss of an object, 

this loss being experienced by the subject as a basic failure of the environment at a very 

early age. 

The approach taken in this article is to study the phenomenon of dreams based on 

the pre-supposition that dreams are a model for the constitution of both the mental 

apparatus and the psychoanalytic situation, dreans also generate new meanings in the 

chain of representations.Also discussed is the major role of dreams in connecting early 

and direct anxieties, lived by the subject in traumatic situations, to symbolic anxiety in 

life, with its inevitable reversals, thus producing experience. Dreams are described here 

in their function as screens for pain and anxiety during a period characterized by 

depression, marking a transition in the clinical process and in the road toward 

subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

De toda memória somente vale 
o dom esclarecido de evocar os sonhos. 

(Antônio Machado, in Borges, J.L. O livro dos sonhos) 

 
Na estreita duração de nossas vidas tudo 

permanece ali, angustiosamente presente; as 
imagens do Eros e as premonições da morte nos 

alcançam em todo sonho; o fim do mundo começou 
conosco e não dá o menor sinal de querer terminar; 

o filme do qual iludíamos ser somente espectadores, é a história de nossa vida. 
(Italo Calvino. O caminho de San Giovanni) 

 

Embora desde tempos remotos destino e enigma fossem considerados parceiros 

inseparáveis da vida humana, a história, por meio de seus mitos, lançou o homem numa 

odisséia, levando-o à sua decifração. Os avanços da filosofia, da ciência e a arte como 

expressão, nos mostraram o quanto o homem busca saber quem é, e qual seu percurso 

no mundo. Mesmo que à primeira vista o destino possa parecer uma barreira 

intransponível, sempre houve uma forte tentativa de dominar essa invencibilidade. Uma 

das primeiras expressões dessa busca originou-se das tragédias gregas. Nelas os homens 

dramatizavam o conflito entre razão e certeza versus paixão e desconhecido. Os 

personagens eram movidos por forças poderosas envoltas em mistério que os 

arrastavam a ações intempestivas, demonstrando o caráter irracional daquilo que 

viviam, ficando à mercê de paixões, violência e equívocos. Não obstante, possuíam 

igualmente coragem e amor à verdade para seguir em seu percurso: eles lutavam na 

cena do drama, representando, desta forma, a capacidade humana de resistir aos 

infortúnios, transformando desdita em sabedoria. Esta, aqui entendida como o 
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conhecimento desse drama até então vivido, mas não conhecido. Nesse caso, a luta com 

o destino acaba por ser uma utopia que leva o homem num ciclo infindável, até a morte, 

a conhecer-se. 

No mito de Édipo, a vontade de conhecer a verdade, levou-o a desvendar seu 

próprio destino. Foi por meio desse mito que a representação da busca da verdade se 

mostrou como um paradoxo, pois ao mesmo tempo em que colocou o homem defronte a 

ela, pela sua astúcia e determinação, também o confrontou com sua fragilidade e 

desamparo. Muito embora o confronto com o destino pudesse ser compreendido como 

algo já traçado e inviável de mudanças, é justamente esse percurso que o levará a 

transformações. 

Surge, assim, ao sujeito, a possibilidade de encontrar a maneira pessoal de lidar 

com sua história, sendo a única saída para que destino e sabedoria possam caminhar 

juntos; não tanto mais fadado à ignorância das forças impelentes que levam ao 

precipício das paixões desmedidas, mas, sob a égide do conhecimento, capacita-se para 

enfrentá-las. O encontro dessa sabedoria levaria o sujeito ao encontro de sua própria 

subjetividade. 

Cabe tecer aqui algumas considerações sobre esse tema. Berlinck, em seu texto 

“Tempos de Édipo – a psicanálise entre a razão e a tragédia”, traça uma relevante 

diferenciação entre o sujeito do Iluminismo, advindo do pensar racional, trabalho do 

intelecto, ou seja, a razão triunfante frente ao anterior obscurantismo. Nos diz o autor: 

... para os homens do Iluminismo, a razão está longe de ser uma 
espécie de herança – ela é, sim, uma aquisição possível. Portanto, em 
lugar de constituir uma espécie de tesouro, ou “banco de dados”, como 
diríamos hoje, a razão é uma força intelectual original cuja função 
maior é a de guiar o intelecto no caminho que leva à verdade.1 

Dessa forma, a razão deve submeter tudo ao espírito crítico da razão, o qual 

produzirá o novo e o verdadeiro, como as superstições e os ídolos. “O movimento 

mental das ‘Luzes’ repousa no pressuposto do avanço constante, historicamente 

necessário, de uma racionalidade que pouco a pouco ‘ilumina’ as sombras do erro e da 

                                                           
1  BERLINCK, M. T. Psicanálise da clínica cotidiana, p. 209. 
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ignorância.”2 O cogito de Descartes é a base desse pensamento. Pensamos, logo 

existimos. Mas quem somos nós? 

Foi na época da “certeza inabalável do cogito”3 que Freud viu-se diante da 

aventura dos sonhos, seus, e os de seus pacientes. Ele abre seu livro A interpretação dos 

sonhos (1900) com a citação de Eneida de Virgílio: “Se não puderes dobrar os deuses 

de cima, comoverei os deuses infernais”,4 aludindo às forças subterrâneas inconscientes 

que descentralizam o sujeito da razão, e fazendo-o vislumbrar-se com suas capacidades 

desconhecidas, por vezes aterradoras e transformadoras. É, portanto, aproximando-se de 

um mito grego que a psicanálise se funda e se volta a uma outra noção de sujeito, não 

mais o do Iluminismo, mas a do inconsciente. Nos diz Berlinck: “... se sujeito há na 

teoria freudiana, ele se constitui pela descoberta do inconsciente por Freud, que se dá 

paulatinamente, através de uma práxis”.5 Práxis freudiana que faz surgir um sujeito da 

ordem do inconsciente, “... lugar de uma ruptura, porque o sujeito freudiano é sempre o 

lugar marcado por um intervalo aberto entre as instâncias tópicas pré-consciente – 

consciente e inconsciente”.6 Nesse sentido, a verdade no entender da psicanálise é a 

verdade do sujeito, e não a da universalidade do cogito. Da mesma maneira, saber e 

conhecimento atingem uma dimensão diferente daquela que a razão iluminista 

preconizava; estamos diante, então, do enigma da esfinge, do saber e do conhecimento 

do desejo que constitui o sujeito psicanalítico; e, por conseguinte, sua subjetividade 

marcada pela falha, pelo lapso, pelo sonho. Somos feitos da matéria dos sonhos. 

Dessa forma, a ignorância repousaria não mais na falta de razão, como no 

Iluminismo, mas em não considerar o desejo e todas as forças relacionadas a ele, como 

participantes da vida humana. Algo escapa à razão iluminista, ao racionalismo; e assim 

Freud, aproximando-se do mito grego do Édipo e fazendo dele o emblema da 

psicanálise, funda a noção de sujeito psíquico, o sujeito do inconsciente, e das paixões 

                                                           
2  Ibid. 
3  Ibid., p. 212. 
4  FREUD, S. (1900). A interpretação dos sonhos, p. 17. 
5  BERLINCK, M. T. Op. cit., p. 215. 
6  Ibid. 
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que escapam ao domínio da razão. O que seria o fenômeno onírico senão o encontro do 

homem com ele mesmo como na caverna de Platão?: 

Imaginou o filósofo grego um bando de prisioneiros, acorrentados 
numa caverna, impossibilitados de olhar para trás, a observar as 
sombras de marionetes projetadas numa parede pela luz de uma 
fogueira. Para eles, que desconhecem a existência da fogueira, as 
marionetes são seres reais. Um dos cativos é solto, a contragosto, e vê 
de perto as marionetes, a fogueira e, por fim, ao sair da caverna, a luz 
natural do sol e o mundo exterior. De volta ao interior da caverna, ele 
leva consigo uma visão do real inalcançável por seus companheiros.7 

(...) 

 ... entre as trevas da ignorância – ou as penumbras da intuição – e a 
luz da consciência.8 

É no caminho desse sonho que chegamos à consciência e, assim, a evolução é 

marcada por essa conquista: a sombra do que é subjetivo articulado à sua objetividade, e 

vice-versa. Freud, no texto “Sobre os sonhos” (1901), chega a mencionar que entre as 

duas concepções de sonhos, a médica e a leiga, aproximava-se mais da visão leiga, com 

toda a superstição envolvida. 

“Um dia descobri, para meu assombro, que a visão dos sonhos que mais se aproximava 

da verdade não era a médica, mas a popular, por mais que estivesse semi envolta na 

superstição”9 talvez por que, muito embora fosse uma concepção incipiente, carregava, 

enquanto semente, a questão da singularidade, do símbolo da representação, como nas 

sombras das marionetes que se projetam na caverna. É na tela do sonho que as marionetes do 

sujeito do inconsciente dramatizam a cena de seu drama, e ao acordar o sujeito vislumbra, 

pela sua narrativa para o outro e sua interpretação, o encontro com sua subjetividade. 

Desta forma, aproximamo-nos do tema desta pesquisa: o sonho, sua função de 

ligar afetos a imagens, bem como sua relação com a evolução psíquica; mais 

especificamente, a manifestação onírica como uma primeira figurabilidade possível 

unida a um afeto intolerável. E a correlação do percurso da angústia como afeto 

doloroso no corpo, e, a sua passagem ao psiquismo, como sendo a conquista da 

subjetividade. 
                                                           
7  Ibid., p. 212. 
8  Ibid. 
9  FREUD, S. (1900). A interpretação dos sonhos, p. 572. 
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Assim, o destino dos homens parece ter a inegável tarefa de ligar as vivências 

primordiais em uma história singular, tornando-se uma conquista inefável. Dar nome ao 

que é indizível, traduzir em palavras aquilo que é sentido e percebido em imagens 

surgidas do âmago do corpo, é a maneira encontrada de construir uma história própria. 

Em outras palavras, transformar vivência em experiência é o caminho para o 

autoconhecimento. 

Sabemos que a vivência da dor, do sofrimento, bem como a dominação das 

paixões, só encontram um lenitivo por intermédio da fala a alguém que possua escuta 

atenta, permitindo aos homens apropriarem-se de sua história, de seu destino, para 

poder refleti-lo, e talvez modificá-lo, e, desta maneira, tornar-se sujeito dela. Estar 

fadado a um destino é diferente de ter acesso a conhecê-lo. Julgamos ser relevante fazer 

uma distinção entre fado e destino. Bollas no livro Forças do destino10 traça 

comparações entre os dois: O fado estaria diretamente relacionado a um oráculo, algo 

que foi profetizado, nesse sentido relacionado às palavras dos deuses, enquanto destino 

estaria mais relacionado à ação, uma seqüência de ocorrências; em outras palavras, 

como o homem poderia incidir nesse destino, em detrimento do fado, àquilo que foi 

falado ou o que é vivido inadvertidamente. Ora, sabemos que a conquista da 

subjetividade, aqui entendida como a aquisição de um sentimento de identidade, é um 

longo percurso no qual o sujeito esbarra em percalços, entendidos como sofrimentos e 

sintomas que justamente anunciam ser necessária uma decifração. Observamos, na 

clínica, que muitas dessas vivências advêm de circunstâncias traumáticas, resultando 

numa paralisação em seu processo de amadurecimento e no funcionamento que rege a 

unidade somatopsíquica, aqui entendida como a condição do sujeito processar as 

vivências sensoriais sob um âmbito simbólico. As paradas referidas podem ser 

reconhecidas por meio de sintomas repetitivos que submetem o sujeito que, utilizadas 

como tentativas vãs e precárias de resoluções de conflitos e de estancamento da dor e do 

sofrimento, levam a uma ruptura, resultando numa expressão somática sem sentido, em 

detrimento da expressão psíquica. 

                                                           
10  BOLLAS, C. (1989). Forças do destino: psicanálise e idioma humano. 
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É relevante assinalar que o processo que conduz à simbolização deve ser 

compreendido como a capacidade de representar psiquicamente o vivido sensorial, o 

qual é conquistado no encontro com o outro. E será mediante esta relação que o sujeito 

entrará em contato com sua realidade psíquica, compreendendo-a e discriminando-a dos 

objetos externos, do mundo que o cerca. Este reconhecimento surge com relevância no 

decorrer do amadurecimento. Uma das saídas que o sujeito encontra para dominar a 

incipiência de elaboração psíquica pode ser o sintoma somático, ou a atuação febril, 

descaracterizada de sentido, quando o sujeito é invadido por intensas estimulações as 

quais, não tendo a oportunidade de serem qualificadas, servem para descarga, uma 

elevação exacerbada de estimulações que parece descompensar o organismo. Poder-se-

ia pensar que esta elevação desmedida, esse excesso denominado de traumatismo, 

excederia o limiar possível de elaboração através do pensamento e da reflexão, em 

decorrência de uma incipiência do aparelho psíquico, ou resultante desse excesso 

tornado insustentável à elaboração. O processo de integração psicossomático, portanto, 

necessitaria ser realizado a partir do encontro com o outro, levando à capacidade de 

traduzir em palavras o que outrora foi vivido no corpo. Desta maneira, o surgimento do 

sonho, neste panorama, parece ser o momento da passagem do inefável para o 

conhecido, tomando forma e sentido. 

O sonho, nessa medida, poderia conter a dramaturgia, o enredo para essa 

operação. Embora muitos pacientes nos contem, nos primeiros encontros, infindáveis 

histórias acerca de sua vida e o fado pelo qual se submetem, só nos é permitido, de fato, 

configurar o conhecimento do sofrimento deles, na relação transferencial; melhor 

dizendo, o destino só nos é revelado na convivência terapêutica, via transferência, 

quando emoções e sentimentos brotam na relação, permitindo o surgimento de sonhos 

que nos oferecerão subsídios para a compreensão daquilo que até então era-lhes 

totalmente enigmático. 

O interesse pelo fenômeno onírico partiu dos próprios sonhos surgidos no decorrer 

de nossa análise, que durou alguns anos. O significado de muitos deles nos acompanha 

até hoje e vem se enriquecendo com muitos outros; conforme a relação com nosso 
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mundo interno e externo, bem como com nossos objetos amorosos, vão sofrendo 

mutações; da mesma maneira, a experiência clínica nos colocou sempre atenta com os 

momentos em que nossos pacientes contavam-nos seus sonhos, e o uso que faziam 

deles. 

Com o passar do tempo, nosso interesse enveredou-se também pela pesquisa da 

correlação entre o fenômeno onírico e a vulnerabilidade somática. Nossa experiência 

clínica voltou-se para o atendimento de pacientes que apresentavam distúrbios 

somáticos, que eram relatados em sessão, sem haver uma ligação propriamente dita com 

a dor psíquica, nem tampouco com suas histórias ou conflitos. Podíamos perceber que 

freqüentemente esses sujeitos apresentavam uma vida psíquica pobre em 

representações, ou seja, qualquer ligação afetiva ou capacidade metafórica era retirada 

de seus relatos, e os sonhos como fenômeno de articulação ou de reflexão não eram 

trazidos, ou eram vividos como estranhos. Desta forma, fomos dando-nos conta do 

quanto esses sujeitos não dispunham de condições para expressar suas dores psíquicas – 

entendidas aqui como indissociáveis das dores do corpo – a não ser pela ação irrefletida 

ou pela somatização. 

Porém, não foram somente essas observações clínicas que inspirariam este 

trabalho, mas um caso em particular que parecia reunir elementos apreciáveis para nos 

lançar ao estudo do sonho e sua correlação com a linguagem somática e a aquisição da 

subjetividade. 

O caso que dá corpo a esta pesquisa pretende recortar a manifestação de um 

fenômeno onírico como articulador de uma vivência traumática que até aquele momento 

não tinha tido oportunidade de ser elaborado, talvez por ter sido vivido ainda num 

estágio pré-verbal, necessitando, assim, ser revivido e reelaborado na situação 

psicoterapêutica. Nossa busca voltou-se à pesquisa da linguagem somática, mais 

precisamente o que circunda a memória corporal e o sonho, bem como a relação e a 

significação que um trauma pode ter para o sujeito, ou até onde uma perda ainda em 

tenra idade poderia influenciá-lo em seu desenvolvimento, num momento em que o 

recurso da palavra e dos mecanismos apreciáveis do aparelho psíquico ainda não 
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estavam constituídos. Considerar, desta maneira, os caminhos da angústia e suas 

transformações durante o processo. 

O caso em questão, o qual será abordado posteriormente com maiores detalhes, 

refere-se a uma paciente que buscou auxílio terapêutico num momento em que sentia-se 

deprimida e muito temerosa de vir a ter um colapso psíquico, durante sua terceira 

gravidez, sendo que a segunda resultara em aborto. O processo psicoterapêutico 

empreendido nessa ocasião levou-a a uma viagem regressiva aos primórdios de sua 

vida, pontilhada pela perda de sua mãe aos 10 meses, bem como de outros 

acontecimentos que marcaram sua infância. Tomada pelas experiências da gravidez, 

parto e puerpério, iniciou um processo de revivescência desse período, trazendo 

inicialmente um sonho emblemático e, posteriormente, uma situação com o filho, de 

cunho somático, que viria marcar a reconstituição da cena traumática originária, dentro 

do setting psicoterapêutico. Os episódios referidos culminaram com sucessivos sonhos e 

elaborações relevantes em seu quadro clínico, fios condutores em direção à reconstrução 

de sua história, que até então parecia estar paralisada em seu prosseguimento, 

representada pelo aborto da segunda gravidez e o temor de que isso novamente 

ocorresse. 

As questões que brotaram nessa época, advindas dessa experiência, foram: Qual a 

função do sonho na evolução psíquica? Qual o uso feito pelo paciente do relato de seus 

sonhos? Este relato seria o início de articulações que o levariam a um conhecimento 

mais profundo de si mesmo? Que mudanças ocorreriam no processo terapêutico após o 

relato destes? Seria o fenômeno onírico uma proteção para o sujeito, e um processador 

das ocorrências somáticas? 

Vimos constatando, por todos esses anos de trabalho clínico, e como supervisora 

de casos em psicossomática numa clínica-escola, que o sonho é um organizador da 

economia psicossomática no processo de desenvolvimento, pois quando ele é lembrado 

pelo sujeito no processo psicoterapêutico, parece já se ter aí um sinal de que foi 

acionada uma certa organização do psiquismo, o que propiciaria uma ampliação do 

inconsciente recalcado, constituindo, desta maneira, uma outra forma de proceder 
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psíquico, além daquele regido pela economia, mas rumando em direção à nomeação e à 

tradução de sentimentos e fantasias. 

No entanto, a experiência clínica igualmente nos ensina que, em alguns momentos 

do processo, a capacidade de sonhar e representar é substituída pela ação. A hipótese 

que pretendemos expor é a de que o sonho é um elo de ligação para a angústia, mais 

precisamente entre angústia automática, a qual possui como característica a dimensão 

econômica, ou seja, a que se refere a uma descarga somática ou atuação, e a angústia 

sinal que se torna um dispositivo do ego para se defender ante uma situação de perigo. 

Dessa maneira, podemos observar que tanto os sonhos intrapsíquicos, ou seja, a 

manisfestação surgida durante o sono, quanto ao que chamar-se-á de encenações 

oníricas, situações clínicas em que o paciente utiliza o setting psicanalítico como palco, 

usando o psicoterapeuta como personagem para compor uma cena restauradora de uma 

vivência traumática, tornam-se formas de busca de ressignificação, e posterior 

elaboração. A encenação onírica, além de ser percebida como um acting out, poderia ser 

compreendida como o umbral do sonho, um arremedo desse, já entrelaçado pelo 

processo primário. Na encenação onírica parece haver um excesso de afeto encarnado o 

qual não consegue ser comunicado oralmente; parece não ser mediado pela reflexão, 

diferente do sonho noturno que revela e oculta o sentido afetivo e o drama envolvido, 

guardando uma distância do vivido traumático. Pensamos nesse afeto encarnado como o 

que Joyce McDougall denomina de “ato-sintoma” que ocupa “o lugar de um sonho 

nunca sonhado”.11 

Portanto, o presente estudo visa aprofundar a investigação da função onírica no 

amadurecimento humano, abrangendo um trajeto que se inicia nas relações primárias até 

a conquista da subjetividade, aqui compreendida como a capacidade do “indivíduo 

possuir graus sucessivos de autopercepção que vão desde a auto-reflexão intencional, a 

qual se torna uma conquista tardia no desenvolvimento, até o mais sutil senso de 

individualidade, no qual o indivíduo se encontra dotado da capacidade de refletir seus 

sentimentos e pensar sua experiência, integrando-a à sua história de vida.”12 
                                                           
11  MCDOUGALL, J. Em defesa de uma certa anormalidade, p. 134. 
12  OGDEN, T. H. “Sobre o espaço potencial”, p. 82. 
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Desde Freud, em A interpretação dos sonhos (1900), o fenômeno onírico é motivo 

de investigação, partindo de dois eixos básicos: é o guardião do sono e é realização de 

desejos, sendo que este trabalho memorável descobria um método, revelando-se uma 

via privilegiada para o inconsciente. Foi justamente nessa obra que o esboço do que 

seria chamado posteriormente de primeira tópica se configurou, fornecendo os pilares 

mestres da psicanálise. 

No entanto, o fenômeno onírico foi ampliado por Ferenczi, atribuindo a este uma 

função traumatolítica. Diz esse autor: 

Assim, uma definição mais completa da função do sonho seria 
(em vez de: ‘o sonho é uma realização de desejo’): todo e qualquer 
sonho, ainda o mais desagradável, é uma tentativa de levar 
acontecimentos traumáticos a uma resolução e a um domínio 
psíquicos melhores, no sentido, poderíamos dizer, do esprit d’escalier 
o que na maioria dos sonhos é facilitado por uma diminuição da 
inteligência crítica e pelo predomínio do princípio do prazer.13 

Essa afirmação nos leva a uma outra dimensão do caráter onírico, indo justamente 

ao ponto daquilo que pretendemos investigar acerca do sonho: aquele que tece os 

traumatismos, levando-os à sua elaboração, possibilitando uma conquista para o sujeito, 

costurando seu corpo e, por conseguinte, sua história; portanto, levando-nos a refletir 

sobre a trajetória da constituição do corpo e sua subjetivação, sendo o sonho construtor 

desse percurso. 

 

 
O corpo sendo mediado pelo sonho 

 

O intuito, neste trabalho também é o de correlacionar o nascimento para o sujeito 

de um corpo psíquico, que passa por uma fisiologia marcada pelo erógeno, a partir do 

fenômeno onírico. Ou seja, o campo do sonho acaba sendo o nascedouro do sujeito 

psíquico, a rede que sustenta o sujeito após o impacto do traumatismo, ligando seu 

excesso. 

                                                           
13  FERENCZI, S. (1934). Obras completas. Psicanálise IV, p. 112. 
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O estudo está baseado no fundamento de que sem sonho não pode haver a 

constituição de uma subjetividade (e, sem corpo, não há sonho), que se inicia numa 

imagem corporal constituída pela mãe, a qual investe libidinalmente o pequeno ser que, 

num primeiro momento, precisa ser sonhado por ela. Nesse sentido, qual o alcance do 

sonho, dado que ele é estruturante e parece ser o nascedouro do sujeito psíquico? 

Referir-se ao sonho, na clínica, compreende pensar a transferência, campo onde 

surge, e num método, sua interpretação. No entanto, o presente trabalho pretende investigar 

o sonho como uma função da vida psíquica, indagando qual o lugar ocupado dentro da 

trajetória do sujeito; ou seja, o sonho como função de ligação psíquica da angústia. 

Dessa maneira, a pesquisa parte da constatação de que o bebê humano nasce 

desamparado, e, embora possuindo um funcionamento fisiológico que lhe atribui um 

certo corpo, ele necessitará ser investido libidinalmente para que este corpo ganhe outra 

dimensão – o corpo erogenizado. 

No início da vida essa função está a cargo da rêverie14 materna, que sonha as 

vivências somáticas primordiais do bebê, auxiliando na pára-excitação de estímulos 

excessivos provenientes tanto do ambiente, quanto pulsionais, além de processá-los pela 

função alfa. Esse processamento é compreendido pela transformação de elementos brutos, 

primitivos (sentidos neste corpo primevo), chamados elementos beta, em formações que 

serão sonháveis futuramente, ajudando a formar uma pele psíquica continente. Neste 

sentido, o sonho está na gênese da constituição do humano, da passagem de uma 

animalidade para aquilo que passa a ser sonhável, pensável, algo pertencente ao terreno 

do humano, de um corpo fisiológico para um corpo erógeno, representado. 

 

 
Situando o sonho dentro de uma perspectiva psicopatológica 

 

Situar o fenômeno onírico dentro da visão da Psicopatologia Fundamental é uma 

tarefa que exige retomar uma questão: quando surgem os sonhos na evolução humana? 

                                                           
14  O termo rêverie foi cunhado por Bion em 1962, no livro Aprendendo com a experiência, e designa a 

capacidade de captar o estado emocional do bebê, desintoxicá-lo e devolvê-lo numa forma possível 
de ser tolerado por ele, sendo esta capacidade, segundo ele, um componente da função alfa. 
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Esta indagação nos remete necessariamente aos primórdios de constituição do 

psiquismo, envolvendo o sujeito numa perda e ao seu conseqüente desamparo original, 

sendo a dor, a depressão e a angústia o sentido inicial da permanência no mundo. O 

lema neste período primitivo é a sobrevivência, e a palavra mestra é a necessidade, 

entendendo-se cuidados e proteção como incumbência do ambiente. Uma frase de Freud 

em “Inibição, sintoma e angústia” (1926) alude a este princípio. “Há muito mais 

continuidade entre a vida intra-uterina e a primeira infância do que a impressionante 

cesura do ato do nascimento nos teria feito acreditar”15. Esta cesura nos convoca aos 

inícios e à constituição de uma pele psíquica, a qual Anzieu se refere em seu livro Eu-

pele. Em outra ocasião tratava-se da questão de o sonho ser a condição possível de 

tornar a dor interna, promovendo uma articulação com a própria vida do sujeito, não 

sendo apenas uma expulsão das múltiplas excitações advindas da catástrofe. Nesse 

sentido, a perda do Nirvana levaria o sujeito a sentir dor e alucinar o objeto perdido, 

como defesa contra ela. “O lugar do fenômeno onírico seria, então, o de processamento 

dessa linguagem possível – ponte entre o sentir e comunicar o sentido.”16 Desta forma, a 

noção de uma pele psíquica que vai se conformando como um espaço articulador de 

sentido, representações e afetos ligados, compõe o quadro desta pesquisa, situando a dor 

no cerne da constituição do desenvolvimento do sujeito, sendo o sonho o meio campo 

articulador. 

Berlinck menciona que a Psicopatologia Fundamental “está interessada em 

suscitar uma experiência que seja compartilhada pelo sujeito.”17 Trata eminentemente 

de uma experiência surgida de uma relação, “... uma posição médica, no sentido grego 

desta palavra, quando se refere ao médico de cidadãos”.18 Para ele, “... o psicopatólogo 

fundamental deve se interessar vivamente pela Psicopatologia Geral e deve visitá-la 

com freqüência devida sem, no entanto, pretender habitar essa outra posição”.19 

                                                           
15  FREUD, S. (1926). Inibição, sintoma e angústia, p. 137. 
16  GROMANN, R. M. G. Dor e sonho: reflexões. In BERLINCK, M. T. (org.). Dor, p. 62. 
17  BERLINCK, M. T. e FÉDIDA, P. A clínica da depressão: questões atuais. In Berlinck, M. T. (2000). 

Psicopatologia fundamental. 
18  Ibid. 
19  Ibid. 
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Ainda segundo Berlinck, a dor humana reivindica uma escuta que a transforme em 

experiência, sendo necessária “... a constituição de um aparelho psíquico, uma 

organização narcísica do vazio, parte do sistema imunológico que depende de um longo 

caminho para se constituir, passando, além da dor, pela depressão e pela angústia.”20 

Nesta direção, a depressão compreenderia um tempo de recolhimento necessário 

para a recuperação do sujeito frente à dor de uma perda, sendo, ao mesmo tempo, 

constituinte de um espaço psíquico e, num segundo momento, portador de pensamentos. 

É relevante ressaltar que há dois momentos importantes nesse percurso: tanto a 

organização de um espaço psíquico quanto o momento posterior, o da inauguração do 

surgimento da fantasia, tornam-se fundamentais. E é nesse momento que as ligações 

entre afeto e representação, como matriz simbólica do psíquico nascem enquanto 

paradigma de um movimento na configuração psíquica: a do trabalho. Sonho e luto 

parecem estar intimamente correlacionados. O labor do luto, saída da depressão, vem 

interligado ao labor do sonho, um tempo de contemplação do mundo psíquico. Em 

capítulo posterior, este assunto será abordado com maior especificidade. 

O fenômeno onírico, desta maneira, passa a ter uma função de ligação sob a égide 

de Eros, pulsão de vida, e Berlinck nos assinala que a saída deste estado é marcada pela 

depressividade, pelas brotações psíquicas e pela saída da lentificação e amortecimento 

próprios do início deste estado. 

Em suas palavras: 

A alucinação fantasmática, caracterizando o sonho como psicose 
controlada seria, então, a manifestação imaginária, propriamente psíquica, 
aparecendo na saída da depressão hibernal e, por isso, manifestação 
endógena do vivo inanimado, no acordar da sensorialidade, que é 
autística. (...) Este novo estado afetivo do aparelho psíquico em que 
brotam sensações, imagens, denomina-se depressividade, um estado 
primaveril do psiquismo, no qual o vivo deixa de ser inanimado para 
manifestar com pujança, sua sensorialidade e seu imaginário.21 

Desta maneira, sendo o sonho um paradigma da constituição do psíquico, seria a 

condição possível da saída da caverna hibernal, onde pode se constituir novamente 

                                                           
20  Ibid., p. 227. 
21  Ibid., p. 82. 



 24

depois do traumatismo da perda do objeto. O estado depressivo estaria se alternando na 

vida humana e contribuindo para o implemento da constituição e da reconstituição 

psíquica, quando da passagem do sujeito por situações de difíceis elaborações. Não seria 

algo a ser conquistado e encerrado, mas as superposições de experiências impactantes 

intercaladas com estados depressivos, e sua posterior saída, por meio do sonho, seriam o 

percurso e o ciclo inevitável da vida humana. Sem estes momentos de introspecção 

hibernal pouco se constituiria de novas aquisições para a ampliação do acervo psíquico 

humano. Em outras palavras, sem depressão não há sonho e, por conseguinte, sem este 

último não há complexização do processo psíquico, bem como a constituição da 

subjetividade. Diante disto, a primeira alucinação onírica implicaria uma primeira forma 

de representação, uma tentativa de ligação da experiência primitiva, que marcará tantas 

outras. 

Assim, como nos afirma Fédida, “A situação analítica pode ser descrita como um 

lugar, caso estejamos de acordo para reconhecer-lhe uma organização cênica cujo 

paradigma é o sonho.”22 

Desta forma, o processo psicanalítico se pautaria pela condição do sonho, ou seja, 

o analista necessita sonhar a sessão com seu paciente, e, nessa medida, é um fenômeno 

que nasce da intersubjetividade. É, portanto, na depressividade, na ocasião em que o 

sujeito, egresso de sua cavidade hibernal, poderá flanar em afetos, fantasias e sonhos, 

sendo a angústia o afeto preponderante do medo da catástrofe. 

