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RESUMO 

 

Conto uma história pública conhecida como “O Contador de Histórias” que discorre sobre o 

caso do menino que sofreu trauma por meio de rupturas abruptas que interromperam o fluir de 

experiências boas no percurso de seu processo maturacional. Além de perder experiências 

significativas e facilitadoras à vida, o menino também se viu lançado em situações complexas 

que demandaram mais recursos psíquicos do que lhe era possível naquele momento de seu 

amadurecimento. O aspecto traumático desta narrativa é o que sobrevém inesperadamente na 

vida de alguém que sofre deprivação caracterizada por repentinos rompimentos no transcorrer 

natural da vida e necessita lidar com situações que demandam mais recursos psíquicos que é 

possível naquele momento do processo maturacional. O objetivo deste trabalho é desvelar os 

recursos criativos que uma pessoa pode utilizar frente a este modelo de trauma. Segundo 

Winnicott todo ser humano possui potencial criativo e podemos notar o menino da história 

apresentar a criatividade primária como modelo antropológico. Conforme Winnicott, a 

criatividade não se destrói e jamais se perde, diante desta colocação observamos durante o 

percurso da história a criatividade do menino atualizar-se em três diferentes situações: Frente 

à organização defensiva da tendência antissocial apresentada pelo menino como tentativa de 

criar alguma saída psíquica ao sofrimento infligido pelo ambiente intrusivo/invasivo; Em 

seguida a criatividade se apresenta na maneira como o menino busca, vai em direção e testa a 

confiabilidade da pessoa significativa junto a quem ele poderá atualizar a criatividade para 

que se direcione ao campo potencial e a partir desse momento o menino pôde dar destinações 

culturais a todo seu potencial criativo.  Por fim vemos a apropriação que o menino faz do seu 

potencial criativo dando o destino que ele desenhou para si e então sua criatividade desponta 

em grande potencia. A criatividade apresenta-se neste estudo como fonte para superação e 

possibilidade de atingirmos nosso devir. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Trauma; Superação; Criatividade; Espaço Potencial; Cultura.   

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the present work, I tell the story known as "O Contador de Historias", which discusses the 

case of a boy who suffered trauma through abrupt ruptures that interrupted the flow of good 

experiences in the course of his maturation process. Besides losing significant experiences 

that facilitate life, the boy is also subjected to complex situations that demand more mental 

resources than he possess at the specific point of his maturation. The traumatic aspects of this 

narrative are the unexpected outcomes in the life of someone suffering from deprivation 

characterized by sudden disruptions in the natural course of life and the need to deal with 

situations that require more mental resources than the ones available. The aim of this paper is 

to unveil the creative resources that a person can use in face of this model of trauma. 

According to Winnicott, every human being has creative potential and we can observe that the 

boy in the story studied has creativity as primary anthropological model. Also, according to 

the same author, creativity is never destroyed or lost. In the story studied, we see that the 

creativity of the child updates itself in three different situations: At first, in face of the 

defensive organization of the antisocial tendency displayed by the boy as an attempt to create 

a mental scape from the pain inflicted by the intrusive/invasive environment; Secondly, 

through the way the boy search, go for and test the reliability of the significant person with 

whom he can update his creativity and direct it to the potential field so that, from that moment 

on, the boy could give cultural destinations to his creative potential. Finally, we observe how 

the boy develops ownership over his creative potential, causing his creativity to emerge with 

great power. Creativity is presented in this study as a source for resilience and possibility to 

achieve our goals.  

 

 

 

KEY WORDS: Trauma; Recovery; Creativity; Potential Space; Culture. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação nasce do encontro entre um elemento da cultura que é um filme, e eu, 

com o objetivo de investigar o modo como uma situação traumática foi superada por meio da 

criatividade. O filme inicia-se com um menino que perde a esperança e por isso não quer mais 

viver, então se deita nos trilhos do trem para ser massacrado, mas o acaso leva o trem a passar 

por outros trilhos permitindo que o menino permaneça vivo, ou pelo menos, num primeiro 

momento respirando e posteriormente reencontre a esperança. A partir do momento em que 

este filme surgiu no meu horizonte psíquico, o que era um objeto do mundo transformou-se 

em um objeto pessoal para mim. Coincidentemente, ou não, o menino dessa história também 

encontra um elemento da cultura que o transforma. Tanto o menino quanto eu pressentimos 

algo em nosso devir que lá estava posto (no objeto da cultura que encontramos) e em alguma 

medida foi agente transformador. O menino encontrou um clássico e transformou-se em 

mestre em literatura infantil, eu encontrei a história deste menino que me inspirou a escrever a 

presente dissertação e, me tornar mestre em psicologia clinica.   

Mas existe algo relevante e que não podemos perder de vista, a saber, tanto no menino 

quanto em todos nós, o fato de contermos grande potencial criativo, não garante, porque a 

criatividade que vive dentro de nós só se torna disponível no momento em que encontramos 

um lugar na subjetividade do outro. É na presença de alguém significativo que pode emergir 

nosso potencial criativo.   

Aqui compartilho esta trajetória na esperança que o trabalho por si só seja fonte para 

maior compreensão da importância fundamental que temos em viver uma relação significativa 

e o valor do que a cultura tem a nos oferecer no sentido de nos constituir, abrir nossos 

horizontes, gerar transformações e, principalmente, tornar a nossa existência mais viva.  
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INTRODUÇÃO 

 

Inicio este trabalho contando uma história chamada “O Contador de Histórias” 

baseado na vida de Roberto Carlos Ramos. Começo pela história para que o leitor tenha a 

experiência de imersão no clima emocional e intelectual que essa dissertação sugere. Poderia 

iniciar pelas teorias? Sim, mas, seriam teorias soltas desvinculadas de seu proposito, 

entretanto, uma vez lidas após entrar na atmosfera dessa história penso que o corpo teórico 

aqui apresentado fará mais sentido.   

Contudo, ainda restam duas perguntas: 1- por que utilizo uma história para falar sobre 

a possibilidade de superação de uma situação traumática por meio da criatividade? E 2- Por 

que escolhi, precisamente, esta história para ilustrar a presente dissertação? 

Respondendo a primeira questão, temos que as histórias constituem as nossas 

subjetividades desde que somos crianças. Segundo Diana e Mario Corso
1
: “Ser parido é 

apenas chegar, mas só quando nos nomeiam e falam conosco é que viramos gente”.  

Frequentar as histórias imaginadas ou vividas por outros, ajuda a pensar a nossa 

existência sob diferentes pontos de vista. Habitar historia de vidas alheias, sejam reais ou 

fantasias é uma maneira de refletir sobre destinos possíveis e coteja-los como nosso. Pode 

acontecer de uma história ilustrar temores de que padecemos ou esboçar ideais e desejos que 

nutrimos, e algumas vezes iluminar cantos obscuros do nosso ser. Amiúde, escolhemos 

enredos que nos falem de perto sendo que por vezes a identificação com a história acontece de 

fora para dentro, quando desejamos “copiar o outro” ou de dentro para fora ao pressentimos 

que o que há no outro prenuncia o nosso devir. Por meio dessas considerações podemos 

compreender melhor a relevância das histórias no desenvolvimento humano. 

Certamente seria possível manter este trabalho em cunho teórico, mas optei pelo 

caminho de investigação hermenêutica
2
 dessa história. Tomei uma história de vida como 

ponto de partida e da leitura psicanalítica do que o conteúdo dessa história pode evocar 

relacionando o trauma superado por meio da criatividade.   

Por ser uma história baseada em fatos reais, inicialmente, visava entrevistar o 

protagonista, porém, após algumas tentativas de agendamento de entrevista por e-mail e por 

telefone, fui informada que o sujeito desta história havia suspendido as entrevistas por tempo 

                                                 
1
 Psicanalistas autores do livro: “Fadas no Divã” 

 
2
 A hermenêutica se refere ao mundo da experiência e da pré-compreensão em que somos e nos compreendemos 

como seres a partir da estrutura do sentido. Mesmo que a compreensão é ligada ao humano e o ato de 

compreender é uma realidade existencial, a interpretação não é uma questão de método, mas uma questão 

relativa à existência do intérprete. 
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indeterminado. Desse modo, recorri à produção já existente sobre este caso: o filme “O 

contador de Histórias” e a entrevista que o sujeito de pesquisa concedeu no programa do Jô 

Soares.  

Portanto, o material de embasamento desta dissertação é publico e está disponível 

pelos meios de comunicação para quem desejar consultar.  

Poderia trazer exemplos de casos particulares que ocorreram longe da mira dos 

holofotes, talvez entre as quatro paredes do consultório onde só a dupla Analisando-Analista 

conheceria em detalhes, porém, trago um exemplo público e conhecido na mídia para que o 

leitor possa constatar e tirar suas próprias conclusões e desta forma este trabalho poderá ser 

apreendido através do ponto de vista do leitor, além do meu.  

Defendo este aspecto, uma vez que segundo minha experiência os relatos, do que 

acontece em sessão de terapia, por mais fiéis que sejam, estão imbuídos da interpretação do 

par analista-analisando, mesmo porque, pode acontecer que cada um dos participantes tenha 

impressões diferentes de um mesmo fato, ou dependendo do recorte da sessão, só analista ou 

só analisando puderam se ater a isto ou àquilo, assim, trago uma história sobre superação em 

que todos podem constatar à sua maneira e cada um que ler este trabalho terá a chance de usar 

a própria criatividade na compreensão do que escrevo e poderá construir em cima do que me 

foi possível pensar.  

Segundo Safra (2005) em seu livro Curando com Histórias, as histórias são formas 

lúdicas de expressão compatíveis com a vida mental, elas favorecem o aparecimento do 

espaço potencial
1
, que seria a terceira área da vida de uma pessoa. Esta área se encontra entre 

a realidade subjetiva e a realidade compartilhada.  

Respondendo a segunda questão, escolhi esta história porque ela é um exemplo vivo 

que ilustra com muita clareza o tema que pretendo desenvolver que é a superação do trauma 

por meio da criatividade.  

Neste trabalho não será tratado o conceito de trauma geral, para não perdermos o foco 

e nem sairmos do eixo desta pesquisa, entretanto será abordado o aspecto do trauma 

específico vivido pelo menino da história e os recursos criativos por ele usados frente ao 

trauma.  

                                                 
1
O espaço potencial compõe uma área intercessora de experimentação para a qual contribuem tanto a realidade 

interna quanto a externa. O espaço potencial, segundo Safra (2005) produz no ser humano a possibilidade de 

lidar com a realidade objetiva de modo criativo, favorecendo o contato com o mundo externo de modo amplo e 

saudável.  
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O trauma em Roberto Carlos surge como ruptura do processo maturacional, uma vez 

que acontece após ele já ter tido algumas experiências significativas, tal ruptura faz com que 

ele viva a experiencia de deprivação e por meio desta o trauma. Durante o percurso da história 

notaremos três rupturas importantes na vida de Roberto; A primeira quando ele é deixado na 

instituição e a maneira que isto acontece; A segunda ruptura ocorre depois que ele consegue 

se adequar no setor dos menores na FEBEM e passa para o setor dos mais velhos e 

subitamente percebe que os recursos desenvolvidos para se adequar no setor anterior não 

funcionam ali, então o menino se vê desamparado; Por fim, a terceira ruptura acontece 

quando o menino sofre abuso, esta situação abrange tal magnitude que ele é tomado por um 

desejo de morte diante de tudo o que viveu. A ruptura gera em Roberto o desejo de 

interromper o que ele se tornou até então, neste momento notamos um desejo de morte, mas 

que é na realidade uma renovação de vida. Estes três elementos serão articulados durante todo 

o trabalho e retomados na interpretação do caso. 

No decorrer da história observamos que o menino apresenta a tendência antissocial 

que é o sinal preservado da esperança em encontrar alguém significativo. Isto nos dá indícios 

que a organização defensiva ainda não havia se cronificado e, portanto, ele pôde ir ao 

encontro de uma pessoa expressiva junto a qual será possível resgatar sua criatividade. 

Durante o percurso da história notaremos que esta pessoa vai em direção ao menino e apesar 

de todas as excitações e perturbações ele corresponde.  

No encontro do menino com a pessoa significativa que propicia um ambiente 

facilitador, notaremos as características que Winnicott descreve da maneira que o indivíduo 

antissocial testa a confiabilidade do outro. Roberto faz isto de uma maneira original e criativa 

e ela, por sua vez responde também de forma extremamente sensível. O que possibilitou que o 

menino desse outro destino a sua vida. 

