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A matriz da mente e a magia da palavra : o eu-corpo, 

sua linguagem e sua transformação simbólica  
 

                                                                       Para Laïs, Cecília, Giovanna e Anna Clara 
 

                                                                                José Francisco Gama e Silva 

 

Só os sentimentos têm valor na vida mental. Nenhuma força mental é 
significativa se não possuir a característica de despertar sentimentos.                                    

                                       
            Sigmund Freud, O sonho e o delírio na Gradiva de W. 

Jensen, 1907 
 

O linguado estava no aquário e ela conversava com ele. O linguado estava 
quieto, quieto. Alimentou-o com comida de peixe. Disse que ele preferia a 
comidinha de Copacabana, onde ela, Giovanna, reside. Então ela disse, 
admirada, com o seu jeito característico de falar: “O linguado está triste; olha, ele 
está com lágrimas nos olhos”.     

                                                                               Giovanna, 3 anos                                                                           

 
  A coisa e o nome 

 

No texto “A magia da palavra”, Celso Cunha (2004) nos conta que no 

antigo Egito cultuava-se o deus Thot, o senhor da palavra divina, o inventor da 

escrita, mensageiro e agente de Ra, a divindade suprema, que, quando não 

havia ainda céu nem terra, foi fazendo, com o dinamismo dos sons articulados 

que saiam de sua boca, aparecer deuses, homens e todos os demais seres e 

coisas. Cunha recita, ainda, o Evangelho de São João que nos diz que “no 

princípio era a palavra [logos, no grego; no latim, verbum, ratio, razão] e a 

palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas 

por ela, e nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos 

homens”.  
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Heráclito, quinhentos anos antes de São João, considerava o logos 

[verbum] “o princípio reitor dos cosmos, a origem das coisas, do conhecimento 

e da ordem física e moral”.  

E no Gênesis 1:1-25) lemos que “No princípio Deus criou os céus e a 

terra. A terra porém era sem forma e vazia; havia trevas sobre a face do 

abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: ‘Haja luz’; e 

houve luz. E viu Deus que a luz era boa; e fez a separação entre a luz e as 

trevas. Deus chamou à luz Dia, e às trevas, Noite. Houve uma tarde, houve 

uma manhã: o primeiro dia”. 

O poema que transcrevo a seguir é de Heine (1844), “Canções da 

criação” e a voz que fala é a voz de Deus:  

 
A doença foi bem a razão 

De todo o impulso a criar; 

Criando eu pude me curar, 

Criando eu me tornei são. 

 
Este texto pretende mostrar os modos como certos pacientes, por meio 

da comunicação verbal e não-verbal, geram, no campo psicanalítico 

intersubjetivo, situações penosas que concedem acesso aos primórdios da 

mente, a determinadas funções do Eu não desenvolvidas e nunca 

contempladas com a palavra. O corpomente do analista é o lugar onde essas 

ansiedades arcaicas, brutas e destituídas de imagens verbais são alojadas pelo 

processo da identificação projetiva e da reverberação emocional que 

provocam. Acolhendo-as, permitindo que reverberem em seu corpo, em sua 

estrutura senso-perceptiva, em sua própria sensibilidade e emoção – e 

processando-as em sua mente reflexiva, o analista pode transformá-las em 

imagens sensoriais, visuais, viscerais, cinestésicas e, finalmente, em 

linguagem articulada, na busca de narratividade, sentido e significado 

(ROSENFELD, 1987). Dessa forma, algo que é quase sensório e somático, 

transforma-se, por intermediação da palavra, em marca mnêmica adequada à 

formação da memória e dos pensamentos, reforçando-se, assim, as fundações 

do Eu.  
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Primórdios: a matriz do eu 

 

Freud (1923,1933) assinala que o Eu, no início da vida, é um Eu-corporal, 

e pode ser visto como uma projeção mental da superfície e das profundezas do 

corpo, bem como da superfície do aparelho psíquico. O Id e o Eu constituem, 

pois, uma unidade psicobiológica. Na estrutura da mente proposta por Freud o 

sistema perceptivo-consciente (sistema P-Cs) é o responsável pelo fenômeno 

da consciência, que é definida como o órgão sensorial responsável pela 

apreensão das qualidades psíquicas tanto internas quanto as oriundas do 

mundo exterior. Portanto, todas as percepções são de antemão conscientes. 