Dado que a experiência do sonhar funciona como ligação, resta-nos indagar a qual 

ligação se refere. Esta questão se baseia tanto no que concerne a constituição de um 

corpo erogenizado, ou seja, relacionadas à noção de apoio e de relações de objeto, 

quanto às ligações realizadas pelo sujeito a partir da angústia, afeto primordial humano. 

Para tanto, é necessário considerar tanto as passagens que a angústia realiza do somático 

ao psíquico, quanto correlacioná-las à dor da perda como um trauma e seu possível luto 

por meio da depressão. 

                                                           
22  FÉDIDA, P. Nome, figura e memória, p. 61. 



 25

A perda e a dor vivida pelo sujeito e sua conseqüente depressão operam uma 

marca no sujeito, tornando-o angustiado. A angústia é o afeto primordial humano que 

sinaliza uma catástrofe já ocorrida em tempos arcaicos. 

Segundo Berlinck, “A angústia habita o humano contribuindo decisivamente para 

a sua caracterização como espécie psicopatológica.”23 

Sendo a angústia afeto fundamentalmente humano, há de se realizar uma 

diferenciação legada por Freud em sua obra, na passagem da primeira para a segunda 

teoria da angústia: da automática para sinal. 

O termo angústia automática nos conduz a uma concepção econômica referindo-

se a uma reação do sujeito, caracterizada por uma descarga em ato ou por meio de 

sintomas somáticos diante de uma situação traumática. Assim, o sujeito se vê na 

contingência de ter que dominar um excesso de excitações dos quais não está aparatado 

psiquicamente, seja por um afluxo demasiado, ou por apresentar uma incipiência 

simbólica para a sua elaboração. 

A angústia sinal diz respeito a uma passagem metapsicológica relevante, pois nos 

conduz à idéia de que este sinal é disparado pelo ego para defender-se de um perigo que 

advém do mundo interno do sujeito. “A expressão sinal de angústia põe em evidência 

uma nova função da angústia que faz dela um motivo de defesa do ego.”24 

Não há pretensão de se estender demasiadamente neste assunto, porém é mister 

assinalar que embora a dimensão econômica nunca deixe de coexistir com a dimensão 

dinâmica do funcionamento psíquico, abre-se para o sujeito um modo diferente de lidar 

com a angústia, caracterizado pelas ligações possíveis desta a um representante. Se a 

angústia é o afeto resultante do desamparo, há duas maneiras de dominá-la: por um 

modo econômico, por meio da descarga, ou por meio de ligações com um representante 

psíquico. Neste sentido, poder-se-ia mencionar que o sonho seria o elo de ligação entre 

a primeira e a segunda teoria da angústia, um excesso de energia sem ligação, a qual 

requer um trabalho, o trabalho do sonho. 

                                                           
23  BERLINCK, M. T. Psicopatologia fundamental, p. 232. 
24  LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J.-B. Vocabulário da psicanálise, p. 633. 
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O percurso da investigação 

 

Esta pesquisa teve como marca essencial a narrativa sobre uma experiência clínica 

fundamentada na psicanálise, como teoria, método terapêutico e de investigação do 

inconsciente, ocupando Freud e Ferenczi lugares de destaque. 

Desta narrativa foi realizado o recorte do estudo do sonho enquanto uma função, 

mencionada anteriormente, acenando como preponderante o estudo da evolução 

psíquica do sujeito, desde seus primórdios, até a constituição da subjetividade. Assim, 

alguns autores foram de inestimável contribuição, como Donald Winnicott, Melanie 

Klein, Wilfred Bion, Thomas Ogden, Christopher Bollas, representantes da linhagem 

inglesa de psicanálise, os quais contribuíram de maneira aprofundada para o estudo do 

estabelecimento das primeiras relações objetais e na pesquisa da técnica e do manejo 

clínico; Chaim Samuel Katz e Serge Léclaire, apresentaram-se como autores 

imprescindíveis, auxiliando na interlocução das concepções sobre a constituição do 

corpo erógeno do sujeito, e o papel da conflitiva edípica na evolução do psiquismo, 

possibilitando um diálogo entre as filiações inglesa e francesa da psicanálise, bem como 

as ricas conceituações dos psicanalistas da Escola Psicossomática de Paris, e Joyce 

McDougall com seu pensamento inovador, possibilitando-nos debruçar sobre a 

compreensão do indizível na clínica psicossomática. No que concerne à psicopatologia, 

a pesquisa coloca-se eminentemente na posição da Psicopatologia Fundamental e dos 

autores Manoel Tosta Berlinck e Pierre Fédida que lançam uma luz ao lugar da 

subjetividade nas psicopatologias contemporâneas. 

O capítulo que se segue traçará um perfil do caso clínico, recortando e discutindo 

sua trajetória, levando em consideração momentos significativos que ocupam este 

estudo: o desdobramento do capítulo pretende ressaltar a importância do nascimento 

pulsional, a constituição do corpo erógeno inicialmente instituído pela função da mãe, 

tornando-se uma aquisição própria, subjetiva. Posteriormente, salienta-se o percurso da 

construção do psíquico. 

Após este primeiro aporte, propomos delinear uma perspectiva histórica do estudo 

do sonho, desde Sigmund Freud, passando por Sándor Ferenczi, que o compreende 
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tendo uma função traumatolítica; a vertente inglesa, com Wilfred Bion e a função 

materna de rêverie, e Donald Meltzer dando ênfase ao sonho do analista. Por último, 

porém não menos importante, a visão da psicossomática pelo referencial dos autores da 

Escola Psicossomática de Paris que atribuíram ao sonho uma função organizadora nas 

relações entre os fenômenos somáticos e psíquicos. 

Em seguida, deter-nos-emos nos aspectos relativos ao desenvolvimento inicial 

humano, dando ênfase às considerações acerca de uma teoria da mãe e sua correlação 

com a instalação do sujeito em seu corpo, e com o estabelecimento das relações 

objetais. Pretendemos propor como o nascimento da realidade psíquica surge mediada 

pelo sonho, sendo a subjetividade uma conquista. 

Na esteira desta última noção, o capítulo posterior dedicar-se-á a prosseguir nas 

correlações entre subjetividade e Psicopatologia Fundamental, tendo Manoel Tosta 

Berlinck e Pierre Fédida como autores que embasam o eixo de argumentação. A 

intenção é situar o sonho sob esta perspectiva, aludindo a este um lugar de observação e 

reflexão. 

O capítulo conclusivo procurará realizar um arremate do trajeto realizado, na 

tentativa de determinar novos alcances da pesquisa, vislumbres de novos 

desdobramentos. 
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1 

O NASCIMENTO PSÍQUICO POR MEIO DO SONHO 

Do sonho 
 Alba conta-me sempre seu sonho pela manhã 

Alba dorme para ela: Alba sonha para mim. 

Lessing, in Ferenczi, S. Obras completas 

 
— Agora está sonhando. Com quem sonha? 

— Sabes? 
— Ninguém sabe. 

— Sonha contigo. E se deixasse de sonhar, o que seria de ti? 
— Não sei. 

— Desaparecerias. És uma figura de um sonho. 
Se este rei despertasse, te apagarias como uma vela. 

Lewis Carrol (1871), Alice na terra do espelho, 

in Borges, J.L. O livro dos sonhos 

 
Nos processos dos seus sonhos, o homem se exercita 

para a vida futura. 
Nietzsche, in Borges, J.L. O livro dos sonhos 

 

 

Primeiro movimento: o relato de uma saga 

 

Quando Nina me procurou dizia que uma nuvem negra a acompanhava, sempre 

pronta a desaguar numa tempestade. Tinha olhos expressivos, fixos em mim, parecia 

assustada, embora falasse com uma certa determinação acerca de sua vida. Parecia 

estar bem casada, tinha um filho de 3 anos; estava grávida de 5 meses, tendo um aborto 

anterior à gestação em andamento; dizia ter medo de se alegrar com a nova gestação e 
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também perdê-la. Perdera a mãe quando contava 10 meses, de “nefrite mal curada”, e 

o pai, aos 15 anos, por suicídio. Fora criada pela avó materna a qual denomina de 

melancólica. Seu irmão mais velho fazia tratamento com lítio para psicose 

maníacodepressiva, e temia por ter o mesmo mal. Dissera-me que pensara em fazer o 

mesmo tratamento que o irmão, no entanto ficara grávida e optara por um tratamento 

psicoterapêutico em razão de não poder se medicar. Ao dar andamento ao seu processo 

comigo, passava as sessões contando-me sua vida desde os primeiros tempos: a vida no 

interior com seu avós, por quem nutria grande gratidão. Relatava-me com grande 

estranhamento o fato de nunca ter se desvencilhado de seu passado. Fez, nesse período, 

algumas associações e considerações com a nuvem negra, metáfora recorrente, 

utilizada para denominar uma tristeza que a invadia freqüentemente, embora estivesse 

vivendo, na atualidade, situações as quais considerava como sendo de “muita 

satisfação”. Parecia presa num passado, o qual não sabia mais como exorcizar. Temia 

freqüentemente “pôr tudo a perder”: casamento, filhos, profissão. Parecia ser uma 

nuvem negra devastadora que a impossibilitava de viver inteiramente sua vida presente. 

“Algo me puxa para o passado”, dizia inconformada. Minhas impressões a seu respeito 

variavam, ora percebendo-a como uma mulher vibrante e resoluta, ora coberta com um 

véu negro que demonstrava um desânimo e uma dor a qual não se dissipava. Do que 

estava me falando? De que dor e de que desespero se referia? A mortes tão 

longínquas? O que se aderira a ela de forma tão intensa e que não havia tido a 

condição de ser elaborado? Ouvia seus relatos que eram pontilhados por associações 

referentes a escavações geológicas, culturas distantes, revelando sua formação 

profissional. Muitas vezes, indagava-me se não estava presa a essas escavações 

justamente para tentar refazer, recriar vivências dolorosas e primitivas de uma outra 

“era”, onde sentia-se desamparada ou próxima à morte. Em outros momentos, Nina 

olhava-me com o olhar vago, com seus grandes olhos perdidos num tempo que parecia 

perdido para ela. Nesses momentos, repetia que não sabia o que fazer com sua vida e 

com suas dúvidas sobre ela e suas relações. Nessa ocasião, punha-me a par de seus 

medos e terrores de não “segurar” sua gravidez, embora não apresentasse qualquer 
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dificuldade ou complicação orgânica. Parecia estar me anunciando uma catástrofe da 

qual ainda não tinha idéia, muito menos eu, nem de como, nem de quando iria ocorrer. 

Naquela ocasião, não fazia idéia do que viria posteriormente. A tempestade se armava 

no horizonte. Parecíamos estar em compasso de espera. Espera do quê? Contava 

acerca de seu primeiro filho, o cuidado que lhe despendia, criteriosa com sua 

alimentação e com sua maneira de educá-lo, procurando não ser demasiadamente 

exigente com suas atitudes maternas, nem muito permissiva. Parecia sempre buscar 

uma referência de equilíbrio em suas ações, embora, por vezes, demonstrava em seu 

relato dúvidas se desempenhava bem essa função. Relatava-me sobre seu 

relacionamento com o marido, segundo ela, amoroso, porém, “inábil” com a 

administração financeira doméstica. Sentia que precisavam ultrapassar dificuldades 

nesse âmbito, que a meu ver eram situações que mais pareciam projeções da vivência 

que tivera com seu próprio pai. Nina temia que seu marido não possuísse estrutura 

para sustentar sua posição dentro da família, embora tivesse um lar e uma rotina 

doméstica que pareciam adequadas para a idade que tinham. Contava-me a respeito 

das lembranças de sua avó, a qual sentia nunca satisfazer plenamente. Dizia que por 

mais que a visitasse e lhe levasse o bisneto ou lhe mostrasse a gravidez recente, sentia 

que ela demonstrava uma tristeza perene em seu olhar. Dizia: “Acho que minha avó 

nunca se recuperou da perda de minha mãe.” Parecia esperar compensá-la por isso. 

Segundo ela, a relação com seu pai sempre fora difícil e parecia que buscava-o 

desesperadamente através de outras figuras como seu avô materno, seu sogro e seu 

marido. Figuras masculinas ainda fragmentadas para ela. Com seu pai tivera uma 

relação ambivalente. Em primeiro lugar, porque ele refizera sua vida ao lado de outra 

mulher, após a morte de sua mãe. Depois, por ser inicialmente um homem de posses 

tendo dilapidado seu patrimônio, segundo ela, em função de inabilidade administrativa, 

relações com sócios de reputação duvidosa, e por conta de uma doença degenerativa 

que o acometeu nessa época. Por não tolerar essa avalanche catastrófica, veio a se 

suicidar quando a própria estava na adolescência. Até essa data mantinha com seu pai 

uma relação cordial, distante, quase mítica, quando nas férias vinha buscá-la e a seu 
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irmão, para viajarem e passearem. Nessa ocasião, por vezes, encontrava-se com suas 

meias-irmãs, fruto do segundo casamento de seu pai. Segundo Nina, sentia-se 

“contente”, mas invadida por uma série de sentimentos, dúvidas, indagações acerca de 

seu amor por ela; talvez, por ciúmes e, por sentir-se de “segunda categoria”. Dizia que 

sentia muito não ter podido morar com ele. Sentia-se enciumada dessa outra família, 

dessas outras filhas, embora mantivesse uma relação amistosa com ela. Lembra-se de 

festas que chegavam a freqüentar juntas. A relação com seu irmão fora sempre de 

cuidado, pois sofria de distúrbio bipolar, com momentos de depressão profunda e 

euforia que vieram a ser mitigados posteriormente quando iniciou um tratamento com 

lítio. Casou-se, também, e pôde constituir um certo equilíbrio; no entanto, temia muito 

que ele tivesse o mesmo fim de seu pai. Quando seu pai suicidou-se, disse ter sentido 

um misto de tristeza e raiva por ele não ter pensado nela e no irmão. Deixou-lhe uma 

herança de dívidas às quais estava às voltas na época do processo psicoterapêutico. 

Sentia-se traída por ele não ter cuidado como devia, nem dele, nem da herança que lhe 

havia deixado. Sentia que tinha de cuidar de algo que nunca propriamente lhe 

pertencera. Envolveu-se bastante com seu estudo e com seu trabalho. Conheceu seu 

marido na faculdade, namoraram e casaram-se. Parecia haver adotado a família de seu 

marido como a sua. Embora descrevesse sua sogra como uma figura não muito 

maternal, independente, que trabalhava fora e não tinha muito tempo para despender 

cuidados a ela e aos netos, mantinha com ela uma boa relação, sentindo alguma 

segurança e afinidade, por ser a família de seu marido ligada à arte e à arquitetura. 

Parecia orgulhar-se de ter se casado com um marido procedente de uma família 

“culta”, segundo ela. Descrevia com uma certa vaidade e orgulho o “estilo de vida” 

que procuravam dar a seu filho: boa escola, bons fundamentos e valores que pareciam 

estar mais distantes de um “capitalismo selvagem”, embora sentisse querer pertencer a 

um grupo social diferenciado. Durante esse primeiro momento de trabalho comigo 

chegava pontualmente, era assídua às sessões e parecia-me sempre disposta. Quando 

apontava na porta e a chamava, sorria-me discretamente e, com seus olhos fixos 

entrava na sala, parecendo-me sempre satisfeita pelo nosso encontro. Preocupava-se 
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com as datas de pagamento e cuidava do espaço psicoterapêutico. Dava-me a 

impressão de temer que eu não confiasse nela, que eu a visse como via seu pai e seu 

marido: negligente. Procurava sempre me dizer que gostava muito de seus encontros 

comigo: “Ah... que bom estar aqui!” Tinha a impressão de que o seu olhar era 

perscrutador para saber qual era meu estado de espírito, se estava disponível, se não 

me cansaria dela. Talvez estivesse preocupada em saber se não a abandonaria 

emocionalmente, como achava que sua avó fazia em função de seu estado melancólico. 

Parecia precisar ter certeza que estava funcionando emocionalmente com ela. Durante 

esse tempo, deixei que essas impressões me marcassem e possibilitassem a formação de 

um precipitado, o qual me conduzia a indagações que poderiam vir ou não a se 

confirmar, ao longo do processo; ou seja, durante o estabelecimento da transferência. 

Esse primeiro momento de nosso trabalho, digo primeiro, pois foi a partir de seu parto 

a termo, que muito daquilo que se anunciava com seu relato, veio a se tornar carne, 

corpo, por meio da transferência. Esse primeiro momento mítico, para mim, narrava 

uma vida contada. Foi por meio dessa narração que os movimentos oníricos pareciam 

se iniciar. O que podemos fazer nos primeiros meses de processo psicoterapêutico, 

senão observar e sonhar junto com nossos pacientes aquilo que ele nos narra? Ouvia, 

portanto, sua narração acerca de sua história, sua saga familiar, deixando-me imergir 

nesta, porém sempre contando com minha observação, para não submergir. 

 

 
Segundo movimento: o nascimento psíquico de Nina, por meio do 
sonho 

 

Após o parto a termo, e sua dieta pós natal, telefonou-me ansiosa para retornar 

ao processo, afirmando que os acontecimentos, tanto do parto quanto do pós-parto, a 

haviam sensibilizado demais, mostrando interesse em retornar às suas sessões. Logo 

que reiniciou dissera-me que o nascimento desse filho havia sido muito diferente, e que 

estranhava pois já havia passado por um parto anteriormente. Após um breve tempo de 

seu retorno, relatou-me um sonho, o qual, mais tarde, foi compreendido como o início 
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do desabamento da tempestade sempre anunciada: seu marido está dirigindo uma 

motocicleta com o filho mais velho deles, na garupa. Viu que os dois caíram num 

grande buraco. São socorridos, e levados para um hospital. Nina chegou a este 

estabelecimento, e observou o marido saindo pela porta de entrada; olhou para ele e 

percebeu, pelo seu olhar, que algo muito ruim acontecera a seu filho. Ela adentrou o 

hospital, desesperada, entrando em várias portas internas, não o achando. Até que, ao 

entrar na última, encontrou-o deitado em uma maca. Avistou uma nuvem sobre ele, 

caindo gotas, como uma chuva. Olhou e pensou o quanto era estranho, pois estavam em 

um local fechado, de onde não poderia chover. Percebeu que estava vivo, e todos 

proferiam a palavra “milagre”. Após esse relato, demonstrou estar angustiada, não 

associando o sonho com algo específico, porém, falou-me de seu medo de que algo ruim 

acontecesse ao seu filho. Chamou-me a atenção esse relato e, ato contínuo, lembrara-

me de sua nuvem sempre pronta a desaguar uma tempestade, associando-a à morte, 

perda, da chuva e da nuvem negra, como o choro sofrido de sua avó, com ela nos 

braços, quando perdera sua mãe. O milagre de ela ter sobrevivido a uma queda tão 

profunda e dolorosa. Seria essa nuvem negra que a perseguia sempre, da qual se 

queixara ao vir me procurar? Achava ser um aviso de perigo. Nina parecia estar 

imersa em fantasias angustiantes de que entraria num grande colapso, embora pudesse 

perceber recursos nela, e sua vida transcorrendo satisfatoriamente. Podia perceber 

desde o primeiro momento uma dissociação, duas vidas caminhando em paralelo: uma 

era sua vida de relações objetais, seus cuidados para comigo e para com seus 

familiares. E outra, parecia ter sido um hiato, um buraco do qual não conseguira sair, 

um colapso do qual insistia em refluir a todo instante, no presente. Parecia tomada por 

uma atmosfera catastrófica e apavorante de morte da qual se esforçava em apagar, em 

exorcizar. Perguntava-me a toda hora por que tivera o sonho referido anteriormente, 

como um fantasma que teimava em aparecer, um zumbi que não havia sido sepultado 

devidamente. Nessa ocasião, pediu-me que trouxesse o bebê, pois sentia dificuldade em 

assentar suas mamadas, e por temer deixá-lo com outra pessoa. Aceitei seu pedido, não 

sem reflexões e dúvidas; no entanto, deixei-me vivê-las atenta ao que Nina parecia 
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precisar me comunicar. O que significava aquela mãe com seu bebê à minha frente? 

Era ela própria com sua mãe, revivendo momentos tão intensos? Esparramava-se com 

ele, trocando-o, amamentando-o e, por vezes, me pedia que o segurasse, e sentia-me, 

nesses momentos, fazendo a função de avó. Sua mãe que estava morta? Observava, 

então, a situação que se transcorria aos meus olhos. Parecia querer garantias, por 

meio de meu olhar, de que tudo caminhava bem. Sentia que meu olhar era um 

referencial para que ela sobrevivesse ao seu temor do futuro. Haveria mais mortes? 

Sua vida estava em perigo? Que outra catástrofe lhe aconteceria? Era inegável que 

aquele tempo de observação do setting serviu para que ela me narrasse de outra 

maneira, por meio de uma encenação, aquilo que parecia sentir ter perdido quando sua 

mãe falecera. O véu negro que percebia desde os primeiros encontros me pareciam ser 

a projeção da atmosfera melancólica da casa de seus avós, após a morte de sua mãe. 

Seria possível que essa atmosfera, essa tristeza tivessem se iniciado muito antes, 

quando a mãe já se encontrava doente? A sensação de perda iminente vivida no 

presente, por Nina, não seria a vivência daqueles tempos em que sua mãe doente estava 

na iminência de falecer? Sua avó lhe contava que mesmo no início da doença sua mãe 

insistia em tê-la nos braços e amamentá-la. Será que essas vivências arcaicas ficaram 

registradas numa memória corporal que na atualidade do processo refluíam como 

sonhos e sensações corpóreas de colapso, quedas, nuvens-lágrimas, desamparo e 

fantasias arcaicas vividas pelo núcleo familiar quando Nina ainda era um pequeno 

bebê? Enfim, a tempestade desabara e parecia constituir um outro momento no espaço 

psicoterapêutico. Parecia ser a demarcação de um campo que identificava um tempo 

traumático, revelando-se também, paralelamente, um momento fertilizante de 

elaborações. Foi a partir dele que mudanças psíquicas se desdobraram para Nina. 

Durante a gestação, parto e puerpério todas essas fantasias e vivências arcaicas foram 

desencadeadas com grande força, e, pareciam necessitar de um outro que possuísse um 

olhar para a cena onírica da qual vinha anunciando. Freqüentemente, percebia que 

Nina me requisitava para acompanhá-la sem interferências, numa observação discreta, 

porém, atenta. Desta maneira, minha função ali era a de nomear e construir com ela 
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sua história, mantendo um fio associativo a partir do que via e ouvia dos seus sonhos. 

Cabe aqui mencionar que essa posição de escuta e observação atenta e reflexiva me 

colocaram, por muitas vezes, em dúvidas e indagações. Muitas delas relacionadas ao 

momento adequado de intervir, tendo em mente que interpretar um sonho ou nomear 

um acontecimento não me pareciam suficientes naquele momento, mas que o que 

parecia emergente era, junto com ela, construir uma trama que ficou, por muito tempo, 

esgarçada e sem sentido. Aguardar e observar seus movimentos de elaboração 

pareciam-me relevantes e exigiam de minha função psicoterapêutica um manejo do 

setting, o qual fui aprendendo no meu convívio com ela. Não se tratava de interpretar 

um sonho apenas, mas construir e constituir uma trama onírica, costurando passado e 

presente, corpo e subjetividade, a noção de mundo interno e externo. Nesse sentido, 

construir uma ponte entre a dor inominável e a história subjetiva de sua vida. Portanto, 

aguardar uma forma de se organizar no horizonte era o ponto referencial do trabalho 

analítico. Após esse momento, seu bebê, contando 9 meses, iniciou um episódio 

somático: um certo dia, Nina, dirigindo seu carro, observou através de seu vidro 

retrovisor que ele vomitava e estava prestes a se sufocar. Desesperada, breca o carro, 

pega-o em seu colo, tentando socorrê-lo, acreditando que ele morreria. Cena 

representativa do que lhe acontecia no processo psicoterapêutico. Ao olhar para trás, 

sentia-se morrendo, necessitando ser socorrida? O bebê é levado ao pediatra e é 

diagnosticado refluxo (vômitos em jato após as mamadas.). A pediatra ministrou-lhe 

uma medicação e acalmou-a dizendo-lhe que esse mal cessaria com o desenvolvimento 

dele. Outros episódios ocorreram e Nina, nessa ocasião, ficara prostrada sem poder vir 

à sessão. Não conseguia levantar-se, alegando estar deprimida e desanimada. No dia 

em que pôde retornar às sessões, dissera-me que sentia medo de uma morte iminente, 

que temia pela sobrevivência de seu filho e pela dela. Nessa ocasião, pude lhe dizer que 

parecia que passagens da sua vida emergiam e precisavam de uma elaboração. Que 

parecia que desde o aborto vivido com o segundo filho até a atualidade, o fantasma de 

um colapso a invadia implacavelmente, pedindo um sentido. Que esse colapso, na 

verdade, já havia lhe acontecido muito antes do aborto, e eram o remanescente das 
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vivências arcaicas com a perda de sua mãe. Ficara bastante emocionada e silenciosa 

nesta sessão, e posteriormente à prostração parecia recuperar-se de um mal que a 

perseguiu durante muito tempo. Em algumas sessões subseqüentes trouxe o bebê já 

recuperado e numa dessas, ao trocá-lo, percebendo sua vitalidade, indagou-me se já 

deveria comprar um andador, ou se deveria acompanhá-lo para engatinhar e dar seus 

primeiros passos sem esse artefato. Dissera-lhe que parecia que estava percebendo 

vida nela e em seu bebê – que ele estava crescendo e dali a algum tempo o veria 

andando. Que parecia que a tempestade estava se amainando, dando lugar à vida e à 

bonança. Sorriu, dizendo acreditar que isso parecia estar lhe acontecendo pela 

primeira vez. 

 

 
Terceiro movimento: uma sucessão de sonhos elaborativos –  
fios condutores de sua subjetividade 

 

Após esse momento conturbado pude me dar conta de que algo havia se 

constituído ali. Muito havia por vir, ainda, mas parecia ser o alvorecer de movimentos 

– um flanar após um período de recolhimento e prostração. Após esse tempo de 

trabalho de luto, uma sucessão de sonhos ocorreram. Nessa época, Nina não mais 

vinha às sessões com seu bebê. Freqüentemente, chegava esbaforida, falando do 

trânsito e, algumas vezes, contava-me os sonhos que tivera na noite anterior. Eram 

sonhos com túneis. Alguns deles: Está vindo à sessão num carro, junto com o marido. 

Ao chegar perto de um túnel, percebe que se encontra interditado. Ela breca o carro e 

diz não ser possível continuar. O marido a acalma, toma a direção do carro e afirma 

que conseguirão ultrapassar. Associa com o fato de sempre encontrar muito trânsito 

para chegar ali. Assinala que o marido tem ajudado-a a enfrentar os momentos que se 

sentia angustiada em sair de casa e enfrentar o mundo lá fora. Não seria também o 

processo psicoterapêutico? Está dentro do carro e se depara com um grande 

congestionamento e, logo à frente, um guarda de trânsito vem ao seu encontro e lhe 

pede o documento de identidade. Ela revira a bolsa e não o acha, dizendo a ele que não 
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está conseguindo encontrá-lo. Pensa, no sonho, que o guarda parece desconfiar dela. 

Diz a ele que mora num prédio avistado logo adiante. O guarda chama seu supervisor e 

a leva escoltada até sua residência para buscar seus documentos. Acha que há algo de 

sedutor nele e aparece uma garrafa de vinho. Na sessão em que contou esse sonho, 

relatou suas dificuldades com questões jurídicas remanescentes de seu falecido pai. 

Dissera que estava mito aborrecida e indignada por ser responsabilizada pela falência 

do pai. Embora seu advogado mencionasse que no decorrer do processo ficaria 

comprovado que não estava ligada diretamente a essa falência por não ter trabalhado 

com ele. Parecia que toda sua indignação estava também relacionada a um desejo de 

não possuir a identidade que tinha, ou seja, trazer o sobrenome de seu pai, o qual fora 

mais tarde, com seu casamento, associado ao nome do marido. Sentia-se humilhada por 

ser processada por algo que declarava não ser responsável. Dessa forma, possuir em 

sua identidade o nome do pai trazia-lhe inúmeros dissabores, em vez de constituí-la. 

Via-se, portanto, às voltas novamente com o peso de ter que “limpá-lo”. Muitas vezes, 

parecia querer apagá-lo, no entanto, não é isso que faz; esses episódios jurídicos 

servem de referência para conhecê-lo e da mesma forma conhecer a história da família 

do pai, reinserindo-se nela. Parecia perceber que o marido a ajudava a enfrentar esse 

momento. A sedução, a garrafa de vinho seriam o despontar do desejo que surgia junto 

à aquisição de sua identidade? Que aspectos transferenciais surgiriam neste momento? 

Um outro sonho revelará o movimento de elaboração que realizava agora acerca das 

figuras masculinas em sua vida: ela e o marido estão numa cidade litorânea, 

contemplando os fundos de uma das casas que dão frente para o mar. Passeiam pela 

cidade e, num dado momento, observam um grupo de pessoas fantasiadas como se 

fossem o grupo dos filhos de Gandhi. Estão vestidos a caráter, com turbante. No meio 

dessas pessoas avista seu sogro também usando um turbante. Admira-o e observa que 

ele está com o olhar inacessível ao contato com ela, longe deles. Pensa que quando o 

marido envelhecesse ficaria semelhante ao pai, bonito como ele. E ela, seria tão digna 

quanto eles?  
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Um outro sonho parece refletir o corpo da mãe: Vê uma casa com um muro alto 

nos fundos, de onde avistava um penhasco, uma brecha profunda. A parte da frente da 

casa é totalmente aberta e sem segurança. Parecia poder agora sonhar com o corpo 

materno e figurar a exposição pela qual ela e a mãe ficaram submetidas. Sem 

segurança. Mas não é essa a saga humana? 

Desta maneira, parecia ser um tempo bastante propício a fertilizações. Essa 

flanerie onírica parecia demonstrar um processo de conhecimentos e elaborações pós 

catástrofe que movimentavam mudanças psíquicas.  

Numa dada sessão, Nina traz uma fotografia de sua mãe, a qual encontrara nos 

guardados de sua avó. Queria que eu a conhecesse. Perguntou-me a queima-roupa: 

“Eu sou parecida com ela?” Dissera-lhe que naquele momento podia mirar-se na 

imagem dela, que podia reconhecê-la como sua mãe e que ela, Nina, fizera parte de sua 

vida. Já não era um fantasma, mas uma lembrança. Tempos de reconstituição? Enfim, 

parecia menos ameaçada e mais observadora acerca de seu mundo psíquico. Menciona 

mudanças com o marido, com o qual recomeça um reencontro. Saem juntos, retomam 

planos e, numa dada sessão relatou-me, com um certo entusiasmo, a possibilidade que 

encontrou de saírem juntos sem a presença das crianças, num clima de namoro e 

cumplicidade. Demonstrou satisfação e o desejo de estabelecer novamente uma 

atmosfera que só havia encontrado no início de seu casamento: cozinharam juntos, 

passearam e planejaram uma reforma na casa em que moravam. Dissera ter sido 

estimulante, depois de tanto tempo despendido na função materna, ter voltado a 

namorar seu marido. O clima da sessão é de satisfação, contando a respeito da 

mudança de alguns móveis da sala de jantar, dos quartos. “Sabe, achei isso um 

sintoma: trocar, mudar os móveis e poder sair com Z. sozinha, foi uma ótima 

experiência.” Contou-me ainda que o oficial de justiça havia comparecido à sua casa a 

respeito do processo da herança de seu pai. “Aconteceu uma coisa nova e interessante, 

acabei conversando melhor com ele, que disse-me poder levar ao juiz minha verdadeira 

situação, que não possuía nenhum cargo nessa firma; que meu nome só constava por 

herança de quotas. Eu fiquei surpresa e, no final, ele acabou ficando meu amigo. Sabe, 
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as coisas da herança continuam, mas acho que algo está mudando em mim, estou mais 

fortalecida. Antes, quando o oficial chegava, eu ficava com diarréia, prostrada, e, 

agora, posso conversar. Meu advogado mencionou que o maior implicado nessa 

história está envolvido com outras falências e é visto como corrupto, e faz parte da 

igreja, embora o pastor não saiba. Até perguntou se X. era minha parente e que 

gostaria de obter alguns de seus trabalhos. Durante seu relato, disse: “Ah! Acabei de 

lembrar-me de um sonho que tive a noite passada: estava andando de bicicleta numa 

estrada, quando aparece um homem que me chama de prostituta, acusando-me por 

estar pedalando.” Disse ter ficado surpresa, perguntando-se como haveria relação 

entre pedalar numa estrada e ser prostituta. Estaria procurando um homem? Parecia 

desconcertada. Dissera que não saberia dizer se este homem a havia atacado. Surge 

uma mulher com cabelos vermelhos, como se os tivesse tingido de henna. Assustadora, 

parecia trabalhar num bordel. Estava na porta de uma casa e parecia querer estuprá-

la. Disse que tremia de medo no sonho e, ao acordar associou-o a visões demoníacas. 