O movimento criativo em Roberto se apresenta em três tempos na história do menino 

que são três momentos fundamentais da criatividade de Roberto. No primeiro tempo a 

criatividade se apresenta na organização defensiva como tentativa de criar uma saída psíquica 

para a situação que ele vivia; No segundo tempo a criatividade se caracteriza na busca de uma 

pessoa significativa, no encontro com esta e nos testes de confiabilidade; e o terceiro tempo 

criativo é a apropriação que o menino faz de todo o seu potencial criativo e pode abraçar sua 

vocação. 

 No percurso dessa dissertação primeiramente será apresentada a história do Contador 

de Histórias que foi organizada e intitulada conforme o andamento que se sucedeu e os 

tempos criativos que vão aparecendo no menino. A tarefa não pôde ser exata porque o 
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processo criativo é um movimento de vida, e não degrau a degrau. De tal maneira podemos 

reconhecer os três grandes tempos da criatividade, que não são três estágios. Isso faz com que 

aconteça uma mescla entre os três tempos criativos que surgem na história do Contador de 

Histórias; A seguir faremos um breve passeio histórico sobre o conceito do trauma na 

literatura psicanalítica pertinente ao sujeito desta pesquisa. Ainda dentro do estudo do aspecto 

relacionado aos sofrimentos vividos pelo menino da história, será apresentado o tema que 

aborda a tendência antissocial teorizada por Winnicott e para fechar a primeira parte da 

dissertação que trata sobre a situação traumática foi costurada a malha formada da relação 

entre os conceitos de trauma, tendência antissocial e o Contador de Histórias.  

Saindo da questão traumática entraremos na parte que discorre sobre criatividade. 

Neste ponto foi realizado um estudo conciso sobre o conceito de criatividade no processo de 

amadurecimento em Winnicott e relativo ao menino da história, e a seguir faremos uma 

análise de como se dá a apropriação de um objeto da cultura no espaço potencial. 

Posteriormente faremos o entrelace da relação entre o menino da história e a teoria versada 

sobre criatividade. E por fim haverá um relato do elemento cultural que surgiu no horizonte 

psíquico do menino por se tratar do primeiro objeto da cultura que o menino se apropriou e o 

efeito que esta apropriação surtiu nele. Trata-se da história Vinte Mil Léguas Submarinas de 

Júlio Verne, por se referir ao clássico que representa a apropriação de um objeto cultural no 

espaço potencial e, claro, na vida psíquica de Roberto. Terminamos esta parte com a 

interpretação dos entrelaces psíquicos entre o objeto da cultura e o contador de histórias. 

Que a leitura seja prazerosa e inspiradora, tanto ou mais que foi para mim a produção 

deste trabalho.     
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I- CONTANDO A HISTORIA 

 

 

O Contador de Histórias - Brasil, 2009 - é um filme biográfico, que conta a história de 

um contador de histórias. Trata-se de Roberto Carlos Ramos, ou Roberto Carlos Contador de 

Histórias, como é conhecido em Belo Horizonte 

 

1- AS ORIGENS, E A CRIATIVIDADE PRIMÁRIA DO CONTADOR DE HISTÓRIAS 

   

Na primeira cena da nossa história aparece um menino que perdeu a esperança e só 

deseja ser massacrado e deixar de viver ao deitar-se nos trilhos do trem...   

Tudo começou num pequeno casebre situado numa favela de Belo Horizonte onde 

nasceu o caçula de uma família de dez filhos. O bebê ganhou o nome Roberto Carlos. Mesmo 

após o nascimento de nove filhos, esta mãe, por alguma razão, elegeu este rebento para 

receber o mesmo nome daquele que é considerado o rei da musica popular brasileira.  

A mãe sustentava seus filhos lavando roupas para fora e possivelmente escolheu o nome 

Roberto Carlos para o bebê, em homenagem o cantor porque, do mesmo modo como acontece 

para muitas brasileiras, as canções românticas deste cantor e compositor embalavam-na em 

sua árdua tarefa diária a beira do tanque esfregando as sujeiras e manchas das roupas e lençóis 

alheios.  

Quiçá a escolha do nome Roberto Carlos revela que nos sonhos da mãe este pequeno bebe 

se tornaria o rei da família, e ser rei para esta humilde gente significava: ter algum estudo; 

diploma; conhecimento ou um trabalho que escapasse do âmbito do labor que é unicamente 

braçal e que não requer maior envolvimento intelectual. Nas palavras da mãe este pensamento 

era assim traduzido: “Este meu filho vai ser doutor”. 

Naquela época e naquela favela só havia uma família abastada o suficiente para possuir 

um aparelho de televisão e aos domingos a vizinhança se reunia em torno deste aparelho para 

assistir aos programas da TV. Foi em frente a esta TV “comunitária” que uma propaganda da 

FEBEM chamou a atenção da mãe de Roberto Carlos. O anuncio da FEBEM colocava em 

palavras o que a mãe desejava para seus filhos: oportunidade para estudar e se tornar um 

doutor.  

De tal modo, a propaganda da FEBEM foi a única possibilidade que a esperançosa mãe 

encontrou para proporcionar um futuro melhor ao seu pequeno filho. Sem alternativa, a mãe 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/2009
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contadores_de_Hist%C3%B3rias
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roberto_Carlos_Ramos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
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acreditou na propaganda e decidiu levar o filho eleito (pois só haveria vaga para um) à 

FEBEM.  

Era uma bela manhã na cidade de Belo Horizonte, quando a mãe levou Roberto à 

FEBEM. O pequeno Roberto Carlos de apenas seis anos estava radiante por ser o escolhido a 

receber todas as coisas boas que a mãe havia lhe dito com o coração cheio de esperança e 

sinceridade que existiam na FEBEM. Roberto sentia-se realizado por, finalmente, ser 

escolhido para receber alguma coisa, afinal, por ser o caçula de uma família financeiramente 

pobre, não podia escolher muito, porquanto que tudo o que recebia era “herdado”.  

O pequeno Roberto Carlos desceu a favela “dando tchauzinho todo orgulhoso para todos e 

dizendo: - Vou para a FEBEM”! (Relato do próprio Roberto Carlos Ramos em entrevista ao 

programa do Jô Soares)
1
  

Sentados no ônibus, a mãe perturbada por sentimentos ambíguos, uma vez que na mesma 

medida que se sentia triste com a separação também estava apreensiva, por não saber bem ao 

certo como será a FEBEM e a dúvida se de fato estaria fazendo o melhor para seu filho a 

angustiava. Roberto inquieto e feliz com o passeio pergunta à mãe: 

- O que tem lá na FEBEM? 

- Um monte de coisa boa... 

Na imaginação de Roberto haveria circo, mágico, equilibrista e algodão doce. Mas ao 

chegar lá, Roberto viu que não era nada daquilo. Os professores eram rígidos e severos com 

as crianças. E as crianças eram tratadas sem que levassem em conta seus sentimentos. Roberto 

se impressionou com a forma que os professores gritavam as ordens e os alunos tinham que 

obedecer.  

 A mãe de Roberto encontrou-se com a psicóloga da instituição, enquanto o menino ficou 

do lado de fora, no corredor, brincando de fazer “bafinho” no vitrô e observando a mãe.  

Chegara o momento em que a mãe precisava assinar a documentação, então a pobre 

mulher foi tomada de vergonha por precisar colocar suas impressões digitais, pois a vida não 

lhe deu oportunidade para aprender a ler e escrever. Sentindo-se insegura por tomar a decisão 

em deixar o filho aos cuidados da FEBEM e inferiorizada por precisar assumir que não 

aprendeu a ler, a mãe diz: “Eu tenho que assinar daquele outro jeito”. “Vai ser melhor pra ele 

né? Ele é meu caçula. Se Deus quiser vai ser doutor”. A psicóloga nem escuta os tímidos 

apelos de apoio por parte de uma mãe que sente o coração apertado em deixar o seu filho 

                                                 
1
   Site: http://youtu.be/BMlfGjyHSBQ  

http://youtu.be/BMlfGjyHSBQ
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querido e eleito para concretizar seus sonhos. Sonhos estes que ela mesma não pôde alcançar 

para si e nem proporcionar para os outros nove irmãos de Roberto Carlos. 

O pequeno Roberto observa a mãe através do basculante. Quando a papelada esta pronta, 

a mãe pretende despedir-se do filho, mas a “psicóloga” da instituição orienta-a a ir embora 

sem despedidas. A mãe intui que deveria vê-lo antes de partir, porém, a autoestima rebaixada 

diante daqueles que possuem mais estudo do que ela faz com que consinta em partir sem a tão 

importante despedida para acalentar os corações apreensivos de mãe e filho.  

Triste, a mãe lança um olhar para seu pequeno Roberto Carlos que grita por ela através da 

pequenina janela, a mãe vira-se para o outro lado, por não suportar sustentar este olhar e se 

afasta com a sensação de que deveria se despedir. Sua intuição materna grita em suas 

entranhas dizendo que ela precisa trocar algumas palavras para explicar ao filho o que estava 

acontecendo e o porquê, e, além disso, assegurar o seu amor por ele. A humilde e insegura 

mãe não sabia que possuía bem mais sabedoria materna, mesmo sem saber ler ou escrever do 

que aqueles bem letrados, graduados e até pós-graduados que a impediram de se despedir do 

filho. A boa mãe captava as necessidades do filho, que precisava e queria estar com ela, 

abraça-la, ouvir alguma palavra de conforto antes de ser deixado, mas, a hesitante mulher, 

diante dos diplomados, sentiu-se emocionalmente analfabeta. Não compreendia que ela 

poderia oferecer aos “cuidadores” da FEBEM um curso em como cuidar emocionalmente de 

filhos, mas, por fim, a mãe acatou mais a razão que lhe dizia que os letrados sabiam mais do 

que ela.  Caso contrário, ou seja, se a intuição falasse mais alto no conflito emoção X razão, 

não faria sentido deixar seu filho na instituição. Este pequeno episódio explica, em parte, a 

razão por esta humilde mãe ter deixado seu filho na FEBEM – Ela não confiava em seus 

próprios recursos para proporcionar ao filho “um monte de coisa boa”.  

Roberto vê sua mãe partindo, se apavora, bate no vidro e grita: “Mãe! Mãe!”.   

Ao ver a sua mãe indo embora ele pensa: “minha mãe esqueceu-se de mim”. 

 

2- A VIDA NA FEBEM – 1º TEMPO CRIATIVO, A ORGANIZAÇÃO DEFENSIVA 

 

Na primeira noite em que Roberto Carlos foi institucionalizado, ele só conseguia chorar 

de saudade: “Na minha primeira noite na FEBEM, eu estava com saudades da minha mãe e 

dos meus irmãos. Então eu fiz a única coisa que eu podia fazer: chorei”.  

O bedel da outra extremidade do cômodo perguntava ameaçadoramente: “Quem está 

miando aqui?”. Roberto conteve o choro. Em seu relato ele diz: “Mas nem chorar eu podia”. 



8 

 

 

Roberto sentia saudades da sua humilde casa de um só cômodo e da cama que dividia com 

os irmãos. Na instituição ele recebera uma cama só para ele, porém, quem quer ter uma cama 

só para si sem calor? Sem amor? E o pior, longe da boa mãe.  

Esta foi uma triste noite em que Roberto Carlos sentiu-se só, desamparado, cheio de 

duvidas e receios quanto ao futuro que lhe aguardava e mais do que tudo, sentiu muita falta da 

mãe, ainda numa idade em que a presença dela é fundamental.  

A primeira e pior noite na instituição passou. Os fantasmas que o assombraram nesta noite 

eram tão terríveis, que a realidade não teve escolha e acabou por mostrar-se melhor do que a 

assombração de sua imaginação noturna. 

Roberto Carlos era um menino perspicaz, esperto e criativo. A boa maternagem e o olhar 

especular da mãe que enxergava nele o menino capaz e cheio de recursos que de fato era 

auferiu a Roberto confiança em si. A sua perspicácia lhe rendeu frutos. Rapidamente, o 

menino aprendeu a manipular as psicólogas que lhe aplicavam avaliações, e ele percebeu que 

se respondesse erroneamente aos testes, receberia o olhar de piedade por parte delas e, melhor 

que tudo, biscoitos. E assim Roberto Carlos foi diagnosticado com diversos transtornos que 

na realidade não se aplicavam a ele. 