No texto “O Eu e o Id” (1923) Freud sugere que a diferença entre uma 

representação inconsciente e uma representação pré-consciente consiste no 

fato de que a representação inconsciente se refere a um material 

desconhecido, ou que nunca foi ligado à palavra, enquanto que a 

representação pré-consciente conecta-se à representação-de-palavra. Esta, 

por sua vez, origina-se de percepções acústicas e visuais do rosto e boca da 

mãe conversando com o filho desde os primórdios da vida.  

O estudo dos sonhos e das fantasias pré-conscientes, assinala Freud 

(1923, p. 34), mostra-nos que “somente o material concreto do pensamento 

torna-se consciente, e que não é possível dar expressão visual às relações 

entre os elementos, relações essas que caracterizam o pensamento”. Daí se 

dizer que o pensar por imagens é um proto-pensamento condensado, que vai 

requerer o uso da palavra e da sintaxe para evoluir como pensamento 

articulado, verbal e abstrato. O mesmo ocorre com as emoções, sensações e 

sentimentos inconscientes ou pré-verbais que para se tornarem conscientes 

necessitam da intermediação da palavra, cujo agente, no instante inicial da vida 

pós-natal, é a mãe. Na sala de análise, o analista. 

 

A fala do eu-corpo  

 

Freud escreve (1915, p.136; 1933, p. 189) que “é muito digno de nota que 

o Ics de um indivíduo possa, contornando o Cs, reagir ao Ics de outra pessoa”. 
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Podemos nos perguntar como essa comunicação ocorre e levantar a hipótese 

de que isso sucede por conta da comunicação expressiva, sensorial, sonora, 

que o sujeito emite e é captada pelo receptor e transformada em imagem 

visual, sonora e imagem verbal. É importante assinalar que a informação, no 

primeiro momento, é recebida pela estrutura sensorial / emocional (estrutura 

senso/perceptiva) do receptor, podendo ou não ser transformada em linguagem 

articulada.  

O processo lembra o falar ao telefone, que consiste em que “um ato 

mental de uma pessoa provoca o mesmo ato mental em outra pessoa. O que 

ocorre entre os dois atos mentais é um processo físico no qual o mental se 

converte, numa ponta, e na outra ponta se converte novamente no psíquico”. 

Freud ainda nos diz que ”o conteúdo do inconsciente pode ser comparado 

a uma população aborígene da psique. Se no ser humano existem formações 

psíquica herdadas, algo análogo ao instinto dos animais, então isto constitui o 

âmago do Ics” (ibid. p. 138).  

O corpo fala e o ego, no início da vida pós-natal, conforme vimos 

anteriormente, é um ego corporal, uma estrutura dinâmica psico-biológica 

voltada para o objeto (mãe), que o alberga em seu corpo / mente e, dessa 

forma, promove e facilita o desenvolvimento do corpo e da mente do seu filho. 

Então o bebê que antes vivia no útero de sua mãe, agora sente que a tem 

dentro do seu corpo – ela foi incorporada, introjetada e constitui uma unidade 

com ele, formando-se, assim, as matrizes do eu.   

O objeto (mamilo, seio, mãe) está sempre presente, desde o início da 

vida. Somos, pois, uma unidade dual. Anne Alvarez (1994, p.18) escreve, 

seguindo a tradição dos teóricos britânicos das relações objetais, “que a 

unidade básica da personalidade é uma unidade relacional, e o bloco 

construtor básico do caráter humano é o relacionamento inicial do bebê com 

sua mãe – com seus olhos, voz, cheiro, toque”. [...] “Este modelo relacional 

está mais de acordo com a teoria da relatividade pós-einsteiniana, na qual 

inexiste qualquer evento que esteja livre de um contexto, e na qual mesmo uma 

força tão fundamental como a gravidade é vista como uma relação entre dois 

corpos” (p.19). As pesquisas dos psicólogos que estudam o desenvolvimento 

constataram que o bebê é pré-estruturado para reagir e interagir com a 
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expressividade do rosto e da voz de sua mãe, bem como estabelecer um 

diálogo pré-musical e pré-linguístico com ela. As pesquisas indicam, em 

acréscimo, o efeito devastador da depressão materna sobre a personalidade e 

o desenvolvimento da inteligência do filho; mães que podem satisfazer as 

necessidades físicas do bebê sem oferecer, no entanto, uma companhia viva 

que induza a sua curiosidade de conhecer alguém e voltar-se para o mundo. 

Alvarez acentua que Melanie Klein estava certa ao dizer que os bebês buscam 

amor e compreensão além de alimentação, e acrescenta que Bion salientou 

que desde o início da vida parece haver um desejo de conhecimento. Ele 

sugeriu que a mente precisa ser nutrida pela experiência de conhecer alguém, 

tanto quanto o corpo necessita de alimento, – e a privação dessa experiência 

resulta em graves embotamentos e impedimentos para o crescimento. 