“Parecia coisa do chifrudo, sabe essas coisas de filme de terror, mal, exorcismo.” 

Contou-me o sonho achando um pouco de graça, porém um pouco assustada com o 

significado que poderia ter e me pergunta: “Será que estou ficando maluca? Ou meio 

malandra?” Dissera-lhe que parecia estar assustada com o rumo que as coisas estavam 

tendo, as mudanças, e temendo que seu desejo e sua ambição ficassem à mostra e livres 

e, como no sonho, viessem a se perder. Indaguei-lhe que mulher poderia ser esta de 

cabelos vermelhos que a violenta e a leva para o caminho dos desejos? Será que era 

eu? Ela ri e diz: “Acho que estou meio maluca, estou fazendo até amizade com o oficial 

de justiça...” Disse-lhe que seu medo era o de ficar como o homem do jornal, o 

corrupto que tirou a barriga da miséria. Ela sorri, fica pensativa e diz que de fato tinha 

ambições e planos para sua vida: pensava em viajar, ter dinheiro, mas que, às vezes, a 

ambição podia acabar mal... Argumento que parecia temer esse novo momento de sua 

vida: desejo, sexualidade, ambições, ódios e, talvez, sentisse que eu a estivesse 

“desencaminhando” com nossas conversas, ou, quem sabe, ela própria estivesse 

podendo conhecer outros aspectos dela mesma, aspectos femininos não só concernentes 
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à maternidade, mas à sexualidade, à agressividade. Parecia começar a reconhecer que 

desejava. Nina pareceu escutar reflexiva e contou-me que de fato algo nela parecia 

estar diferente, ocorrendo mudanças. Tinham resolvido de fato realizar uma reforma na 

casa, mas que sentia medo de errar, de não saber enfrentar as dificuldades que poderia 

advir desse novo tempo. Disse a ela que de fato parecia ser uma nova era em que 

desejos e ambições surgiam, e nos quais temia se perder; temia, da mesma maneira, 

perceber-se viva e pedalando pela sua estrada. Dissera-me que depois de um longo 

tempo pôde sentir prazer em viver essas mudanças (da casa, dos móveis, da sua vida 

sexual). Parecia, enfim, ter se descolado da sombra e da tempestade vivida em outros 

tempos, parecia recuperar seu lugar na vida. 

A mudança de atitude frente à herança paterna, a qual a princípio a imobilizava 

emocionalmente, surpreende-a e lhe traz sentimentos de estranheza: ou está “maluca” 

ou se tornou “malandra”. A possibilidade de mudança psíquica pareceu tirá-la dos 

parâmetros anteriores, da posição infantil de criança desamparada e abandonada. A 

condição de negociar a dívida paterna lança-a na posição de mulher com desejos, 

ambições e força para movimentar-se dentro e fora de seu mundo psíquico. Vê-se 

desconcertada frente a vida. Uma nova experiência: liberdade e responsabilidade. Tem 

agora que se haver com a vida, não mais com o que se foi. 

A reforma se inicia, e as sessões giram em torno dos sentimentos de separação. 

Começou, nessa ocasião, a conversar acerca do desmame de seu filho e de como o 

enfrentaria. Demonstrava dificuldade em discernir entre desmame e rompimento 

abrupto. Nessa ocasião, consultou uma médica que lhe sugerira que tomasse injeções 

para secar o leite, e o desmame ocorrer. No início, achou que só assim poderia acabar 

logo com sua angústia; depois, relatou-me que pensava ser esta uma maneira deveras 

violenta. Nesse período, trazia indagações às sessões, bem como sua capacidade 

reflexiva parecia estar na pauta do dia. Dissera-me que desmamar parecia ser de fato 

muito violento para ela, como uma morte, como um apartar-se disruptivo do aconchego 

com alguém, como havia sido seu próprio desmame, em que teve que apartar-se 

violentamente da mãe que morria. Foi um momento angustiante e emocionante para ela 
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e para mim, pois pareciam se configurar dois níveis de desmame, o dela com seu filho, 

e, o seu, na relação transferencial: se propunha-lhe um caminho mais suave, sentia-se 

capturada, e se propunha um término mais “seco”, parecia sentir-se abandonada. 

Permaneceu por um tempo comigo vivendo esta situação, até que, ao ter que sair 

durante um período de sua casa, em função da reforma, passou uma temporada no 

interior, junto com sua avó materna, local onde fora criada e onde viveu grande parte 

de sua vida. Ao retornar após 10 dias, pôde relatar suas experiências: “Imagine você, 

eu, que durante tanto tempo aqui me vi falando em mudar de estado, romper com o 

passado, começar do zero, me vi ao lado de minha avó, com suas mãos calejadas, 

ensinando-me a amarrar panos.1 Ficava lá ao seu lado, aprendendo os pontos, os nós, e 

as crianças, brincando. E quando ela ia dormir, C., meu filho, ia acordá-la para 

brincar.” 

Penso que amarrar panos com a avó tenha sido o ponto culminante de um 

processo que já vinha se vislumbrando no seu trabalho comigo. Processo esse de 

elaboração, de restabelecimento, constituindo um sentido do que para ela significou 

ser, ter uma origem, pertencer a uma família, sem necessitar romper, esquecer, apagar 

aquilo que faz parte de seu self, enquanto herança herdada e história. 

Parece-me, portanto, que estamos no terreno da subjetividade. 

 

* 

*     * 

 

O que nos evoca o processo de Nina? 

Em primeiro lugar, referi-lo em três movimentos propõe pensá-lo como um 

despertar paulatino da paciente em relação à sua vida psíquica. Nina passa de um relato 

mítico de sua história – enquanto uma saga conhecida por meio de uma transmissão oral 

de seus avós e parentes – para a vivência de um pesadelo melancólico, trazido por ela, 

como a nuvem prestes a desaguar numa tempestade. Este pesadelo parece caracterizar-

se como um momento encarnado de afeto angustioso, o qual permaneceu congelado 
                                                           
1  Amarrar panos é uma modalidade de tecer fios com nós e bordados, em panos de sacaria de arroz e 

farinha, feitos no interior do estado. 



 42

durante boa parte de sua vida. É importante salientar que antes desta gravidez houve um 

aborto espontâneo que parecera ser uma falta de sustentação a essa intensa mobilização 

emocional a qual Nina não havia constituído por meio de palavras e história. Sua 

memória, nessa ocasião, parecia ser corporal. Nesta medida, quando iniciou o processo 

sentia-se num impasse temendo que não fosse sustentar-se emocionalmente face à nova 

passagem da recente gravidez, impregnada de muitas fantasias de morte. Parece 

relevante mencionar que a transição referida entre um tempo de contar para um tempo 

de viver foi mobilizada, em grande parte, pela regressão da própria circunstância que 

circundou o nascimento de seu terceiro filho. O tempo de mudança e de despertar 

parecem coincidir com um instante trágico em que situações passadas de sua vida 

arcaica emergiram por ocasião do nascimento de seu filho. Fizeram-na reviver um 

tempo em que impressões eram-lhe registradas pelo mundo sensório. A nuvem negra 

que a perseguiu por toda sua existência não seria restos de sua vida que não formaram 

um sonho? E que só na circunstância de sustentação do setting psicoterapêutico se 

puseram em andamento, como num parto, o “encaixe” do bebê que nasce a termo, se 

coloca? O primeiro movimento, o de relato mítico, parece ser uma “gestação” de 

aspectos que lhe faltavam para este nascimento. E é justamente na situação de um 

nascimento, da vida surgindo, que as vivências de morte são intensamente lembradas, 

por meio de um sonho, sendo que as vivências corporais pareciam abrir caminho para 

simbolizações ainda incipientes para Nina. 

 Desta forma, este momento, o do sonho emblemático, nos conduz a refletir que 

há um despertar após um sono prolongado, pontilhado de pesadelos, inclusive, seu 

aborto anterior, que a marcara tanto. Surge assim, pela primeira vez, a verbalização de 

que algo estranho lhe acontecia. Despertar dessa situação congelada, por meio do sonho, 

causava-lhe uma estranha sensação que é proferida logo após seu relato. O fenômeno 

onírico, nesta medida, seria o liame entre duas qualidades de afeto doloroso: a angústia 

automática, um excesso de excitações por meio de somatizações, e a angústia sinal, o 

afeto ligado a um representante proporcionando, numa outra dimensão, a busca pela 

resolução de um excesso traumático. Ligações promovendo uma trama de 
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representações que conduzirão o processo pari passu a uma evolução e a uma 

reinserção de Nina em sua história. 

 Poder-se-ia realizar aqui uma conexão com a tragédia de Édipo, em que o próprio 

protagonista, mesmo tentando fugir de seu horrível destino, encontra na encruzilhada de 

sua vida aquilo mesmo de que fugia. É coroado rei, por ter livrado Tebas, respondendo 

ao enigma da Esfinge; casa-se com a viúva de Laio, sua mãe, e ainda ignorante de sua 

própria sorte, e investido de bons propósitos, tenta salvar seu reino, agora amaldiçoado 

pela peste, fruto do assassinato de Laio, ex-rei de Tebas. Édipo, assim, reivindica a 

verdade, dolorosa verdade que libertará Tebas de sua maldição. Quanto mais Édipo foge 

de sua sina, tanto mais se aproxima de seu destino. 

O mito edípico alude, portanto, ao nascimento do humano enquanto sujeito 

psíquico, enquanto habitado pelo estranho e assujeitado pelo desejo e pelo destino de 

conhecer seus próprios desígnios humanos.  

Da mesma maneira, Nina desperta de um sono mítico em direção à dolorosa 

realidade de ser pertencente a uma história humana e singular, que teve seu início no 

setting psicoterapêutico, por meio de um sonho de angústia, revelando um tempo 

traumático. Nina, em seu primeiro movimento, ao mesmo tempo que gestava uma 

elaboração, também tentava exorcizá-la de sua história, como Édipo. No entanto, as 

elaborações traumáticas só se realizaram após o anúncio de sua vivência catastrófica 

impressa, num primeiro momento, em sua memória corporal, e que pode se reunir, pela 

primeira vez, em um sonho. 

Este caso serve de guia para pensarmos os passos pelos quais atravessou Nina em 

seu processo de elaboração onírica, até então congelado pela situação traumática 

original. 

O ponto central desta dissertação é enfocar o fenômeno onírico como uma 

comunicação realizada no âmbito da relação transferencial, um sonho sonhado para o 

psicoterapeuta, no sentido de indicar e povoar o setting de imagens e conexões, que 

servirão como um dispositivo de articulações, uma rede de sustentação ao 

acontecimento traumático, bem como sonho servindo de ligações para uma angústia até 
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então vivida somaticamente, para uma angústia que sinaliza um perigo, portanto, já 

ligada em termos de processo primário. 

Desta forma, o sonho de Nina acena para uma situação de morte e renascimento, 

bem como suscita um profundo desamparo. Diante de uma situação regressiva (tanto a 

que foi desencadeada por seu momento específico da gestação e parto, quanto pela 

própria situação psicoterapêutica), Nina se utiliza, pela primeira vez, de um sintoma, 

agora psíquico, para alucinar seu desamparo.  

Na circunstância passada, não pôde tolerar a invasão excessiva da vivência 

traumática arcaica, ou seja, a perda de sua mãe aos 10 meses de idade, causando-lhe 

uma angústia impensável, resultando num aborto espontâneo. Cabe aqui ressaltar que 

Nina é a segunda filha dentro de sua família de origem, portanto, poder-se-ia dizer que 

ela, ao engravidar pela segunda vez, reviveria sua posição dentro do grupo familiar, por 

meio desta segunda gravidez, que num primeiro momento não se encaminhou. Portanto, 

seu temor poderia estar relacionado a esta nova oportunidade de gravidez que temia 

perder novamente. No entanto, sua esperança, ao buscar uma psicoterapia, não seria a 

de viver uma nova oportunidade de levar a termo tanto sua gravidez biológica, quanto 

sua gravidez psíquica? 

Desta maneira, pode se abrir uma outra via em seu psiquismo, a qual deixa 

impressa uma memória, agora não mais corporal, mas psíquica, possibilitando 

elaborações por meio do trabalho do sonho e do trabalho do luto. 

Winnicott no artigo “O medo do colapso” (1963) menciona que o medo que 

emerge no presente está associado a um colapso que ocorreu no passado do paciente. 

Neste sentido, o paciente, ao vincular-se ao psicoterapeuta, sente-se confiante e seguro o 

suficiente para regredir no espaço psicoterapêutico, “... para que possa experimentar o 

trauma original (angústia primitiva) no contexto da análise e da transferência.”2 

Desta forma, o colapso referido é o das defesas egóicas que inexistiam no início 

da vida, e que ora surgem numa nova tentativa de elaboração. Assim, o que num 

primeiro tempo foi para o paciente um choque e uma invasão, para a psique incipiente 

                                                           
2  WINNICOTT, D. W. In ABRAM, Jan (1996). A linguagem de Winnicott: Dicionário das palavras e 

expressões utilizadas por Donald W. Winnicott, p. 34. 
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do bebê, torna-se, no contexto analítico da transferência, uma nova oportunidade de 

processamento do trauma original. 

Em suas palavras, 

Uma questão coloca-se aqui: por que o paciente continua 
atormentado por isto que faz parte do passado? A resposta é que a 
experiência original da agonia primitiva não pode pertencer ao tempo 
passado, a menos que o ego primeiramente adquira suas próprias 
experiências no tempo presente e um controle onipotente (aceitando a 
função de suporte do ego auxiliar da mãe [analista]). 

Dizendo de outra forma, o paciente deve continuar em busca 
dos aspectos do passado que ainda não foram experimentados. Esta 
procura toma a forma de uma busca desses aspectos no futuro. 

A menos que o terapeuta possa ser bem-sucedido em seu 
trabalho, baseando-se em que esses aspectos já são um fato, o paciente 
continua temendo encontrar aquilo que é compulsivamente buscado 
no futuro.3 

Há, portanto, uma relação íntima entre reviver o acontecimento traumático com o 

trabalho onírico e o trabalho de luto. 

Embora o sonho angustioso relativo ao trauma de Nina referendasse um momento 

particular de sua vida pregressa, ele também viria anunciar um momento depressivo que 

culminou com um episódio somático de seu filho, impelindo-a a trazê-lo para algumas 

sessões. Durante esse período, uma cena se configurava na sessão, de extrema evocação, 

a qual mobilizava sensações e indagações contratransferenciais. O que Nina tentava 

comunicar, com seu bebê, na sessão? Que personagem transferencial colocava o 

psicoterapeuta a atuar? Se Nina, com seu sonho, comunicou a vivência traumática, o 

que esta encenação poderia querer dizer? Poder-se-ia denominá-la de encenação 

onírica? Uma cena vivida em forma de gesto, um acting out, mas que possuía 

características de sonho, já que evocava imagens de uma mãe, um filho e uma avó, sua 

mãe morta e revivida na transferência? O que faltou para que ela, em vez de sonhar 

outro sonho, vivesse esse take na situação transferencial, utilizando o psicoterapeuta 

como personagem, em forma de ação? Parecia, assim, que era-lhe necessário refazer 

uma trama que ficou esgarçada logo após o acontecimento traumático. Parecia que a 

                                                           
3  Ibid., p. 35. 
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partir dali existia um hiato o qual precisava refazer, como orifício num tecido que 

precisava ser novamente tecido, com os fios desfeitos da dor. 

Assim, este é um caso clínico em que parece ter havido a “reabilitação de um 

acontecimento”.4 Dejours assinala a importância da intersubjetividade, ressaltando o 

encontro com o outro como “perigoso”, por que desencadeador e catalizador de 

acontecimentos, os quais podem resultar desde sonhos até sintomas somáticos. 

É relevante mencionar alguns pontos a respeito da relação transferencial, mais 

especificamente refletir acerca de questões que percorrem a investigação clínica. Como 

pode-se observar, o trabalho clínico e a relação transferencial requerem uma condição 

do psicoterapeuta de tornar-se, em algumas circunstâncias, continentes de atuações e 

delírios (aqui compreendidos como fantasias alucinatórias, não propriamente derivadas 

de uma estrutura psicótica), até tornarem-se mais distanciadas da percepção do paciente, 

levando-os à dúvida e à reflexão. Fédida menciona ser “necessário que o delírio tenha 

seu lugar”5 apontando que há “um paradoxo: nesse caso difícil, a transferência do 

paciente sobre o terapeuta e a do terapeuta sobre o paciente, traz a esperança de uma 

reconstrução pelo delírio”. No entanto, o autor coloca haver um risco de fracasso se o 

psicoterapeuta não puder tolerar “ser objeto de amor ou de morte.”6 

Nesta medida, essa reconstrução delirante, em forma de ação, leva-nos a pensar 

que para Nina tanto a separação abrupta do seio de sua mãe, quanto a atmosfera 

melancólica a que ficou submetida pelo ambiente familiar pós-morte, e o próprio 

momento em que se encontrava nessa época, coincidente com o luto do desmame e do 

início do caminhar. Isso é acrescido de uma figura paterna vacilante, com a qual 

desiludira-se precocemente, e da qual mais tarde desaparecera por ter se suicidado – 

num outro momento igualmente importante e que se pauta pela regressão, que é a 

adolescência – tornando traumática a vivência de sua segunda gravidez abortada, 

suscitando uma angústia automática, de descarga, já que este hiato ficara para ela sem a 

trama simbólica necessária para poder ter reminiscências, lembranças possíveis de 

                                                           
4  DEJOURS, C. Biologia, psicanálise e somatização. In VOLICH, R. M.; FERRAZ, F. C. e ARANTES, M. 

A. Psicossoma II: psicossomática psicanalítica, p. 41. 
5  FÉDIDA, P. Clínica psicanalítica – estudos, p. 27. 
6  Ibid. 
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serem narradas. Green, afirma que “A transformação na vida psíquica, no momento de 

súbito abandono ou privação da mãe quando abruptamente ela ficou desligada de seu 

bebê, é experimentada pelo filho como uma catástrofe; porque, sem qualquer sinal de 

alarme, o amor foi perdido de repente.”7 A terceira gravidez surge como uma segunda 

oportunidade de reconstrução, vivida numa situação delirante, agida, como uma 

oportunidade de ligar psiquicamente a angústia que antes necessitou ser descarregada. 

Há de se pensar que em situações extremas e muito arcaicas, devido ao choque, somente 

a paralisação e o congelamento livram o sujeito do esfacelamento psíquico. 

Vale assinalar, neste momento do texto, que em termos nosográficos estamos 

diante de uma clínica, que tanto poderia se encaminhar para a psicose, como para a 

psicossomática, em função de uma falha básica. Joyce McDougall nos aponta que, 

freqüentemente, alguns pacientes que viveram situações traumáticas possivelmente 

deixando “traços simbólicos”, “amiúde não passam de sinais inscritos no soma, ou só 

permitem suspeitar de sua presença, a quem souber captá-los, pelas incoerências e 

brancos que provocam no registro do pensamento. Assim, na relação analítica, o drama 

até então indizível é revivido em negativo.” Afirma ainda que “toda ligação possível 

com um afeto, situação ou representação passível de fazer reviver o episódio 

catastrófico original é imediatamente rompida, evacuada da psique”,8 gerando uma ação 

ou um sintoma psicossomático, como forma de descarga, sem a mediação do 

pensamento. Neste sentido, observa-se que são sujeitos que apresentam uma área 

neurótica preservada, juntamente com áreas que não ascenderam à simbolização, em 

função da situação traumática não incluída na cadeia associativa. Freud, em sua 

primeira teoria da angústia, inspirado por suas pesquisas neurofisiológicas, correlaciona 

angústia automática com descarga, uma excitação não qualificada que ficaria no oposto 

do mental. Neste sentido, a neurose atual, classificada por ele como oposta da 

psiconeurose de defesa, seria a que designaria uma descarga, fruto de uma tensão atual, 

não qualificada, e que não deveria ser procurada nos conflitos infantis. Esta concepção 

nosográfica não foi investigada por Freud, que se dedicou a pesquisar a neurose e seu 

                                                           
7  GREEN, A. Sobre a loucura pessoal, p. 156. 
8  MCDOUGALL, J. (1983). Em defesa de uma certa anormalidade, p. 101. 



 48

estatuto sexual infantil. Foi partindo da neurose atual que a Escola Psicossomática de 

Paris encaminhou seus estudos acerca das afeccções psicossomáticas, desenvolvendo a 

questão do sonho ser um organizador entre psique e soma. Na neurose de angústia, os 

sonhos de angústia surgem freqüentemente, e, no caso referido, Nina, envolvida pela 

situação de parto e puerpério, estava regredida e exposta a esta angústia inominável, que 

pode ser reconstruída a partir da relação transferencial. 

Quando Freud denomina psiconeurose de defesa, está voltado a discriminar as 

afecções que estão sob a égide de defesas psíquicas, algo que na angústia automática 

não é possível de ocorrer, já que esta é vivida como um acúmulo de excitações não 

qualificadas e com falha de gerenciamento psíquico, ou seja, sem a condição de 

formação de compromisso. Há, nesta medida, uma incipiência egóica a qual 

impossibilita esta operação. Neste sentido, vivências muito arcaicas, intrusivas e 

traumáticas, aliadas a uma incipiência egóica, levam o sujeito a uma descarga direta, por 

meio de atuações, delírios e somatizações. Assim, tanto na clínica da psicose, quanto na 

das afecções psicossomáticas, delineia-se um denominador comum: a falha simbólica 

aliada a uma falha básica, compreendida como falha ambiental. Esta poderia 

encaminhar-se tanto para o delírio psicótico, quanto para a hipocondria, passando a ser 

um delírio do corpo ou uma doença lesional psicossomática. Temos ainda que 

mencionar a nosografia borderline, fronteiriça ou estados-limite, que “designa 

distúrbios da personalidade e da identidade que se encontram na fronteira entre a 

neurose e a psicose”.9 Green considera que 

... o fronteiriço como uma fronteira móvel e flutuante, tanto na 

normalidade, como na grave doença, e como o conceito mais básico 

da psicanálise, que não pode ser compreendido em termos 

(representações) pictóricos, mas tem de ser concebido como processos 

de transformações de energia e simbolização (força e significado).10 

                                                           
9  ROUDINESCO, E. e MICHEL PLON, M. Dicionário de psicanálise, p. 83. 
10  GREEN, A. Sobre a loucura pessoal, p. 80. 
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A melancolia, segundo Freud, classificada como neurose narcísica; a psicose 

maníaco-depressiva que estaria classificada dentro das psicoses, juntamente com a 

paranóia e a esquizofrenia. Neste sentido, o estudo sobre o narcisismo viria a ser o 

ponto preponderante para os desdobramentos subseqüentes das nosografias que 

contemplam incipiências simbólicas, na história da Psicanálise. A partir deste percurso, 

as pesquisas contemporâneas realizaram derivações nosográficas relevantes 

relacionadas a situações clínicas em que traumas arcaicos e falhas constituintes 

permitiram investigações neste terreno que já se iniciaram com Ferenczi, que defendia 

uma elasticidade técnica com pacientes que apresentavam dificuldades de simbolização, 

por conta de situações traumáticas, denominando de técnica ativa, intervindo 

“diretamente no tratamento, através de gestos de ternura e afeto”, e, mais tarde, “análise 

mútua, durante a qual o analisando é convidado a ‘dirigir’ o tratamento ao mesmo 

tempo que o terapeuta.”11 Assim, muitas descobertas foram realizadas no âmbito da 

técnica psicanalítica, nesta direção. 

As pesquisas acerca da depressão também mobilizaram muitos autores a 

investigar manejos possíveis do setting, no sentido de proporcionar uma condição de 

passagem entre um ser narcísico, o qual não está separado enquanto sujeito do outro, 

para um sujeito movido pelo desejo e agressividade pertencente ao terreno da 

conflitiva edípica. Esta é a passagem proposta nesta dissertação, tendo o sonho como 

medianeiro. Meltzer menciona que “o trabalho de Melanie Klein esteve, desde o 

início, ligado à fantasia inconsciente e seu conteúdo. Eis porque, em seu trabalho, a 

fantasia inconsciente é a defesa contra a angústia.”12. Este assunto será melhor 

abordado em outro capítulo, porém é relevante mencionar, por ora, que esta noção 

parece estar referendada à idéia de que, entre angústia automática e angústia sinal, há 

a necessidade da constituição de um espaço psíquico onde a simbolização possa tomar 

lugar e, ao mesmo tempo, tornar-se o gerenciador dos afetos e da angústia, o primeiro 

afeto humano. A noção de afeto inconsciente está diretamente relacionada, na teoria 
                                                           
11  ROUDINESCO, E. e MICHEL PLON, M. Dicionário de psicanálise, p. 234. 
12  MELTZER, D. O desenvolvimento kleiniano – Desenvolvimento clínico de Melanie Klein, p. 51, 

grifo meu. 
 A questão do narcisismo para Klein diverge da de Freud, sendo que para a primeira, não existe 

narcisismo primário como para ele. No entanto, não pretendo prosseguir com esta discussão. 
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kleiniana, com o sonho e a capacidade simbólica. E Em termos clínicos, observar 

como esse povoamento ocorre e em que circunstâncias fica prejudicado ou não 

acontece. 

Após este passeio teórico, voltemos ao caso de Nina. 

Antes de passarmos para outro movimento do processo, é importante destacar a 

ocasião em que Nina viveu o episódio de refluxo com seu filho. A cena trazida por ela, 

em que dirigia seu carro, bem como o momento em que “avista pelo retrovisor” seu 

filho que vomitava e prestes a sufocar, parecia ser uma alusão ao seu próprio terror de 

não sobrevivência. Seria uma comunicação de que precisava de socorro. Esta cena 

relatada, bem como sua prostração posterior a ela, pareciam ser uma revivescência da 

ocasião e da atmosfera sombria de sua vivência catastrófica original. E a necessidade de 

levar seu filho à sessão, sua oportunidade de reconstituí-la, para prosseguir a tão 

inominável perda. 

O que ocorreu após o segundo movimento? Poder-se-ia pensar que após este 

momento tormentoso e angustiante, novas aquisições simbólicas abriram-se para a 

paciente. A atmosfera, antes terrorífica, dá lugar a um trabalho de pensamento iniciado 

com o primeiro sonho emblemático, e que prosseguiu com sonhos sucessivos que 

aludiam a situações de nascimento, passagens estreitas, túneis, já despontando nesse 

momento aspectos da conflitiva edípica, até então toldada pela angústia de separação. 

Parece que neste movimento Nina mergulha numa nova fase de elaborações: mudanças 

articuladas a sonhos e pensamentos reflexivos que se tornam um verdadeiro flanar por 

seu mundo psíquico, agora menos assustador, por estar mais próximo ao mundo do 

desejo e da representação, bem como demonstrando estar sob a égide do trabalho 

onírico, após o trabalho de luto. É mister assinalar que nesse período tanto o conteúdo 

de seus sonhos, quanto seu discurso, mostravam-se pontuados pela presença paterna, 

inaugurando um novo momento, marcado por busca e significação deste em sua vida. 

Poder-se-ia pensar, desta maneira, que o sonho, ao mesmo tempo que engendra um 

espaço continente de representações, também possibilitará ser um lugar de movimento 

psíquico, de tensão, capaz de ser visível enquanto lugar de observação. Um observatório 
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psíquico, possível de mirar cenas da vida cotidiana e arcaicas, como emblema, figura 

simbólica, da história do sujeito. O terceiro movimento ainda foi marcado pelos 

acontecimentos referentes ao desmame, o qual urgia ter de passar por um luto. O 

período referente designa uma ocasião em que tanto a criança quanto a mãe necessitam 

lidar com a perda do seio. Em sua situação original, Nina, ao perder o colo de sua mãe 

de maneira abrupta, necessita elaborar esta nova situação. Não sente que há um 

desmame, mas uma “queda do colo”, a qual torna-se traumática. Neste sentido, sua 

busca de investimento em outros objetos ficou dificultada, sempre toldada pela nuvem 

negra que ora parecia em parte se dissipar. 

Os sonhos posteriores pareciam estar combinados com figuras masculinas, como 

o marido que a auxilia a ultrapassar “congestionamentos”, e de autoridade, como o 

guarda de trânsito que a “obriga” a encontrar seu “documento de identidade” até então 

perdido, e que parecia revelar estar adquirindo. O sonho em que se refere ao sogro 

parece surgir como uma possibilidade de se relacionar com uma figura paterna 

idealizada e “inacessível”, embora, talvez, possível de ser reinserida em sua vida. O 

contato com o “oficial de justiça” pareceu proporcionar-lhe um contato e um convívio 

mais acessível ao mundo humano, possibilitando-lhe uma transformação na qualidade 

de sua angústia, antes vivida por meio de “diarréia”, um sintoma somático, em 

pensamento e “conversa”. Há, aqui, pelo que indica, uma mudança, ora menos reativa, 

dando lugar à elaboração. O sonho que traz acerca de sua reputação, a de ser uma 

“prostituta”, parece inaugurar uma nova fase, que não ocorre sem sentir medo, como 

Nina mesmo relata, parecendo surgir como sujeito desejante. Nesse período, 

sexualidade e agressividade, enquanto moções pulsionais, parecem inaugurar seu 

nascimento psíquico. 

Como vimos até aqui, o sonho surge no momento da constituição do psíquico, da 

mesma maneira que a mãe só nasce para o sujeito por ocasião de sua perda. Portanto, a 

seguir, examinar-se-á a constituição do corpo erógeno, ou seja, o corpo do bebê sonhado 

pela mãe. 
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A constituição do corpo erógeno. 
A aquisição de um corpo próprio humano 

 

A sexualidade infinita do investimento sexual humano 
está articulada à sexualidade finita do corpo humano. 