Roberto Carlos desejava mobilizar as pessoas, penetrar nos sentimentos delas como uma 

maneira de não ficar tão só, ele necessitava que elas sentissem algo por ele, mesmo que fosse 

dó.  E assim ele repetia as doenças que ouvia das bocas das psicólogas para receber mais uma 

concha de comida, um sorriso ou um olhar mais afetuoso. Dizia ele para os cuidadores: 

“Tenho dislalia; tenho discalculia”. Até câncer no útero, doença que escutou por acaso na 

conversa entre as cozinheiras, o pequeno Roberto, certa vez, inventou que tinha (Relato do 

próprio Roberto Carlos Ramos em entrevista ao programa do Jô Soares).  

Até os sete anos de idade as crianças eram alojadas no pavilhão infantil. Após os sete, elas 

passavam para o alojamento dos maiores e foi aí que o pequeno Roberto começou a apanhar, 

tanto dos meninos mais velhos, como dos bedéis. Roberto Carlos entendeu que precisava 

mudar de postura. A tática que dera certo no pavilhão dos menores não servia mais. A atitude 

anterior de “se fazer de coitado para passar bem”, não funcionava no alojamento dos mais 

velhos. Roberto entendeu que precisava agir da mesma maneira que os veteranos agiam, que 

aos seus olhos eram os “reis” do local. Ele deveria, ao contrário do que vinha fazendo até 

então, parecer durão e falar muito palavrão.  

Foi numa conversa com um coleguinha de sua idade que também sofria nas mãos dos 

mais velhos que os dois pequenos amigos enquanto procuravam em suas imaginações 

encontrar palavrões poderosos o suficiente para serem tão durões como os veteranos que 
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Roberto criou o seu grito de guerra: “putaquilamerda”. Palavrão que foi admirado e recebeu 

elogios por parte de seu colega. Ao ver-se inventivo e admirado no olhar especular de seu 

amigo diante da invenção e do poder que o recém-inventado palavrão lhe outorgava, Roberto 

Carlos passou a sentir-se poderoso a cada vez que pronunciava este palavrão. (Algo parecido 

com Chazan. De um antigo desenho infantil. Cada vez que o protagonista pronunciava esta 

palavra ganhava poderes e transformava-se automaticamente num super-herói).    

Roberto dava inicio a sua “adaptação” ao ambiente. Começava a ser moldado pela 

atmosfera que o cercava. E esta mudança apareceu nos encontros das visitas mensais de sua 

mãe.  

A mãe continuava a visita-lo mensalmente, mas ganhando a vida como lavadeira e criando 

mais nove filhos, houve um mês que não sobrou dinheiro para a condução até a FEBEM, e 

neste mês não houve visita para Roberto. Foi então, que por um misto de razões, entre as 

quais: estar entrando na pré-adolescência, retalhar a mãe por não vir visita-lo e provar aos 

outros, à mãe e a si que já não precisava mais dela, que Roberto parou de dar atenção à mãe 

em suas ultimas visitas.  

Neste período começaram as fugas. Instigado pelos mais velhos, Roberto fugiu da 

instituição inúmeras vezes. Na rua fora dos muros da FEBEM, o menino encontrava a 

liberdade. Não apanhava nem recebia punições, pelo menos não por parte dos bedéis. Na rua 

não existiam cercas, ordenamentos nem castigos. A rua era considerada o paraíso das crianças 

institucionalizadas pela FEBEM. Mas na rua era preciso lutar pela sobrevivência, e a maneira 

mais fácil e rápida que os fugitivos encontraram para arranjar dinheiro era roubando. Roubar 

para os fugitivos era como se fosse brincadeira de criança. A mesma adrenalina que uma 

criança “de família” encontrava nos jogos eletrônicos ou nas brincadeiras infantis como pega-

pega, esconde-esconde e bola os fugitivos encontravam nos “jogos” que colocava em risco a 

vida. Furtar as bolsas das transeuntes era considerado um esporte radical, divertido e cheio de 

adrenalina para estas crianças, talvez se relacionassem desta maneira com o roubo para 

encorajarem-se, ou quem sabe roubar tornara-se algo trivial e corriqueiro, isto para eles era 

considerado o futebol dos meninos de rua.  

Roberto fugiu e foi recapturado inúmeras vezes. A cada vez que era capturado apanhava, 

recebia castigos ou era jogado na solitária. A vida tornara-se fria e sombria pela falta de 

carinho, afeto, amparo, conversas e experiências afetivas, e transformava-se num redemoinho 

de agressões. O menino agredia e era agredido. Quanto mais era agredido, mais agredia e vice 

versa. Nesta fase da vida, a agressividade de Roberto não era aquele tipo de agressividade que 

podemos chamar de positiva, a agressividade necessária para batalhar contra as adversidades 
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em prol do desenvolvimento às realizações e às conquistas, era uma agressividade hostil de 

ataque e defesa. Roberto apresentava o comportamento antissocial. Podemos pensar que 

Roberto roubava como forma de devolver ao mundo o que sentia que o mundo lhe havia 

roubado: seus bens que eram sua família, sua mãe, seu humilde lar e todo o afeto que envolvia 

este lar. Além deste roubo, também roubaram de Roberto a possibilidade de ser ele mesmo 

quando foi institucionalizado num lugar em que o massificou e foi obrigado a se adaptar e ser 

moldado para caber nos moldes apertados dos padrões da rígida e severa instituição.  

Numa de suas recapturas, Roberto é denominado irrecuperável. Esta reputação chamou a 

atenção de Margherit Duvas, uma pedagoga e pesquisadora francesa que estava na FEBEM 

para realizar uma pesquisa e compreender o mundo interno das crianças sem lar, rebeldes e 

consideradas irrecuperáveis.  

 

3- O ENCONTRO DE ROBERTO COM MARGHERIT 

 

Roberto acabara de ser recapturado e encontra-se sentado num banco no corredor próximo 

à sala da coordenação. Margherit vê Roberto e pergunta à psicóloga da FEBEM: 

- Quem é este menino?  

- Há! Este aí? É Roberto. Ele tem 13 anos e já rouba, fuma, cheira cola. Já fugiu mil 

vezes. Este não tem mais jeito. Ele é irrecuperável.  

- Irrecuperável? - Esta palavra chamou a atenção de Margherit. 

- Posso falar com ele?  

- Pode. – Responde a psicóloga com ares de quem diz “você vai perder o seu tempo”.  

A pesquisadora se aproxima de Roberto, que estava sentado num banco no corredor 

próximo a sala da coordenação. A primeira coisa que o menino vê é o bico do sapato dela. 

Isto porque Roberto sempre olhava para baixo numa postura de quem não se orgulha de si, o 

orgulho a que me refiro neste caso é no sentido positivo, aquele em que a pessoa gosta de si, 

acredita em seu potencial, confia em seus recursos, tem fé nos seus valores e dignidade e pode 

olhar de frente para as outras pessoas uma vez que se sente bem em ser olhado e olhar. E 

como um é consequência do outro, Roberto projetava nas pessoas o que sentia por si – 

desprezo.  

Margherit agacha-se e coloca seus olhos ao alcance dos olhos de Roberto. Margherit faz 

questão de olhar e ser vista por Roberto. E as primeiras palavras que Margherit diz para o 

menino são: - Por favor, posso falar com você? 
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Esta era a primeira vez que alguém lhe dizia: ”Por favor”. Ninguém nunca havia dito “Por 

favor” para Roberto. Pelo menos não que ele lembrasse. Margherit liga o gravador e diz, 

enquanto estende a mão num gesto para cumprimentar Roberto: - Meu nome é Margherit, e o 

seu? 

Roberto não diz nada e nem aperta a mão que lhe foi estendida. Roberto parece não 

reconhecer o sentido de uma mão estendida. Este gesto não existe em seu arsenal de registros. 

Margherit recolhe a mão sem sentir-se ofendida, e continua:  

- Você nasceu aqui em Belo Horizonte?  

Não recebe resposta alguma. E persiste: 

- Quantos anos você tem? 

- Não vou dizer nada não. Dona. 

Margherit volta a fita e coloca os dizeres de Roberto: 

- “Não vou dizer nada não. Dona”. 

- “Não vou dizer nada não. Dona”. 

- “Não vou dizer nada não. Dona...”. 

Após sete vezes que ambos escutam a gravação. Margherit diz: 

- Tá bem. Já vi que você não vai dizer nada não. Obrigada pelo seu tempo. 

- Minha voz vai ficar gravada ai? – Diz Roberto na iminência de perdê-la.  

- Vai. 

Neste momento Roberto sentiu-se importante. Algo seu seria registrado. Ele seria 

escutado por alguém: 

- A senhora quer saber como é que eu vim parar aqui? 

Então, Roberto inventou uma história. Contou que ele junto a sua família assaltou um 

banco. Ele era pequeno, o menor, como de fato era, e muito corajoso. Quando a polícia 

chegou, todos escaparam, entrando na Combi designada para auxiliar na fuga, mas Roberto 

fora capturado. Sua mãe grita de dentro da Combi: “Tudo bem meu filho. Você é “de menor". 

Você vai pra FEBEM, lá você vai ter casa comida e escola. Você vai virar doutor”.  

Roberto rebobina a gravação e coloca para Margherit escutar a sua história. E vai embora. 

Margherit pergunta se depois eles podem conversar um pouco mais. Roberto retorna, 

aproximando-se de Margherit e responde em segredo: 

- Não vai dá não. Dona. Porque esta noite eu vou fugir. 

E naquela noite Roberto Carlos, de fato, fugiu. 

Os fugitivos da FEBEM costumavam ficar numa praça junto com outros meninos de rua. 

Lá os meninos também conhecidos como pivetes ou trombadinhas, assaltavam os transeuntes, 
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tomavam banho no chafariz, brincavam, brigavam, pediam trocados aos carros que paravam 

nos faróis, dormiam, comiam, se drogavam, fumavam, riam e choravam. Enfim, a praça era o 

lar, se é que se pode chamar o espaço publico a céu aberto de lar, dos meninos de rua.  

A praça que os meninos elegeram para ser seu lar foi assim eleita pelas “comodidades” 

que oferece: espaço mais amplo do que as calçadas, agua do chafariz para se lavarem, bancos, 

grama, arvores que protegem da chuva e do sol. Na praça não havia pai ou mãe para acolher, 

educar, amar, impor limites, cuidar, nem paredes que abrigam, protegem e delimitam o 

espaço, dando contorno ao espaço que pertence a eles, da mesma maneira que acontece numa 

residência na qual dentro a pessoa se sente mais a vontade e senhor do espaço que fora. Por 

isso o espaço publico era por eles usado como privado. Os meninos sem lar sentiam-se mais 

“em casa”, mais a vontade fora da instituição onde eram livres, do que dentro onde por vezes 

apanhavam, outras vezes eram ridicularizados ou precisavam cumprir ordens rígidas e 

severas. 

Margherit sabia onde poderia encontrar Roberto e foi à praça atrás dele em busca de mais 

informações sobre a sua vida e também para defender a sua tese de que é possível recuperar 

um menino considerado irrecuperável. Ao se aproximar do grupo de garotos banhando-se no 

chafariz da praça, Roberto a vê e solta o termo que exprime seus sentimentos nos momentos 

de maior tensão e que requer do menino mais poder para enfrentar a situação: - 

“Putaquelamerda!”. 

Margherit pede para ele continuar a contar a sua história, e o menino se esquiva. 

Margherit não desiste, vai atrás de Roberto e o convida a ir a sua casa tomar um lanche e 

Roberto desconfiado pergunta: 

- Quem mais vai estar lá? 

- Ninguém. 

- Eu não vou cair nessa não. 

- Tá com medo de mim? 

- Eu com medo da Dona? A Dona é que deveria ter medo de mim. 

Roberto olhou para seus amigos e viu na cara deles estampado que ele deveria ir lá e 

roubar tudo desta “trouxa”. 