Podemos pensar, na companhia de Klein, que este movimento do bebê em 

direção ao seio é impulsionado pelo que designamos de instinto ou pulsão. 

Trieb / instinto / pulsão é definido como um processo dinâmico que 

consiste numa pressão ou força (carga energética, fator de motricidade) que 

faz tender o organismo para um alvo (objeto). O instinto ou pulsão tem como 

fonte uma excitação corporal e como alvo um objeto que promove o alívio da 

tensão. Em “O instinto e seus destinos” Freud (1915) nos fala do instinto como 

um conceito “no limite entre o somático e o psíquico; o instinto é o 

representante psíquico (ideativo) dos estímulos oriundos do interior do corpo e 

que atingem a mente como uma exigência de trabalho imposto á psique por 

sua ligação com o corpo”. Em “O inconsciente” (1915) ele acrescenta que “um 

instinto jamais se torna objeto de consciência, apenas a ideia que o representa. 

Mas também no inconsciente ele só pode ser representado pela ideia” (ou 

representação sensorial, visual, sinestésica,  etc.), eu acrescentaria. Se o 

instinto não se prender a uma ideia, a uma representação sensorial / 

emocional, ou não aparecer como um estado afetivo, nada podemos saber 

sobre ele. Freud esclarece que ao falarmos de um impulso reprimido, estamos, 

na verdade, “nos referindo a um impulso cujo representante ideativo (ou 

representante psíquico) é inconsciente”. 

É importante mantermos em mente que Freud está criando uma 

“psicologia biológica, estudando os acompanhamentos psíquicos dos 
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processos biológicos. Pois afinal, a dimensão psíquica profunda ultrapassa o 

puramente psíquico e toca nas relações entre o aparelho psíquico e a 

anatomia. Sabemos, de modo pouco preciso, que tais relações existem. Um 

inabalável resultado da pesquisa é que a atividade anímica se encontra mais 

ligada á função do cérebro do que a qualquer outro órgão” (Freud, 1915)  . 

Talvez possamos dizer, tendo em mente os objetivos deste texto, que o id é a 

projeção do corpo no domínio do mental. Ou que nós, humanos, somos 

constituídos de uma estrutura dinâmica psicobilógiaca. E concluir com Klein 

que as exigências corporais são portadoras de informações codificadas que, 

recebidas pelo id e no contato com ele, são transformadas em fenômenos 

psíquicos dotados de conteúdos ideativos específico – as fantasias estudadas 

por Klein e as pré-concepções sugeridas por Bion (1988). Essas pré-concpções 

se desenvolvem, se organizam e dinamicamente se estruturam de acordo com 

um código inerente à estrutura psicológica profunda. Ogden (1993) sugere, 

pois, que o bebê não nasce com o conhecimento do seio como tal, nem 

fantasia tomar o seio para si, incorporá-lo ou rasga-lo em um momento de 

frustração e raiva, mas sim com a pré-disposição de organizar a experiência 

seguindo essas diversas linhas. 

 

O presente atemporal 

 

Freud nos mostra – e isto é de suma importância e se torna evidente na 

clínica psicanalítica – que não há alteração do evento psíquico pelo transcurso 

do tempo. Desejos que nunca foram além do Id, mas também impressões que 

pela repressão afundaram no Id, são virtualmente imortais, comportam-se, 

após décadas, como se tivessem acabado de surgir. E tudo é sempre agora. 

Como poetisou T. S. Eliot (1981): 

 

O tempo passado e o tempo futuro, 

O que poderia ter sido e o que foi, 

Convergem para um só fim, que é sempre presente. 
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 Santo Agostinho (2002), lá pelo final do século IV e início do V, assinalou 

a existência, em sua mente, de três tempos:  

 

O presente das coisas passadas; o presente das presentes e o presente das 

futuras. 

 

 Portanto pergunto: como podemos trazer o passado para o presente, 

torna-lo vivo, quase tátil, em nós encarnado e visual? Este é um dos pontos 

que pretendemos estudar no correr dos textos que darão sequência a este que 

escrevo. Mas gostaria de adiantar o que Agostinho disse a respeito desse 

passado no presente. Ele nos diz: 

 

Ainda que se narrem os acontecimentos verídicos já passados, a memória relata 

não os próprios acontecimentos que já decorreram, mas sim as palavras 

concebidas pelas imagens daqueles fatos, os quais já passaram pelos sentidos 

e gravaram no espírito uma espécie de vestígio.  [...]  