Leclaire, S. O corpo erógeno 

 

Para nos iniciarmos no estudo da trajetória da constituição de um corpo erógeno, é 

indiscutível que se inicie pela função da mãe. Leclaire afirma que “A função Mãe nada 

mais é que um corpo ao mesmo tempo orgânico e erógeno”,13 assegurando concretamente 

esta justaposição de funções contraditórias. A mãe, como superfície muito mais terra que 

suporta sem desfalecer, do que o mar o qual engloba e absorve. Para que o corpo da 

criança se torne erógeno, é necessário uma justa medida neste contato inicial; a nosso ver, 

nem uma presença intrusiva, muito menos um vazio aterrador. O termo “justa medida” 

parece vir ao encontro de uma relação possível de constituição. Katz afirma que “... o 

nascimento pulsional é distinto do nascimento orgânico”.14 Esta afirmação nos leva 

diretamente à questão de um trabalho intenso que vai se constituindo ao longo da relação 

primária, tendo a mãe como primeiro berço constituinte. 

Este primeiro trabalho estaria, como diz Katz, na transformação de uma fonte 

somática dispersiva e excessiva em representações que estancariam esta fonte 

inesgotável. Diz ele: 

No humano, há que estancar a fonte somática, que é 
inesgotável. Se isto não se dá, o indivíduo psíquico fica especialmente 
adstrito ao registro orgânico. Atingir o alvo de “descarga” das 
excitações pulsionais constitui o outro extremo das pulsões, ao mesmo 
tempo em que indica como o homem (mesmo jamais deixando de ser 
orgânico) não se determina apenas organicamente.

15 

Neste sentido, segundo ele, a mãe é uma confluência de pequenos acontecimentos, 

e não apenas e tão só aquela que marca o nascimento biológico. Freud já assinalava a 

                                                           
13  LECLAIRE, S. O corpo erógeno: uma introdução à teoria do complexo de Édipo, p. 69 
14  KATZ, C. S. “Nota sobre a função da mãe”. In LECLAIRE, S. O corpo erógeno: uma introdução à 

teoria do complexo de Édipo, p. 79. 
15  Idem, p. 71-72. 
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boca como a primeira zona que servirá de apoio (Anlehnung) para o investimento ao 

prazer erógeno, o primeiro “lugar privilegiado”, sendo satisfeito por outro que é o seio 

materno. 

Por meio da identificação com a mãe é que o sujeito psíquico se daria, diz Katz16 e 

neste sentido, mãe como marca do prazer, e um objeto limite. A partir destas afirmações 

nos remetemos à noção de eu-pele17 como a primeira marca constituinte de um 

continente que possibilitará que o sonho se estabeleça. A película do sonho constitui-se, 

assim, como função de pára-excitação de estímulos externos e forças pulsionais. Dentre 

outras funções, o sonho serve para tecer os traumatismos da vida do sujeito. 

Destarte, recorre-se à noção de pele como limitadora e continente. A pele é o 

primeiro órgão de contato, marcando uma delimitação na relação primária; é nesta 

superfície que se tatuam as primeiras impressões e é nela que estarão todas as suas 

cicatrizes, da mesma maneira que será inscrito o desejo e a marca futura da alteridade. 

Assim, 

... a função da mãe está sempre inscrita neste fazer-se corpo erógeno 
que é insistir e fazer um próprio que se cria entre o que introjeta (eu) e 
o que se projeta (não-eu), através de um diferencial prazer-desprazer. 
E ao mesmo tempo, diz respeito ao reconhecimento do objeto-mãe, 
que marca os limites do corpo-erógeno.

18 

Designa, desta forma, que a função de mãe está numa interseção entre 

continuidade e descontinuidade, organização e desorganização, sendo o encontro com 

um outro objeto de ancoragem. No entanto, tal encontro produz, freqüentemente, dor e 

desprazer. Assim, a articulação de mãe só ocorre juntamente com a função do pai, já 

que deve-se ter em mente que na constituição do corpo erógeno da criança, participam o 

corpo erógeno de seus pais, os quais apresentam diferentes organizações psíquicas, 

articulando-se nesta constituição. 

Sob um outro aspecto, Katz afirma que o nascimento pulsional é distinto do 

nascimento orgânico, marcando, assim, uma diferença notória na noção de trauma. Diz 

                                                           
16  Idem, p. 74. 
17  ANZIEU, D. (1985). O eu-pele. 
18  KATZ, S. C. Op. cit., p. 78. 
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ele que o trauma erogênico, marcado pela insistência pulsional, pode ser perlaborado, 

pois não estaria no registro fisiológico do nascimento biológico. Desta maneira, os 

sonhos teriam uma função curativa, de elaboração sucessiva, configurando-o como 

“criadores inconscientes”.19 

Num momento seguinte, Katz assinala a questão do não fazer limite ao corpo 

erógeno, “deixá-lo ser absorvido pela mãe-mar (como afirma Leclaire)”,20 estar atingido 

pelo gozo, anulação do limite, e não pelo prazer. Desta forma, poderíamos nos remeter a 

um transbordamento, o qual seria compreendido como uma impossibilidade de sonhar, 

um não-sonho. Este, no nível do gozo, impedindo o desejo e o prazer. Assim, não 

havendo desejo, não haveria recalque e, por conseguinte, o sonho não se realiza. O gozo 

ficaria a serviço da alucinação. No mais, o sonho organiza a ordem do desejo, suturando 

a unidade somatopsíquica. O sonho, então, apresenta-se como uma barreira de contato – 

uma fronteira construtora, constituinte e delimitadora da pele psíquica, sendo a 

demarcação de um espaço interno/externo, um dique que separa e sutura, ao mesmo 

tempo marcando um tempo e espaço distinto. 

A função materna 

... assegura, ao mesmo tempo, uma presença biológica, nutrícia, 
fecunda e calorosa e uma presença erógena, desempenha 
verdadeiramente sua função de suporte materno, de superfície, ou seja, 
de limite. A função pai, concebida como função de clivagem, pode 
então intervir a partir de ou enquanto projeção sobre este limite.

21 

Parece, então, que o poder erógeno atribuído pela função mãe, neste primeiro 

momento, terá de ser encontrado pela função paterna, como um corte. 

Nesta medida, a função-pai, que assegura a lei, a interdição, permite que a função- 

mãe se realize. Sem a primeira, não ocorrerá a segunda função. Léclaire designa que 

“Do modo mais abstrato, estruturalmente, a função paterna se situa entre a singularidade 

do corpo erógeno e a universalidade da lei”.22 Assim sendo, é a função paterna que 

assegurará “de uma maneira concreta a articulação entre este universal este singular que 
                                                           
19  Idem, p. 77-79. 
20  Idem, p. 80. 
21  LECLAIRE, S. O corpo erógeno... Op. cit., p. 140. 
22  Ibid., p. 38. 
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assegura a clivagem entre corpo erógeno e corpo fisiológico”.23 O autor menciona, 

ainda, que não ocorrendo esta clivagem, surge “algo da ordem da loucura”.24 Neste 

sentido, a função-pai permite um não fechamento narcísico, que possibilitará o acesso 

ao mundo dos desejos e seus conflitos “O pai como engendrador de corpos erógenos”.25 

Surge, assim, a produção de um corpo erógeno, de um corpo próprio, representado 

erogenamente, partindo de um corpo fisiológico. Destarte, recalque e castração fazem 

parte, e asseguram o ingresso no mundo simbólico. 

 

 
A construção do psíquico 

 

Os traços mnêmicos surgem a partir de uma primeira realização alucinatória, 

configurando a passagem de uma necessidade a desejo, e, na reapresentação desta, 

encontrando esse registro, torna-se, assim, memória, não mais necessitando de uma ação 

imediata, possibilitando um adiamento da descarga. Com isso, instaura-se a passagem 

do corpo biológico ao corpo erógeno, imaginário, citada anteriormente; de um processo 

de transformação de um funcionamento fisiológico em psíquico. Portanto, quando a 

capacidade onírica se mostra alterada, há o predomínio da fisiologia, da 

operacionalidade e do automatismo em detrimento da criatividade. Partindo do 

pressuposto de que a sexualidade humana provoca conflito, o qual necessita de 

articulação, sendo a palavra um recurso; o sonho seria, então, uma forma de negociar os 

excessos de excitação advindos do mundo interno do indivíduo, dando a eles um 

destino. Seria o meio campo entre funcionamento fisiológico e funcionamento psíquico, 

articulando as relações entre soma e psique: sono e sonho. 

No entanto, este meio campo também poderia, de alguma forma, ser chamado de 

gerador de significados. 

Desta maneira, o processo onírico acaba sendo o único recurso viável do aguardar 

– da espera da satisfação imediata da pulsão. Em seu artigo “Repetir, recordar e 
                                                           
23  Ibid., p. 39-40. 
24  Ibid., p. 40. 
25  Ibid., p. 45. 
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elaborar” (1914), Freud assinala que a compulsão a repetir substitui a recordação, ou 

seja, o sonho dá lugar à atuação (acting out). Segundo ele, a resistência do paciente em 

processo analítico impossibilita-o de sair do pólo motor (ação), para o da recordação e 

concomitante elaboração psíquica. Assinala em “Além do princípio do prazer” (1920), 

que tanto a brincadeira infantil (Fort-da), quanto os processos oníricos possibilitam esta 

repetição como medida de elaboração. Assim, por repetição, na transferência, há a 

perspectiva de que o sonho possa advir como esta condição de elaboração, mesmo que 

muitas vezes o paciente necessite encenar concretamente uma situação dolorosa 

traumática. Desta forma, tanto a encenação quanto o sonho parecem ser uma junção dos 

fragmentos que um dia foram projetados. A neurose de transferência, segundo Freud, 

obedece ao processo primário, à medida que se utiliza do deslocamento da situação 

primária para a situação com o analista, condensando fatos, como o sonho realiza 

intrapsiquicamente. 

Em síntese, o sonho pode ser pensado como meio campo de articulação em três 

níveis: do psicossoma, entre passado e presente e, entre mundo interno e externo. 

Freqüentemente, uma atuação, na transferência, é a única maneira de elaboração de 

uma determinada situação, principalmente quando faltam imagens psíquicas ou 

representações para expressão daquilo que é vivido traumáticamente. Não se trata, 

aqui, de fazer a apologia da dramatização, mas de compreendê-la como uma transição, 

até tornar-se sonho. Da mesma forma que o corpo fisiológico serve de apoio para o 

corpo psíquico, a atuação (pólo motor) poderia servir de âncora para a representação 

psíquica. 

Assim, desde este primeiro momento citado – fundante da passagem do soma ao 

psíquico – de um corpo somático para um corpo sexualizado, já se estabelece um campo 

subjetivo, um espaço potencial,26 que se refere a uma área intermediária entre fantasia e 

realidade, que se constitui a partir da relação materna primária. Este espaço que vai se 

configurando da fusão inicial até os movimentos de individuação, perpassa por 

modulações transicionais, das quais ele é gerador. 

                                                           
26  WINNICOTT, D. W. (1971). O brincar e a realidade. 
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Ogden, num artigo acerca do espaço potencial, afirma haver três entidades 

distintas: o símbolo, que é o pensamento propriamente dito; o simbolizado, que é o 

objeto pelo qual se pensa e, o pensamento, como self interpretador. No início da vida, 

este último é desempenhado pela mãe; conforme este espaço potencial vai se 

estabelecendo, esta aquisição vai sendo conquistada pela criança. Portanto, “a conquista 

da capacidade de distinguir entre símbolo e simbolizado é a conquista da 

subjetividade”.27 

Desta forma, esta conquista dependerá da qualidade de relação que se estabeleceu. 

Muitas vezes, após o advento de um colapso nesta relação dialética, ocorre o surgimento 

de uma defesa, caracterizado por um modo precoce de se relacionar com o mundo, um 

estado de vigília constante frente ao ambiente, impedindo a fantasia e a imaginação de 

se desenvolver. Masud Khan,28 discorre a respeito do colapso do papel da mãe como 

escudo protetor, em relação às necessidades de dependência da criança, trazendo-lhe 

brechas que poderiam resultar em várias formas de perturbação. 

O encontro subjetivo, tanto nas relações iniciais quanto o que é empreendido na 

relação analítica – a transferência – poderia vir a ser o lugar onde o aparato psíquico 

evolui, sendo a manifestação onírica o eixo deste funcionamento. A capacidade de 

sonhar e seu resultante em trabalho onírico de elaboração poderia ser o fio de Ariadne, 

encontrado dentro do processo psicanalítico, resgatando esses hiatos que se perderam no 

corpo. 

O circuito pulsional estabelece uma trajetória que parte do estímulo que provém 

de uma fonte orgânica, gerando um acúmulo, causando uma pressão (Drang). Esta 

pressão pode ter dois caminhos para a descarga e sua satisfação: uma reação somática, 

ou a transformação numa representação associada a um afeto.29 Ora, a pressão pode ser 

de ordem fisiológica (necessidade), ou de ordem psíquica (desejo). 

Desta forma, diferenciam-se duas ordens imediatas de descarga; uma premente, a 

qual necessita ser descarregada imediatamente (necessidades fisiológicas), e outra, que 

                                                           
27  OGDEN, T. H. “Sobre o espaço potencial”. In GIOVACCHINI, P. L. (1990). Táticas e técnicas 

psicanalíticas: D. W. Winnicott, p. 89. 
28  KHAN, M. R. (1974). Psicanálise: teoria, técnica e casos clínicos. 
29  HANNS, L. A. A teoria pulsional na clínica de Freud. 
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está sob a égide do desejo, portanto, dispondo de uma forma diversa de satisfação. 

Precisa ser contida em forma de imagens e representações, as quais podem ou não ser 

descarregadas imediatamente, por exemplo, a ânsia de vingança ou o desejo proibido, o 

qual percorre o caminho do julgamento para ser satisfeito. 

Esse hiato entre o desejo e sua satisfação é que necessita de um continente 

possível para abarcar a descarga imediata, possibilitando a função do pensamento, do 

qual o sonho é sua gênese. A questão do trauma se insere aí. À medida que o ser 

humano é tomado por um estímulo impactante, necessita fazer frente a este estímulo, 

“dar conta” desta invasão. 

Destarte, o sonho é o fenômeno que tece os traumatismos da vida de vigília, 

“costurando” o corpo fisiológico ao corpo psíquico. A construção de um campo do 

sonho seria a possibilidade de “embrulhar” o fato traumático para que esta costura não 

se esgarce. Neste sentido, o sonho, além de ser um guardião do sono e realizador de 

desejos, seria também um guardião do desejo. Desejo sob pressão a ser realizado, mas 

urgindo ser representado para poder buscar uma possível satisfação, ou a sua proibição. 

O sonho, película sobre a qual se imanta imagens de uma história – drama vivido ou por 

viver – caráter profético da subjetividade. A constituição desta pele psíquica é o que 

viabiliza a contenção do pensamento. 

Assim sendo, o sonho auxilia a construção e a constituição do corpo até sua 

subjetivação, realizando ligações, num jogo de Eros; e o campo do sonho torna-se o 

nascedouro do sujeito psíquico. Nesta medida, o sonho, além de possuir a função de 

vincular, restaura situações traumáticas (como dirá Ferenczi, em sua teoria sobre o 

trauma, e a revisão dos sonhos), enquanto o campo do sonho acaba sendo uma área 

intermediária, que sempre nos remeterá à ordem materna (o corpo da mãe e sua 

geografia), sua lembrança, transformada em rede, em continente sustentador do desejo. 
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2 

UMA VIAGEM PELO SONHO NA PSICANÁLISE 

Este capítulo dedica-se a realizar um breve panorama do fenômeno onírico, visto 

desde sua descoberta com Freud até a concepção atual, colocando em relevo alguns 

autores, os quais realizaram desdobramentos significativos para o estudo desta pesquisa. 

Pretende-se, com este breve percurso, trazer à baila concepções como as de Ferenczi1 

que empreendeu uma revisão da teoria dos sonhos, ampliando as concepções freudianas 

de o sonho ser uma realização de desejo, rumando para a questão dos sonhos 

traumáticos e de sua elaboração. Um outro eixo a ser apresentado é o que se refere às 

concepções de Melanie Klein, Wilfred Bion e Donald Meltzer, expoentes da Escola 

Inglesa, que vislumbram o sonho sob uma ótica um pouco diferenciada da de Freud, 

embora tenha como parâmetros essenciais o pensamento freudiano. Tendo como pilar a 

noção de fantasia inconsciente, e como palco as relações objetais do mundo interno, o 

sonho na concepção kleiniana seria a expressão disfarçada da fantasia inconsciente. 

Meltzer realiza uma extensa reavaliação da concepção freudiana do sonho em seu livro 

Vida onírica.2 No último item será realizada uma breve articulação entre sonho e 

psicossomática, relacionando autores que pesquisaram o sonho sob essa ótica. 

 

 
O sonho em Freud. A descoberta psicanalítica 

 

A descoberta da psicanálise foi palmilhada por incertezas, temores e fortes 

mudanças de pensamento, as quais reviraram a história do homem. Embora Freud viesse 

de uma formação médica, engajada com o pensamento cartesiano da época, seu forte 
                                                           
1  FERECNZI, S. (1934). Reflexões sobre o trauma. In Obras completas. Psicanálise IV. 
2  MELTZER, D. Vida onírica: una revisión de la teoria y la técnica psicoanalítica. 
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sentido de pesquisador levou-o à descoberta do inconsciente. Movido por muitas 

inquietações, Freud, em 1882, por meio dos estudos com Charcot, em Paris, iniciou-se a 

compreender o que na época chamava de doenças nervosas, resultando, mais tarde, em 

“Estudos sobre a histeria” (1893-95). Em 1900 publica A interpretação dos sonhos, e o 

tempo transcorrido entre sua ida a Paris, seu encontro com Charcot e com a histeria, até 

a publicação desta obra, foi o início de toda a fundamentação das bases da psicanálise, 

pois daí advém a sua passagem de médico e pesquisador acadêmico de doenças 

orgânicas do sistema nervoso para um pesquisador do inconsciente. Em seu “Estudo 

autobiográfico” (1925) dizia ser um mestre em localizar anatomias, fisiologias e tornou-

se, numa certa época, excelente em diagnóstico, porém, diz ele, “sobre neurose eu nada 

compreendia”.3 A passagem, portanto, de um conhecimento a outro se deu estudando a 

histeria e se assombrando com o fenômeno da hipnose realizado com as histéricas, em 

Salpêtriére. Quando retornou a Viena, debruçou-se no trabalho clínico, vislumbrando de 

forma cada vez mais nítida as noções de inconsciente, recalque, sendo este último 

mecanismo considerado o pilar que reúne todos os elementos da teoria psicanalítica. “O 

estudo das repressões patogênicas que compelem a psicanálise a adotar o conceito de 

inconsciente de maneira séria”.4 Desta forma, a psicanálise como disciplina, viria 

considerar como da ordem do mental tudo aquilo que seria inconsciente e, a qualidade 

de estar consciente ou não, dependeria da ação do recalque, com formações de 

compromissos entre as duas instâncias, conforme o que lhe era ou não proibido aflorar 

na consciência. A noção de proibido estaria vinculada aos desejos e à sexualidade, ou 

seja, suas investigações se precipitariam cada vez mais nos conflitos entre os impulsos 

sexuais do sujeito e suas resistências a eles. Este momento de busca em suas pesquisas, 

em direção a situações patológicas, nas quais os sintomas eram formações substitutivas 

do que fora recalcado, levam-no paulatinamente a voltar-se aos primeiros anos da 

infância 

... o que os poetas e os estudiosos da natureza humana sempre haviam 
assegurado veio a ser verdade: as impressões daquele período inicial 

                                                           
3  FREUD, S. (1925[1924]). Um estudo autobiográfico, p. 19. 
4  Ibid., p. 37. 
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de vida, embora estivessem na sua maior parte enterradas na amnésia, 
deixando vestígios indeléveis no crescimento do indivíduo e, em 
particular, fundamentam a disposição para qualquer distúrbio nervoso 
que viesse a sobrevir.

5 

Nessa ocasião já abandonara a hipnose e descobria a técnica da associação livre, 

bem como nascia o conceito de transferência. 

Com a ajuda do método da associação livre e da arte correlata 
de interpretação, a psicanálise conseguiu alcançar uma coisa que 
parecia não ser de importância prática alguma, mas que de fato 
conduziu necessariamente a uma atitude totalmente nova e a uma nova 
escala de valores no pensamento científico. Tornou-se possível provar 
que os sonhos têm um significado, e descobri-lo.

6 

Até então os sonhos eram fenômenos considerados pelos médicos como uma “... 

atividade desconexa de órgãos ou grupos de células isolados num cérebro, no mais 

adormecido”,7 daqueles que estavam perturbados em seu sono, ou, na visão leiga e 

popular, como uma crença ou superstição, sendo inconcebível que se realizasse 

qualquer trabalho científico sério com suas interpretações. Foi, portanto, nesse seu 

trabalho de 1900, que muitas questões surgiram e puderam ser pesquisadas: quais os 

motivos da formação onírica, quando e como ocorriam, como se relacionavam 

pensamento onírico latente com o pensamento manifesto ou a imagem do sonho? Nessa 

época, Freud parecia estar interessado em demonstrar uma técnica e sua eficácia em 

relação ao fenômeno onírico, deixando em aberto, portanto, outros caminhos possíveis 

de investigação. 

O livro dos sonhos, como Freud gostava de mencioná-lo era, para ele, a peça 

central de sua obra, talvez antevendo mesmo que o fenômeno onírico seria um 

paradigma para quem fosse tratar do sujeito e suas psicopatologias. “Ele encerra, 

mesmo segundo meu atual juízo, a mais valiosa de todas as descobertas que à minha boa 

sorte coube fazer. Uma percepção dessas ocorre no destino de alguém apenas uma vez 

na vida.”8 Na verdade, seu trabalho sobre os sonhos seria a mola mestra do que viria 

                                                           
5  Ibid., p. 38. 
6  Ibid., p. 47-8. 
7  FREUD, S. (1901). Sobre os sonhos. In A interpretação dos sonhos, p. 572. 
8  Citação de Freud, em GAY, P. (1988). Freud. Uma vida para nosso tempo, p. 22. 
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descobrir posteriormente. O ponto de partida para suas elaborações foi o sonho da 

injeção em Irma, o qual surge como paradigma de seus estudos. É o primeiro grande 

sonho que irá pontuar todo seu livro. Muitos outros ilustrarão as páginas dessa obra, no 

entanto, esse torna-se o ponto nodal de onde despontarão os conceitos basilares pelos 

quais transitaria posteriormente: os desejos recalcados que retornam distorcidos, pela 

ação do deslocamento e da condensação, em imagens dramatizadas. Todas essas idéias, 

bem como as que estarei discorrendo neste capítulo, foram gestadas muito antes desse 

sonho. Poder-se-ia dizer que já em seu “Projeto para uma psicologia científica” (1895) 

havia sementes do que concluiria em A interpretação dos sonhos, tais como: a definição 

de que o sonho é uma realização de desejos, possuindo uma característica alucinatória; o 

funcionamento regressivo da mente nas alucinações e nos sonhos; o estado do sono e a 

paralisia motora; a natureza do mecanismo de deslocamento nos sonhos e a semelhança 

entre os mecanismos dos sonhos e dos sintomas neuróticos. 

Mais do que tudo isso, contudo, o “Projeto...” traz uma 
indagação clara do que é, provavelmente, a mais crucial das 
descobertas dadas ao mundo em A interpretação dos sonhos – a 
distinção entre dois diferentes modos de funcionamento psíquico, os 
processos primário e secundário.

9 

Assim, o livro dos sonhos aglutina uma miríade de fenômenos e um instrumental 

conceitual que possibilitaria o nascimento da psicanálise como disciplina que se 

firmaria por todo o século XX. São eles: 

. O sonho como guardião do sono e a realização de desejos recalcados, tendo sua 

origem na infância e no complexo edípico. 

. A psicologia dos fenômenos oníricos que nos remete à questão fundamental da 

representabilidade e da simbolização, já que a própria distorção dos sonhos, obra da 

censura onírica, alude a três mecanismos básicos que engendram o sonho: o 

deslocamento, a condensação e a dramatização em imagens. 

. O trabalho do sonho que é a transformação do pensamento onírico de vigília em 

imagens visuais que constituem o conteúdo manifesto do sonho. 

                                                           
9  FREUD, S. (1900). A interpretação dos sonhos, p. 22-3. 
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. O trabalho da interpretação do sonho em vigília, método realizado na análise, que é 

o de interpretar, via associação livre, parte por parte o conteúdo manifesto do 

sonho, suas imagens visuais, transformando-as no pensamento onírico de vigília 

(ou seja, aqueles pensamentos que produziram as imagens visuais no trabalho do 

sonho). 

. Processo primário e secundário, dois modos de funcionamento psíquico levando-se 

em consideração aspectos temporais; o primeiro caracteriza o sistema inconsciente, 

havendo um deslizamento livre da energia, de representação em representação. Essa 

energia livre tende a ser ligada no segundo processo, que caracteriza o sistema pré-

consciente–consciente, primando pelo adiamento das satisfações e imprimindo ao 

aparelho psíquico outras capacidades, as quais desempenharão “uma função 

reguladora, tornada possível pela constituição do ego”,10 modificando o processo 

primário, fugindo do arco reflexo, característico do primeiro funcionamento, 

inaugurando, assim o que poderíamos chamar de condição de transformação do 

princípio do prazer em princípio de realidade. Uma citação de Havelock Ellis, em 

Freud, viria caracterizar o trabalho dessa transformação: “Um mundo arcaico de 

vastas emoções e pensamentos imperfeitos”.11 

. O caráter regressivo dos sonhos nos traça um percurso importante, pois exige a 

concepção de uma tópica do aparelho psíquico. As excitações do sujeito em estado 

de vigília percorrem os sistemas psíquicos do pólo sensorial ao pólo motor, num arco 

reflexo, isto é, num sentido progressivo. No estado do sono, encontrando-se 

imobilizado, os estímulos e pensamentos precisam regressar do pólo motor, para o 

pólo perceptivo; assim, os pensamentos oníricos regressam e transformam-se em 

imagens visuais, as quais comporão o enredo do sonho. Esse conceito seria de grande 

valia para as articulações posteriores e abriria caminho para questões como: se o 

sujeito, ao dormir, regressa a acontecimentos arcaicos traumáticos de sua vida, há a 

possibilidade de haver falha do sonho. Este tema será melhor elucidado 

posteriormente. 
                                                           
10  LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J.-B. (1967). Vocabulário da psicanálise, p. 476. 
11  ELLIS, H. Citação em Freud, S. A interpretação dos sonhos, p. 536. 
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Condensação – “Uma fábrica de pensamentos” 

... Um só pedal mil fios move, 
Nas lançadeiras que vão e vêm, 
Urdem-se os fios despercebidos 

E a trama infinda vai indo além.
12 

 

A expressão dada à condensação como uma “fábrica de pensamentos” é utilizada 

por Freud quando relata seu sonho da monografia botânica, parecendo surgir num rasgo 

de entusiasmo; enlevado, cita Goethe. Não é para menos: ao descrever o sonho e o 

mecanismo de condensação, correlaciona os pensamentos oníricos a palavras surgidas 

em seu sonho, como botânica e monografia e descobre-se numa fábrica de 

pensamentos, levando a idéia de que o sonho engendra significados infindáveis e, 

portanto, seria um ato criativo, pois gerador de ligação (Bindung). O texto de Goethe 

evoca a imagem de que os sonhos são fios condutores que levam ao conhecimento e à 

subjetividade. Nesse sentido, tanto os mecanismos de condensação como os de 

deslocamento e de dramatização e representabilidade produzem cada vez mais novas 

ligações, enriquecendo e ampliando gradativamente o aparelho psíquico, que num 

primeiro momento mostrava-se incipiente. Na verdade, esta trama engenhosa mostra ser 

uma rede que sustenta o sujeito e acaba por ser guardião de seu desejo, já que adia a 

satisfação imediata, ou a descarga do desprazer, propiciando um lugar para ele. 

Dentre sua vasta obra, gostaríamos de ressaltar aqui alguns pontos dos quais 

partem nosso projeto de pesquisa, e que são basilares para a compreensão do sonho 

como um lugar de observação e do despertar psíquico: a noção de regressão da qual 

Freud engendraria uma topografia, um esboço do qual pela primeira vez se afasta de um 

modelo anatômico neurológico, para pensar um lugar virtual do processamento onírico. 

... a relação recíproca entre o desejo que é a força propulsora do sonho 
e as quatro condições a que está sujeita sua formação, bem como as 
inter-relações entre essas condições, precisam ser investigadas; e cabe 
assinalar o lugar dos sonhos na concatenação da vida anímica.

13 

                                                           
12  GOETHE. Citação em FREUD, S. A interpretação dos sonhos, p. 275. 
13  Ibid., p. 489. 
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Freud introduz essa noção para salientar o processo do trabalho do sonho, ou seja, 

os pensamentos oníricos apresentam-se sob a forma freqüente de imagens sensoriais, 

alucinatórias. No estado de sono é recusado ao sujeito a mobilidade; dessa forma, as 

excitações regressam ao sistema perceptivo. Para tanto, Freud elabora a concepção de 

um lugar para onde reflui os estímulos que, em estado de vigília, ocorreriam do pólo da 

percepção para o pólo motor. Ele mesmo menciona que, embora haja uma regressão em 

três níveis – tópico, formal e dinâmico: 

No fundo, porém, todos esses três tipos de regressão constituem 
um só e, em geral, ocorrem juntos, pois o que é mais antigo no tempo 
é mais primitivo na forma e, na tópica psíquica, fica mais perto da 
extremidade perceptiva.

14 

Estamos diante, portanto, de um panorama que coloca o sonho no centro da 

investigação dos fenômenos primitivos, já que sensorial e motor, tendo em seu meio a 

memória como registro das vivências primitivas, constituindo-se um lugar privilegiado 

de transformações psíquicas. Para poder chegar à consciência o processo primário se 

caracteriza pelo deslizamento de energias que se condensam, se deslocam, se 

dramatizam, sendo todos esses movimentos efêmeros, pois essa é a maior marca do 

fenômeno onírico: a fugacidade. E quando há a análise do conteúdo do sonho revela-se 

o desejo recalcado infantil, no qual Freud assinala como sendo 

... uma cena que a todo momento nos assola, como uma lembrança de 
um tempo primitivo que nunca é apagado do humano. O sonho 
poderia ser descrito como “substituto” de uma cena infantil, 
modificada por transferir-se para uma experiência recente.

15 

 
 
 
O sonho em Klein, Bion e Meltzer. A trama dos sonhos 
como o drama das relações objetais do mundo interno 

 

A experiência emocional está no cerne do modelo do sonho da vertente inglesa, 

tendo Klein, Bion e Meltzer como seus maiores expoentes. Essa experiência está 
                                                           
14  Ibid., p. 501. 
15  Ibid., p. 500. 
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fundada na teoria das relações objetais e encontra no terreno clínico e na transferência 

sua maior magnitude. A relação objetal traz para o ser humano um dilema que transita 

entre a busca do encontro com o mundo, por vezes frustrante, e um contato com seus 

próprios desejos inacessíveis à sua realização, sendo o conflito a marca da constituição 

de sua identidade, prescrevendo a necessidade de vincular e discriminar, a seu tempo, 

amor e ódio. Nesse sentido, o sujeito bascula todo o tempo em seus relacionamentos 

amorosos, questões fundamentais para constituir sua subjetivação, tais como o 

desamparo, a busca de recursos para dominar a angústia, além da busca da satisfação de 

seus desejos, busca do prazer e a diminuição da dor psíquica. Nesse sentido, o sonho, 

para o universo kleiniano, partiria do conceito de fantasia inconsciente, que se 

constituiria como o arcabouço desta teoria. As fantasias inconscientes  

... são a representação mental daqueles eventos somáticos no corpo 
que abrangem as pulsões, e são sensações físicas interpretadas como 
relacionamentos com objetos que causam essas sensações. (...) A 
fantasia é a expressão mental das moções pulsionais e também dos 
mecanismos de defesa contra essas moções pulsionais.