Na compreensão do menino, ou as pessoas queriam se aproveitar umas das outras, delatar, 

roubar ou então eram trouxas, que segundo o dicionário Larousse, são aqueles que se deixam 

enganar facilmente. Este se tornara o único universo conhecido por Roberto até aquele 

momento: aproveitar-se concretamente do outro. Para isto servia a existência do outro na 

concepção de Roberto até então. 
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Roberto vai à casa de Margherit, senta-se a mesa na qual Margherit dispôs alguns 

alimentos que Roberto poderia comer a vontade. O menino primeiramente mata a fome. Então 

se dá conta que era bom demais para ser verdade e decidiu testar a paciência de Margherit. 

Primeiro soltou um belo de um arroto olhou para a pesquisadora para ver qual seria a sua 

reação. Margherit disse: 

- Saúde! 

Depois, esfarelou o bolo reclamando que era muito farelento. Margherit concorda 

dizendo: 

- Você tem razão. Este bolo esfarela muito mesmo. Deixa este bolo pra lá, e come outra 

coisa.  

Então Roberto começou a comer de boca aberta. Margherit nem ligou. Foi então que 

Roberto soltou um pum, e Margherit, calmamente, acendeu um fosforo. Roberto por meio 

destas ações estragava as coisas boas que Margherit tinha para lhe oferecer falando mal delas, 

dos alimentos e fazendo desdém de tudo. Margherit não perdeu a paciência, ela sobreviveu 

aos ataques e não desistiu de Roberto Carlos. Provavelmente foi aí que ele desenvolveu a 

confiança básica em Margherit. 

Roberto, por sua vez desistiu de testá-la, já estava satisfeito de comer, então procurou algo 

para roubar. Pegou o gravador de Margherit e saiu correndo. A pesquisadora correu atrás e na 

tentativa da pesquisadora salvar seus pertences, Roberto empurra Margherit ao chão e rouba o 

dinheiro de sua carteira. 

Quando Margherit relata o sucedido à psicóloga da FEBEM esta lhe diz: 

- Você teve muita sorte. Ele poderia ter feito algo muito pior com você. O Roberto foi 

para o caminho errado: Entrou para a turma dos maiores e toda a vez que a mãe vinha visitar, 

ele nunca estava, então ela parou de vir. 

 

4 - A SITUAÇÃO TRAUMÁTICA DILACERADORA  

 

Com o dinheiro roubado de Margherit na mão, Roberto decide ingressar para a turma do 

Cabelinho de Fogo. Naquela época o maior sonho de Roberto Carlos era ingressar para a 

turma do Cabelinho de Fogo. Aos olhos de Roberto eles eram os reis da rua. Afinal, cada 

pessoa vive a sua realidade, ou a realidade de sua “tribo”, o que podemos também chamar de 

clã, grupo, casta, estirpe ou família. Dentro da classe de meninos de rua também havia sua 

hierarquia. E a turma do Cabelinho de Fogo, por serem mais velhos, mais durões, 

conseguirem roubar mais e desdenhar dos mais novos eram considerados os reis da rua. Entrar 
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para este grupo era o melhor que um menino de rua poderia almejar para si, e este também era 

o maior desejo de Roberto. 

Cabelinho de Fogo ao ver o dinheiro na mão de Roberto, que o exibia como um trunfo 

toma o dinheiro à força. Roberto diz que quer entrar para o grupo e Cabelinho de Fogo retruca 

que para isto ele teria que passar por um teste. 

Cabelinho de Fogo e sua turma levam Roberto para um lugar abandonado e escondido 

entre os trilhos do trem em meio aos vagões abandonados. Lá o mandam baixar as calças, o 

menino tenta escapulir, mas eles são quatro grandes contra um menor. E covardemente 

violentam Roberto, humilhando-o e dizendo que agora ele seria a mulherzinha deles. Roberto 

é abusado. Recebeu um ato de violência em troca do pedido para ser inserido e acolhido como 

um membro do grupo. Ao invés de inserção Roberto fora roubado e usado da forma mais 

intrusiva que há: emocional, psíquica e fisicamente. 

Uma vez largado entre os vagões, Roberto só desejava deixar de viver. Talvez quisesse 

concretizar o massacre psicológico, emocional e físico por qual passou se fosse massacrado 

pelo trem. O menino que não se sentia mais um menino, mas talvez um trapo usado e jogado 

fora, deita-se nos trilhos aguardando a passagem do trem para esmaga-lo e ele se tornar 

integrado aos seus sentimentos – esmigalhados. O trem se aproxima e passa no trilho ao lado.  

Roberto, sem conseguir morrer, levanta-se e se dirige para um lugar onde a sua intuição 

lhe diz que poderá ser acolhido. A rua não é mais este lugar. Roberto toca a campainha da 

casa de Margherit, quando ela abre a porta, o menino invade a casa, corre em direção ao 

banheiro e se tranca. Roberto precisa ficar só, sente a casa dela como o lugar mais seguro do 

que todos os outros lugares que conhece, mas, ainda não se sente preparado para relacionar-se 

com ela ou com qualquer outra pessoa. Roberto senta-se num cantinho do banheiro sentindo-

se abusado, rejeitado, magoado, ferido, desiludido, humilhado e descrente de tudo e de todos. 

Margherit a principio fica desnorteada pega o telefone para chamar à FEBEM, mas desisti. 

Vai até o banheiro e avisa Roberto por de trás da porta, de que não chamou nem a policia e 

nem a FEBEM, talvez ao dizer isto para ele ela lhe comunica que ainda têm esperanças nele. 

Depois a pesquisadora deixa um prato com alimentos e um copo de leite ao pé da porta.  

Margherit não consegue dormir, necessita de uma arma à mão, para proteger-se, caso 

fosse necessário. Ela ainda sente-se insegura, não confia e nem sabe o que pode esperar de 

Roberto, mas mesmo assim, aposta no menino, mesmo dormindo com uma faca à mão, caso 

precisasse defender-se durante a noite. 

Na manhã seguinte, o alimento continuava intacto a espera de Roberto. O menino desliza 

os dedos nas juntas dos azulejos, como que por meio do toque nesta parede poderia sentir-se 
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vinculado aos azulejos que o acolheram nas primeiras horas depois do evento traumático 

dilacerador e em seus primeiros momentos de vida depois do desejo ardente de deixar de 

existir. E parte de Roberto, ou podemos pensar que aquele Roberto anterior ao ato de 

violência, deixou realmente de existir.  

Aquele Roberto que compreendia as relações humanas exclusivamente como algo onde só 

se tira vantagem do outro, sucumbiu. Roberto está num estado equivalente de um bebe recém-

nascido que ainda não sabe nada, e nem sabe que não sabe. Neste momento de transição em 

que Roberto não é mais o que era, mas também ainda não atingiu o que virá a ser. O menino 

fora desintegrado pelas atrocidades humanas e preferiu ter sido trucidado por um trem que 

destrói o físico, mas pelo menos faria esquecer ou mataria a dor que lhe fora infligida por 

pessoas que, até então eram por ele idolatradas e que lhe destruíram a autoestima, a 

autoconfiança, a esperança e, consequentemente, a vontade de viver.  

E assim Roberto enche a banheira cuja força corrente das aguas parece levar para o ralo e 

o esgoto a sujeira e o sangue retirado à força de sua pele. O menino, análogo a quem está 

prestes a nascer, mergulha como se esta fosse uma placenta com sua bolsa de água. A agua 

permeia cada pedacinho de seu corpo e lhe dá um novo contorno. Dentro da água Roberto 

chora e ao sair da água, repara nos objetos de Margherit que estão espalhados pelo banheiro. 

Parece que o menino nasce outra vez para o mundo e começa a perceber o ambiente. Liga o 

secador de cabelo e brinca fingindo que o aparelho é uma arma. Em minhas reflexões diante 

desta cena, fico pensando: Quem será que ele mata? Os que anteriormente o dilaceraram, ou o 

antigo eu de si mesmo? Penso que ambos, e muitos outros também. Depois coloca os óculos e 

se diverte com a sua aparência diante do espelho. Outra vez a cena das brincadeiras me remete 

a pensar: Quiçá ele coloca os óculos como quem começa ou deseja ver o mundo através de 

novas lentes, na esperança de vê-lo melhor? Ou ainda enxergar a vida através da visão de 

Margherit? Pode ser também que quer ver a si mesmo como aqueles cujos óculos 

representam: Os letrados, intelectuais e os doutores, resgatando o desejo de sua mãe em 

relação a ele. Todas estas possibilidades são pertinentes e muitas outras. Por fim, Roberto 

brinca com os objetos de Margherit tornando-se criança outra vez. Segundo Winnicott o 

processo de brincar por si só já é terapêutico. 
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5 – 2º TEMPO CRIATIVO - A BUSCA DO OBJETO E OS TESTES DE 

CONFIABILIDADE 

 

Roberto em meio à brincadeira lembra-se de onde se encontra. Deixa a brincadeira de lado 

e se aproxima da porta. Ao mesmo tempo, Margherit está curiosa para saber o que se passa 

com Roberto, mas ainda não se sente segura para bater na porta, ela quer respeitar o tempo e o 

espaço do menino. Roberto e Margherit encostam seus ouvidos, cada um em um lado da 

mesma porta espreitando-se mutuamente. Um à procura do outro, mas ainda nenhum dos dois 

está preparado para encontrar o outro e ambos carecem de coragem de manifestar esta 

intenção. Cada qual quer se aproximar, mas ao mesmo tempo teme o universo desconhecido 

ao qual o outro pertence, eles precisam de mais tempo. 

Margherit desiste de bater à porta, se afasta do local ocupando-se de seus afazeres, 

enquanto Roberto pega o alimento que o esperava à beira da porta desde a véspera. Quando 

Margherit passa em frente à porta do banheiro e percebe que Roberto aceitou o alimento 

encoraja-se: 

- Roberto... Por favor, quando puder, você deixa fora os meus óculos?  

E se afasta. 

Na próxima vez que Margherit passa em frente à porta que abrigava Roberto, lá estavam 

seus óculos.  Margherit e Roberto sentiam como se cada um tivesse seu território e este 

espaço não poderia ser invadido, nesta circunstancia, quase, qualquer movimento em direção 

ao outro sem cautela poderia ser percebido como uma invasão. Roberto acabara de sofrer uma 

das invasões mais violentas e traumatizantes que pode existir e Margherit precisava recuperar 

a confiança em Roberto. Portanto ambos estavam dando pequenos passos em direção a esta 

conquista, até o momento em que se sentissem mais preparados para compartilhar o mesmo 

espaço. Principalmente por parte de Roberto que passara por uma situação em que sua 

intimidade fora cruelmente invadida em todos os sentidos emocional, psíquica, física, moral e 

ética. O menino ainda não podia “abrir portas” para deixar que outros se aproximarem dele.  

Roberto ao deixar os óculos do lado de fora estava restabelecendo a relação, mesmo que 

de portas fechadas. Margherit agradece e respeita o tempo necessário para o menino se 

restabelecer, saindo de cena e se ocupando de seus afazeres. 

Em dado momento, Margherit percebe a aproximação de Roberto e diz sutilmente: 

- Se você quiser pode dormir no outro quarto. 

Nesta noite Roberto vai para o quarto oferecido, mas só consegue encontrar um pouco de 

tranquilidade e quietude necessária para dormir ao colocar a cômoda em frente da porta 
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travando-a para certificar-se de que ninguém iria entrar. Margherit por sua vez só dorme com 

a faca sob o travesseiro. 

Na manhã seguinte Roberto Carlos senta-se à mesa do café junto com Margherit. Quando 

Roberto pega a faca, Margherit, apreensiva também pega a sua, temendo necessitar defender-

se, mas desta vez, Roberto estava bem diferente desde a ultima vez em que os dois sentaram-

se a mesa para comer. Roberto usa a faca para passar manteiga no pão, o menino estava 

mudado, agora ele podia receber algo bom e em contrapartida sente necessidade de dar, 

respeitando, sendo educado e demonstrando reconhecimento e gratidão.  

Margherit pergunta: 

- Porque você veio para cá...? O que aconteceu...? Diante do silêncio de Roberto, ela diz: 

- Se você não quer falar, não tem problema. Falo eu então. 

E assim, Margherit fala de si:  

- Eu nasci na Marselha, esta é a minha segunda vez no Brasil. A cor que eu mais gosto é 

azul. Eu adoro andar de bicicleta, o que eu mais gosto é da uva da champanhe e o meu prato 

preferido é coq au vin!  

Roberto olha para Margherit como quem diz que não compreendeu nada. 

- Coq au vin, quer dizer galinha com vinho. 