 

E esse vestígio – pré-histórico que seja – deixa marcas que podem se 

tornar presentes e visíveis, por exemplo, no sonho e nas brincadeiras 

dramaticamente expressivas das crianças. 

 

O sonho da visita paterna 

 

 Freud (1933) nos relata o peculiar sonho de uma menina que “entra 

numa sala grande e acha ali, sentada em uma cadeira, uma pessoa, o que é 

repetido seis, sete, oito vezes, mas é sempre o seu pai a pessoa”. A partir de 

certos detalhes das associações da menina, Freud compreendeu que aquele 

espaço é o útero materno e o sonho equivale à fantasia “bem nossa conhecida, 

da garota que já na vida intrauterina teria se encontrado com o pai quando ele, 

durante a gravidez da mãe, visitava-lhe o útero”. 

Nessa perspectiva, Paula Heimann  sugere que os conceitos de memória 

somática e de memória em sentimentos são indispensáveis e concorda com a 
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declaração de Freud que o ego no instante inicial da vida é um Eu-corpo. 

Portanto, toda comunicação inicial mãe-bebê ocorre por via corporal. 

 

O breve e eterno retorno 

 

A mãe de Anna Clara, de nove meses, contou-me que ao chegar em casa 

vinda do trabalho, seguiu a rotina de sempre: falou com a filha, trocou de 

roupa, deu banho na menina – tão falante e brincalhona que é – e a alimentou 

com a mamadeira em seguida. A alimentação artificial já era uma rotina 

estabelecida, e a menina mamou com vontade. Mas não dormiu em seguida, 

conforme o esperado. Intranquilizou-se, iniciou o que parecia ser um choro tão 

sentido. Seria angústia ou tristeza o que estavam sentindo, sim, as duas, pois a 

mãe sentiu-se tomada pelos sentimentos da filha. Estariam as duas, mãe e 

filha, aflitas pela perda do seio, pela sua ausência dolorosa? Então a mãe 

despiu-se e ofereceu o seio à menina que nele se atracou e após breve 

sucção, adormeceu. Estaria Anna Clara, naquele exato instante, nostálgica da 

sensação de unidade que provavelmente sentiu quando amamentava ao seio? 

Estaria ela, mais ainda, desejando retornar às sensações que viveu no 

tranquilo lago materno? O fato foi que ambas – mãe e filha – se acalmaram. 

Algum tempo passou, Anna Clara ganhara uma boneca Minnie e 

acompanhei o desenvolvimento de uma brincadeira que ela executava com o 

rabo da boneca passando-o carinhosamente no rosto, no nariz, na boca, 

alisando-o entre os dedos do pé e, em seguida, enrolando-o cuidadosamente 

no indicador. Os exames ultrassonográficos, realizados durante a gravidez, 

mostraram um seu movimento curioso para cima e para baixo, deslizando 

como se a parede uterina fosse um escorrega. Próximo ao nascimento decidiu-

se pela cesariana, visto a criança não estar encaixada e permanecer no alto do 

útero. Quando ela surgiu à luz constatou-se que Anna Clara estava envolta 

pelo cordão umbilical.  

A mãe, pediatra e muito sensível, sugeriu que talvez a filha, ao brincar 

daquela forma com o rabinho aveludado da boneca Minnie, estivesse às voltas 

com o cordão umbilical, brincando e lembrando, tàtilmente, sensorialmente 

lembrando do seu momento uterino.  



9 

 

 

O encontro-reencontro  

 

A sra. L., conhecedora do interesse do autor pela relação espaço-

temporal imanentes ao processo de criação poética, bem como pela estética da 

relação mãe - bebê, presenteou-me com um relato pessoal de sua experiência 

na amamentação de seu terceiro filho. Transcrevo literalmente o seu escrito, 

visto tratar-se de uma peça delicada e sutil. A descrição ilustra o processo de 

regressão da mãe até ao ponto em que contata memórias em sentimentos e 

sensações primevas de ansiedade:  

 

Com o meu terceiro filho, uma menina, consegui realizar o sonho de amamentar 

sem dificuldade. Ela nascera dez anos depois do meu primogênito e o segundo 

estava com sete anos. Criados, portanto. Esta experiência de mais uma criança, 

fora de qualquer planejamento, trouxe uma forte dose de rejuvenescimento para 

mim e meu marido, era um reinício muito prazeroso. Assim, mais madura e 

experiente, lancei-me à experiência de ser mãe-total, como eu gostaria de ter 

sido desde o primeiro filho e não havia conseguido. O trabalho passou para o 

segundo plano  e a maternidade era o que mais me interessava. Vivia para a 

casa, os dois meninos e o bebê. De manhã, um certo agito com os horários, os 

banhos, o almoço, a arrumação para a escola e... a paz.  