16 

A idéia de fantasia inconsciente surgiu para Klein desde o início de sua obra, 

ao observar as atividades lúdicas das crianças, e sua percepção de que nesse brincar 

estava expressa toda a elaboração infantil acerca das teorias da sexualidade e dos 

relacionamentos com os pais e com seu próprio corpo. Nesse sentido, a fantasia 

inconsciente estaria presente no brincar, na criança e na vida de vigília do adulto. 

Essa fantasia poderia ser interpretada como uma urdidura onírica, um sonho 

acordado que seria vivido na relação transferencial, onde projeções, introjeções, 

bons e maus objetos se mesclariam em tramas do mundo interno, realizando a 

dramaturgia do sonho. É neste sentido que fantasia inconsciente estaria na base do 

sonho, no modelo kleiniano. Assim, o sonho como uma trama viria a ser o espaço 

que dramatiza essas forças que se debatem na procura de um equilíbrio. No entanto, 

o sonho acaba por ser um paradoxo ambivalente, que ao mesmo tempo revela e 

esconde as dores e paixões humanas. 

                                                           
16  HINSHELWOOD, R. D. Dicionário do pensamento kleiniano, p. 46. 
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Bion, a partir de Klein, propõe o conceito de rêverie como a função materna que 

se constitui como a capacidade de conter as identificações projetivas do bebê, criando 

um espaço para simbolizar, o qual será posteriormente reinternalizado por ele, 

levando-o à gênese do pensamento que denominará de função alfa. Nessa medida, a 

função alfa carrega em sua essência a característica de espaço transformador de 

vivência em experiência. As expressões bionianas “continente-contido” e continência 

marcam a concepção de um espaço. A idéia de conter surgiu no seio da escola 

britânica de psicanálise e deriva do conceito de identificação projetiva,17 em que 

partes cindidas do self primitivo intoleráveis de serem vividas seriam projetadas no 

objeto com a finalidade de livrar-se do conteúdo intolerável e, ao mesmo tempo, 

controlar o objeto com vistas a não recebê-lo de volta. Esses conteúdos seriam 

projetados de forma agressiva e intrusiva no objeto, ao mesmo tempo que teriam como 

finalidade apoderar-se de partes do objeto para si. Klein correlacionou esse 

mecanismo com o da inveja e a posição esquizoparanóide, em que o sujeito ainda não 

apresentaria condições de realizar uma operação de integração em relação ao objeto, 

ou seja, a capacidade de encarar o objeto como aquele que possui tanto a capacidade 

de suprir suas necessidades quanto de frustrá-lo. Bion ampliou o conceito de 

identificação projetiva, pois compreendia que esse mecanismo poderia ser também um 

processo de comunicação para o objeto, daquilo que ainda não poderia ser 

comunicado via palavra. Fazer o outro “sentir na pele” aquilo que ainda não pode ser 

processado internamente por ele. Nesse sentido, conter primariamente esses conteúdos 

brutos (elementos beta) do bebê na forma da rêverie e transformá-los em elementos 

alfa, conteúdos já desintoxicados e passíveis de se transformarem em imagens 

oníricas, seria a função inicial da mãe e, correlativamente, a do analista na sessão. A 

capacidade de conter ou evacuar está diretamente correlacionada com a capacidade de 

o sujeito poder suportar frustração. A dor psíquica só é passível de ser contida e de se 

transformar em experiência, à medida que esse continente puder ser constituído a 

partir da rêverie materna e, mais tarde, com a aquisição da função alfa que estaria na 
                                                           
17  KLEIN, M. (1946). Notas sobre alguns mecanismos esquizóides. In HINSHELWOOD, R. D. 

Dicionário do pensamento kleiniano, p. 193. 
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base das transformações oníricas, por excelência. Ora, desta maneira, o fenômeno 

onírico poderia ser entendido como um lugar de observação pelo qual a ocorrência 

dessas transformações seria possível. Elementos brutos da vivência que passariam 

pelo processamento da função alfa tornando-se elementos sonháveis, sendo que 

aqueles conteúdos que ficassem empedernidos pela vivência bruta, não embrulhados 

pelo processamento onírico, seriam evacuados do continente, em forma de fragmentos 

no objeto, como representações coisa (Freud), e transformados em alucinação de 

vigília, como na psicose. Quando há o predomínio do processo evacuativo, ocorrem 

alterações relevantes impossibilitando ao sujeito a diferenciação entre realidade e 

fantasia, sono e vigília, processo primário e secundário. Sendo assim a função alfa, 

que no início é desempenhada pela mãe, e mais tarde torna-se monopólio do sujeito, é 

a primeira função existente no aparelho psíquico, transformando as impressões 

sensoriais, bem como as vivências de dor e de prazer em elementos alfa. Estes 

últimos, sendo o resultado da função alfa, funcionarão para a produção de sonhos, 

memórias, pensamentos oníricos de vigília. Esses elementos alfa, nessa medida, 

formarão um conjunto chamado barreira de contato, película porosa, que exerce a 

função de demarcar e desenvolver trocas entre o consciente e o inconsciente, e entre o 

mundo externo e interno, funcionando para que não haja um transbordamento, e para 

que o sujeito preserve e desenvolva a sua capacidade de discriminação. Bion utilizou a 

expressão “barreira de contato”, que foi inaugurada por Freud em “Projeto para uma 

psicologia científica”. Na verdade, Bion realizou uma ampliação desse termo que, em 

Freud, se referia à função de pára-excitação da mãe, em relação às exigências 

pulsionais do bebê. Pode-se deduzir, por ora, que o sonhar, a rêverie, seriam uma 

proteção para o sujeito, a pára-excitação necessária para enfrentar o mundo pulsional, 

bem como as vivências com o mundo externo. Uma vivência impactante poderia ser 

transformada num sonho, e a distância empreendida entre o sujeito e o sonho seria o 

observatório privilegiado para pensar a questão vivida e transformá-la em experiência. 

Assim, o sonho estaria no meio campo da vida psíquica, costurando os fios da trama 

do corpo e da psique, tornando-o unidade psicossomática. 
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Meltzer, no livro Vida onírica, faz uma reavaliação do pensamento freudiano 

acerca do sonho e, seguindo o pensamento de Klein e Bion, amplia e enfatiza aspectos 

do fenômeno onírico como o simbolismo e o seu valor estético. 

Melanie Klein realizou uma descoberta que significou uma 
contribuição revolucionária ao modelo da mente; que não vivemos 
num mundo, mas em dois; que também vivemos num mundo interno 
que é uma esfera vital tão real como o mundo exterior. Esta conferiu 
uma significação inteiramente nova ao conceito de fantasia, a de que 
as fantasias inconscientes eram transações que tinham lugar realmente 
no mundo interno. E isto proporcionou um novo significado aos 
sonhos. Já não se podia sustentar que o ato de sonhar fosse tão só um 
processo para mitigar as tensões com o fim de preservar o dormir; os 
sonhos tinham que combinar-se como imagens da vida onírica que 
transcorriam sem cessar, tanto durante o estado de vigília, como 
enquanto se dorme. Podemos chamar essas transações “sonhos” 
quando se produzem enquanto dormimos, e “fantasia inconsciente”, 
quando estamos despertos. Em conseqüência, era preciso fornecer a 
esse mundo interno um lugar com pleno significado, um espaço vital, 
quiçá, “o” lugar onde se gera significado.

18 

As palavras de Meltzer sintetizam a ampliação realizada na teoria dos sonhos, 

após Freud; porém, é inegável notar que todas essas concepções nasceram de sementes 

férteis do pensamento freudiano, dando às concepções contemporâneas do sonhar a 

condição de reflexões clínicas importantes, tais como a capacidade do sonhar do 

analista na sessão. Meltzer menciona em seu livro um caráter estético do sonho, ou seja, 

quando o analista se depara com um sonho de seu analisando, ou um relato que lhe 

parece um sonho, este é visto como uma evocação estética a qual mobiliza tanto 

paciente quanto analista, promovendo transformações e mudanças psíquicas na dupla. 

Nesse sentido, a cura pela análise estaria diretamente relacionada à internalização pelo 

paciente da função alfa (Bion), da capacidade de pensar, e da mobilidade psíquica que é 

dada pelo sonhar, bem como a capacidade estética de criar sonhos, aqui entendidos 

como transformações de vivência em experiência. Nas palavras de Meltzer, 

O que sucede, ao que parece, é que o analista escuta o paciente e 
observa a imagem que surge em sua imaginação. Poderíamos afirmar, 
consequentemente, que deixa que o paciente evoque nele um sonho. 
Este sonho, por suposição, será seu e estará formado pelas vicissitudes 
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de sua própria personalidade. Mas, depois de tudo isso, é de se supor 
que os anos de experiência no divã e da subseqüente auto-análise lhe 
tenham proporcionado certo virtuosismo na linguagem de seus próprios 
sonhos. Desde este ponto de vista, poderíamos imaginar que toda 
tentativa de formular uma interpretação de um sonho de um paciente 
implicaria um preâmbulo tácito: “Enquanto ouvia seu sonho, tive um 
sonho que em minha vida emocional significaria o seguinte, que 
desejaria compartilhar com você, na esperança de que proporcionará 
alguma luz sobre o significado que seu sonho tem para você”.

19 

Em suma, o sonho do analista e as transformações ocorridas na mente do paciente, 

bem como na do analista, teriam um caráter estético, provocando um impacto como de 

alguém que assiste a uma peça de teatro. Dessa maneira, os sonhos seriam 

dramatizações ou takes do mundo interno que brotariam na situação relacional do 

processo terapêutico. Mais tarde, esses takes serão utilizados no diálogo “de vigília” do 

par como um idioma próprio da relação, adquiridos da convivência terapêutica. No caso 

clínico desta dissertação, temos que as imagens oníricas surgidas durante o processo 

terapêutico fundaram a especificidade da linguagem do par terapêutico, propiciando o 

rumar para uma subjetivação e uma apropriação, pela paciente, de seu mundo psíquico, 

fazendo-se memória e história. 

 

 
O sonho em Ferenczi. Trauma e elaboração psíquica 
 
 

É na transformação que as coisas repousam. 
Heráclito 

 
Trauma em Ferenczi 

Para seguir adiante com a questão do trabalho do sonho, torna-se relevante 

mencionar o trauma na concepção ferencziana, principalmente em seu trabalho 

“Reflexões sobre o trauma”, um artigo publicado postumamente em 1934. Nele, 

Ferenczi traça um percurso, articulando o choque do trauma e sua possível superação. 

Ele parte do termo “comoção psíquica” (Erschütterung), um desmoronamento que 
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sobrevém ao sujeito, em função de um choque “equivalente à aniquilação do sentimento 

de si, da capacidade de resistir, agir e pensar com vistas à defesa do si mesmo [Soi].”20 

Assim, argumenta que a comoção psíquica ocorre “sempre sem preparação”, sendo 

precedida “pelo sentimento de estar seguro de si”, tornando-se após o evento 

traumático, um sentimento de decepção, vivido por ele, o qual anteriormente possuía 

um excesso de confiança no ambiente, depois pouca ou nenhuma, resultando numa total 

falta de referencial, numa desorientação que levaria o sujeito a buscar uma defesa contra 

essa atmosfera psíquica. 

Como pode ser superado o repentino choque que produz a comoção psíquica, que 

leva a um profundo desprazer? 

Duas saídas são mencionadas por Ferenczi: em primeiro lugar, o afastamento da 

causa do distúrbio, uma reação aloplástica, ou seja, a transformação desse distúrbio; em 

segundo, a capacidade de produção de imagens de representação, que produzem uma 

expectativa, tornando o sujeito capaz de tolerar o desprazer, se não senti-lo ou senti-lo 

menos. Essa espera estaria vinculada à capacidade de uma criação, na fantasia de 

representações que possibilitariam a expectativa de um prazer, “um antídoto à dor”, um 

certo amortecimento que capacitaria o sujeito a viver a dor, com menos desorientação. 

As reações substitutivas são designadas como “defesa e ações de afastamento em face 

de objetos ou pessoas análogas”,21 que estariam no limiar entre a representação e o 

trabalho psíquico e o uso de objetos do ambiente, funcionando como analogias que 

possibilitariam a futura representação intrapsíquica. Constituir-se-ia, portanto, numa 

passagem para que esta última pudesse estar reunida para elaboração. 

Segundo o autor, face à angústia surgida em função do traumatismo, há uma 

inadaptação ao desprazer, levando o sujeito a fugir de si mesmo ou da fonte de onde foi 

gerada a mesma. Quando o desprazer cresce, exige um dispositivo que o libere da 

angústia, e um deles é a desorientação psíquica, ou seja, a destruição da coesão das 

formações psíquicas. Nesse sentido, ou uma parte do corpo sofrerá a dor, ou uma 

“formação nova de realização de desejo, a partir dos fragmentos, o nível do princípio 
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 72

do prazer.”22 Assim, a angústia traumática se transformaria em outros sintomas, como 

medo da loucura ou de perseguição. E, nesse sentido, seria necessário abrir-se novos 

caminhos de conhecimento para o material recalcado, por meio da análise. Portanto, a 

compreensão do trauma exigiria um grau de condições que muitas vezes o sujeito não 

tem. Segundo Ferenczi, “o modo de ação psíquica do trauma”23 leva o sujeito a um 

elevado grau de incompreensão, não havendo palavras que pudessem defini-lo, exigindo 

da criança “um grau de heroismo de que ela ainda não é capaz”.24 Poder-se-ia falar, 

então, nessas circunstâncias, de algo inominável que necessitaria de uma ligação pela 

qual ainda não passou. 

 

 

O sonho e o trauma em Ferenczi 

 

Ferenczi, ao realizar a referida reflexão sobre o trauma, associa a esse o trabalho 

do sonho, realizando igualmente uma revisão de A interpretação dos sonhos. 

A interpretação de sonhos, de Freud, apresenta como única 
função do sonho a transformação em realização de desejo dos restos 
diurnos desagradáveis que perturbam o sono. A importância desses 
resíduos do dia e da vida é esclarecida com uma precisão e uma 
acuidade quase inigualáveis; penso, entretanto, que o retorno dos 
restos diurnos já representa por si mesmo uma das funções do sonho. 
Pois se observarmos com minúcia a relação entre a história pessoal e 
os conteúdos oníricos, torna-se cada vez mais evidente que aquilo a 
que chamamos os restos diurnos (e podemos acrescentar: os restos da 
vida) são, de fato, sintomas de repetição de traumas; mas é muito 
conhecido que a tendência à repetição na neurose traumática também 
tem uma função intrinsecamente útil: ela vai conduzir o trauma a uma 
resolução, se possível, definitiva; melhor do que isso não fora possível 
no decorrer do acontecimento originário comovente. É de se supor que 
essa tendência também exista mesmo onde não vinga, ou seja, onde a 
repetição não leva a qualquer resultado melhor do que o traumatismo 
originário. Assim, uma definição mais completa da função do sonho 
seria (em vez de: “o sonho é uma realização de desejo”): todo e 
qualquer sonho, ainda o mais desagradável, é uma tentativa de levar 
acontecimentos traumáticos a uma resolução e a um domínio 
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23  Ibid. 
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psíquicos melhores, no sentido, poderíamos dizer, do esprit d’escalier, 
o que na maioria dos sonhos é facilitado por uma diminuição da 
inteligência crítica e pelo predomínio do princípio do prazer.”

25 

Essa revisão nos conduz, portanto, a considerar que o sonho estaria a serviço de 

uma dominação da angústia suscitada pelo choque traumático originário, por intermédio 

de uma alternativa criativa que possibilitasse uma possível adaptação à dor. A 

alternativa onírica nos conduz à idéia de que frente à dor e à angústia, além de 

adoecermos, podemos alucinar, até que a assimilação e a elaboração possam se instalar, 

ou, quem sabe, a própria atividade onírica seja uma outra maneira de viver a dor 

inominável, e considerar que ela possa se tornar condição intrapsíquica, para se tornar 

experiência. 

Observa-se na clínica psicanalítica, freqüentemente, que alguns choques vividos 

por pacientes são tão intensos e descompensadores podendo ser vividos somaticamente, 

e tornando-se história somente à medida que são sonhados por eles. Dessa forma, 

sonhar poderia ser sinônimo de sobrevivência psíquica. 

Ferenczi nos diz também que  

... os restos do dia e da vida são impressões psíquicas tendentes à 
repetição, não resolvidas nem dominadas, inconscientes e que, talvez 
foram conscientes, as quais surgem mais nas condições do sono e do 
sonho do que em estado vígil, e exploram para seus fins a capacidade 
de desejo do sonho.

26 

Nesse sentido, aquilo que está sob a ação da censura ou do recalque é justamente 

o que procura uma via para ser elaborado. Em circunstâncias mais favoráveis, como na 

regressão, esses conteúdos emergem e reivindicam uma solução. Essa regressão pode 

ser entendida como o estado de sono, mas, também, períodos da vida do sujeito em que 

se encontra mais vulnerável pela regressão, como nas depressões, no próprio processo 

analítico ou mesmo na gravidez. Essas circunstâncias poderiam trazer de volta 

acontecimentos traumáticos que ficaram depositados na “caixa preta” do psicossoma e 

que necessitariam ser encaminhados a uma possível resolução para a vida do paciente. 
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São momentos de grande impasse emocional no processo psicoterapêutico, e 

necessitariam ser vistos pelo analista com uma certa flexibilidade, ou seja, podem 

ocorrer como eventos traumáticos que surjam na forma de atuação, como uma maneira 

intermediária entre acting-out e o sonho intrapsíquico. Denominamos esse momento de 

encenação onírica, e o que vislumbramos à nossa frente são uma mescla de imagens e 

vivências antigas que retornam como uma dramatização as quais necessitam ser vividas 

na atualidade: o paciente se utiliza do analista como personagem desse drama para 

compor a cena onírica que está a meio caminho de se tornar sonho intrapsíquico. 

Ferenczi ressalta a importância da 

... relação entre a profundidade da inconsciência e o traumatismo, o 
que justifica em si a tentativa de investigar o evento comovente com a 
ajuda de um transe intencionalmente favorecido. Um choque 
inesperado, não preparado e esmagador, age, por assim dizer, como 
um anestésico.

27 

Ele mencionará que em face dessa extrema vivência, nenhum traço mnêmico 

permanecerá dessa impressão, e dessa maneira serão inacessíveis à memória. Assim, 

prossegue “... nesse caso, deve-se repetir o próprio traumatismo em condições mais 

favoráveis, levá-lo, pela primeira vez, à percepção e à descarga motora.”28 Ora, nesse 

sentido, podemos depreender, então, que essa reconstituição (ou constituição) da 

percepção deve ser vivida por meio de uma atuação que levaria pela primeira vez ao 

conhecimento do paciente as vivências até então esmagadas e amortecidas pelo choque; 

só então, por meio desse primeiro conhecimento, haveria uma representação que 

poderia ser tratada pelo recalque. Assim, a encenação onírica seria a condição princeps 

de tornar uma vivência num sonho intrapsíquico. 

No entanto, Ferenczi adverte que a função traumatolítica do sonho, ou seja, a 

tendência a repetição do trauma, é maior durante o sono do que no estado de vigília. 

Em outras palavras, a tendência à repetição do trauma é maior 
durante o sono do que no estado vígil; no decorrer do sono profundo, a 
perspectiva de um retorno das impressões sensíveis não resolvidas, 
profundamente enterradas, muito veementes e, portanto, acompanhadas 
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outrora de uma profunda inconsciência, é bem mais provável. Caso se 
consiga estabelecer o vínculo entre essa passividade total e o sentimento 
de ser capaz de viver o traumatismo até o fim (ou seja, encorajar o 
paciente a repetir e a viver o evento até o fim o que freqüentemente só 
se produz após inúmeros fracassos e, no começo, de um modo apenas 
parcial), então uma nova espécie de resolução de traumas, mais 
vantajosa, e até mais duradoura também pode produzir-se.

29 

Segundo Ferenczi, o trauma só será admitido na consciência por meio de 

sucessivas aproximações, as quais denomina de primeiro sonho ou sonho primário e 

sonho secundário. Assinala que o sonho primário é uma “repetição pura”; o secundário, 

uma tentativa de resolução solitária sob uma forma “falsificada”, ou seja, uma 

“falsificação otimista” que levará a uma admissão do trauma na consciência. Essa 

falsificação se origina de uma parte clivada do ego que “mede a extensão do dano” e a 

percepção do quanto ou do que pode tolerar, só permitindo acesso à percepção do que 

lhe é suportável, “embelezando” o conteúdo do sonho até a realização do desejo.30 

Nesse sentido, a concepção do embelezamento do conteúdo do sonho nos leva a 

articular que a estética onírica e a ilusão poderiam estar no cerne da condição da 

sobrevivência psíquica. Sabe-se que em situações extremamente adversas o ser humano 

lança mão da arte e da poesia, sonhos míticos da humanidade, como forma de se 

proteger da fragmentação e do colapso psíquicos. Outra questão que nos surge é a de 

que pela análise do sonho de um paciente conseguimos compreender a posição em que 

se coloca o sujeito frente a vida. A forma como maneja o sonho seria a maneira como 

maneja sua vida de relações, fornecendo-nos novas informações acerca de sua condição 

psíquica. 

Ferenczi assinala questões relativas à técnica 

O objetivo terapêutico da análise dos sonhos é o 
estabelecimento de um acesso direto às impressões sensíveis, com a 
ajuda de um transe profundo, o qual regride, por assim dizer, para 
além do sonho secundário, e faz reviver na análise os acontecimentos 
traumáticos.

31 

                                                           
29  Ibid., p. 113. 
30  Ibid., p. 114. 
31  Ibid., p. 115. 
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Dessa forma, a condição do setting é imperiosa nesse momento. É necessário que 

a percepção do analista esteja acompanhando os vários momentos da revivescência do 

trauma. Segundo Ferenczi, o paciente mostra o desejo de que o analista esteja presente 

realmente com ele. Entendemos que essa presença pode ser compreendida pelo analista 

como da mesma ordem da continência e do silêncio atento e “ligado”, um olho no 

furacão, algo próximo do que nos dizem Berlinck e Fédida – em estado de 

depressividade.32 Nos diz Ferenczi: 

A reação emocional extraordinariamente forte que se segue 
repete a comoção psíquica que, em seu tempo, levará à formação de 
sintomas. A grande delicadeza e flexibilidade do analista trazem à 
consciência, ou a reconstrução, de certa forma por efeito de contraste, 
inúmeros eventos penosos da infância, até então inconscientes. 
Finalmente, consegue-se reduzir, por assim dizer, todo o tecido 
mórbido ao foco traumático e quase todas as análises de sonhos 
gravitam em torno de um pequeno número de eventos comoventes da 
infância. Durante essas análises, os pacientes são arrebatados, às 
vezes, pela emoção; estados de dores violentas, de natureza psíquica 
ou corporal, até mesmo delírios e perdas de consciência mais ou 
menos profundas com coma, misturam-se ao trabalho de associação e 
de construção puramente intelectual.

33 

Temos aqui a descrição de um estado que poderíamos chamar de “estado de 

depressão”, à medida que há um nascimento psíquico envolvendo todas as suas 

características: a necessidade de um ambiente placentário, frente ao movimento do 

paciente regressivo de constituição psíquica, onde necessita de um outro que lhe garanta 

durante esse momento o alimento que o faça sobreviver à catástrofe da perda revisitada. 

Nesse sentido, a alternância entre períodos de sentir e saber vão delineando a 

possibilidade de integração e reinserção do trauma em sua história. Os momentos em 

que o paciente vai alternando períodos de sonhos, pesadelos, encenações oníricas, com a 

capacidade do saber e da convicção daquilo que foi elaborado, são bastante delicados no 

processo transferencial, já que o analista será alvo de todas as projeções vividas na 

época do traumatismo; portanto, alvo de acessos de ira e agressividade. Essa fúria do 

                                                           
32  BERLINCK, M. T. e FÉDIDA, P. A clínica da depressão: questões atuais. Revista Latinoamericana 

de Psicopatologia Fundamental. São Paulo, v. III, n. 2, jun./2000, p. 9-25. 
33  Ibid., p. 116. 
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paciente sobrevirá em função de tantos anos de paralisia e passividade. Quando esse 

processo se destampa, a vivência de autodestruição e de dilaceração voltam à tona, 

necessitando de um manejo clínico, no sentido de desviá-los do alvo atual (analista) 

para os eventos traumáticos infantis. Assim, o trabalho de elaboração segue seu curso, 

no sentido de poder alcançar o recalque. Há aqui um importante fator que Ferenczi leva 

em consideração: o de que o sujeito preso de um sentimento de autodilaceração 

(Selbstzerreissung) transforma a relação de objeto a qual se tornou impossível, em uma 

relação narcísica. Em suas palavras, 

O homem abandonado pelos deuses escapa totalmente à 
realidade e cria para si um outro mundo no qual, liberto da gravidade 
terrestre, pode alcançar o que quiser. Se até aqui esteve privado de 
amor, inclusive martirizado, desprende agora um fragmento de si 
mesmo que, sob a forma de pessoa dispensadora de cuidados, 
prestimosa, cheia de solicitude e amor, na maioria das vezes maternal, 
sente piedade por ela, e tudo isso com extrema sabedoria e uma 
inteligência penetrante. Ela é a própria bondade e inteligência, um 
anjo da guarda, por assim dizer. Esse anjo vê desde fora a criança que 
sofre, ou que foi morta (portanto, se esgueirou para fora da pessoa 
durante o processo de “fragmentação”), percorre o mundo inteiro em 
busca de ajuda, imagina coisas para a criança que nada pode salvar... 
Mas, no momento de um novo traumatismo, muito mais forte, o santo 
protetor deve confessar sua própria impotência e seus embustes bem 
intencionados à criança martirizada, e nada mais resta, nessa altura, 
senão o suicídio, a menos que, no derradeiro momento, se produza 
algo de favorável na própria realidade. Essa coisa favorável a que nos 
referimos em face do impulso suicida, é o fato de que nesse novo 
combate traumático o paciente não está inteiramente só. Talvez não 
lhe possamos oferecer tudo o que lhe caberia em sua infância, mas só 
o fato de que possamos vir em sua ajuda já proporciona o impulso 
para uma nova vida, na qual se fecha o dossiê de tudo o que se perdeu 
sem retorno e, além disso, efetuado o primeiro passo, é permitido 
contentar-se com o que a vida oferece, apesar de tudo, não rejeitar 
tudo em bloco, mesmo o que ainda poderia ser utilizável.

34 

Nesse trecho Ferenczi coloca importantes articulações: em primeiro lugar, no 

traumatismo há uma regressão em termos de investimento libidinal: o que era relação de 

objeto, retorna a relação narcísica. Esse retorno pode ser compreendido também como 

um processo melancólico, já que o que ficou retido em termos do traumatismo não pode 
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passar pelo processo de luto. Essa atribuição inegável nos remonta à clivagem egóica 

como a única possibilidade de sobreviver à dor traumática. Nesse sentido, “o anjo da 

guarda” clivado necessita integrar-se ao aspecto abandonado e dilacerado pela dor. Em 

segundo lugar, a qualidade estética onírica, bem como a função analítica geradora de 

mais sonhos, funcionariam como tecelão desta malha esgarçada, o fio mantido em 

segurança por Ariadne, que conduziria o sujeito pelo labirinto de Creta, no encontro do 

Minotauro. O resgate desse dossiê pode levar o sujeito à realização do luto, e, dessa 

forma, aceitar viver no mundo humano, imperfeito, porém na condição de busca 

constante. Dessa maneira, o trabalho do sonho, desde a encenação onírica até o sonho 

intrapsíquico, vem acionar, por sua vez, o trabalho de luto, agora resgatado das sombras 

e da paralisia melancólica. Portanto, relacionar trabalho de sonho e trabalho de luto 

estaria na base da elaboração e daquilo que compreendemos como pulsão de vida, 

enquanto capacidade de ligação (Bindung). 

 

 

Trabalho de luto e trabalho de sonho. Integração e perlaboração 

 

O termo durcharbeiten utilizado por Freud, significa, ao pé da letra, por meio do 

trabalho. Essa tradução um tanto selvagem tem uma intenção: pensar o sentido que existe 

nesta expressão, ou seja, a de que por meio do trabalho, processa-se uma mudança. Sabe-

se que a tradução utilizada é elaboração, termo que também explicita bem o que 

desenvolveremos neste capítulo; no entanto, a noção de algo em movimento e de 

transformação, surge justamente desta expressão: por meio do trabalho. A que trabalho 

estamos nos referindo? O trabalho de ligação empreendido pelo aparelho psíquico e que 

gostaríamos de relacionar tanto no trabalho de luto quanto no trabalho do sonho. 

O trabalho do sonho como Freud explicitou em A interpretação dos sonhos diz 

respeito à transformação realizada pela deformação onírica dos pensamentos oníricos de 

vigília, surgidos a partir de restos diurnos, que em seu estado natural não poderiam 

entrar na consciência, por serem produtos de desejos proibidos infantis que forçam a 

entrada na consciência. A deformação estaria a serviço de uma formação de 



 79

compromisso para que as forças psíquicas possam entrar em acordo e para que os 

conteúdos possam ter passe relativamente livre. Ora, sabe-se que essa é uma operação 

que envolve mecanismos de camuflagem do desejo original, que transformam matéria-

prima em produto onírico. É um processo sofisticado exigindo trabalho e maturidade do 

aparelho psíquico para poder ser acionado. Da mesma forma, o trabalho do luto envolve 

mecanismos que igualmente exigem maturidade e trabalho. O termo “elaboração 

psíquica” também é mencionado como sinônimo de perlaboração e diz respeito a 

diversos contextos de trabalho realizado pelo aparelho psíquico, com a finalidade de 

lidar com as excitações e com o acúmulo destas, e que necessitam ser ligadas em 

cadeias associativas para poderem ser elaboradas. Nesse sentido, ligar o excesso de 

energia que chega à psique seria o trabalho fundamental do sujeito. No trabalho do 

sonho, temos já uma medida. E no trabalho do luto? Bem, paradoxalmente, no processo 

de luto há inicialmente um trabalho de desvinculação, que é realizado pelo sujeito numa 

situação de recuo narcísico, do objeto perdido, para posteriormente ser realizada uma 

nova ligação com os objetos vivos. Ora, sabe-se que a atmosfera psíquica do enlutado é 

de morte; algo como se o sujeito estivesse morto, como o morto perdido. Algo morre 

dentro dele. A tarefa psíquica a que fica submetido, durante o trabalho do luto, é a 

presentificação do morto: as lembranças, o reviver a dor da perda, até que, ao se 

desvincular desta relação retoma outras ligações, agora com os objetos vivos. Na 

verdade, é uma operação trabalhosa e dolorida, pois remete à questão de ter que 

processar as ligações com o morto e aceitar estar vivo. Dependendo de como essa perda 

ocorreu, do momento em que se encontrava o sujeito, ela pode significar algo 

traumático. Como, por exemplo, uma perda significativa ainda em tenra idade. Em 

algumas circunstâncias, como a de uma criança pequena, o trabalho de luto fica 

prejudicado pela incipiência do aparelho psíquico, incidindo assim num acontecimento 

traumático que necessita ser elaborado mais tarde, em sua vida. Nessa medida, os ecos 

desta perda acompanharão o sujeito no decorrer de sua vida, influenciando os modos de 

elaboração em torno dos quais acabam por ser repetitivos e sob a égide da atuação. O 

trauma revisitado reivindica ligações até então impossibilitadas de se realizarem. 