Roberto então diz: 

- A dona fala muito estranho. – Referindo-se ao sotaque francês. 

- É que eu nasci na França. Lá as pessoas falam outra língua, o francês. 

Roberto diz: 

- Uriá uriê, ariariê. 

- Não entendi nadinha. 

- É assim que a gente fala na rua. - Margherit propõe: 

- Vamos fazer uma troca? Você me ensina a língua de vocês e eu te ensino a minha. Pode 

perguntar o nome de qualquer coisa nesta casa. Você aponta o objeto e diz “qu’est que c’est”?   

Roberto apontou para os pássaros de porcelana, e Margherit disse: 

- Les oiseaux. 

Roberto apontou para a janela e Margherit diz: 

-Fenetre. 

E depois Roberto apontou de novo aos mesmos objetos e ouviu as mesmas palavras. 

Parecia que ele a testava para readquirir a confiança no outro. 

Esta passagem simboliza a possibilidade de cada qual ensinar ao outro a sua linguagem. 

Então, Margherit sugeriu: 
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- Vamos fazer uma troca? Você fica aqui por uma semana e em troca você me conta a sua 

história. 

Foi assim que Roberto contou a sua verdadeira, pelo menos para ele, história de vida.  

Roberto começou a contar de maneira saudosa sobre a sua infância. Falou que costumava 

empinar papagaio e deixa-los presos aos fios dos postes. Em sua imaginação todos os postes 

da favela em que morava ficariam coloridos enfeitados com suas pipas. O menino contou 

sobre o vizinho “profeta” que anunciava o fim do mundo e de como sentia medo deste 

homem. Roberto lembrou também das pernas longas da moça que vendia biju. Para ele eram 

as pernas mais longas do mundo. Lembrou com carinho do homem que amolava facas e da 

bicicleta que cuspia fogo. Contou para Margherit sobre os lençóis branquinhos que sua mãe 

lavava e que pareciam nuvens estendidas no céu. 

Contou como a sua mãe decidiu coloca-lo na FEBEM, já que era a única maneira de ter 

um filho doutor... 

 

6- A CRIATIVIDADE SE DIRIGE AO CAMPO POTENCIAL  

 

Margherit conversa com a psicóloga da instituição e esta explica as razões para as crianças 

serem tratadas com tanta severidade e tenta por Margherit a par da realidade da instituição: 

- Não há outra forma dos bedéis cuidarem das crianças a não ser com severidade. São 

muitos, são rebeldes e delinquentes. Estas crianças não têm nada a perder. Eles precisam ter 

medo dos bedéis. Precisam obedecer. Aquele que não anda na linha deve ser castigado para 

servir de exemplo. 

 Margherit pede o prontuário de Roberto. A psicóloga sente-se apreensiva em concordar 

com a ideia de Margherit cuidar de Roberto: 

- Não sei se devo. É perigoso. Já estou vendo as manchetes: “Pivete brasileiro mata 

pesquisadora francesa”. Depois o Brasil, a FEBEM e eu mesma seremos os culpados. 

Contudo, a psicóloga da FEBEM consente em deixar o menino aos cuidados de Margherit 

e entrega o prontuário de Roberto. 

 

Margherit ensina Roberto Carlos a andar com a coluna ereta e olhando para frente. Nessa 

tentativa, o livro que Roberto equilibrava cai e o menino entra em contato com o seu primeiro 

livro de histórias: 

- Que livro é este? 



19 

 

 

- Vinte Mil Léguas Submarinas. É a história do capitão Nemo. É sobre as aventuras de um 

submarino que mergulha bem fundo no mar. 

- O mar é fundo? 

- Você nunca viu o mar? 

Aquele livro levou Roberto Carlos para outro mundo. O mundo da imaginação. E Roberto 

começou aprender a ler por seu interesse em conhecer histórias, foi isso que o motivou a 

querer aprender. 

Roberto não ingressou no universo de Margherit de uma só vez. Esta passagem 

demandava um processo e os vícios adquiridos na época em que era menino de rua ainda 

atraiam Roberto. Foi numa dessas recaídas que Margherit encontrou Roberto cheirando cola 

de sapateiro. Ele ainda estava entre os dois mundos. Roberto ainda necessitava de alguns 

artifícios do universo das ruas, o menino ainda carecia do auxilio das drogas. Mas as 

transformações necessitam de um processo para acontecer, não se dão num passe de mágica, 

elas acontecem em três movimentos: duração, frequência e intensidade
1
, e Roberto com o 

apoio de Margherit estava galgando os degraus para atingir a transformação de maneira mais 

integrada.  

Quando Margherit flagrou Roberto cheirando a cola compreendeu que o menino pedia 

contenção e limites, elementos necessários para o desenvolvimento humano, e que a rua não 

ofertava. Mas, ao impor estes limites Roberto Carlos ainda não estava pronto para receber 

ordens e viver sob a imposição de leis, nem contenções nem limites. O menino esbravejou 

dirigindo-se a porta da rua. Mas Margherit não queria perde-lo, nem queria que ele se 

perdesse dela e neste momento de desespero Margherit diz: 

- Se você sair o azar vai ser seu porque, porque amanhã eu vou fazer coq au vin. 

Roberto fica, e alguns coq au vin depois, o menino pensou no prazo estabelecido, mas era 

tão bom estar com Margherit que ele ficava quieto com medo de perguntar qualquer coisa que 

pudesse lembra-la do prazo ou acontecer qualquer coisa que poderia tirá-lo de lá.  Até o dia 

que Roberto não aguentou o não saber sobre o que iria acontecer com ele mesmo e perguntou: 

- Já passou aquela semana? 

- Já faz um mês que você está aqui. 

-E você vai querer que eu saia daqui? 

- Sim, amanhã. Você vai sair comigo no mercado. 

                                                 
1
 Aula de especialização em Psicoterapia Psicanalítica da professora Maria Cecília Caldeiras– USP, 2007. 
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Durante as compras do mercado Margherit pede a Roberto que lhe pegue algo que se 

encontra próximo a uns enlatados. Roberto pegando um enlatado pergunta: 

- É isso o que você quer? 

- Não, não, isso é muito caro. 

Roberto olha para os lados e ao certificar-se de que não esta sendo observado coloca o 

enlatado sob a blusa. Aproxima-se de Margherit e mostra o furto. Margherit diz que é para ele 

devolver. Agora Roberto queria roubar para Margherit, não era só para si. Sentia necessidade 

de dar algo a ela do jeito que sabia. De súbito, Roberto avista Cabelinho de Fogo e tenta se 

ocultar entre as pessoas e as barracas da feira.  

A caminho de casa, Margherit e Roberto se deparam com um amontoado de pessoas numa 

praça. Aproximam-se com curiosidade e descobrem o motivo da aglomeração, era um 

contador de histórias que atraia as pessoas com historias que enriqueciam o valor do objeto 

que pretendia vender. Este foi o primeiro contato de Roberto Carlos com um contador de 

histórias. O menino identificou-se com ele, a identificação em que a pessoa pressente no outro 

o seu próprio devir. Margherit compra a história da caneta com a qual “a princesa Isabel teria 

assinado a lei Aurea”. Mas durante a compra, Margherit opta por outra cor de caneta, a cor da 

caneta que “assinou a Independência”.  Quando o contador de histórias abre a maleta para 

Margherit escolher a cor da sua caneta, Roberto Carlos se depara com uma porção de canetas 

iguais: 

- Ei este moço enganou a gente. Ele tinha uma porção de canetas iguais. 

- Mas eu não paguei pela caneta, eu paguei pela história. 

Este episódio marcou Roberto. O menino compreendeu o valor de se contar uma história. 

Era isto que valia e não o objeto em si. O menino ingressa no universo em que o gesto criativo 

é mais valioso que a concretude das coisas.   

Margherit e Roberto Carlos estavam arrumando as compras quando ouvem a campainha. 

Roberto vai atender e vê que Cabelinho de Fogo o seguiu. 

Cabelinho de Fogo praticamente invade a casa de Margherit. Quando Margherit o vê, 

pergunta de forma delicada para não ofender “o visitante”: 

- Quem é este seu amigo? 

- É Cabelinho de Fogo. 

- Você nunca me falou deste Cabelinho. 

Cabelinho de Fogo esta procurando algo para roubar na casa, passa a mão na barriga e diz: 

- Hum, eu tô com uma fome. 

Margherit responde a interjeição:  
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- Vou preparar alguma coisa para vocês comerem. 

Enquanto Margherit esta na cozinha, Cabelinho de Fogo sobe ao andar de cima. Roberto 

Carlos segue Cabelinho com grande preocupação, temeroso que este roube a sua amiga. 

No quarto de Margherit, Cabelinho de Fogo quer convencer Roberto a ajuda-lo a roubar e 

fugir de lá. Roberto manda Cabelinho ir embora. Mas Cabelinho não conhece outras formas 

de se relacionar a não ser tirando vantagem do outro: 

- Por que você esta protegendo a dona? Não pensa que ela vai te adotar. Você é preto e não 

vai ficar branco. Cabelinho de Fogo pega o gravador de Margherit e Roberto enche-se de 

coragem e diz: 

-Deixa isso ai. 

-É exatamente isso que eu vou roubar. Cabelinho de Fogo desce correndo as escadas e tenta 

escapar em posse do gravador, mas Roberto Carlos decide lutar com todas as suas forças para 

proteger os pertences de Margherit. Perto do portão Roberto arranca o gravador das mãos de 

Cabelinho e protege o aparelho com o seu corpo que é espancado e chutado. 

 Roberto volta para a casa machucado. Ao ver o estado de Roberto Margherit grita: 

- Vocês brigaram? Você está proibido de se meter em brigas. 

Do mesmo jeito que Roberto desejava proteger Margherit. Margherit também desejava 

proteger Roberto e zangou-se ao vê-lo machucado. 

 Uma semana depois desse episódio, Margherit leva Roberto para uma viagem de 

ônibus. Por se tratar de sua primeira viagem, Roberto perguntava o tempo todo: 

- Já chegamos? 

- Ainda nem começamos. Dizia Margherit fazendo joça de seu amigo impaciente. 

Os dois começam a conversar em meio a viagem: 

- Você tem filhos? 

-Não. Eu não pude engravidar. Eu tinha um companheiro. Nós tentamos ter filhos por algum 

tempo. Mas não veio. Depois nós nos separamos e hoje ele tem duas filhas. E eu nunca mais 

tentei.  

Roberto brinca de fazer “bafinho” na janela do ônibus e Margherit lembra de seu pai 

que tinha óculos grandes e quando entrava em casa, devido ao frio da Europa, seus óculos 

ficavam embaçados e o pai dizia: “Quem vai me ajudar, eu não enxergo nada”. Margherit 

corria para limpar as lentes dos óculos do pai e este a enchia de beijos. Margherit 

compartilhou esta história com Roberto. Por meio desta história Margherit dizia que não teve 

filhos do ventre, mas teve experiência de uma boa relação pai e filha, também tem registro de 

bom relacionamento entre pai e filho.   
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Roberto estava com medo de não gostar do lugar onde Margherit o levava e que por 

isto ela ficaria com raiva dele. Por fim, quando estavam bem próximos, Margherit tirou o seu 

lenço do pescoço e vendou os olhos de Roberto. Roberto seria levado para um lugar sem 

poder ver para onde e sem poder controlar, contudo, aceitou de imediato. Parece que a 

capacidade de confiança fora restabelecida. Roberto Carlos deixou Margherit conduzi-lo. O 

menino pôde entregar-se as mãos de Margherit.  

 Quando Margherit retirou a venda dos olhos de Roberto, ele viu o mar pela primeira 

vez em sua vida. 

 Roberto Carlos perguntou se pode ir até lá. O menino aprendeu a seguir regras e 

obedecer a ordens. Mas isto ainda era uma novidade para ele.  Por isso não sabia discernir 

aquilo que era preciso permissão daquilo que era por si só permitido. Margherit brinca 

dizendo que não. Ele só poderia olhar e depois eles voltariam pra casa. Roberto olha incrédulo 

para ela, e ela diz: 

- Eu só estava brincando. Claro que você pode ir! 

 O menino sai em disparada em direção ao mar. Corre livremente a caminho do oceano 

sentindo-se tão feliz que só uma palavra teria força suficiente para expressar esta felicidade: 

- Putaquelamerda! 