Precisamente nesta parte do dia, punha-me à disposição do meu bebê e 

amamentava-o com um imenso prazer. Com a casa muito quieta, comecei a ter 

uma sensação de que havia um rádio ligado em volume bastante baixo, 

enquanto entregava-me ao prazer do aleitamento. Confirmei com a empregada 

de que era apenas impressão, mas a sensação persistia. Aos poucos fui 

identificando o ruído como sendo o de uma transmissão radiofônica bastante 

prejudicada por interferências, exatamente o som familiar do rádio Phillips que o 

meu pai ouvia, todas as noites, em ondas curtas, na cidade onde eu nascera no 

interior do país.  

Identificado aquele "barulho", comecei a perceber nos dias subseqüentes que 

ele ganhava uma nova forma, ou seja, o de um outro programa de rádio em que 

uma pessoa falava muito e um vozerio, mais ao longe, respondia. Lembrei-me 

então de uma programação de auditório, comandado e animado por César de 
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Alencar, que fazia parte de nossos domingos interioranos, com calouros, 

músicas, palmas, gargalhadas. Gradativamente, um novo som que 

acompanhava as mamadas foi sendo reconhecido por mim como o de uma 

nuvem de gafanhotos, experiência que tive por, pelo menos, três vezes durante 

minha infância e que me impressionava muito. Primeiro, aquele som surdo e 

assustador dos gafanhotos sobrevoando a cidade e, logo depois, o de latas, 

panelas, bacias de alumínio sendo batidas para espantar os indesejáveis 

insetos. Este era, agora, o som claramente identificado por mim e, chegando a 

esta lembrança tão remota, lembrei-me, com muita emoção, da narrativa feita 

por minha mãe e que consistia no seguinte fato: eu nasci com o cordão umbilical 

enrolado no pescoço, o parto fora demorado, a fórceps e eu estava roxa. Para 

fazer-me chorar, minha tia colocou uma bacia de alumínio bem próxima de mim, 

que estava sobre a cama de minha mãe (o parto fora realizado em casa) e bateu 

vivamente no fundo da bacia com algum objeto.  

Era precisamente o som que eu estava ouvindo naquele momento, trinta e sete 

anos depois, no Rio de Janeiro, enquanto amamentava o meu bebê. 

 

Ao amamentar a filha, a sra. L. foi tomada, gradativamente, por 

sensações retrospectivas, ocorrendo um movimento de mergulho em suas 

lembranças longínquas. Embora o relato seja linear, a impressão que transmite 

é de vivências simultâneas do presente e do passado que se entrecruzam, de 

contextos históricos diferentes que se agrupam em um momento (pós-parto) de 

elevada sensibilidade e emoção. O tempo presente da amamentação, do 

contato íntimo com a sua filha bebê, foi abrindo espaço para a emergência do 

passado no presente imediato. O passado se reeditou no presente. O tempo, 

como dimensão, foi trasnscendido e adquiriu características espaciais. O 

passado e o presente, a cidade em que a sra. L. nasceu e viveu parte de sua 

vida e o Rio de Janeiro são justapostos e coexistem no momento presente; da 

mesma forma, o espaço-tempo da sra. L. com a sua própria mãe e da sra. L. 

com a sua filha bebê se entrecruzaram e se enfeixaram no instante da 

amamentação, constituindo-se a unidade dual, atemporal, não-linear, imediata. 

Empreendendo uma construção imaginativa, é provável que a sra. L. 

estivesse, no encontro com a filha na situação de amamentação, integrando e 
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restaurando (no seu mundo interior de representações) antigas vivências 

aterradoras de ameaça à sua vida por enforcamento. A experiência positiva de 

ser mãe-total ultra-disponível e abundante em leite e amor, contrabalança a 

vivência "assustadora e inesquecível" pela qual passou no momento do seu 

parto. Neste instante, a senhora L. é, simultaneamente, a mãe e a filha no 

espaço-tempo contínuo, onde o passado e o presente confluem para a unidade 

atemporal. A compensação-restauração-reparação reside no fato do bebê-sra. 