Estamos no terreno dos investimentos pulsionais e de tudo aquilo que se refere ao que 
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Freud relatou quando descreveu angústia automática e angústia sinal. Desinvestir um 

objeto perdido, morto, é um trabalho penoso necessitando de um lugar propício. No 

início, esse lugar não é reconhecido como interno. Há uma certa transicionalidade a ser 

ultrapassada, e, nessa medida, é vivida pela dor, na carne do corpo. Surge, assim, a 

necessidade de o sujeito dar sentido às impressões traumatizantes, por meio da 

perlaboração pelo sonho, processo pelo qual o sujeito, ao reviver o acontecimento 

traumático, permite que na dimensão do sonho e da análise realizada pela dupla 

analítica, transforme o acontecimento traumático em narração de experiência. Ora, a 

possibilidade de sonhar com o acontecimento traumático já é a condição de ele estar 

incluído na cadeia associativa, e com isso fazer parte dos conflitos intrapsíquicos; outras 

vezes, por incipiência psíquica, o fato traumático torna-se um fantasma que persegue o 

sujeito, como um pesadelo melancólico, empedernido, o qual precisa ser incluído na 

cadeia associativa para integrar-se ao processo psíquico. Sabe-se que na melancolia o 

sujeito se identifica com o objeto morto, paralisando toda a possibilidade de trabalho de 

luto. Igualmente, o trabalho de sonho fica suspenso nesses sujeitos, incorrendo em 

situações que podem levar ao delírio ou até a sintomas somáticos, caracterizando um 

sonambular em vida como um morto. Esse assunto será melhor explicitado em capítulo 

posterior. No momento, é necessário sublinhar o quanto esses dois trabalhos levam o 

sujeito a integrações relevantes em seu processo de evolução psíquica. A seguir, estarei 

discorrendo acerca do sonho e a psicossomática, ou seja, de como o sonho surge como 

um organizador psicossomático. De como as relações entre o somático e o psíquico são 

articuladas pelos processos oníricos. 

 

 
O sonho como organizador psicossomático. O sonho na psicossomática 

 

A psicossomática nasceu com a psicanálise e refere-se à pesquisa das relações 

entre somático e psíquico. Desde Heinroth, em 1818, médico que se dedicou a estudar 

as relações do sono e da insônia, a psicossomática vem tendo lugar. Groddeck, 

contemporâneo de Freud, foi um dos fundadores da psicossomática, e já nessa época 
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manteve correspondência com Freud e o pensamento psicanalítico. Porém, foi com a 

Escola de Chicago, na década de 1950, que ela se consolidou. Muitas pesquisas se 

desenvolveram desde essa época até hoje, e atualmente o Instituto de Psicossomática de 

Paris é o centro de investigação de grande relevância neste campo. Outros psicanalistas, 

como Joyce McDougall, vêm contribuindo para o estudo das relações entre o somático e 

o psíquico. No entanto, para efeito desta pesquisa, a questão que se coloca em relevo é o 

que o sonho representa dentro dessa perspectiva. Destacaremos de maneira breve o 

pensamento de Christophe Dejours (IPP) e o de Joyce McDougall. Sabe-se que antes da 

década de 1960 todo estudo sobre o sonho estava baseado no pensamento freudiano. 

Após esse período, as pesquisas neurofisiológicas ganharam terreno, principalmente 

com Michel Jouvet e outros que iniciaram pesquisa sobre o sono paradoxal (REM), 

onde surgem os sonhos e o sono não REM, onde não há sonhos. As pesquisas acerca 

dos sonhos dos gatos surgiram também com esse autor, que procurou se dedicar às 

bases fisiológicas da atividade onírica. Muitas críticas são feitas a Freud nesse 

momento, pois Jouvet faz uma correlação entre sonho e sono paradoxal. No entanto, o 

mais congruente nesta discussão é que não tratarei dos sonhos sob o prisma de Jouvet. 

Penso que o interesse do sonho reside não apenas em sonhar, mas todo o processo de 

acordar, lembrar-se dos sonhos e colocá-lo em palavras, o que parece ser o fundamento 

do encontro do sujeito com sua subjetividade. Embora as descobertas realizadas por 

Jouvet35 acerca dos sonhos de felinos tenham trazido conhecimento sobre a fisiologia do 

sono e do sonho, o interesse aqui é pontuar a função articuladora da capacidade onírica. 

O caráter subjetivo dos sonhos é o ponto determinante em meus estudos, pois o sonho é 

sonhado e contado para alguém especificamente, delimitando um interjogo subjetivo. 

Uma das questões sempre presentes em psicossomática é a relação entre sono-

sonho e seu desenvolvimento desde a infância, bem como a aquisição da capacidade 

simbólica, que nos remete a conceitos como mentalização e sua relação com o 

funcionamento do pré-consciente e sua espessura. A noção de mentalização foi definida 

entre os anos 1970 e 1975: 

                                                           
35  JOUVET, M. (1992). El sueño y los sueños. 
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Ela se refere a dimensões do aparelho mental que não tenham 
sido, até então, objeto de estudos particulares. As dimensões em 
questão concernem à quantidade e qualidade das representações 
psíquicas dos indivíduos.

36 

Essas representações fornecem as fantasias e os elementos dos sonhos; permitem 

também as associações de idéias, a reflexão, e são usadas na relação com o outro. 

Portanto, a relação de qualidade da representação e sua quantidade estão diretamente 

relacionadas às experiências do sujeito e sua condição de conservá-las como num 

acervo que estariam disponíveis para elaboração. Resultaria daí o funcionamento mental 

do sujeito em termos de falhas ou riqueza das mentalizações. A capacidade simbólica e 

a condição de elaborar por essa via ou não, situações de vida marcadas por impactos 

emocionais, constituir-se-iam num dos aspectos fundamentais da pesquisa em 

psicossomática. 

Faz-se necessário mencionar outro fator relacionado, que os pesquisadores do 

Instituto de Psicossomática de Paris denominam de economia psicossomática, e que 

estaria no cerne daquilo que foi mencionado acima. Este termo refere-se à maneira pela 

qual o sujeito administra a energia psíquica. Esta concepção parte da conceituação 

clássica freudiana iniciada com o estudo da histeria. As manifestações somáticas 

surgidas nessa afecção eram diferenciadas por Freud da neurose atual, justamente pelo 

caráter simbólico pertencente à primeira. Na conversão histérica, o sintoma somático 

toma a forma de um conflito sexual infantil, obedecendo às normas da formação de 

compromisso entre os desejos recalcados infantis inconscientes e as proibições de se 

tornarem conscientes, tendo a censura, a resistência e o recalque como mecanismos 

principais, como na psicopatologia da vida cotidiana, nos sonhos, lapsos e chistes. Já na 

neurose atual, a forma que o sujeito acha para administrar as excitações sofridas não 

encontra a mesma saída: a da simbolização. Assim, é acompanhada de sintomas 

somáticos sem compensação simbólica; surge como medida econômica e reguladora da 

estabilização psíquica. Volich menciona: 

A dimensão econômica, energética, possui uma importância 
particular para o entendimento da formação do sintoma, do adoecer e 

                                                           
36  MARTY, P. Mentalização e psicossomática, p. 11. 
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da anormalidade. Em última instância, diante do paciente, é 
fundamental poder compreender os destinos de seus afetos, da energia 
libidinal. Estão eles investidos de forma narcísica (no próprio sujeito) 
ou orientados para outros sujeitos, objetos, para o mundo? A excitação 
consegue encontrar vias simbólicas ou mentais de manifestação ou 
apenas descargas automáticas por meio de comportamentos ou reações 
corporais?

37 

Neste ponto poder-se-ia mencionar que o sonho seria considerado um fenômeno 

paradigmático para o estudo do sujeito acometido por um sintoma somático. A ênfase 

mantém-se no funcionamento psíquico do paciente, que ao se apresentar com uma vida 

psíquica pobre em representações, sonhos e com condições precárias de associar livremente, 

parece não dispor de recursos suficientes para dominar a angústia por meio de processamento 

psíquico, ficando à mercê do funcionamento somático, sob a égide da estase econômica. 

Dessa forma, a psicossomática está continuamente reportando-se à unidade somatopsíquica. 

Dejours menciona que “... o sonho criando novas cadeias associativas, trata a 

angústia ligando a excitação.”38 Diz ele: 

O estudo do sonho e de suas formações patológicas, e de sua 

ausência total, às vezes em certos pacientes (psicóticos ou 

caracteropatas), leva a outorgar à vida onírica uma função crucial nos 

processos dinâmicos, tópicos e econômicos. Mais que isso, o sonho 

aparece como o artesão fundamental da saúde. O sonho não é somente 

a via real de acesso ao inconsciente. É uma função organizadora do 

inconsciente e da estruturação do aparelho psíquico.
39 

Portanto, a presença ou a ausência do fenômeno onírico nos relatos iniciais de 

pacientes seriam sinalizadores relevantes no diagnóstico psicanalítico, pois demarcaria a 

condição suficiente ou não de lidar com a angústia. 

                                                           
37  VOLICH, R. M. Psicossomática: de Hipócrates à psicanálise, p. 65. 
38  DEJOURS, C. Biologia, psicanálise e somatização, p. 88. 
39  Ibid., p. 95. 
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Nesse sentido, para o autor, o sonho está “no centro mesmo do processo de 

cura.”40 Retomamos, assim, a tese de que o sonho seria a costura do psique-soma, o 

meio campo articulador da unidade somatopsíquica. 

Um outro ponto importante a mencionar é que a falha do sonho estaria no cerne 

desta falta de articulação. Temos aqui a questão da insônia tangenciando os sintomas 

somáticos e a depressão. É freqüente, na clínica psicossomática, observarmos 

pacientes com distúrbios de sono, sendo a insônia o denominador comum. A falha do 

sonho sugere uma precariedade do ego em conter e transformar os conteúdos vindos 

do inconsciente. Percebe-se que a capacidade de deformação onírica e de trabalho do 

sonho não ocorre, resultando numa impossibilidade do sujeito permanecer adormecido 

e sonhar. Observa-se, muitas vezes, que esta falha pode ocorrer desde a primeira 

infância do sujeito, estabelecendo-se como um distúrbio crônico. O estudo do sono-

sonho segue a esteira da pesquisa das primeiras relações parentais. E, nessa medida, 

torna-se uma via de conhecimento da evolução e da constituição do aparato psíquico. 

A falha nessa constituição estaria na base do sintoma somático, constituindo-se como 

uma invasão ambiental, seja por excesso ou falta da presença parental. Estarei 

discorrendo sobre este assunto em capítulo posterior. Porém, antes disso, estarei 

mencionando uma outra autora psicanalítica que se debruçou na questão das relações 

entre o soma e a psique. 

Joyce McDougall, psicanalista de origem inglesa, desenvolve sua prática clínica 

na França, e vem pesquisando os fenômenos somáticos utilizando-se da metáfora do 

teatro para designar os sintomas somáticos que surgem no cenário analítico. Para ela, o 

sintoma histérico narra uma história, enquanto na manifestação psicossomática, “... o 

corpo se exprime sozinho. Se existe uma história, esta é profundamente arcaica e pré- 

verbal.”41 A autora assinala que a linguagem somática, configurando uma comunicação 

primitiva, domina a cena analítica por não haver, por parte do sujeito, condição possível 

de colocar em palavras o afeto vivido, ocasionando uma dispersão deste, por conta desta 

incipiência: o sujeito se mantém sob uma privação psíquica, uma carência de 

                                                           
40  Ibid., p. 88. 
41  MCDOUGALL, J. (1983). Em defesa de uma certa anormalidade: teoria e clínica psicanalítica, p. 136. 
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simbolização. Há a necessidade de ele transpor, numa cena, o que a autora denomina de 

ato-sintoma, ocupando “o lugar de um sonho nunca sonhado”,42 para que possa restaurar 

um drama arcaico vivido, porém não elaborado ao longo de sua vida. É relevante 

salientar que a encenação onírica, que mencionamos em outra parte desta dissertação, 

possui este subsídio e, assim, o sonho nunca antes sonhado poderá, no setting 

terapêutico, vir a se tornar parte integrante do acervo psíquico. 

Seguindo esse rumo, voltarmos ao início, nesta pesquisa, torna-se inevitável. A 

seguir, discorreremos acerca dos primeiros tempos de constituição do sujeito, 

levantando considerações a respeito da teoria materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42  Ibid., p. 134. 
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3 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA TEORIA MATERNA 
TEMPOS PRIMEIROS DE CONSTITUIÇÃO 

Pretendemos, neste momento, aprofundar o tema abordado anteriormente 

relacionado com a aquisição pelo sujeito de um corpo próprio, ou seja, representado 

erogenamente, sendo este a base desta constituição. Nesta ocasião, tivemos como base 

de argumentação os escritos de Leclaire e Katz, que atribuíam à identificação com a 

mãe o surgimento do sujeito psíquico, definindo essa função como um corpo orgânico e 

erógeno, fundantes 

... como uma superfície, muito mais Terra que suporta sem desfalecer, 
do que o Mar o qual engloba e absorve. Desta forma, para que o corpo 
da criança se torne erógeno, é necessário uma justa medida neste 
contato inicial.

1 

Argumentamos que a presença da mãe não deveria ser nem intrusiva, nem de um 

vazio aterrorizador, pois poderia incidir numa situação inominável, traumática para ela. 

Portanto, a constituição desse corpo não deveria ser nem atingida por um gozo, uma 

anulação do limite, muito menos marcada pelo vazio, pela depressão da mãe, ou a 

entrada precoce da função paterna, esta última compreendida como uma apresentação 

objetiva prematura de uma realidade, quando a criança ainda está mergulhada no mundo 

da sensorialidade, sendo estas duas condições a possibilidade do não-sonho, entendido 

aqui como a incapacidade do indivíduo reunir intrapsiquicamente experiências vividas. 

Assim, a questão que pretendemos aqui apresentar é a de como esse mundo sensorial é 

estabelecido primariamente, e articulado à experiência do sujeito sentir-se em seu 

próprio corpo, processo que Winnicott denomina de personalização. Ele menciona em 

                                                           
1  LECLAIRE, S. (1979). O corpo erógeno: uma introdução à teoria do complexo de Édipo, p. 69. 
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seu artigo “Teoria do relacionamento paterno-infantil”2 que essa noção diz respeito à 

“psique residindo no soma” e representa “etapas iniciais nas quais a psique imatura 

(embora fundamentada no funcionamento somático) ainda não está intimamente 

vinculada ao corpo e à vida do corpo”. Refere que mesmo após o estabelecimento da 

trama psicossomática ocorrem períodos nos quais a psique perde contato com o corpo. 

A personalização não significa só que a psique esteja instalada no corpo, mas que à 

medida que o controle cortical ocorre, o corpo todo torna-se a morada do eu. Observa-

se, em alguns casos, que certas vivências corporais não chegam a se constituir como 

uma experiência representada, incluída na cadeia associativa, ou seja, ocorrem sem que 

o aparato psíquico tenha alcançado maturação suficiente para seu manejo, revelando-se, 

portanto, inacessíveis para ele. O que redundaria desta circunstância é que o afeto, não 

podendo ser identificado nem qualificado, necessitaria ser tratado de outra forma, 

recaindo, portanto, num registro somático. Desta maneira, as vivências sensoriais do 

paciente surgem em forma de passagens ao ato, quando o setting terapêutico torna-se 

receptivo a estas regressões, e ele pressente a possibilidade de uma nova chance de 

reunir idéias, memórias e potencialidades, as quais foram tornadas impossíveis ou 

dificultadas no início da vida.3 O setting torna-se um espaço aglutinador de experiências 

primitivas, muitas vezes caracterizada pela dramatização em ato. 

Em linhas gerais, a condição do amadurecimento dá-se na adaptação da mãe ao 

bebê variando desde a dependência absoluta até a independência, respeitando sua 

evolução. Concebe-se que no início da vida a criança esteja mergulhada no mundo 

sensorial: olfato, sensibilidade tátil, sons, são a atmosfera da apreensão do ambiente, 

representado pelo corpo da mãe. Winnicott desenvolve o termo “elaborações 

imaginativas”4 do corpo ou partes do corpo para designar a fantasia primária deste 

encontro fundante que aproximará o bebê de experiências constitutivas que 

possibilitarão, mais tarde, a representação de seu próprio corpo, de sua imagem 

                                                           
2  Citação em WINNICOTT, D. W. (1979). O ambiente e os processos de maturação: estudos sobre a 

teoria do desenvolvimento emocional. 
3  WINNICOTT, D. W. (1954). Aspectos clínicos e metapsicológicos da regressão dentro do setting 

psicanalítico. In Textos selecionados: da pediatria à psicanálise. 
4  WINNICOTT, D. W. (1949). A mente e sua relação com o psique soma. In Textos selecionados: da 

pediatria à psicanálise. 
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corporal, fundada inicialmente no espelhar-se no rosto da mãe. Tanto a necessidade de 

fundir-se quanto a de separar-se do corpo materno envolverão a formação de um limite 

constituinte, de um continente chamado realidade psíquica interna, resultante do 

investimento libidinal materno. A constituição psíquica depende deste reservatório 

libidinal para, na sua singularidade, vir a se tornar um ser humano. No entanto, se este 

investimento pulsional na criança não for basculado por outra função, a paterna, o ser 

vivente ficará à mercê dessas pulsões sem possibilidade de constituição humana, isto é, 

dotado da palavra. Aliás, a palavra só poderá surgir na ausência do objeto. Porém, se a 

presença anterior da mãe não for suficientemente constituída, a capacidade simbólica 

não ocorrerá, haja vista, o autismo como a patologia paradigmática dessa condição. No 

entanto, não será mencionado aqui este estado extremo, mas a reflexão acerca de 

meandros da clínica em que mesmo o paciente apresentando esta capacidade, 

demonstra, em alguns momentos, que a linguagem somática é a única forma acessível 

de expressão. Nesta esteira, pretende-se direcionar ao campo da constituição inicial do 

ser humano, em que a trajetória rumo a uma subjetivação tem como pontos cruciais a 

instalação do sujeito em seu próprio corpo, a subseqüente formação de uma pele 

psíquica como continente, e a relação compartilhada com o mundo. 

Na verdade, a interlocução com os autores Leclaire e Katz levaram a reflexões 

importantes: se a justa medida desse contato inicial é um ponto fundamental para pensar 

o desenvolvimento primitivo, consideramos importante também nos remeter a esta linha 

divisória entre a apreensão subjetiva do mundo e a posterior apreensão objetiva, por 

parte da criança. A função paterna da clivagem, mencionada por Katz, poderia ser 

pensada tendo em seu entremeio a noção de espaço potencial e fenômenos 

transicionais? 

A concepção de uma terceira área que se apresenta no momento de separação 

Eu/não-Eu parecem basilares para compreendermos a aquisição de um corpo próprio. 

Embora os autores em questão se aproximem bastante do que se acredita ser a 

constituição do humano no mundo, articular essa passagem parece ser imprescindível 

para compreendermos por que alguns sujeitos em processo psicoterápico nos dão a 
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impressão de que possuem lacunas da constituição de um corpo próprio, demonstrando 

dificuldades em sonhar seus conflitos, colocando-os fora do aparelho psíquico, em 

forma de encenações oníricas, ou seja, necessitam empreender com o analista como 

personagem, uma dramatização do que parece ainda não ter se alojado num 

processamento intrapsíquico, na cadeia associativa, num sonho. Freqüentemente, 

observa-se atividades oníricas nestas pessoas, no entanto, quando passam por situações 

que evoquem ocorrências traumáticas, surge aí um hiato que não pode ser preenchido 

por um sonho, mas por um equivalente, um arremedo deste. 

O paciente regredido está próximo de uma revivência de 
situações de sonho e recordação, a atuação de um sonho que pode ser 
a maneira através da qual o paciente descubra o que é urgente, e falar 
sobre o que foi atuado se segue à ação, mas não pode precedê-la.

5 

Este capítulo basear-se-á em alguns trabalhos de Winnicott, autor que se dedicou a 

compreender o desenvolvimento inicial. Assim, pretendemos enunciar um primeiro 

movimento, a instalação da criança no corpo, e a sua posterior relação compartilhada 

com os objetos do mundo, sendo essa articulação o sentido deste trabalho. 

 

 
Primeiro movimento. 
A instalação no corpo – formação do invólucro psíquico 

 

O termo psique-soma6 é recorrente na obra winnicotiana. E foi observando bebês 

em sua prática pediátrica, e mais tarde psicanalítica, que houve a possibilidade de 

pesquisar os estados primitivos do sujeito. Para Winnicott, no início da vida, há um 

corpo em que não é distinguido psique do soma, 

... exceto de acordo com a direção a partir da qual se está observando. 
Pode-se observar o corpo em desenvolvimento ou a psique em 
desenvolvimento. Suponho que a palavra psique aqui signifique a 

                                                           
5  WINNICOTT, D. W. (1954). Aspectos clínicos e metapsicológicos da regressão dentro do setting 

psicanalítico. In Textos selecionados: da pediatria à psicanálise, p. 472. 
6  WINNICOTT, D. W. (1949). A mente e sua relação com o psique-soma. In Textos selecionados: da 

pediatria à psicanálise. 
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elaboração imaginativa de partes, sentimentos e funções somáticas, 
isto é, da vivência física.

7 

Neste sentido, a idéia é de que a psique, num processo de continuidade, se 

constitua desde as vivências somáticas, possibilitando uma inter-relação progressiva 

entre soma e a psique nascente. A continuidade desse processo advém, portanto, dos 

desdobramentos ocorridos a partir de vivências sensoriais, e que se inaugura por meio 

do manuseio e sustentação maternos, permitindo que as elaborações imaginativas 

ocorram, sendo a gênese do sonho e da fantasia. Desse modo, não há, num primeiro 

momento, separação entre psique e soma, mas o estabelecimento das vivências 

somáticas em fantasia, que serão elaboradas imaginativamente, a partir da função de ego 

auxiliar da mãe. Posteriormente, “... o corpo vivo, com seus limites, e com um interior e 

um exterior, é sentido pelo indivíduo como formando o cerne do self imaginativo.”8 

Num processo que denomina de integração (1945), Winnicott afirma que 

... a tendência a integrar é ajudada por dois conjuntos de experiência: a 
técnica do cuidado infantil através da qual a temperatura do bebê é 
mantida, ele é manipulado, banhado, embalado e nomeado e, também, 
as experiências pulsionais agudas que tendem a tornar a personalidade 
una a partir do interior.

9 

Observa-se, portanto, que esse processo deve dar-se levando em conta que há 

flutuações dos estados integrados e não integrados. Para o autor, o bebê conta com um 

recurso inato, o qual designa de criatividade primária. Diante de necessidades 

prementes, o bebê, num estado não integrado, cria algo para a sua satisfação que 

coincide com a apresentação do objeto pela mãe que está lá disponível, porém discreta 

com sua atenção. Nesse momento, surge uma primeira experiência significativa para a 

dupla, criando uma área ilusional, um campo potencial de novas ocorrências. Diz ele: 

Em outras palavras, o bebê vem ao seio quando excitado e 
pronto para alucinar algo apropriado para ser atacado. Neste momento, 
o mamilo real aparece e ele é capaz de sentir que se trata do mamilo 
que ele alucinou. Desta forma, suas idéias são enriquecidas por 

                                                           
7  Ibid., p. 411. 
8  Ibid. 
9  WINNICOTT, D. W. (1945). Desenvolvimento emocional primitivo. In Textos selecionados: da 

pediatria à psicanálise, op. cit., p. 276. 
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detalhes reais de visão, sensação e cheiro e, da próxima vez, este 
material será usado na alucinação. Deste modo, ele começa a construir 
uma capacidade de evocar o que é realmente disponível. A mãe tem 
que continuar a proporcionar ao filho este tipo de experiência.

10 

Poder-se-ia conjeturar que essa experiência é uma primeira maneira de sonhar, 

uma primeira encenação onírica teórica e fundamental, precursora da capacidade 

simbólica futura. Conforme o processo de integração se configura, uma outra aquisição 

vai se contornando para a pequena criança, ou seja, a do incremento do sentimento de 

estar dentro do próprio corpo. A personalização adquire vulto e magnitude a partir da 

conjugação da “experiência pulsional e as repetidas e tranqüilas experiências de cuidado 

corporal.”11 Winnicott nos adverte sobre fatores relevantes para a psique localizar-se no 

corpo: em primeiro lugar, que este processo é uma aquisição a ser alcançada; em 

segundo, destaca a pele como uma superfície fundamental para que essa localização 

ocorra. Com seu manuseio, há a configuração de um contorno, gradualmente percebido 

constituindo o continente do sonho intrapsíquico. Esse momento primeiro é pautado 

pelos estados de imaginação, ilusão dentro de um espaço potencial conquistado pela 

dupla mãe-bebê. Qualquer interferência intelectual pode perturbar essa integração. Diz o 

autor: “Se a utilização de processos intelectuais cria obstáculos para a coexistência entre 

psique e soma, a experiências de funções e sensações da pele e do erotismo muscular 

fortalecem essa coexistência”.12 

Essa interferência é o que Winnicott denominará de uma mente que surge 

precocemente como uma reação a uma invasão ambiental, e não derivada das 

integrações psicossomáticas, caracterizando-se como uma função intelectual que se 

assemelha a uma dissociação. Assinala que esta reação precoce pode dar origem ao 

falso self, ou seja, um prejuízo da capacidade de criar o gesto espontâneo na descoberta 

de seu próprio corpo, uma quebra da ilusão em detrimento de uma vigília exagerada 

para sobreviver a um ambiente imprevisível. Nesses momentos, a sensação de 

continuidade no tempo se rompe e o contato psique-soma se enfraquece. Poder-se-ia 

                                                           
10  Ibid., p. 279. 
11  Ibid., p. 276. 
12  WINNICOTT, D. W. (1954). Aspectos clínicos e metapsicológicos da regressão dentro do setting 

psicanalítico. In Textos selecionados: da pediatria à psicanálise, p. 143. 
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dizer que são momentos de grande angústia, que necessitam ser compensados por uma 

mente vigilante, em contraste com uma mente que observa e vive as experiências 

somáticas em estado de ilusão e de sonho até que no momento oportuno haja a 

separação Eu/não-Eu, mediada pelos fenômenos transicionais. Nesse sentido, a mente é 

uma derivação da capacidade de integração psicossomática, a gradual consciência que o 

bebê vai tendo do contorno de seu corpo e do conseqüente prazer que seu toque lhe 

proporciona, constituindo um esquema e uma identidade corporais. 

Após estes dois processos surge a realização como sendo o momento em que a 

criança inicia um contato com a realidade, incluindo em suas vivências a apreciação do 

tempo e do espaço.
13 

 

 
Segundo movimento. 
A relação do sujeito com o objeto 

Uma citação de Tagore “Na praia do mar de mundos sem fim, crianças 

brincam”,14 inspirou Winnicott a escrever acerca da localização da experiência cultural. 

Quando se tornou freudiano, diz ele, veio a saber seu significado: 

O mar e a praia representavam uma relação infindável entre o 
homem e a mulher, e a criança surgia dessa união, para dispor de um 
breve momento antes de, por sua vez, tornar-se adulta ou genitor. 
Depois, como estudioso do simbolismo inconsciente, soube (sempre 
se sabe) que o mar é a mãe e que na praia marítima a criança nasce. Os 
bebês surgem do mar e são vomitados sobre a terra, como Jonas o foi 
da baleia. Assim, a praia do mar era o corpo da mãe, após a criança 
nascer, e a mãe e o bebê, agora viável, estavam começando a se 
conhecer mutuamente.

15 

Estas palavras preparam o campo para nos aproximarmos da questão do lugar da 

instalação do ser humano no mundo dos objetos. Como foi mencionado anteriormente, 

mãe e filho vivem juntos uma experiência, uma aventura, em que o espaço potencial é o 

lugar onde um banho de sensorialidade marcará de forma indelével o desenvolvimento 
                                                           
13  WINNICOTT, D. W. (1949). A mente e sua relação com o psique-soma. In Textos selecionados: da 

pediatria à psicanálise, p. 274. 
14  WINNICOTT, D. W. (1971). A localização da experiência cultural. In O brincar e a realidade, p. 133. 
15  Ibid. 
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do ser nascente (e também da mãe...). Estas marcas se transformarão progressivamente 

tendo, como berço construtor, a interface do corpo materno com o corpo do bebê. O 

limite vai sendo dado à medida que a adaptação à realidade possa ocorrer numa dança 

entre fusão e diferenciação; o objeto mãe vai sendo percebido subjetivamente para, mais 

tarde, ser apreendido objetivamente. Com isto se gera um paradoxo: o bebê cria o 

objeto, mas o objeto estava ali esperando para ser criado e tornar-se um objeto 

catexizado. O nascimento humano assim, marcado pelo desamparo e pela dependência 

absoluta, vale nesse primeiro momento pela presença corporal da mãe, que é definida 

por Winnicott como “um psique- soma em perpétuo diálogo”.16 Ligação valiosa para o 

pequeno ser, pois permitirá uma atenção e um olhar voltados para as suas necessidades. 

O contato do bebê com a mãe só será objetivamente percebido após a constituição de 

um ego que permita esse discernimento. Até lá, ele terá uma trajetória que implicará a 

necessidade desse apoio para se instalar no mundo e operá-lo. Em primeiro lugar, 

instalar-se em seu próprio corpo e diferenciar-se do corpo da mãe, para mais tarde 

constituir uma realidade psíquica. 

O espaço potencial é o lugar construído a partir das primeiras relações e seguirá 

ao longo da vida do sujeito, e mais tarde será no lugar da experiência cultural que o 

sujeito poderá exercitar a criação e o brincar na praia do mar de mundos sem fim. 

Estamos, então, no terreno da transicionalidade. 

A relação do sujeito com o objeto pauta-se pela experiência. A condição de poder 

discriminar entre seu mundo interno e os objetos do mundo externo estão baseadas na 

concepção de Winnicott de que essa passagem exige uma transicionalidade para se 

configurar. Mencionamos anteriormente que a pequena criança cria a mãe, para só 

depois desta criação vir a percebê-la objetivamente. Este segundo movimento está 

calcado na condição da criança poder desconstruir e construir o mundo numa aventura 

de conhecimento. As ligações advindas destas vivências constituirão a base da relação 

dela com os objetos do mundo interior e exterior, realizando discriminações 

importantes, inclusive no manejo de seus afetos. A agressividade, nesta ocasião, permite 

                                                           
16  WINNICOTT, D. W. Prefácio. In Textos selecionados: da pediatria à psicanálise, p. 7. 
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a ela realizar testes pelos quais possa tomar conhecimento da força de seus atos, frente à 

sobrevivência dos objetos amorosos, bem como movimentos de reparação que o 

preparam para a posição depressiva, de acordo com Klein. Os limites apresentados por 

esses objetos amorosos conformarão um interjogo entre interno e externo que resultarão 

em experiência. A magnitude da conflitiva edípica para a criança ganha força nesse 

momento, quando uma intensidade de afetos vividos na relação com os pais se conjuga 

com a capacidade de manejá-los, com a condição de conter em seu mundo interior toda 

uma gama de experiências emocionais que tornar-se-ão um arquivo de vivências, bem 

como a possibilidade de lidar com elas. A relação compartilhada advém, portanto, da 

separação eu–não-eu do sujeito, posterior à elaboração da perda do objeto. 