  

Margherit levou Roberto ao estádio para assistir uma partida de futebol. Quando lá 

chegaram Roberto se aterrorizou ao ver os guardas. Vê-los remeteu-o ao tempo que era 

perseguido por policiais e esta visão remeteu o menino a sentir novamente o pavor que o 

acometia diante dos policiais e dos bedéis. Estes que cuidavam para que leis e regras fossem 

cumpridas, só se aproximavam dele para bater, punir e agredir. Naquela época Roberto era 

considerado um mau elemento. A paralisação que Roberto sofreu diante dos policiais denota 

que ele saiu da vida de delitos e do comportamento antissocial, mas o sentimento de ser 

considerado um mau elemento ou um menino antissocial não saiu de dentro dele. 

Roberto diz:  

- Vamos embora daqui. Olha os policiais. Eles vão me prender. 

 Margherit determinada a modificar a autoimagem que Roberto tinha de si conduz o menino 

ao banheiro masculino, nem se importando em infringir a lei que a proibi de entrar em 

banheiros masculinos. Esta cena nos remete a refletir sobre a importância da flexibilidade 

principalmente quando estamos diante da oportunidade de reparar a autoestima de alguém ou 

a imagem distorcida que uma pessoa tem de si. Sanar a psique humana é mais importante do 

que obedecer a regras e normas rígidas. Margherit  posiciona Roberto frente ao espelho e diz: 
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- Olha pra você e me diz: Por que alguém iria te prender? Você não acha que mudou? E que 

agora você é diferente do que era antes? 

- Eu continuo preto. 

- Deus coloriu o mundo todo, mas esqueceu de colorir nós que somos brancos. Temos a pele 

fraca, frágil. Eu não consigo tomar um raio de sol que fico vermelha como um camarão. 

 Roberto admirado pela primeira vez em ser a pessoa que é, ao ver a si mesmo nos 

olhos especulares de Margherit como um menino belo e admirável, corre para os policiais o 

revistarem. Queria ser revistado por todos os policiais. Agora ele começava a poder sentir 

orgulho de si.  

 A cena em que Margherit o leva frente ao espelho e ambos olham para Roberto: 

Margherit e ele próprio retrata de forma artística o conceito do olhar especular
1
. 

 

7- ROBERTO AINDA DESCONFIA QUE POSSA SER AMADO - O TESTE FINAL 

 

 Roberto está com Margherit na sala e tem medo de que tudo isto acabe. Pergunta a ela: 

- Você não vai voltar pra França? 

- Sim. Chegou a hora de eu voltar. Amanhã terei um encontro com o cônsul da França.  

  

 Margherit se encontra com a psicóloga da FEBEM e esta lhe pergunta: 

- Roberto ajudou na sua pesquisa? 

- Sim, ele não é mais o menino de cabeça baixa que conheci na FEBEM. 

- É. O Roberto Carlos teve sorte. 

- Não é só sorte. Foi muito trabalho
2
, eu sabia que um menino de treze anos não pode ser 

considerado irrecuperável.  

-Seu trabalho foi fazer o papel de mãe. Você levou o menino para casa deu roupa, casa, 

comida, carinho... Eu iria gostar de poder cuidar de cada criança como se fosse única, mas não 

dá. O que se faz aqui é politica pública. Isto aqui é uma guerra. 

- Uma guerra que vocês estão perdendo. 

- Ela já começou perdida. Quando uma mãe chega aqui e entrega o filho, é porque ela já 

perdeu a guerra para a pobreza. Ela espera que a gente faça milagre. Mas milagre só acontece 

de vez em quando. E aí? Ele já sabe? 

- Ainda não, eu vou contar pra ele agora. 

                                                 
1
 Nota da autora 

2
 Cuidar é trabalhoso. Exige paciência, tolerância e sensibilidade. 
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As amigas se despedem. 

Enquanto isso, Roberto tem a certeza de que irá ser abandonado de novo e surta. Uma 

vez que durante o tempo todo que recebia as coisas boas de Margherit, tinha medo de perdê-

las, principalmente, de perder Margherit e este medo tinha a sua razão de ser - Sua vida até 

aqui fora uma sucessão de perdas: perdeu o amor e os carinhos da mãe e de sua família e 

vizinhos, quando ela o levou à FEBEM; Perdeu tudo o que conquistou, por meio de sua 

criatividade no pavilhão dos menores de sete anos na FEBEM, quando foi colocado entre os 

mais velhos; Cada vez que fugia e era recapturado e recebia as penalidades perdia mais e mais 

a confiança em si e no mundo; Perdeu a ilusão de ser aceito como integrante no grupo de 

Cabelinho de Fogo; Perdeu a admiração que sentia por Cabelinho de Fogo que era idealizado 

por Roberto; Perdeu a fé em si, no mundo, na vida e nas pessoas quando foi violentado por 

aqueles que em sua fantasia seriam sua tábua de salvação. Com este histórico de vida, Roberto 

só podia esperar ser abandonado, também, por Margherit. 

Roberto no auge da crise na qual se revolta contra todas as perdas que sofreu e ainda 

crê que irá sofrer na vida, abre as torneiras da pia e da banheira deixando que a água inunde a 

casa. Com a banheira cheia, Roberto joga com ódio, como quem quer destruir ou, no caso, 

afogar, as fitas com as gravações da pesquisa de Margherit. Nesse transe, em que Roberto está 

possuído de ódio por todo o mal que recebera e o maior que fora a gota d’agua para Roberto 

explodir a perda do amor de Margherit.  

Provavelmente com Margherit Roberto sentiu segurança para extravasar seu ódio, tal 

qual uma criança pequena que se controla com todos, mas com a mãe sente-se segura e amada 

o suficiente para explodir seu choro e sua manha, já que o bebe tem confiança de que esta 

pessoa poderá conte-lo. Margherit talvez tenha sido a primeira pessoa depois da mãe de 

Roberto com a qual o menino pôde se sentir livre e seguro para expressar o seu ódio. O último 

objeto que Roberto “afoga” com ódio expresso por um grito é o gravador de Margherit. O 

objeto que os vinculou e que trouxe Margherit para ele. O gravador simbolizava àquilo que os 

uniu. No calor da fúria Roberto odiava o fato de ter conhecido Margherit, só para não sentir a 

dor de ter que se separar dela ou de ser abandonado por ela. Em sua fantasia Margherit só se 

aproximou de Roberto em nome de sua pesquisa – neste ponto da história nos deparamos com 

o paradoxo no qual a mesma pessoa que inspira confiança para poder extravasar é o alvo da 

fúria pelo temor da perda do amor. Afinal só temos medo de perder aquilo que conquistamos. 

Mas tal conquista é posta em duvida e por isso mesmo é testada.  

Roberto após descarregar a sua ira, encontrava-se sentado em sua cama com a água 

inundando a casa e aguardando por Margherit. Roberto esperava ser punido, agredido e até 
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espancado. Ele queria que Margherit o odiasse e que sentisse por ele o mesmo que ele estava 

sentindo por ela, esta foi uma maneira de comunicar seus sentimentos, e de testá-la.  

Margherit chega a casa e vê o estrago. Corre para o banheiro, desliga as torneiras e se 

depara com Roberto sentado em sua cama: 

- Você está bem? 

- Tô. 

- Roberto, olha para mim. 

- Não tô a fim de olhar, não. 

Margherit segura o rosto de Roberto e direciona-o ao encontro de seu rosto, fazendo 

com que os olhos dos dois se encontrem: 

- O que é esta água toda? Você esqueceu a torneira aberta? (Penso que a água toda 

escorrendo representa, as lágrimas que Roberto sente vontade de derramar pelas perdas que 

sofreu). 

- Não. Eu fiz de proposito. 

Roberto Carlos fechou os olhos e ficou esperando o tapa. Mas o tapa não veio. 

Margherit questionou-o: 

- Por quê? 

- Porque a madame vai pra França e vai me deixar aqui. Não vai? 

- Vou, e você vai comigo.  

Roberto olha para Margherit com um ar incrédulo e surpreso ao mesmo tempo. E 

Margherit diz: 

- Como é que eu iria sem você? O que é que eu preciso fazer pra você acreditar que eu 

te amo?  

Roberto Carlos abraça Margherit. Depois ela faz com que ele enxugue a casa inteira, 

mas este “castigo” ele faz com a maior alegria. Foi o melhor castigo que Roberto recebeu em 

toda a sua vida. 

 

8- 3º TEMPO CRIATIVO – ROBERTO DÁ DESTINAÇÕES CULTURAIS AO SEU 

POTENCIAL E ENCONTRA SUA VOCAÇÃO 

 

Margherit viaja com Roberto para Marselha e leva-o para experimentar a uva da 

champanhe. Margherit pergunta se Roberto gostou. 

-É, tem um gosto diferente. Até que é gostosinha, mas a viagem é que foi boa. 



26 

 

 

Roberto não anula o seu Eu com a intenção de agradar Margherit. Ele pode ser ele 

mesmo, mesmo que isto signifique não estar de acordo com ela. Ele confia no amor dela e no 

seu próprio jeito de ser
1·

. 
.
 

- A melhor parte da viagem, é a viagem. 

 

Dez anos depois, Margherit não desiste de tentar fazer Roberto gostar da uva da 

champanhe. Os dois passeiam por entre as videiras. Ela lhe dá uma uva para provar e pergunta 

se não é muito boa, e Roberto responde: 

- Esta uva é só gostosinha mesmo. 

Roberto estava com passagem marcada de volta ao Brasil e Margherit entregou um 

envelope ao rapaz dizendo que só deveria abri-lo no Brasil. 

Naquele envelope estava o endereço da mãe de Roberto. O jovem retornou à favela 

onde nasceu e encontrou as pessoas do mesmo jeito que as deixou, elas não mudaram, mas em 

sua mente elas eram diferentes: A mulher que vendia biju, nem era alta. Roberto viu o homem 

que profetizava o fim do mundo e o moleiro, que faziam com que ele tremesse de medo e 

fosse incapaz de se aproximar, mas agora, ele os via com outra idade, com outra mente. Este 

quadro vem nos contar o quanto Roberto mudou diante de um mundo que ficou congelado
2
.  

Roberto Carlos avistou a sua casa e do lado de fora estava a sua mãe, exatamente 

como a conservara em sua lembrança, lavando lençóis no tanque e estendendo-os como 

nuvens branquinhas no céu. Roberto se aproximou da mãe que o reconheceu de imediato. 

Largou as roupas no tanque e disse: 

- Ouvi dizer que na FEBEM os meninos só saem de lá doutor. O que você virou filho? 

A mãe perguntava ao mesmo tempo em que se justificava por ter colocado Roberto na 

FEBEM. 

- Eu vou ser professor, mãe. 

- Graças a Deus meu filho, então deu tudo certo. 

A mãe abraçou Roberto, os dois entram na humilde casa. Ela quis saber tudo o que 

aconteceu com o seu filho caçula, e ele contou a sua história para ela. 

                                                 
1
 Nota da autora. 

2
 Nota da autora. 
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Saber de tudo o que acontecera ao filho durante os doze anos em que não se viram, era 

uma maneira de resgatar o tempo perdido, de estar com ele depois do ocorrido e fazer com 

que passado e presente se encontrassem
1
. 

 

Margherit faleceu em Marselha enquanto Roberto estudava no Brasil. Roberto Carlos 

voltou a FEBEM, mas como estagiário, e contou para os internos as aventuras do capitão 

Nemo. 

 

Esta é a história de Roberto Carlos, ou a história que ele fez para si, ou a que ele 

consegue contar. De qualquer jeito, esta é a história de Roberto Carlos. 

 

Roberto Carlos se formou em pedagogia e fez pós-graduação em literatura infantil. 

Hoje é considerado um dos dez maiores contadores de histórias do mundo. Ele adotou treze 

garotos, todos ex-meninos de rua, que hoje formam sua família. Cuidou de sua mãe até a 

morte em 2006.  

 

Nossa história termina com Roberto Carlos contando histórias na praça de Belo 

Horizonte. Ele enriquece sua narrativa criando imagens mentais, e imitando diferentes sons. 

Suas historias são contadas com movimento, entrelaçando momentos de calma e agitação. 

Roberto muda a tonalidade de sua voz instigando a imaginação dos ouvintes e dramatiza os 

personagens transportando os ouvintes para o mundo da imaginação.  