L. estar protegido de situações traumáticas avassaladoras (ameaças de morte), 

pela atitude calorosa e generosa da Sra. L. no desempenho de sua função 

materna.  

Pode-se supor que o nascimento da sra. L. foi traumático. É interessante 

acompanharmos o percurso de suas memórias, que vão se clareando, 

tornando-se mais nítidas, ganhando foco. Há uma trilha sonora com estática 

que passa por um processo gradativo de filtragem, cenas familiares são 

revividas até desaguarem na lembrança assustadora dos gafanhotos 

predadores sobrevoando a cidade. O esquecimento cede lugar de vez e a 

lembrança do acontecimento traumático se torna consciente. O som dos 

gafanhotos (portadores da morte) sobrevoando a cidade e das panelas sendo 

percutidas para espantá-los e afugentá-los, estão relacionados ao som da 

bacia percutida pela tia da sra. L. para espantar a morte e trazê-la à vida. Neste 

contexto, parece haver uma intercessão e simultaneidade entre vida e morte. 

Ampliando a conjectura imaginativa, é possível que no momento traumático do 

nascimento (asfixia, fórceps que "pinça", "pica” e "extrai"), o bebê-sra. L. tenha 

sido acudido por medos atávicos, pré-históricos, de animais predadores que 

ameaçavam a sobrevivência em eras passadas e que se atualizaram no 

momento do parto. A sra. L. escapou da morte presente na asfixia e nos 

ataques dos gafanhotos-forceps-que pinçam e extraem – e agora protegia a 

filha e a si mesma projetada nela, destes perigos trágicos e inomináveis. 

Frances Tustin sugere que, no desenvolvimento normal, a criança terá as 

experiências agudas desses terrores atávicos suavizadas por uma mãe 

acolhedora que age como seu amortecedor. O Dr. John Bowlby (citado por 

Tustin) encontrou este medo de predadores em crianças que sofreram 

separação geográfica traumática de suas mães nos primeiros anos. Este medo 
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é também evidente no trabalho psicanalítico com crianças autistas 

psicogênicas que sofreram separação psicológica de suas mães logo após o 

nascimento. O medo de predadores não deriva necessariamente da projeção 

ativa dos impulsos infantis predatórios. Essas crianças parecem sentir-se à 

mercê de terrores dos quais são vítimas indefesas. Instaladas e “enraizadas” 

nas fundações da personalidade e da “eudade”, do sentimento de ser alguém, 

esses medos inomináveis são amortecidos e significados no tempo presente 

que é o tempo passado, agora reeditado e transformado. 

O espaço / tempo ficcional-poético-psicanalítico,é um dos resultados 

desse processo transformacional.  Trata-se de um espaço potencial, virtual, 

que contém em si, na consciência de um determinado momento, a referência à 

seqüência temporal, ao momento presente do passado; o presente do passado 

impondo-se como força emocional, o tempo passado espacializando-se no 

presente imaginário, adquirindo uma tal concreção que se confunde com a 

tangibilidade do espaço.  

 

A incansável procura 

 

As observações de fetos e bebês realizadas por Alessandra Piontelli 

(1995) sugerem que “a interação entre inato e adquirido começa muito mais 

cedo do que se supunha; mostram, ainda, que certas experiências pré-natais 

podem ter efeito emocional profundo sobre a criança, especialmente se tais 

acontecimentos são reforçados pelas experiências pós-natais”. Alessandra 

iniciou a sua formação psicanalítica na Tavistock Clinic com a observação de 

bebês, e o fato de se manter em contato com as famílias por muitos anos, 

percebeu que as crianças observadas, agora contando vinte anos, 

apresentavam um grau de continuidade e de previsibilidade em alguns de seus 

comportamentos desde o nascimento.  

Tentarei mostrar, sinteticamente, o processo transformacional ocorrido em 

um menino de dezoito meses, descrito por Alessandra Piontelli , em seu livro 

De feto a criança (ibid., p. 31). Trata-se de Jacob, que lhe foi trazido por seus 

sensíveis pais, em virtude de seu comportamento agitado e falta de sono. 

Durante a primeira consulta, enquanto os pais falavam de seus problemas, a 
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analista observou o comportamento agitado do menino, como se buscasse algo 

em cada canto do limitado espaço do consultório, alguma coisa que não 

conseguia encontrar nunca. Jacob sacudia os vários objetos com que se 

deparava, como querendo ressuscitá-los. Os pais contaram que cada etapa de 

seu desenvolvimento (engatinhar, sentar, andar, pronunciar as primeiras 

palavras) parecia vir acompanhada de intensa angústia e dor, como se 

estivesse com medo de “estar deixando alguma coisa para trás”. 