 

 

O uso do objeto – a capacidade de construir e desconstruir o mundo psíquico 

 

Torna-se relevante realizar uma reflexão após esse percurso teórico relativo à 

teoria do amadurecimento, e voltarmos às observações clínicas e às investigações desta 

dissertação. Surgem algumas questões: Qual o uso que o paciente faz do processo 

terapêutico e de nós psicoterapeutas? Que lugar ocupa o fenômeno onírico neste uso? O 

que seria o que se denomina o sonho do analista? Se o setting analítico é o espaço 

potencial criado pela dupla, e ao mesmo tempo um espaço transicional onde o 

psicoterapeuta e o espaço terapêutico fazem parte da realidade e da fantasia, como 

articular os movimentos transferenciais em seus vários momentos? Mencionamos em 

outra parte desta dissertação que existe um primeiro tempo dos encontros em que o 

paciente relata seus infortúnios e fados como um relato mítico. Um segundo momento 

em que se inicia o emergir do estabelecimento da relação transferencial, e aquilo que 

poderá surgir mediante a confiabilidade resultante desta relação. O contato do analista 

com o desconhecido e os movimentos transferenciais leva-o a angustiar-se e, ao mesmo 

tempo, manter-se em atitude de espera. Winnicott destaca que levou tempo até perceber 

que precisava aguardar o momento da interpretação. Ele nos diz: 
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Por exemplo, só recentemente me tornei capaz de esperar; e 
esperar, ainda, pela evolução natural da transferência que surge da 
confiança crescente do paciente na técnica e no cenário psicanalítico, e 
evitar romper esse processo natural, pela produção de interpretações. 
Refiro-me à produção de interpretações e não às interpretações como 
tais. Estarrece-me pensar quanta mudança profunda impedi, ou 
retardei, em pacientes de certa categoria de classificação pela minha 
necessidade pessoal de interpretar. Se pudermos esperar, o paciente 
chegará à compreensão criativamente, e com imensa alegria; hoje 
posso fruir mais prazer nessa alegria do que costumava com o 
sentimento de ter sido arguto.

17 

Por outro lado, diz ele, é necessário o trabalho interpretativo, pois é isto que se 

diferenciará de uma auto-análise. 

                                                           
17  WINNICOTT, D. W. (1971). O brincar e a realidade. 
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4 

SONHO – A CONSTITUIÇÃO DE UM OBSERVATÓRIO PSÍQUICO E SUA 
RELAÇÃO COM A PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL E A 

SUBJETIVIDADE 

Essas coisas assim a gente mesmo não pega, não abarca. 
Elas pertencem à luminosidade da noite. 
Aragem do sagrado. Absolutas estrelas. 

João Guimarães Rosa, Grande sertão: veredas 

 
A mente humana está fundamentalmente ligada à 

experiência e ao desejo. 
Albert Einstein, Como vejo o mundo 

É no jogo do esconder e revelar onírico que o subjetivo também se constrói. 

Determinado por seu caráter fugidio, o sonho é um fenômeno a ser decifrado – um 

enigma ambivalente por apresentar afetos contraditórios, e paradoxal, por ter em seu 

cerne o absurdo, o qual não se constitui para ser resolvido, mas para permanecer como 

uma possível dimensão do sujeito em busca de sua existência. Nesse sentido, o sonho é 

resultado de um jogo de forças psíquicas, em permanente tensão, tornando-se um lugar 

de observação, um campo de exame e verificação de acontecimentos em movimento, 

ricos em descobertas. Como num observatório astronômico – quanto mais o ser humano 

põe-se a contemplar os corpos celestes e suas radiações, mais indaga-se acerca de sua 

própria realidade, numa relação dialética: distâncias e relações entre os astros, as rotas 

que perfazem, desaparecimentos nos buracos negros, os surgimentos de novas 

constelações e os rastros de luz deixados pelas estrelas que, ao serem avistadas, podem 

não mais existir. De maneira análoga, o sonho como observatório psíquico nos remete 
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aos fenômenos inapreensíveis, porém, detectáveis do universo da condição humana. É 

eterno em seu tempo. O enigma da Esfinge em Édipo nos indica este rumo. 

* 

*     * 

O homem em seu desamparo original possui como ponto de ancoragem a 

sabedoria advinda da experiência de seu sofrimento psíquico. O paradigma dessa 

experiência é o encontro com o outro que se apresenta como um campo potencial, de 

onde emerge o sonho, condição de surgimento do subjetivo que há em todos nós, o 

estranho. É, portanto, neste campo, que o mundo de fantasias se constitui. Há neste 

campo “uma área intermediária de experimentação, para a qual contribuem tanto a 

realidade interna quanto a vida externa”.1 A transicionalidade entre aquilo que é vivido 

subjetivamente no mundo interno a partir do mundo externo, passa a ser compartilhado 

com o outro e, progressivamente, a realidade pode ser objetivamente percebida pelo 

sujeito. O fenômeno onírico, bem como as fantasias primárias oriundas da 

sensorialidade vão povoando este campo, mesclando-se com o teste da realidade e com 

a exploração do mundo empreendido pelo sujeito. O viés aqui estabelecido é de que o 

sonho é a fantasia fundamental, a alucinação prínceps da qual o sujeito reiteradamente 

voltará a buscar em tempos difíceis e conflitantes como forma de expressão e 

elaboração, tornando-se a marca da matriz simbólica. O sujeito psíquico buscará 

freqüentemente, em seu acervo de imagens e registros, restos diurnos, material para 

compor a dramatização de sua história, de sua subjetividade, tendo como motor 

propulsor a pulsão, que será ligada por Eros. 

A psicanálise, desta forma, estabelecerá a dimensão da subjetividade no âmago da 

psicopatologia, o que significa dizer: levar em consideração não apenas uma descrição 

dos fatos, mas de como estes se articulam a partir do sujeito que nos fala acerca de sua 

dor. Nas palavras de Berlinck, 

                                                           
1  WINNICOTT, D. W. (1971). O brincar e a realidade, p. 15. 
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Desde que a posição da Psicopatologia Fundamental é tal que se 
dispõe sempre a escutar um sujeito que porta uma única voz que fale 
do pathos que é somático e que vem de longe e de fora, ela é sempre 
objeto da transferência, ou seja, de um discurso que narra o 
sofrimento, as paixões, a passividade que vem de longe e de fora e que 
possui um corpo onde brota, para um interlocutor que, por suposição, 
seja capaz de transformar, com o sujeito, essa narrativa numa 
experiência. Esta palavra, aqui, adquire o sentido preciso de 
enriquecimento, ou seja, a experiência é a possibilidade de se pensar 
aquilo que ainda não foi pensado.

2 

Ora, freqüentemente observamos no trabalho clínico o relato de pacientes 

procurando “objetivar” da melhor forma possível sua dor, seja física ou psíquica, muitas 

vezes até constituindo nos primeiros encontros um relato dissociado dos acontecimentos 

de sua vida, tentando organizar um discurso racional de suas dores; no entanto, no 

decorrer do trabalho psicoterapêutico, o campo transferencial transforma-se: a qualidade 

do vínculo que se instaura na dupla, e as produções surgidas dessa relação, promovem o 

que foi citado acima “transformação de narrativa em experiência”, relembrando suas 

vivências primordiais: “pensar o que ainda não foi pensado.” 

Neste sentido, o sonho é manifestação paradigmática. O que de mais autêntico 

poderia aparecer para “contar” a história que está sendo vivida na transferência? Assim, 

o fenômeno onírico seria uma das formas, por excelência, do indivíduo informar seu 

sofrimento. A imagem que emerge com maior insistência é a de que o sonho seria como 

um observatório psíquico, fazendo uma analogia com um observatório astronômico, 

lugar de onde se avista as fugidias estrelas, “serviço de observações astronômicas ou 

meteorológicas”3; em outras palavras, o sonho seria o lugar de avistar e examinar os 

fenômenos psíquicos, sendo esta capacidade uma condição aos poucos conquistada 

dentro da relação terapêutica, à medida que um campo potencial vai sendo criado na 

dupla. Desta maneira, o fenômeno onírico remete o observador para miragem de seu 

espaço psíquico. Sabemos que Freud se utilizou dos sonhos tanto para ampliar a 

metapsicologia psicanalítica, quanto para realizar sua auto-análise, e, nesse sentido, 

colocou o fenômeno onírico no centro das investigações do psiquismo. 

                                                           
2  BERLINCK, M. T. O que é psicopatologia fundamental. Revista Latinoamericana de Psicopatologia 

Fundamental, v. I, n. 1, p. 57, mar./98. 
3  FERREIRA, A. B. H. Dicionário Aurélio Eletrônico. 
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Psicanálise e Psicopatologia Fundamental. 
O lugar do sonho 

 

A herança deixada por Freud no estudo do fenômeno onírico é motivo até hoje de 

muitas pesquisas, ou seja, de que este campo poderia se constituir como um lugar de 

descobertas, exame e reflexão; uma produção nascida da relação intersubjetiva, na 

transferência, capaz de ampliação do campo da consciência, da vida psíquica do sujeito, 

numa relação dialética. A concepção do sonho coloca a Psicopatologia Fundamental em 

sua posição mais autêntica, pois considerando o sujeito na sua singularidade, traz sua 

própria história inconsciente, revelando o que de mais próprio ela possui: sua 

subjetividade. Tornar-se sujeito de seu sofrimento significa envolver-se com a história 

daquilo que o faz sofrer. As noções de pathos, paixão e logos, discurso, sinalizam-nos 

um caminho a ser percorrido. “A Psicopatologia Fundamental está interessada em 

suscitar uma experiência que seja compartilhada pelo sujeito”, nos afirma Berlinck.4 

A descoberta do inconsciente freudiano como manifestação do 
pathos e como algo que surge da violência primordial, bem como a 
conseqüente metapsicologia que é conhecida por psicanálise é a casa 
confortável existente na contemporaneidade para a Psicopatologia 
Fundamental.

5 

Fédida vai debater a necessidade crescente da delimitação metapsicológica 

freudiana para se compreender a psicopatologia. A “cientificidade em detrimento da 

psicanálise deve ser reconsiderada” e o autor concebe “uma perspectiva que define seu 

objeto indicando a posição do sujeito que observa: perspectiva do aparelho psíquico há 

muito anunciada e posteriormente definida em termos de ponto de vista.”6 

Ora, Freud em A interpretação dos sonhos (1900), apresenta um primeiro esboço 

metapsicológico de um lugar, um topos em que os processos oníricos se apresentavam, 

inaugurando a metapsicologia freudiana. Até então, diz Fédida, 

... a psicopatologia estava fundada num modelo descritivo da 
semiologia médica e da nosografia psiquiátrica. Conhece-se o debate 

                                                           
4  BERLINCK, M. T. O que é psicopatologia fundamental. Revista Latinoamericana de Psicopatologia 

Fundamental, op. cit., p. 57. 
5  Ibid. 
6  FÉDIDA, P. e LACOSTE, P. Psicopatologia/Metapsicologia: a função dos pontos de vista. Revista 

Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, v. I, n. 2, p. 23, jun./98. 
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inaugural de Freud com a semiologia e a nosografia de sua época – 
debate esquematicamente “controlado” pela questão da etiologia das 
neuroses, por um lado, e pelo problema das localizações cerebrais, 
por outro – em um primeiro movimento, Freud desloca a concepção 
da psicopatologia, acrescentando-lhe a consideração não mais apenas 
dos sintomas de doenças repertoriadas, mas sinais da expressão do 
psíquico inseridos no funcionamento “normal” habitual e do qual a 
“doença” apenas reproduziria caricaturas ou aumentos.

7 

E mais adiante: 

Não tem mais fundamento negligenciar a idéia de que um 
jovem pesquisador, Freud, queria “dar seu nome a um território 
cerebral” (ou mesmo ligar seu nome, assim como seus predecessores, 
a um sintoma, à descoberta de uma substância, de uma técnica etc.) 
nem esquecer o explícito chamamento à transferência, formulado 
como uma advertência ao leitor, em A interpretação dos sonhos.

8 

O que nos revela que não é possível mais uma mera descrição etiológica do 

sintoma, apartado de um significado inconsciente, mas sim articulado na relação de 

transferência, possibilitando um terceiro lugar de observação para os fenômenos 

psíquicos em que o sonho seria o principal representante. É a posição do sujeito que 

observa, e a perspectiva de um lugar de onde isto ocorre, o sentido relevante a ser 

considerado, e sua subseqüente relação do fenômeno com o observador, aquilo que nos 

move ao conhecimento subjetivo. 

Assim, a noção de observatório é aqui explicitada como a possibilidade do 

surgimento de um terceiro olhar que emerge da relação compartilhada, promovendo a 

condição de exame e investigação dos conflitos. A aquisição da qualidade do sujeito 

observar-se vai gradativamente sendo internalizada por ele, e ao narrar o sonho 

constitui, ao mesmo tempo, sua história e costura seu psicossoma rompido por 

traumatismos da vida de vigília, ganhando, assim, este terreno, dimensão psíquica, 

nomeando a carne dolorida. Aquilo que não tinha ainda condições de ser pensado, passa 

de relato mitológico a narrativa de experiência; o sonho vivido em imagens agora passa 

por outro processamento, como num moinho, em que de matéria-prima bruta passa a 

produto psíquico. Poder-se-ia dizer que este campo, além de possuir como instrumento a 

                                                           
7  Ibid., p. 25. 
8  Ibid., p. 26. 
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interpretação, seria, igualmente, lugar de construção. Assim, o sonho torna-se um mito 

eterno, lugar de construção e desconstrução. Winnicott9 menciona que há um estado 

intermediário entre o fusional, narcísico da criança, quando ainda é incapaz de realizar o 

teste de realidade até a condição que se constitui de lidar com ela. Esta área é um 

terceiro lugar em que não há exigência de autoria, mas um campo de promoção de 

realização de potencialidades construído por uma dupla. Neste sentido, esta área garante 

que haja trânsito entre a realidade interna e externa, ao mesmo tempo em que o sujeito 

ganha delimitação entre espaço psíquico e espaço externo. Desta maneira, a experiência 

ilusória é a experiência compartilhada com o outro e sempre guiada pela realidade. 

Conceber as diferenças entre psicopatologia fundamental e psicopatologia geral 

nos leva à questão da singularidade que repousa em cada sujeito; a noção de subjetivo, 

portanto, foi iniciada por Freud que nos arremessou nesta odisséia, o inconsciente 

ilimitado. No entanto, esta, como outras descobertas, foram marcadas por defesas. Do 

espírito humano faz parte o narcisismo, e um golpe nele pode levar a profundas 

resistências à verdade. Nesta medida, o alcance do sonho como método de aproximação 

com este estranho seria muito semelhante à experiência vivida pelos astrônomos da 

Idade Média, que se punham a descobrir corpos celestes colocando o homem cada vez 

mais descentralizado de sua onipotência. 

 

 
Sonho e depressão: uma relação dialética. 
A concepção de Berlinck e Fédida 

 

Sabemos que o ser humano passa, invariavelmente, por períodos de reconstituição 

narcísica, advindas do próprio contato com o mundo, por vezes, inóspito. 

A depressão seria, então, um estado durando o tempo necessário 
para que o vazio inanimado do vivo se constitua como organização 
narcísica e retorna toda vez que o psiquismo solicita uma restauração 
de seu narcisismo. Como este está constantemente ameaçado, tanto 
por forças externas como internas, a depressão está invariavelmente 
presente. O humano, como se sabe, não suporta por muito tempo o 

                                                           
9  WINNICOTT, D. W. (1971). O brincar e a realidade, p. 15. 
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contato com a dura realidade e um dos recursos à sua disposição para 
se proteger desse contato tão frustrante e ameaçador é a depressão.

10 

Por outro lado, um outro movimento começa a irromper após esta hibernação, 

denominada depressividade, brotações primaveris que inauguram o emergir da 

sensorialidade. “O sonho e a fantasia se fazem presentes, marcados por sentimentos, por 

afetos, as manifestações do erotismo fazendo parte da sensorialidade.”11 

Em suma, há assim, pelo que parece, uma relação dialética entre a cavidade hibernal da 

depressão e o convexo da depressividade habitando o psiquismo humano. Como Bion nos diz 

em seus textos, há uma passagem constante entre posição esquizoparanóide e posição 

depressiva e vice-versa. Na verdade, posição depressiva não é o mesmo que depressão: a 

primeira está relacionada a uma condição de estar separado do corpo materno, podendo o 

sujeito criar maneiras de lidar com a separação e a ausência, delimitando-se uma fronteira 

Eu/não-Eu. Já na última, designa-se uma depressão mais arcaica, anterior à posição 

depressiva, em que o “vazio é menos a ausência do que a presentação pelo depressivo do 

objeto do abandono da ausência”.12 Neste sentido, a constituição do psiquismo estaria 

marcada inevitavelmente por essas passagens constantes em que o sonho surgiria como o 

indicativo de elaboração, e o observatório privilegiado que contém as imagens de registros 

vividos das quais tornam-se, a cada vez, experiências revividas. A compreensão da realidade 

psíquica vai nos remetendo ao trabalho do sonho que possui em seu cerne a associação livre 

como marca de radiação de caminhos que são percorridos, lançando o sujeito a uma viagem 

mental, um flanar a partir de eventos que suscitam uma gama variada de intensidades 

psíquicas, as quais promovem uma geração de significados, criação. 

 

 
A posição do sujeito que observa e pensa x a posição do sujeito 
que está à mercê da atividade febril e utilitária da modernidade 

 

O termo flâneur, neste sentido, levar-nos-ia a essa imagem evocada; daquele sujeito 

que vive o mundo e o registra como um sonho “brotando” no momento de sua convalescença. 
                                                           
10  BERLINCK, M. T. e FÉDIDA, P. A clínica da depressão: questões atuais. Revista Latinoamericana 

de Psicopatologia Fundamental, v. III, n. 2, p. 15, jun./2000. 
11  Ibid., p. 17. 
12  FÉDIDA, P. Depressão, p. 100. 
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Porém, esta experiência só ocorre na presença do outro. Sem esta condição estamos diante do 

devaneio estéril, um refúgio psíquico que, em vez de trazer à tona a dialética mantida pelo 

sonho, faz o indivíduo mergulhar num ciclo estéril, o isolamento acabando por alienar o 

sujeito no devaneio e na onipotência sendo a única possibilidade de sobrevivência. 

Desta maneira, a vida humana vista a partir do filtro do sonho nos conduz, 

paradoxalmente, à realidade do psiquismo, remetendo-nos pouco a pouco ao termo que 

Baudelaire cunhou em sua vasta obra: o flâneur. Este termo revelou-se por intermédio 

de Hannah Arendt, a qual o menciona, referindo-se a um personagem do mundo 

moderno, biografando Walter Benjamin: 

É ao flâneur, vagueando sem rumo por entre a multidão das 
grandes cidades, em oposição deliberada à sua atividade febril e 
utilitária, que as coisas revelam o seu sentido íntimo (...), e só o 
flâneur, na sua errância descuidada, consegue captar a mensagem.

13 

Essas palavras nos levariam ao sentido de apreensão do mundo por meio do 

fenômeno onírico, em oposição à operacionalidade estéril, sem vida, do mundo 

moderno, resgatando o simbólico e subjetivo do homem. É, pois, nesta “errância 

descuidada”, não obstante temida por surpreender e assombrar, que captamos aquilo de 

mais singular existente em todos nós, no encontro analítico. Seria esta condição que nos 

levaria ao conhecimento do surpreendente, desconhecido e estranho que a todos nos 

habita. E este observatório constituir-se-ia como um terceiro olhar que levaria sempre 

em conta aquilo que nos parece mais absurdo. 

A seguir, o flâneur de Baudelaire. 

 

 

Flâneur – o que observa e o que sonha o mundo 

 

Baudelaire, poeta do século XIX, nos traz uma imagem em seu artigo “O artista, 

Homem do mundo, Homem das multidões e criança”,14 fazendo-nos mergulhar no 
                                                           
13  ARENDT, H. (1955-1968). Homens em tempos sombrios, p. 142-3. (Foi utilizada, aqui, a tradução 

obtida pela Internet.) 
14  BAUDELAIRE, C. (1863). Poesia e prosa. 
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universo onírico e suas características. Neste texto traz o termo flâneur, metáfora que 

caracterizaria o espírito daquele que se põe a observar o mundo em movimento. 

Traçando o perfil do pintor, Constantin Guys, retrata sua alma sempre pronta a 

conhecer o mundo com uma certa avidez. 

Comenta-se que Jean-Jacques Rousseau começou a escrever 
com 42 anos. Foi talvez por essa idade que C.G., obcecado por todas 
as imagens que lhe povoavam o cérebro, teve a audácia de espargir 
tinta e cores sobre uma folha branca. Para dizer a verdade, desenhava 
como um bárbaro, como uma criança, irritando-se contra a imperícia 
de seus dedos e a desobediência de seu instrumento.

15 

Conter todas as imagens excessivas e retratá-las num esboço, num continente, 

“espargindo” cores e formas dos afetos seria um dos intuitos do fenômeno onírico. 

Sendo C.G. um apaixonado por viagens e correspondente de um jornal inglês 

ilustrado, publicava os seus croquis de viagem, em forma de pinturas, e dessa maneira 

transmitia suas impressões acerca delas. Não seria esta a maneira humana de comunicar 

acerca de suas viagens psíquicas? 

Baudelaire segue traçando mais alguns aspectos da personalidade desse homem: 

Imagine-se um artista que estivesse sempre, espiritualmente, em 
estado de convalescença e se terá a chave do caráter de C.G. Ora, a 
convalescença é como uma volta à infância. O convalescente goza, no 
mais alto grau, como a criança, da faculdade de se interessar pelas 
coisas, mesmo por aquelas que aparentemente se mostram mais 
triviais. Retornemos, se possível, através de um esforço retrospectivo 
de imaginação, às mais jovens, às mais matinais de nossas impressões, 
e constataremos que elas possuem um singular parentesco com as 
impressões tão vivamente coloridas que recebemos ulteriormente, 
depois de uma doença, desde que esta tenha deixado puras e intactas 
nossas faculdades espirituais.

16 

O autor relaciona a convalescença de uma doença a este estado peculiar de 

apreensão da sensorialidade do mundo, remetendo-nos ao despertar de alguém que 

estivesse saindo de uma caverna hibernal, própria da saída de estados depressivos, em 

                                                           
15  Ibid., p. 855. 
16  Ibid., p. 856. 



 105

que as primeiras brotações surgiriam após tempos de congelamento, como diz Berlinck 

e Fédida.17 Não estaríamos, então, referindo-nos aos primeiros sonhos depois de estados 

depressivos? O convalescente respiraria a vida após o congelamento invernal, 

espargindo cores e formas ao mundo psíquico. 

Esta “infância redescoberta” seria, assim, o encontro com este mundo infantil 

soterrado e que surge através dos sonhos, sendo este momento um encontro com a 

sensorialidade: formas táteis, sedosas, “... as gradações de cores da pele matizada de 

rosa e amarelo, e a rede azulada das veias.”18 Paisagem, luz, brilhos, cores, o 

nascimento das imagens do sonho. E por estas palavras define o flâneur: 

A multidão é seu universo, como o ar é dos pássaros, como a 
água, é dos peixes. Sua paixão e profissão é desposar a multidão. 

Para perfeito flâneur, para o observador apaixonado, é um 
imenso júbilo fixar residência no numeroso, ondulante, no movimento, 
no fugidio e no infinito. Estar fora de casa, e contudo sentir-se em casa 
onde quer que se encontre; ver o mundo, estar no centro do mundo e 
permanecer oculto ao mundo, eis alguns dos pequenos prazeres desses 
espíritos independentes, apaixonados, imparciais, que a linguagem não 
pode definir senão toscamente. (...) O amador da vida faz do mundo a 
sua família, tal como o amador do belo sexo compõe sua família com 
todas as belezas encontradas, encontráveis ou inencontráveis; tal como 
o amador de quadros vive numa sociedade encantada de sonhos 
pintados numa tela.

19 

Flâneur, portanto, poderia ser entendido como o estado de espírito de quem sai de 

uma depressão rumo à depressividade? 

As imagens que o autor utiliza para definir o espírito do flâneur é carregada de 

afeto e movimento, como num “caleidoscópio dotado de consciência”, parecendo 

atribuir a este estado um sujeito com sua reserva libidinal encaminhando-se para as 

relações com o mundo, com o objeto. “É um eu insaciável do não-eu, que a cada 

instante o revela e o exprime em imagens mais vivas do que a própria vida, sempre 

instável e fugidia.”20 

                                                           
17  BERLINCK, M. T. e FÉDIDA, P. A clínica da depressão: questões atuais. Revista Latinoamericana 

de Psicopatologia Fundamental. São Paulo, v. III, n. 2, p. 9-25, jun./2000. 
18  BAUDELAIRE, C. (1863). Poesia e prosa, p. 856. 
19  Ibid., p. 857. 
20  Ibid. 



 106

Situar o sonho dentro da psicopatologia fundamental seria alinhá-lo a este 

momento do sujeito, o flâneur como aquele que sai da lentificação de movimentos e do 

amortecimento da sensorialidade; em “convalescença”, para a captação do movimento 

das formas e cores sensoriais, possibilitando o prenúncio da capacidade simbólica da 

qual o sonho é a gênese. 

A reconstituição do psiquismo que passou por uma ruptura intensa, demarca o 

surgimento do simbólico no homem, constituindo sua subjetividade. Baudelaire nos 

convida a abstrair tudo aquilo que nos parece concreto e realístico, para vagarmos com 

ele no mundo da imaginação, e nos colocar em contato íntimo com aquilo que 

procuramos apreender; de algo tão fugidio como o fenômeno onírico. 

A transformação das vivências sensoriais para a experiência do vivido se mantém, 

portanto, numa relação dialética entre o infantil e o adulto que vive em todo ser 

humano. Considerar este paradoxo parece ser função do trabalho do sonho. 

Em suma, como nos dizem Berlinck e Fédida: 

... a depressão é, assim, um estado de vazio, de ausência, 
correspondendo a um tempo parado expondo o lugar e espaço, o fundo 
em relação ao qual ecoa o tempo da psique e permitindo dizer que ela 
define-se por uma posição econômica que concerne a uma 
organização narcísica do vazio segundo uma determinação própria 
para a inalterabilidade tópica da psique...

21 

invocando ao sujeito uma caverna placentária alimentadora promovendo um trânsito à 

depressividade. A alternância entre os dois estados depressão/depressividade é a 

dialética da construção do psíquico. As vivências sensoriais explicitadas acima obrigam 

o homem a uma passagem: o encontro com a reflexão e o pensamento, transformando, 

assim, imagens sensoriais em experiência, em atributo histórico de sua vida. Deve 

passar por uma transformação. Da mesma maneira que a imagem do sonho, conteúdo 

manifesto, deve passar a pensamento onírico latente, e vice-versa. 
                                                           
21  BERLINCK, M. T. e FÉDIDA, P. A clínica da depressão: questões atuais. Revista Latinoamericana 

de Psicopatologia Fundamental. São Paulo, v. III, n. 2, p. 15, jun./2000. 
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A capacidade de pensar e transformar. 

O sonho sonhado pela dupla e transformado em história analítica 

 

O que seria transformar o vivido sensorial mencionado acima em pensamento e 

história? 

É necessário retomar as palavras de Berlinck, no início deste capítulo, o qual menciona 

que a condição do sujeito e sua subjetividade se dão numa relação entre esse sujeito e um 

interlocutor que possibilite, na escuta da transferência, transformar com ele uma narrativa em 

experiência – a experiência de se pensar aquilo ainda não pensado. O sonho seria o lugar 

desse encontro e dessa transformação: transformar sofrimento em narrativa. 

Bem, sabemos que um sonho só se constitui à medida que é lembrado pelo sujeito 

e relatado a alguém. Esse processo surge, portanto, na experiência compartilhada da 

relação analítica, a qual torna-se o endereço apropriado para as transformações 

ocorrerem. O paciente parece intuir que aquele espaço se constitui como um lugar 

possível de mudanças, que até então não lhe foram passíveis de ocorrer, ganhando 

sentido. Fédida nos diz: 

... o que a análise permite reconstruir – através das expressões atuais 
da depressão – é o lugar que designa um vazio nessa relação: esse 
vazio é aquele que se instala entre um olhar e o rosto que não 
responde, entre um corpo de bebê e o gesto materno pensando em 
outra coisa, de alguma forma ausente, entre si e o outro que 
permanece fechado ou só devolve uma imagem enganosa – uma 
imagem na qual o bebê não se reconhece. O vazio vem no lugar desse 
inter que prefixa a subjetividade.

22 

Poder-se-ia pensar, portanto, que a constituição desse vazio permite um espaço até 

então não configurado para o sujeito. 

Mas, principalmente, é da descoberta (ou construção) do vazio 
como espaço “entre” que provém para o analista e o paciente uma 
percepção comum do intervalo necessário entre dois corpos para a fala 
e sua escuta.

23 

                                                           
22  FÉDIDA, P. Depressão, p. 99. 
23  Ibid. 
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Transformar vazio em espaço potencial passível de troca: “Tudo o que acontece e, 

sobretudo, que se fala entre uma mãe e seu filho é esse tempo: o vazio aí é o espaço.”24 

Constitui-se a partir desta reconstrução, em primeiro lugar, um espaço, antes 

congelado em vazio pela ausência da mãe e impossibilitado de mover-se em espaço 

potencial de trocas entre paciente e analista; em segundo, as brotações oníricas: o sonho, 

nessa medida, seria o observatório comum para a dupla nessa troca, um idioma que se 

configura pouco a pouco na linguagem da relação. O sonho daquele vazio que não foi 

possível mover-se, congelado ao longo da vida do paciente. 

Nesse sentido, retomamos a noção de subjetividade em Ogden, mencionada na 

introdução deste trabalho: a conquista da subjetividade seria a capacidade do sujeito 

adquirir graus sucessivos de autopercepção que transitariam desde uma auto-reflexão 

intencional até um sutil senso de autonomia, bem como a capacidade de qualificar seus 

sentimentos e pensá-los em oposição a um estado de reatividade reflexiva. Bem, essa 

condição está explícita naquilo que Freud mencionou no item (B) do capítulo VII, 

“Regressão”, em A interpretação dos sonhos (1900) “... e cabe assinalar o lugar dos 

sonhos na concatenação da vida anímica.”25 Esse é o lugar onde a cena das vivências e 

dos conflitos ocorrerão, em oposição à reatividade reflexo-motora. 

Percebe-se, portanto, que esta conquista paulatina de autopercepção vai ganhando 

corpo de acordo com a evolução do sujeito. A noção de sonho é aqui mencionada, já 

que caracteriza este observatório surgido da relação dialética entre dois sujeitos 

descentralizados. Esta descentralização é fruto dos três golpes narcísicos vividos pelo 

homem: a descoberta copernicana de que a terra não era o centro do universo; a 

descoberta darwiniana que o coloca na mesma escala que o animal, e, por último, a 

descoberta do inconsciente, “... que descentrou o homem de si mesmo, solapando a 

ilusão da identidade entre a consciência e mente.”26 No entanto, é justamente este 

descentramento que o levará ao encontro de sua subjetividade. 

                                                           
24  Ibid. 
25  FREUD, S. A interpretação dos sonhos, p. 489. 
26  OGDEN. T. H. (1994). Os sujeitos da psicanálise, p. 14. 
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É, portanto, aquilo que emerge destas duas subjetividades descentralizadas, num 

espaço potencial, o que engendrará a relação dialética criativa e o universo onírico. 