“Esta é a história do homem que mudou a própria história de vida contando histórias” 

(frase chamariz do filme o Contador de Histórias) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nota da autora. 
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II- UM PASSEIO HISTÓRICO SOBRE O CONCEITO DE TRAUMA NA 

LITERATURA PSICANALÍTICA E A TENDÊNCIA ANTISSOCIAL 

  

Neste item serão abordados conceitos de trauma relacionados às situações traumáticas 

vividas pelo menino da história e como isto incide na tendência antissocial. 

  

Trauma é um termo de origem grega – trauma atos, que significa ferida e perfurar. A 

palavra trauma possui a curiosa característica de se manter a mesma em quase todos os 

idiomas do Ocidente e é utilizada principalmente pela medicina e cirurgia fazendo referencia 

a um choque violento capaz de produzir um impacto, uma perturbação ante a qual a pessoa 

não consegue resistir. Trauma vem designar lesões no organismo causadas por fatores 

externos. Por analogia no plano psíquico este termo designa acontecimentos que rompem 

radicalmente com um estado de coisas do psiquismo, provocando um desarranjo em nossas 

formas habituais de funcionar, de compreender os eventos da vida e impõe um árduo trabalho 

de construção de uma nova ordenação do mundo. Entre os acontecimentos e esses efeitos se 

insere a tela das memórias e fantasias.  

Freud com a psicanálise foi quem transpôs este termo para o plano psíquico, 

inicialmente, com o sentido de injúria, algo vindo de fora e que produz um dano o qual 

mantêm as três características presentes na definição médica: o choque violento, a efração 

(dilaceramento da ferida psíquica) e as consequências sobre o conjunto da organização.  

O trauma em sua gama de conceitos foi estudado por vários autores, entre estes, fiz a 

difícil tarefa de escolher quatro, por encontrar em seus conceitos sobre o trauma maior relação 

com o evento traumático vivido pelo menino da história. São eles: Sigmund Freud que 

adaptou o termo para a linguagem psicanalítica; Sándor Ferenczi, que reforça as concepções 

de trauma apresentadas por Freud, que será exposto a seguir e desenvolve a ação traumática 

que brota do desmentido; Donald D. Winnicott, que destaca o surgimento do trauma como 

consequência das falhas do ambiente na fase de desenvolvimento humano e em especial nas 

falhas da relação mãe-bebe e Masud Khan, que expande as considerações de “escudo 

protetor” e “trauma cumulativo”.  

 Freud postulou que a noção de traumatismo remete primeiramente para a concepção 

econômica
1
 – Uma vivência que, em pouco espaço de tempo trás tal aumento de excitação a 

                                                 
1
 O ponto de vista econômico refere-se à hipótese que os processos psíquicos consistem na circulação de uma 

energia quantificável, suscetível de aumento e diminuição. 
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vida psíquica que a sua liquidação ou elaboração
1
 pelos meios habituais fracassa, o que não 

pode deixar de causar perturbações duradouras no funcionamento energético. O afluxo de 

excitações é demasiado em relação à tolerância do aparelho psíquico, quer se trate de um só 

acontecimento muito violento (emoção forte) ou de um acúmulo de excitações, cada uma das 

quais, tomada isoladamente, seria tolerável, a partir disso o Princípio de Constância
2
 começa a 

ser posto em xeque, pois o aparelho não é capaz de descarregar a excitação (Laplanche e 

Pontalis; 2001).   

Freud assinala que só podemos falar de trauma considerando a suscetibilidade do 

sujeito. Para ser considerado um trauma, isto é a não ab-reação
3
 da experiência que 

permanece no psiquismo como um corpo estranho, é necessário algumas condições, entre elas 

podemos destacar a importância de considerar o estado psicológico do sujeito no momento da 

ocorrência, como por exemplo, a fase de desenvolvimento em que se encontra: seja bebê, 

criança, adolescente, adulto ou idoso, a situação factual em si, as circunstancias sociais, as 

exigências da tarefa que se desempenha e, por fim, o principal, segundo Freud, o conflito 

psíquico que impede o sujeito integrar na sua personalidade consciente a experiência que 

ocorre, e em decorrência usa a defesa.  

O trauma, então, pode ser fruto de um acidente, ou seja, de uma situação violenta na 

qual há um caráter imprevisto no cerne de seu surgimento, chegando até, a ser resultado de 

uma organização psíquica que compreende de antemão particulares pontos de ruptura.  

No texto, Além do Princípio do Prazer (1920), Freud esclareceu uma representação 

deste estado de coisas, através da analogia entre um organismo e seu meio. Para teorizar sobre 

o trauma, Freud utilizará a vesícula como construto hipotético da forma viva mais elementar 

“a vesícula viva”. A superfície da vesícula voltada para o mundo exterior funciona como um 

órgão receptor das excitações externas e forma uma crosta que recebe os estímulos externos e 

lhes dá passagem sem sofrer modificações. Tal capa externa inundada pelas excitações torna-

se um dispositivo protetor contra excitações, porém, quando o excesso de excitação não 

                                                 
1
 Conjunto de operações do aparelho psíquico com a finalidade de conter as excitações que chegam até ele e cujo 

acúmulo corre o risco de ser patogênico. Este trabalho consiste em integrar as excitações no psiquismo e 

estabelecer conexões entre elas 

 
2
 Principio este está na base da teoria econômica freudiana, presente desde os primeiros trabalhos. Há sempre a 

suposição de que ele regule o funcionamento do aparelho psíquico, o qual tentaria manter constantemente dentro 

de si a soma das excitações externas, de defesa e descarga dos aumentos de tensão de origem interna. Uma vez 

reduzidas ao mínimo, as mais diversas manifestações da vida psíquica deveriam ser compreendidas como 

tentativas de manter ou restabelecer essa constância. 

 
3
 Descarga emocional, pela qual o afeto ligado a uma recordação traumática é liberado, quando esta, até então 

inconsciente, chega à consciência. A ab-reação pode ser provocada durante o processo terapêutico, mas põe 

também ocorrer espontaneamente. 
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consegue ser contido e atravessa a barreira de proteção, produzem-se as experiências 

traumáticas. Mediante uma estimulação muito intensa, o principio de prazer fracassa, e fazem-

se necessárias outras ações para dominar o excesso. Porém, em contrapartida em Inibição, 

Sintoma e Angustia (1926) Freud fala que o próprio ego é desencadeador de angustia e o 

sujeito se vê atacado tanto de dentro quanto de fora para dentro. 

Freud refere-se à castração
1
 como situação traumática por excelência e ressalta a ideia 

de que basta uma degradação econômica, para o trauma da castração
2
 ser vivido em termos da 

perda do objeto, da perda do amor do objeto e da perda do amor do superego
3
. Para Freud o 

trauma nunca deixará de encontrar sua expressão mais clara no conflito do complexo de 

Édipo em que “a criança sob influencia do complexo de castração, sofre o trauma mais 

poderoso de sua existência” (1938 [1940]).   

 Em resumo, com Freud pudemos constatar que o impacto de uma situação traumática, 

associado ao excesso de excitação, ao fator surpresa, a ruptura da barreira de proteção diante 

aos estímulos externos, à falha na capacidade de associar, a um ataque as funções do ego, a 

dificuldade em poder simbolizar o acontecimento, e um fracasso na defesa da angustia 

sinalizadora, tudo isso, origina um estado traumático que pode ou não derivar em neurose, 

assim como também poderia derivar em psicose, em perversão ou em outros transtornos 

psíquicos. De tal modo, a qualidade, a intensidade e o momento da estruturação psíquica em 

que ocorre o trauma determinam as consequências do evento traumático.  O rigor com que um 

conteúdo se expulsa, ou não se integra, pode ir desde a repressão até a forclusão
4
 e expressa 

diferentes maneiras do ser humano reagir diante de um evento traumático. Logo, com base 

nas teorias freudianas, podemos pensar que o arranjo psíquico pode ser considerado uma 

resposta ao impacto do trauma.  

                                                 
1
 Em psicanálise, o conceito de "castração" não corresponde à acepção habitual de mutilação dos órgãos sexuais 

masculinos, mas designa uma experiência psíquica completa, inconscientemente vivida pela criança por volta 

dos cinco anos de idade, e decisiva para a assunção de sua futura identidade sexual. A experiência inconsciente 

da castração é incessantemente renovada ao longo de toda a existência. (NASIO, J.D.p13 in Lições sobre os 7 

Conceitos Cruciais da Psicanálise)   

  
2
 Complexo centrado na fantasia de castração, que proporciona uma resposta ao enigma que a diferença 

anatômica dos sexos(presença e ausência do pênis) coloca para a criança. O menino teme a castração como a 

realização de uma ameaça paterna em resposta as suas atividades sexuais, surgindo uma intensa angustia a 

castração. Na menina a ausência do pênis é sentida como um dano sofrido que ela procura negar, compensar ou 

reparar.  

 
3
 Uma das instancias da personalidade – 2ª tópica: seu papel é assimilável ao de um juiz do ego, constitui-se da 

interiorização das exigências e das interdições parentais. 

 
4
 Mecanismo que está na origem do fato psicótico. Consiste na rejeição de uma simbolização. Aquilo que foi 

“forcluido” não se integra no inconsciente do sujeito. O elemento forcluido pode retornar na alucinação 

(Laplanche, J. e Pontalis, J. B. Vocabulário da Psicanálise).    
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A observação atenta às teorias freudianas denota que o trauma inspira dois 

movimentos: 1º- o da compulsão à repetição, numa tentativa frequente de ligar a excitação (à 

ampliação dos recursos internos) e, 2º- um movimento que estimula à construção do aparelho 

psíquico, ligando a energia livre provinda das excitações, dos fluxos e dos excessos. O 

primeiro movimento levou Freud a rever a teoria e a formar novas hipóteses que dessem conta 

da ideia da compulsão à repetição. O segundo movimento possibilitou o desenvolvimento do 

aparelho psíquico levando-o a considerar o grande valor da intersubjetividade, do papel 

central da mãe na pré-história do psiquismo de cada sujeito, do narcisismo
1
 e do Édipo 

(Uchitel; 2004). 

Ferenczi, em seus escritos, enfatiza as ideias presentes em Freud. Tais como: a não 

representação do acontecimento; o excesso de excitação; o fator surpresa; as lembranças no 

corpo e a compulsão repetitiva. Em contrapartida, em uma construção original, o trauma na 

teoria de Ferenczi, encontra outras formas de expressões e razões de ser. O autor postula que a 

negação por parte do adulto do que aconteceu com a criança, surge com poderosa força 

traumática. 

Ao longo de toda a sua obra o conceito de trauma é tratado por Ferenczi, mas foi em seus 

últimos anos que o autor melhor o configurou. Inspirado, quem sabe, nos derradeiros anos de 

sua vida, baseado em sua orfandade e isolamento teórico e afetivo, no texto “Confusão de 

línguas” – expressão utilizada por Ferenczi para explicar uma das origens do trauma, e que 

diz respeito a confusão entre a linguagem da ternura, referente a sexualidade infantil ingênua, 

e a linguagem da paixão, alusiva a sexualidade adulta culposa. Fundamentado em sua própria 

história de vida, e em seu próprio traumatismo, em que teve que decidir entre perecer psíquica 

ou fisicamente, se organizar ou morrer – Na condição de “enfant terrible”, como era 

chamado, Ferenczi dá mostras de seu próprio trauma, desenvolvido ao custo da desaprovação, 

incompreensão e intolerância intelectual. Ele era agora esta criança traída e desprezada pela 

insensatez e hipocrisia adulta que o submergiu no isolamento do qual não poderia sair. 

Constatamos tal ocorrência na ultima carta de seu “Diário” onde escreve: “E assim como devo 

agora reconstituir novos glóbulos vermelhos, será que devo (se puder) criar para mim uma 

nova base de personalidade e abandonar, como falsa ou pouco confiável, a que eu tinha até 

agora? Terei neste ponto a escolha entre morrer ou me organizar, e isso aos 59 anos? Por 

outro lado, viver sempre a vida (a vontade) de outra pessoa, terá isso algum valor?... uma 

certa força da minha organização psicológica parece subsistir, de modo que, em vez de 

                                                 
1
 Freud tomou por referencia o mito de Narciso, é o amor pela imagem de si mesmo.  
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adoecer psiquicamente, só posso destruir ou ser destruído nas profundezas orgânicas” (1932 

[1990]; p. 260-61). Nesta época Ferenczi escreve os textos mais incisivos sobre o trauma. 