Dirigindo-se à criança, a analista disse que ele parecia procurar algo 

perdido que não conseguia achar em parte alguma. Jacob parou e olhou 

intensamente para a analista. Piontelli prosseguiu dizendo que ele sacudia os 

objetos para trazê-los à vida, como se a imobilidade deles significasse a morte. 

Seus pais, bastante comovidos, disseram que Jacob tivera um gêmeo que 

morrera duas semanas antes do nascimento. O menino passou duas semanas 

em um útero com esse gêmeo morto e, portanto, sem reação. A analista 

assinala que a percepção deste fato, aliada à verbalização referente aos seus 

temores de que cada passo em seu desenvolvimento resultaria na morte de 

uma pessoa querida, por quem ele se sentia responsável, resultou em uma 

mudança notável em seu comportamento. 

Essa consulta terapêutica também teve um efeito benéfico sobre os pais, 

uma vez que liberou os sentimentos depressivos e a dor pela perda de um dos 

filhos. Assim, o luto foi vivido, narrado e ab-reagido. Como conseqüência, o 

campo das relações familiares se tornou menos saturado de morte e dor, mais 

propício, portanto, ao desenvolvimento harmônico. 

O relato evidencia a sensibilidade da analista, sua capacidade empática, 

intuitiva e o talento em transformar os dados sensoriais / emocionais 

apreendidos em narrativa, em fina sintonia com o interlocutor. A voz e a palavra 

em vibração emotiva se tornam, então, um fiat lux. O caos ordena-se e chega-

se a sentir, pelo relato clínico, o sentimento de beleza e verdade contido na 

experiência. Talvez aí resida a dimensão estética da clínica psicanalítica. 

Mantendo isto em mente, podemos afirmar que o analista, ao interagir 

com o paciente, tem o seu próprio inconsciente estimulado, o que o conduz à 

percepção intuitiva e empática. Assim, ao apreender o inconsciente do paciente 

contata o seu próprio inconsciente. Do mesmo modo a maioria dos pacientes 
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têm uma percepção inconsciente da mente do analista e captam a capacidade 

receptiva, dinamicamente tranqüila, integradora e transformadora de sua 

personalidade, introjetando-as e identificando-se com as mesmas no correr da 

análise (ROSENFELD, 1988). O analista, neste contexto, funciona como matriz 

e ego auxiliar do paciente, ajudando-o a conectar suas vivências não 

integradas, transformando-as em narrativas que constituam sentido e 

integração.   

Para finalizar, transcrevo, parcialmente, o relato da senhora K. sobre a 

brincadeira que a sua neta realizava com ela, frequentemente, quando a 

menina tinha  quatro anos.  

 

Vamos brincar de nascer? 

 

Quando minha neta tinha uns cinco anos, havia duas brincadeiras que se 

repetiam com certa frequência nas manhãs em que ela acordava na minha casa. 

Uma delas era “a cabana”, feita com um lençol que tinha um de seus lados preso 

à janela e o lado oposto, colocado sob a borda do colchão, formando um 

triângulo com a cama, onde nós ficávamos fingindo dormir, protegidas de 

possíveis ataques de animais ferozes. 

Ela se agarrava a mim, fazia barreiras com travesseiros, simulava ruídos, ventos 

e ameaças externas. Nos momentos em que reinava a paz, os brinquedos que 

reproduziam xícaras, pires, pratos, talheres, panelas e bules eram levados para 

a cabana e nós nos alimentávamos. Isto se repetia várias vezes e, não raro, a 

lateral do lençol presa à janela se soltava, provocando um grande alvoroço na 

reconstrução da cabana que garantia a nossa proteção. 

A segunda brincadeira consistia em ela se deitar enroladinha entre minhas 

pernas afastadas e, dado momento, pedia que eu emitisse um som que seria o 

mesmo do momento da expulsão do bebê do útero da mãe. Eu fazia o esperado 

som, uma, duas ou mais vezes, e ela saia da posição, era parida – com a ajuda 

eventual do avô solicitado como parteiro, imitando o choro do bebê. 