Ogden assinala que 

... a subjetividade está relacionada à consciência, mas não é a mesma 
coisa que esta. A experiência da consciência (e da inconsciência) 
decorre da conquista da subjetividade. Esta é um reflexo da 
diferenciação de símbolo, simbolizado e sujeito interpretador. O 
surgimento de um sujeito no curso desta diferenciação torna possível a 
uma pessoa desejar. O desejo de fazer-se não percebedor de um 
aspecto do próprio sistema de significados prepara o palco para a 
diferenciação dos reinos consciente e inconsciente de experiência.

27 

Ora, então poder-se-ia dizer que o campo do sonho com seu revelar e esconder 

onírico é a possibilidade desta relação dialética iniciar. Estranho e familiar vão se 

compondo numa rede possível de conhecimentos superpostos, estabelecendo 

integrações e transformações no seio do indivíduo. Está claro que enquanto a diferença 

não se estabelece nos inícios, não pode haver significado. Esta passagem entre um 

campo homogêneo na relação inicial, prepara o indivíduo para sua separação. 

A “individualidade” é tornada possível pela outra pessoa. 
Winnicott (1967b) descreve isto como sendo a descoberta, pelo bebê, 
de si próprio no que ele vê refletido nos olhos da mãe. Isto constitui 
uma dialética interpessoal na qual a individualidade e a alteridade 
criam-se mutuamente e são preservadas uma pela outra. A mãe cria o 
bebê e o bebê cria a mãe.

28 

Ora, criar o mundo é a primeira condição de subjetividade. O objeto subjetivo é 

aquilo inicialmente inventado pelo sujeito, sonhado por ele para vir, posteriormente, ser 

objetivamente percebido. Neste sentido, o sonho é a película que envolve os 

acontecimentos brutos do mundo exterior; porém, da mesma maneira que o novo pode 

se tornar familiar por meio do sonho, há marcas de estranheza tatuadas nesta película, o 

que sustenta o revelar e o esconder do enigma humano. Poder-se-ia pensar que essa 

película cria um campo formador de sonhos e significados, engendrando um espaço 

                                                           
27  OGDEN, T. H. Sobre o espaço potencial. In GIOVACHINI, P. L. Táticas e técnicas psicanalíticas: D. 

W. Winnicott, p. 82. 
28  Ibid. 
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continente e guardião do desejo humano. Desta forma, o sujeito não ficaria à mercê da 

descarga de seus jorros pulsionais, mas com condições de conter seus desejos e pensá-los. 

A partir dessas digressões é necessário realizar uma distinção, pois todo o capítulo 

nos remete a pensar num ponto de observação, o observatório, e o movimento do 

flâneur. 

Devemos distinguir, pois, entre espaço onírico, lugar onde se dá o sonho, e o 

processo de sonhar; um continente e um contido. 

Em outro ponto deste trabalho, argumentávamos a respeito da formação de uma 

pele psíquica que serviria de primeira superfície às impressões do sujeito. 

Essa constituição conformar-se-ia no contato com o ambiente e nas primeiras 

relações maternas. Assim, a pele servindo como tela, constituir-se-ia no espaço 

potencial, pele materna servindo de interface da pele da criança. 

 

 

O observatório (ponto fixo) e o flanar (movimento): 

dois pontos de vista acerca de um mesmo fenômeno 

 

Observatório é um lugar de observação que só se funda a partir da organização 

narcísica do vazio e ganha corpo por meio do movimento do flâneur. Que observatório 

é esse? 

O momento de surgimento de um sonho marca um novo campo, denominado de 

observatório psíquico, pois remete seu observador à miragem dos fenômenos psíquicos. 

No entanto, embora essa imagem traga uma certa fixidez para nossa compreensão, a 

instalação desse campo é um lugar de observar movimentos nascentes: um primeiro 

momento de captação do fenômeno, e, um segundo, de observação e análise do 

fenômeno que foi captado. Assim, o observatório se funda como campo de 

reconhecimento de uma tensão, ou seja, um campo marcado pelos acontecimentos 

psíquicos, do conflito intrapsíquico. No momento em que o sujeito sonha pela primeira 

vez na análise, traz consigo essa demarcação. Até então era o vazio, organização 
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narcísica do vazio (Berlinck e Fédida)29, e a depressividade é a manifestação da flanêrie 

onírica. 

Vejamos: quando o paciente nos procura julga relevante contar-nos acerca de sua 

vida, de seus sintomas. Está às voltas com suas dores e sofrimentos, reivindicando 

alívio. Por meio do sonho, surge um momento inaugural que demarca para a dupla um 

lugar, um topos, um observatório possível de miragem da tensão conflitual, no qual se 

vê imerso, remetendo-o a um tempo perdido de lembranças que começam a se 

precipitar. As brotações dessas lembranças surgem, configurando paralelamente um 

lugar de observação – um observatório psíquico privilegiado para mirar esses 

movimentos. É bem verdade que um sonho emblemático pode funcionar como epígrafe 

e tema principal das tensões conflituais em que o paciente se vê submergido, e que se 

torna uma síntese de sua história psicanalítica. 

Esse sonho pode condensar vários aspectos que até então encontravam-se 

dispersos na vida de vigília do paciente, impossibilitando-o de constituir um campo de 

reflexão. Essa dispersão pode ser vivida por meio de atuações, sensações. Exemplo 

disso podem ser somatizações cíclicas em que o sujeito é tomado em embates da vida, 

ou conflitos intermináveis com aqueles que o rodeiam, em que se vê envolvido numa 

sina sem fim e sem sentido. Parece pairar no ar um fantasma que não pode ser 

condensado numa cena que lhe permita “visualizar” num sonho, ou num observatório, 

os aspectos que acha tão estranho e inacessíveis à compreensão e à elaboração. Nesse 

sentido, poderíamos pensar esse fantasma em termos de representação-coisa, algo como 

uma sensação que não se torna uma representação de palavra, simbólica, ou seja, ainda 

inacessível na cadeia associativa. Quando o paciente consegue reunir em sonho estes 

aspectos dispersos em ação, inicia-se uma história subjetiva a ser interpretada e 

elaborada, condensados numa cena, como num take de filme. Em suma, o sonho 

cataliza essas imagens que se encontravam pulverizadas ao longo da vida do sujeito em 

forma de atuações que, agora, necessitam ser reunidas em imagens para serem pensadas; 

em outras palavras, um lugar de observação é inaugurado para reflexão. 

                                                           
29  BERLINCK, M. T. e FÉDIDA, P. A clínica da depressão: questões atuais. Revista Latinoamericana 

de Psicopatologia Fundamental. São Paulo, v. III, n. 2, p. 15, jun./2000. 
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Até o fenômeno onírico inaugural surgir, o paciente parece não ter se apoderado 

de sua psique e de seu espaço onírico como um instrumento de reflexão e transformação 

internos. Até então “conta” sua vida, mas dela não se apodera de fato. O sonho, nesta 

medida, poderia ser uma primeira oportunidade do sujeito utilizar um instrumental 

psíquico para lidar com seus conflitos. Após um congelamento inicial dá-se a gestação 

de um observatório em que o processo de flanar surge. 

Em suma, o espaço onírico (observatório) e o processo de sonhar (flanar) são 

aquisições surgidas no decorrer do encontro analítico, propiciando um novo recomeço 

da vida psíquica que agora poderá ser reassumida como um destino, e não apenas numa 

sina repetitiva, sem sentido. 

As ligações relevantes e o surgimento de uma trama onírica que se constitui como 

uma rede simbólica que se tornará um idioma de comunicação para a dupla no processo 

psicanalítico, são uma das mudanças importantes que parecem operar no paciente após 

um sonho inaugural. 

O vislumbre do primeiro sonho nunca fica esquecido, e parece ser usado 

freqüentemente nas sessões. Há um vaguear, um flanar por um tempo, e, assim, a 

memória torna-se uma nova dimensão daquela vivida por meio da ação, como narração 

de uma história, ora tornada experiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113

Conclusão 

Chegamos ao final desta jornada, tornando-se necessário realizar um sobrevôo 

pelo percurso realizado, e ao que foi formulado até então, embora muito já vimos 

concluindo ao longo do caminho. 

Se por um lado, a idéia de um trabalho sem falhas pudesse ter sido motivo de 

obstinação, por outro, sabe-se que o conflito faz parte deste processo, sendo o momento, 

então, de contornar o que se decantou, bem como levar em conta as brechas que ficaram 

ao longo desta trilha, as quais poderão, a seu tempo, transformar-se em novas pesquisas. 

Há, assim, a necessidade de estabelecer um distanciamento oportuno, configurado 

como aquele que, ao despertarmos de um sono, lembramo-nos de um sonho, relatando-o 

a um outro, carecendo deixar de lado a sedução das imagens evocativas, para que outras 

associações sobrevenham, instaurando um processo desconstrutivo para uma nova 

construção se avizinhar; dessa forma, mergulhando no desconhecido umbigo do sonho, 

região obscura humana, sendo o labor de construir e desconstruir o reinado desse 

enigma. 

Como já vimos em Édipo, tudo se inicia com a questão da Esfinge, estranha ao 

homem, e que nos surpreende nos caminhos “das Tebas da vida”, na qual nos vemos 

refletidos como humanos. Da estranheza surge a matéria humana, e foi dessa matéria, a 

do sonho, que esta pesquisa se fez, sendo a mensageira das vivências mais ocultas e 

esquecidas da história humana. 

Encontrar-se-ão nestas linhas, ainda, muitas questões, porém, como em Édipo, 

sem elas novos enigmas não poderiam surgir. Desta maneira, estamos diante de uma 

tarefa intrincada, porém inerente ao ser humano: enfrentar e decifrar enigmas 

desconhecidos e estranhos. Esse é o início de nossa viagem subjetiva: perceber-nos um 

sujeito psíquico. Este é o pano de fundo desta pesquisa que se atrelou à partir de 

questões advindas de um encontro clínico revelador, em que um sonho emblemático 
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sonhado pela paciente, tornou-se o ponto refletor e desencadeante de um processo rumo 

à conquista de sua subjetividade. O fenômeno onírico tornou-se o fio condutor deste 

caminho, propiciando uma narrativa diferente de uma história contada e não vivida. 

“Porque sonhei essas coisas estranhas?” Com um misto de temor e fascínio, 

iniciou seu relato ao contar o sonho. Estava diante de um enigma, como Édipo, diante 

da Esfinge, e é desse ponto que se iniciou a jornada psicanalítica. E foi desse que surgiu 

esta pesquisa. Diante da paciente um enigma; diante deste pesquisador, também se 

abriram outros: a função do sonho na evolução psíquica, seu lugar no processo subjetivo 

e intersubjetivo; o percurso que envolve o sujeito desde a constituição de um corpo 

investido libidinalmente, nas primeiras relações, até a conquista da subjetividade; a 

condição do sujeito reconhecer-se como um sujeito psíquico, portador de um aparelho 

psíquico para pensar seus afetos. A relação entre a vivência traumática, ocorrida numa 

época em que a capacidade simbólica mostrava-se precária. 

Desta forma, seria o sonho, mesmo em sua fugacidade, um fio condutor que 

sustentaria e ligaria os afetos no abismo das desconhecidas vivências primordiais e 

angustiosas, tornando-se experiência? 

Considerou-se, neste percurso, o papel da manifestação onírica e seu lugar no 

processo, na medida em que este pode se constituir como o primeiro momento de 

contato com a angústia suscitada no terreno da regressão transferencial, e num momento 

específico como o da gravidez, parto e puerpério, também desencadeante de vivências 

primitivas. 

Assim, o encontro clínico proporcionou ao sujeito uma maneira pessoal de lidar 

com sua própria história, advinda da sabedoria da experiência adquirida da vivência do 

sofrimento, conduzindo-o à sua subjetividade. 

O recorte realizado nesta investigação procurou privilegiar a função do fenômeno 

onírico e seu papel preponderante de ligação de uma angústia arcaica, direta, vivida, 

pelo sujeito, em situações traumáticas a uma angústia simbólica, sinalizando a vida, 

com todas as suas reviravoltas, produzindo, assim, experiência. A dor, a depressão e a 

angústia necessitam uma transição, uma costura, cujo tecelão é o sonho; este, 

compreendido como a emergência de uma cena intrapsíquica dramatizada, e lembrada 
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após o despertar do sono, passível, posteriormente, de uma interpretação no terreno 

transferencial. Outra vertente mencionada é a do sonho do analista, na clínica e, a 

rêverie materna, nos primórdios da vida da criança, que lhe processa o vivido 

traumático, em função de um processo simbólico ainda incipiente. Caracterizar-se-á, 

portanto, uma outra dimensão ao vivido do corpo, que ascende ao plano psíquico. 

Circunscrever o sonho como tema de pesquisa, significou mencionar suas 

implicações com os conflitos, com o nascimento do sujeito psíquico e as marcas da 

sexualidade e da agressividade. O intuito foi estabelecer um percurso desde a vivência 

primordial da dor da perda do objeto primário, e sua conseqüente depressão 

reconstituinte, paralelos ao afeto da angústia e seu percurso na evolução humana. Neste 

sentido, o despertar do sujeito para sua qualidade psíquica envolveu mencionar o 

caminho que este despertar suscitou, entre a vivência dolorosa e a experiência deixada 

como um rastro subjetivo. A atitude de depressividade do psicanalista, ao se encontrar 

com a depressão de seu paciente, empreende uma viagem, não só para este último, mas 

para si próprio, que se encontra às voltas com uma exigente tarefa de reconhecimento de 

sua necessária posição de acolhimento do silêncio, do vazio inanimado, espaço próprio 

do estado depressivo, das expressões sem palavras do paciente, no setting 

psicoterapêutico. Significa para o psicanalista um encontro com suas próprias 

vicissitudes pessoais, que ora necessitam observação, reserva e continência, para uma 

interpretação no seu devido tempo, na relação intersubjetiva. O confuso estranhamento 

deste encontro torna-se a marca indelével do trabalho psicanalítico. Neste contexto, a 

sensorialidade surge como germe da fantasia e do sonho, numa flânerie, a qual 

possibilitará a constituição de uma rede simbólica que sustentará a ressignificação do 

sofrimento e da angústia, até então vivida de modo automático. 

Empreender esta jornada significou, portanto, tentar incrementar os avanços do 

trabalho clínico, principalmente no que concerne ao manejo do setting, com pacientes 

que não apresentam propriamente estruturas psicóticas ou fronteiriças, e examinar 

situações clínicas considerando momentos regressivos e estados depressivos do sujeito, 

que buscam dar nome à sua dor. Levam-nos a refletir acerca de circunstâncias em que o 

processo transferencial e seu contraponto contratransferencial apresentam tempos de 
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necessidade de reconstituição de orifícios na trama simbólica, em decorrência de 

situações traumáticas. Pensar acerca da dor psíquica significa refletir a respeito de seus 

avatares, as muitas transfigurações em que esta se reveste no sujeito. Em especial, 

procurou-se delinear o caráter paradigmático da manifestação onírica face a dor e a 

angústia – este último tema tratado de forma sintética –, tentando delinear sua 

relevância na busca humana. Torna-se importante salientar que a angústia sendo afeto 

básico humano, urge ser ligada sob a égide de Eros, constituindo a capacidade 

simbólica. 

 

 

Sonho: ilusão humana 

 

Afinal, o sonho pode se constituir numa experiência? Se a ilusão é parte essencial 

da experiência humana, o sonho torna-se a matéria viva da existência. Desta maneira, os 

elos que se pretendeu conectar neste estudo, partem das primeiras relações humanas, 

que investem o sujeito libidinalmente, ganhando o corpo dimensão erógena, sexuada, a 

dimensão da subjetividade. Neste sentido, o valor simbólico da manifestação onírica 

apresenta-se como eixo central, principalmente referido à sua função de processamento 

traumático, sendo um elo entre a angústia primária de descarga e a angústia sinal, o 

alarme do perigo iminente, no qual o sujeito se ampara, e se faculta a elaborar. 

Muito se mencionou acerca da relevância da função onírica; no entanto, alguns 

desdobramentos não realizados até este momento, merecem destaque: quando a fantasia 

e o sonhar não se tornam experiência, mas, quando deles o sujeito faz refúgio, numa 

forma de isolamento da realidade. O sonho só se torna potencialmente ligação simbólica 

quando compartilhado com o outro e quando empreende trabalho psíquico e relação 

com a realidade. O sonho enfrenta o conflito, o devaneio foge dele. Diferenciar estes 

dois fenômenos significa pensar quando o sonho pode ser fator de experiência, e quando 

ele não é mais regido pelos mecanismos característicos – deslocamento, condensação, 

figuração, deslizando por inúmeras representações construídas por meio dos restos 

diurnos e movidos pelas forças pulsionais – mas sim por devaneios, um fantasear que 
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absorve energias, não se constituindo como trabalho psíquico, mas possuindo como 

mecanismo essencial, a dissociação. Nesta modalidade, o caráter essencial das 

representações-coisa toma conta do sujeito, o qual fica impedido de se engajar em sua 

vida, devaneando a de um outro, idealizado. Freqüentemente, a dissociação, no 

devaneio, vem juntamente com a recusa da realidade. São “universos paralelos”, isto é, 

mundos que não se cruzam com a realidade, de certo modo garantindo ao sujeito um 

refúgio do conflito, este último característica essencial do sonho. Não há, portanto, 

formação de compromisso nem relação com as instâncias. Torna-se uma forma reativa 

de viver. O recurso simbólico se esvanece, expropriando o sujeito de sua experiência e 

de sua real existência, alienando-o de sua vida psíquica. Assim, o devaneio teria uma 

função de “fetiche”, em vez de possuir uma função transformadora da realidade. 

Teríamos, então, uma psicopatologia do sonho? 

O sonho, enquanto manifestação, é uma experiência efêmera que se encontra entre 

dois territórios, consciente e inconsciente, e igualmente entre dois sujeitos que se 

comunicam – algo novo que conecta o sujeito ao estranhamento do desconhecido 

familiar. Desta forma, subjetividade e sonho se colocam em íntima relação, já que a 

primeira guarda o reconhecimento de aspectos incógnitos, e o segundo é o mensageiro 

deste enigma. 

O caráter de labor é intrínseco ao fenômeno onírico. O sentido de trabalho foi 

apresentado nesta pesquisa, a partir de duas vertentes: o trabalho do sonho e o do luto. 

Há uma relação intrínseca neles, pois tanto num quanto em outro, o processo de 

elaboração é condição essencial. O conhecimento subjetivo humano é despertado por 

meio da angústia, que move o sujeito em direção à significação da vida, pós perda do 

objeto original. Há um choque inicial que necessita ser vencido por estes dois trabalhos: 

luto e sonho. A função traumatolítica deste último leva o humano a processar o que lhe 

era estranho e aterrador, por meio de registros já inscritos em sua memória, ou que 

necessitam ser reconstituídos pelo sonho da mãe ou do analista. As marcas de 

estranheza ganham em fluidez psíquica, desde que a trama onírica já tenha sido 

estabelecida anteriormente. A saber, o sonho inaugural, ao ser estabelecido nas relações 

arcaicas, por meio da rêverie, e a função alfa (Bion) desenvolvida pelo ambiente, 
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promovem a fundação do aparelho psíquico que se torna-se instrumentalizado para a 

criação e o processamento da angústia. Neste sentido, o sonho é uma tentativa de 

representação do trauma e da perda. Fédida nos contempla com uma bela citação “O 

grande enigma do luto talvez seja o poder de um tempo que concede aos vivos o sono 

para sonhar a morte, protegendo-os assim de uma violência que apenas o melancólico 

conhece.”1 

Se o pesadelo melancólico diz respeito a um fenômeno que carrega um caráter 

persecutório relativo ao vivido traumático, cristalizando um sintoma repetitivo, seja de 

caráter somático ou em forma delirante de perseguição, já no sonho e na depressividade, 

pontuado pelo processo de luto, o sujeito fica inclinado a construir um espaço de 

criação, um lugar de construção e desconstrução em que a narrativa torna-se história, 

atenuando o caráter persecutório. Na posição depressiva (Klein) rearranjos são 

realizados em relação ao objeto, uma nova dimensão é adquirida pelo sujeito que, nesse 

momento, necessita lidar de forma diferenciada com seus impulsos agressivos, dado que 

o mesmo objeto que o frustra também lhe concede amor. Justamente no processo de 

luto, pelo qual o sujeito passa invariavelmente no instante do desmame, trava-se uma 

luta deste entre o desinvestimento libidinal do objeto amado e perdido, e os 

investimentos em novos objetos, que encontram no labor onírico sua mais genuína via. 

Enlutar-se, sonhando o objeto perdido seria, nesta medida, a condição essencial para 

tolerância à dor, abrindo-se um caminho para a condição subjetiva de surgimento de um 

aparelho para pensar as emoções. Existe, pois, um intervalo entre a dor inscrita no 

corpo, até esta vir a se tornar ligada a um afeto e tornar-se uma experiência. Este 

intervalo é mediado pelo trabalho do sonho. 

Embrenhar no terreno do sonho significa penetrar num campo em que realidade e 

fantasia se mesclam; no entanto, como na água e no óleo, não se misturam: há uma 

fronteira que permite sua diferenciação, lembrando que Freud definiu o sonho como 

uma psicose controlada. E é justamente essa diferenciação que promoverá este espaço 

criativo que inspira artistas de toda ordem. Estes concebem seus ateliês, suas oficinas de 

                                                           
1  FÉDIDA, P. Depressão, p. 49. 
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trabalho, como um lugar intermediário, representações simbólicas de sua psique, em que 

empreendem produções psíquicas, sendo um lugar vivo em mutação: ao mesmo tempo, 

uma localidade identitária e um espaço de produção, em que seu produto, a obra de arte, 

torna-se objeto de observação. O espaço simbólico se estabelece como um lugar de 

(re)pouso, mas também de inquietude, já que conflito e ligação erógena entrelaçam-se 

constantemente. A fluidez psíquica permite ao sujeito sonhar criativamente suas obras e, 

neste sentido, o fenômeno onírico cotidiano de todos nós é a obra de arte, a que nos 

voltamos toda manhã, quando acordamos e dizemos: “Sonhei!” A exclamação pode ter 

um cunho de júbilo ou de temor, porém proferir essa frase nos leva à intuição de que 

estamos funcionando psiquicamente, que nosso processo criativo está a pleno vapor. E 

que o conteúdo do sonho tem um enigma, o qual nossa aventura subjetiva urge decifrar. 

Neste ponto do percurso é relevante salientar que sono e sonho são dois 

fenômenos essenciais para a detecção da vulnerabilidade somática. Os pesquisadores da 

Escola Psicossomática de Paris nos esclarecem a este respeito, assinalando que o sonho 

é um organizador psicossomático, havendo uma diferença entre o sono induzido por 

exaustão e o sono reparador, em que o sujeito “embala-se” para dormir, entregando-se 

gradativamente aos sonhos. Esta última modalidade é aquela que nasce das primeiras 

trocas entre mãe e bebê, de sua função pára-excitante, propiciadora de condições 

ambientais que conduzem a criança a um contato com sua sensorialidade, promovendo 

ritmos alternantes entre a presença viva e acalentadora materna e sua ausência. É, pois, 

nesta ambiência, que a criança poderá entregar-se à zona desconhecida do sono. Nestas 

condições, ela realizará a internalização de um ambiente propício que lhe permitirá 

conciliar o sono e sonhar, sendo essa condição a rede que a sustentará ao longo de sua 

vida. Os distúrbios do sono, freqüentemente, iniciam-se nessa época, por conta de uma 

invasão excessiva da presença materna, ou por ausência dela. A qualidade dessa 

presença é também, por sua parte, fator essencial para que a condição do sono e do 

sonhar ocorram. Mães preocupadas em “sistematizar” o cuidado materno, bem como as 

que se mostram absorvidas por atmosferas depressivas, demonstram dificuldades em 

travar uma relação viva com seus filhos. Destarte, é importante considerar a qualidade 
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do sono, e não apenas o dormir. Foi mencionado ao longo deste trabalho que o sujeito 

sob um estado depressivo necessita restabelecer, com o outro, por meio de um ambiente 

propício, a condição regeneradora do sonhar e, por conseguinte, a de dormir, já que um 

dos sintomas da depressão é a insônia. Assim, torna-se cada vez mais relevante a 

pesquisa do sono e do sonho, e suas relações entre somático e psíquico. 

 

 

Sonho: metáfora humana 
 

Muito do que pudemos depreender ao longo desta pesquisa foi o valor do sonho 

enquanto uma síntese da cena traumática, bem como dos conflitos, a ser alcançado no 

decorrer do trabalho clínico. Ou seja, um processo de evolução psíquica que demanda 

uma circunscrição de elementos antes transbordados e sem fronteira. Uma ferida 

traumática que urge um contorno. Nesta medida, o sonho configura-se como uma 

metáfora da dor humana: suas marcas e cicatrizes que demandam uma nomeação e uma 

interpretação constantes. Desta forma, deve-se considerar a posição do sujeito sonhador 

como aquela em que observa o fenômeno onírico, sendo o setting e a relação 

transferencial o lugar onde este processo ocorre. O que é relevante considerar é a 

relação do observador com o fenômeno, e o setting, o lugar propício a este exercício, 

tendo como instrumentos básicos a atenção flutuante e a associação livre, os quais são 

condições do sonhar do analista; a subseqüente internalização por parte do paciente 

dessa condição, possibilita o sonho deste na dupla. Quando um sonho se forma na 

relação intersubjetiva, o enredo desta trama torna-se a inscrição desta relação nascente, 

a qual mobilizará outros elos representacionais no sujeito, e que surgirão a partir da 

recorrência de suas memórias antigas, corporais, compondo-se, de forma modificada, na 

atualidade do setting, dando um outro caráter à sua história de vida. A realidade externa 

não se modifica. O sujeito que passou por uma perda em tenra idade, não mais 

recuperará o que perdeu, porém, seu sonho, possibilitará realizar um giro na composição 

de sua subjetividade. Talvez esta seja a diferença primordial entre sina e destino. 
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Será que podemos pensar na ilusão como parte integrante da passagem entre uma 

angústia arcaica, para uma angústia simbolizada? E o fenômeno onírico não faria parte 

desta passagem? Pois bem, sustentar um excesso pulsional significa, ao mesmo tempo, 

acionar defesas à angústia e ligá-la a um representante. Aliás, a própria ligação já torna-

se uma defesa, diferente daquela econômica. Para que o ego torne-se capacitado a 

sinalizar uma angústia, é necessário que um espaço potencial seja constituído numa 

dupla. No início da vida, a mãe preocupa-se em não desiludir precocemente seu bebê 

para que, pari passu, possa realizar seu caminho rumo à percepção da realidade. No 

processo psicoterapêutico, da mesma maneira, o psicoterapeuta deve se deixar levar por 

essa ilusão, a da transferência, sem se apressar em logo desiludi-lo. É preciso sustentar a 

ilusão até que o processo possa ser (re)vivido. Agarrar-se a suas fantasias sem pressa 

pode ser a possibilidade do sujeito tornar sonho aquilo que, durante um período, 

precisou ser descarregado em ação externa ou somática, sendo sua única forma de 

sobreviver psiquicamente; da mesma maneira que o analista necessita se dedicar à 

observação e conduzir o processo nesta direção. Winnicott nos alerta que entre a 

realidade interna e a externa existe um campo, uma terceira área, denominada ilusão. 

Portanto, a constituição de uma membrana delimitadora entre esses dois mundos – 

passado e presente, somático e psíquico – parece advir dessa sustentação entre ilusão e 

realidade como o deslumbramento da platéia defronte ao ilusionista. 

Em suma, a experiência clínica mostrou ser o sonho um elo a serviço da ligação 

entre duas qualidades de angústia, a promoção de uma linguagem transformadora, 

transcorrida de forma intersubjetiva, tornando-se metáfora da situação traumática 

original. O fenômeno simbólico, ao mesmo tempo instaurando um lugar, a delimitação 

de um espaço simbólico processador, e também se tornando um objeto de observação. O 

sonho, desta forma, é o observatório pelo qual apreciamos o processo de transformação 

psíquica, estabelecendo uma distância entre o observador e o conflito ou cena 

traumática, proporcionando uma condição reflexiva a ele, tomado num primeiro 

instante, pela ação. Quando está às voltas com a vivência traumática, o sujeito está sob 

uma ação implícita, da qual carece de um distanciamento sendo impedido de observar. 
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A regressão que ocorre, tanto durante o sono quanto no processo analítico, obedecendo 

à regra fundamental “não faça nada, fale tudo que lhe vier à mente”, instaura, no 

primeiro, o sonho, e, no segundo, a associação livre. Esse distanciamento, portanto, é 

condição essencial do pensamento e da reflexão, e sua narrativa, o veículo para que a 

ação diminua, criando um continente para o desejo humano. As situações referidas 

denominadas encenações oníricas parecem ser um caminho intermediário até uma 

síntese intrapsíquica, Desse modo, parecem ser situações que ficam na divisa do 

representável, necessitando de um interlocutor que ligue, pela palavra, o afeto 

inacessível à cadeia simbólica, vivida outrora, tornando-se agora experiência, sendo a 

própria narração subjetiva histórica. 

Cabe aqui mencionar que as imagens evocativas do sonho se ligam à ordem 

materna, que corresponde a um tempo sem palavras, para a pequena criança, em que a 

sensorialidade marcava presença, e fundando o continente apropriado para a contenção 

futura das representações e afetos, garantindo que este processo ocorra sem violência 

excessiva. Em contrapartida, a lembrança do sonho ao despertar do sono, levam o 

sujeito a um segundo tempo de elaboração, o trabalho interpretativo, ligado à ordem 

paterna, sendo a palavra, a forma por excelência de reunir em narrativa a situação 

conflitiva precedente. Há, neste sentido, uma transicionalidade entre essas duas ordens, 

que a cada noite se coloca em movimento: imagens e palavras, as quais interagem numa 

relação dialética.  

Assim, Ariadne iludiu Teseu, ao segurar o fio que o mantinha ligado em sua 

incursão ao labirinto, levando-o ao Minotauro, força bruta, violenta, dos deuses 

infernais, pelo qual o ser humano tenta de toda forma se confrontar, dominar e elaborar. 

A firme delicadeza do fio onírico que sustenta a violência pulsional, a qual urge ser 

vencida. 

 

Quando o sol se põe, as luzes se apagam e nossos 
olhos se fecham, somos lançados num outro mundo, o 
mundo dos sonhos, um reino de absurdos povoado por 
seres que não conhecemos, onde se passam aconteci- 
mentos incontroláveis, alguns líricos, outros bárbaros, 
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hediondos ou depravados, um pouco parecidos com 
o mundo da arte, em que amamos sem amar, matamos 
sem matar, morremos sem morrer. A nossa percepção 
nos comprova, nesse momento, que há outros mundos 
diferentes de nossa “realidade”, poderosos, capazes de 
 mudar nosso comportamento e nos levar a gestos que 
não compreendemos. A mente humana, mesmo a 
daquelas que não se dão conta disso, é uma 
trama de mundos que se influenciam, numa obsessiva 
continuidade. Ao raiar da manhã saímos desse lugar 
obscuro, inconsciente, deixamos que fique adormecido, 
passamos a ter controle sobre ele, e habitamos um 
mundo exterior legível, porém inexorável. Assim 
vivemos um pouco cegos, distantes da inquietação da 
loucura. Mas quando a noite retorna, somos novamente 
tragados pelos mundos irreais, parecidos com a morte e 
com a infância.  

Ana Miranda, Caderno de sonhos 
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