Imediatamente, colocava-a ao colo e dava-lhe uma mamadeira de brinquedo, 

recusando-me a deixar que ela abocanhasse meu seio, embora o tentasse. Ela 

sugava a mamadeira com a mãozinha sobre meu seio durante algum tempo, 

com os olhos fechados e uma expressão de prazer no rostinho.  
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Depois eu ia evocando as fases do crescimento com frases assim: “agora você 

já sabe andar”, “agora você já começa a falar”, “agora você já está na escola”, 

“agora você já sabe cantar”, e por aí afora, levando-a a demonstrar essas fases 

de aprendizado e, simultaneamente, narrando-as. Ela balbuciava palavras ou 

tentava reproduzir uma canção, sempre como um bebezinho.  

 Esta brincadeira era solicitada como: “vamos brincar de nascer”? Intuitivamente, 

sentia que esta encenação tinha um intenso valor para ela e, um dia, a 

brincadeira desapareceu de nosso convívio.   

 

Em síntese, o inconsciente se torna visível, concreto, tátil, por meio das 

sensações e imagens sensoriais, sensações sonoras, acústicas, sinestésicas, 

etc. – os chamamos derivados do inconsciente, no exato instante em que você 

está lendo este texto, em nossos sonhos, fantasias, nos poemas, na ficção, na 

dança, no aqui-e-agora do presente eterno. Basta que deixemos de lado a 

lógica linear do nosso cotidiano, para que a atenção flutuante abra o portal 

permitindo a emergência dos pensamentos oníricos de vigília. Pois afinal, a 

nossa lógica nunca é linear. Harlan Coben (2011, p. 205) nos diz que o “nosso 

raciocínio avança e recua, bate nas paredes, faz curvas fechadas e se perde 

em desvios. Qualquer coisa pode ser um elemento catalisador – e geralmente 

é algo que à primeira vista não tem nada a ver com o assunto em questão, algo 

que lança o nosso pensamento para uma direção inesperada que fatalmente 

resulta em uma solução que a lógica linear jamais teria suposto”.  

Frances Tustin usou o termo etapa auto sensual para designar esta fase 

inicial que estamos estudando. E esclarece que os objetos auto sensuais são 

sugados: os dedos, as mãos, as saliências do berço, uma fralda, o seio da 

mãe. Tudo é interpretado “em termos de “eu”, “eu” sendo o fluxo das 

sensações físicas que constituem o primeiro senso de ser da criança” (p. 50). O 

que importa nessa etapa não é a mãe como objeto, mas sim como sensação 

que o seu corpo, ou parte do seu corpo, provoca no corpo do filho Tudo o que é 

sentido pelo bebê como prazeroso é, pois, incorporado; enquanto a sensação 

desprazerosa, dolorosa, é projetada pelos movimentos e tensões do corpo, 

pela defecação, pelo choro lancinante. Tustin sugere que este senso primitivo 

de ser – ser um com a mãe – precisa estar bem alicerçado no ego corporal 

antes que a consciência do “não eu” e da separação, possam ser, 
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gradativamente, toleradas. Assim, a incorporação da experiência sensorial / 

emocional e da mãe com a função de contenção e transformação que lhe é 

inerente, constituem as fundações do eu, as matrizes que promovem as 

transformações do eu. A falta desse alicerce sensorial / emocional acarreta má 

formação ou não amadurecimento de parte do ego, provocando uma fragilidade 

radical do eu do bebê e um medo aterrorizante.  

 

* 

 

Síntese: O texto que se segue faz parte de uma série que pretende 

estudar os modos como certos pacientes, por meio da comunicação verbal e 

não-verbal, geram, no campo psicanalítico intersubjetivo, situações penosas 

que concedem acesso aos primórdios da mente, a determinadas funções do Eu 

não desenvolvidas e nunca contempladas com a palavra. O corpomente do 

analista é o lugar onde essas ansiedades arcaicas, brutas e destituídas de 

imagens verbais são alojadas pelo processo da identificação projetiva e da 

reverberação emocional que provocam. Acolhendo-as, permitindo que 

reverberem em seu corpo, em sua estrutura senso-perceptiva, em sua própria 

sensibilidade e emoção – e processando-as em sua mente reflexiva, o analista 

pode transformá-las em imagens sensoriais, visuais,  sinestésicas e, 

finalmente, em linguagem articulada, na busca de narratividade, sentido e 

significado (ROSENFELD, 1987). Dessa forma, algo que é quase sensório e 

somático, transforma-se, por intermediação da palavra, em marca mnêmica 

adequada à formação da memória e dos pensamentos, reforçando-se, assim, 

as fundações do Eu.                                                                        

                                                                          Leblon, fevereiro, 2014 

 

               Trabalho apresentado no Encontro Científico da SBPRJ, 27 / 3 / 2013 

 

 

 

* 
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