Nesse contexto Ferenczi alude à neurose traumática e descreve-a como uma patologia 

resultante de uma agressão, de um choque psíquico e físico intenso no qual o sintoma se 

ajusta a regressão narcísica
1
 (abandono de uma parte dos investimentos de objetos) e os 

sintomas da histeria de conversão
2
 ou de angustia (1917[1988]; p. 105). Seriam resultados de 

acontecimentos externos que gerariam as consequências intrapsíquicas e as manifestações 

similares as neuroses.  

O choque, como Ferenczi denomina frequentemente o trauma é a reação externa ou 

interna em um modo mais autoplástico (que modifica o eu) do que aloplástico (que modifica a 

excitação). O impacto não deixa o ego ileso, abrolha uma “neoformação” impossível de 

acontecer “sem a prévia destruição parcial ou total, ou sem a dissolução do eu precedente” 

(1933 [1992; p. 227], grifo de Uchitel, M.).  

O estrago que ocorre no eu do sujeito é resultado do fato no qual, por não poder 

modificar a excitação externa, modifica a si mesmo para, melhor aguentá-la. O choque 

equivale à aniquilação do sentimento de si, da capacidade de resistir, agir e pensar com o 

intuito de defender-se, e é o poder deste choque juntamente com a excitação insuportável que 

produz o grau e a profundidade do estrago do ego.  

O traumático possui o caráter imprevisível, surpreendente, incompreensível e por isso 

mesmo, intolerável. Falar de trauma em Ferenczi é falar do irrepresentável, da realidade de 

um fato, de um abuso, seja este sexual ou de outra natureza, e dos processos que este fato 

desencadeia: clivagem, submissão, identificação com o agressor, progressão traumática, 

repetição, regressão narcísica e alucinação negativa. 

Segundo Ferenczi o traumático cria lacunas, fragmenta o ego, atenta contra o 

sentimento de si, o que impede o processo de introjeção
3
 tão vital para que o aparelho 

                                                 
1
 A regressão narcísica acentua-se  quando o narcisismo é muito forte, em especial quando o ego e a vida 

estiveram ameaçados, ou quando a agressão ocorre numa parte do corpo que fora investida intensamente. 

Ferenczi traz o exemplo de uma operação nos olhos que pode desencadear uma psicose, desorganizando o ego, 

ou como uma ferida no rosto devido o papel sexual que desempenha pode conduzir a regressão narcísica.  

 
2
 Transposição de um conflito psíquico numa tentativa de resolvê-lo em termos de sintomas somáticos, motores 

(ex. paralisias) ou sensitivos (ex. anestesias ou dores localizadas). Na histeria de conversão a libido desliga da 

representação recalcada que é transformada em energia de intervenção, e sua significação simbólica exprime-se 

pelo corpo as representações recalcadas.  
3
No artigo: “O conceito de introjeção”, Ferenczi (1912) diz: “Descrevi a introjeção como a extensão do mundo 

exterior – introjeção do mundo exterior na esfera do ego... a união dos objetos externo e nós mesmos... que 

chamei de introjeção (p. 61). Teresa Pinheiro (1995) diz que para Ferenczi este conceito define a forma de 

funcionamento e da apropriação dos sentidos do aparelho psíquico. É a inclusão no psiquismo de representações, 

valores e sentidos emanados dos investimentos de objeto. Ferenczi (1995) atribui a introjeção a importância de 
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psíquico aconteça. Para este autor o trauma é a introjeção impossível, pois não pode conferir 

representações e sentidos ao episódio, impedindo o registro psíquico. Impossível porque o 

choque inesperado e esmagador age tal qual um anestésico na psique humana congelando e 

imobilizando o sujeito, suspendendo a percepção e o pensamento. A consequência da 

desconexão da percepção é que a personalidade fica sem proteção, e se acha contra uma 

impressão que não é percebida, não há defesa possível, (pelo menos, não inicialmente, na fase 

impactante – grifo meu).  

Ferenczi fala da cena de sedução que surge em face do que ele denominou “confusão 

de línguas” – A criança, num jogo lúdico, se aproxima do adulto no nível da ternura 

(sexualidade não genital) e o adulto não compreendendo tal expressão, responde motivado por 

seus desejos, com a linguagem sexual. Esse desencontro de línguas gera muita confusão para 

a criança, sua reação diante desse excesso e invasão deveria ser de “recusa, ódio, desgosto, 

uma resistência violenta”, porém, a criança não consegue reagir e inibe-se pelo medo diante 

da imposição, submete-se e acaba se identificando, para se proteger do perigo e do ódio, com 

o agressor. A agressão, a confusão, a surpresa, a violência e o choque impedem a criança de 

recalcar, produzindo uma defesa mais drástica, a clivagem
1
 pela qual passa a se sentir, ao 

mesmo tempo, inocente e culpada. 

a- A clivagem: o ego cinde-se e o trauma fica fora do recalque e da representação de 

tal modo que exclui a vivencia traumática de qualquer contexto significativo. Quando a 

clivagem é provocada por um abandono, o psiquismo cinde entre a parte preservada e outra 

que desempenha o papel da mãe ou do pai, buscando tornar nulo o abandono. A clivagem é a 

tentativa de fazer o trauma não acontecer, de tal modo que resta para o psiquismo os pedaços 

dispersos dos fragmentos clivados.  

b- Autotomia
2
 narcísica: Ferenczi usa o modelo biológico da autotomia para explicar o 

processo defensivo da perda de partes de si mesmo na fuga psíquica diante de sentimento 

intensos de desprazer (1915 [1992, p. 276]). Através de tal processo o animal desprende de 

                                                                                                                                                         
ser o primeiro processo fundante do aparelho psíquico, que faz a distinção prazer/desprazer. No aparato psíquico 

concebido por Ferenczi é a introjeção que determina a imersão do sujeito no universo simbólico da subjetividade 

(p. 46).     

 
1
 Coexistência de duas realidades psíquicas para com a realidade exterior quando esta contraria uma exigência 

pulsional. Uma leva em conta a realidade, a outra nega a realidade em causa e coloca em seu lugar uma produção 

do desejo. Estas duas atitudes persistem lado a lado sem se influenciarem reciprocamente – divisão do ego no 

processo de defesa. 

2
 É a capacidade que alguns animais possuem de liberar partes do corpo, ou uma auto-mutilação usada como 

meio de defesa, podendo essas partes regenerar-se ou não após um período de tempo. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo
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seu corpo ou deixa cair através de movimentos musculares os órgãos submetidos a uma 

irritação intensa ou que o façam sofrer (ibid., 276). Tanto a autotomia, quanto a clivagem 

teriam a função de defesa e proteção contra a dor, o trauma ou a catástrofe, onde se deixa algo 

morrer para preservar a vida (Figueiredo, 1999, p. 135. Apud Uchitel, 2001). Em suma, 

“mata-se uma parte para que a outra viva” (Uchitel, 2001, p. 88). 

A criança defende-se por meio da força da adaptação e acomodação, clivando-se e 

perdendo partes de si através da identificação com o agressor, o que levou Ferenczi a 

compreender o psiquismo traumatizado como aquele formado de id e superego, deixando de 

fora o ego e suas funções. 

Apenas o reconhecimento por parte de uma pessoa sensível ao sofrimento do sofredor e 

de seus sentimentos velados em relação ao traumatizado, a simpatia autentica e a declaração 

sincera de seus erros pode fazer com que ganhe a confiança do traumatizado e estabeleça a 

relação necessária para formar um contraste “entre o presente e o passado insuportável e 

traumático” (ibid.; p. 350).    

“Destraumatizar é reconhecer o “real traumático”, soldar as partes cindidas, ou melhor, 

ligar e comunicar os diversos fragmentos atomizados pela clivagem, abordar e interceptar a 

compulsão repetitiva, ficando atento ao trauma que não aparece no discurso, mas no ato. 

Destraumatizar é promover a escrita da história em primeira pessoa, com as coincidências, as 

diferenças e originalidades” (Uchitel; 2004).  

A teoria de Winnicott sobre o trauma brota de seu trabalho clinico, no qual o pediatra e 

psicanalista atendeu a milhares de pacientes
1
. Para Winnicott, diferentemente de Freud, cujo 

conceito de trauma termina por ficar no interior do indivíduo, devido o afluxo de excitações e 

do limite da tolerância, o conceito de trauma em Winnicott não se centra na questão 

econômica pulsional, mas também acontece devido o desempenho do ambiente, que não 

significa somente o mundo externo, mas a função do ambiente na origem do desenvolvimento 

do ego e no processo maturacional. Portanto, o trauma para Winnicott encontra-se entrelaçado 

a outras categorias teóricas, tal como: 1- A teoria do desenvolvimento em que o trauma se 

instaura como consequência do fracasso na relação mãe-bebe que nada mais é do que um 

ambiente pouco ou nada facilitador que impede a integração do self
2
 e a passagem paulatina 

                                                 
1
 Referencia que aparece na apresentação à edição brasileira do livro Explorações Psicanalíticas. 

2
 “Para mim”, diz Winnicott, “o self não é ego, é a pessoa que eu sou, que é somente eu, que possui uma 

totalidade baseada na operação do processo maturativo. Ao mesmo tempo o self tem partes e é , na verdade, 

constituído dessas partes. Tais partes se aglutinam, em um sentido interior-exterior no curso da operação do 

processo maturativo, auxiliado, como deve sê-lo (principalmente no inicio) pelo ambiente humano que o contem, 

que cuida dele e que de forma ativa facilita-o. Normalmente, o self se acha localizado no corpo, mas pode, em 

determinadas circunstancias, dissociar-se do corpo nos olhos e na expressão facial da mãe. Finalmente, o self 
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do estado de dependência absoluta a dependência relativa, e desta à independência; 2- A 

teoria do self, quando a realidade é adversa e, portanto, traumática, estabelece como defesa, a 

construção de um falso self
1
 que impede o predomínio do verdadeiro self nos três processos 

iniciais do desenvolvimento: a integração, a personalização e a apreciação do tempo e do 

espaço
2
. Tais processos não são naturais ou garantidos, mas pelo contrário, precisam se 

desenvolver. Quando estes processos fracassam, pode ocorrer uma “não integração primária” 

e o sujeito não evolui, ou retorna (regride); 3- a teoria das relações de objeto, em que as falhas 

dos cuidados maternos, ou ausência de holding
3
 e a falta de objeto externo estruturante 

impedem a constituição de objetos e espaços transicionais
4
 e a experiência de ilusão-

desilusão
5
, base do principio da realidade e dos futuros processos simbólicos.  

A postura de Winnicott diante do conceito de trauma está calcada na experiência subjetiva 

que cada pessoa, seja, feto, bebê, criança, adolescente, adulto ou idoso tem frente aos eventos 

que vive. O autor também leva em conta situações factuais que permeiam a existência, porém, 

podemos pensar que segundo Winnicott o trauma é a situação em que a experiência subjetiva 

é obstruída , ou, dito de outro modo, é quando o sujeito é atravessado pela situação, e  o que 

pretendo dizer quando uso o termo “ser atravessado”, é que o trauma relaciona-se com o que 

insistentemente fica fora da capacidade criativa do sujeito, e consequentemente, apartado de 

                                                                                                                                                         
atinge a significativa relação entre a criança e a soma das identificações que (depois de bastante incorporação e 

introjeção de representações mentais)se organizam em forma de uma realidade interna psíquica viva”.(1988;p. 

45).  

 
1
 O falso self é uma estrutura para defender o verdadeiro self de si mesmo quando o ambiente precoce configura 

as qualidades da defesa exigida, ou seja, quando o bebe necessita abarcar prematuramente as funções de 

amamentação da mãe, de maneira que a criança se adapta ao ambiente ao mesmo tempo que protege, ocultando, 

o self verdadeiro, ou a fonte dos impulsos, de tal modo, o self verdadeiro aprisionado é incapaz de funcionar e 

por ser protegido, quase não vive experiências, ou de forma muito limitada. A vida passa então a ser vivida 

através do falso self e o resultado é um senso de irrealidade. O falso self é o resultado da excessiva adaptação ao 

meio, enquanto que o verdadeiro self é a expressão da criatividade e espontaneidade. O impulso real só pode 

emanar do verdadeiro self e para que isto aconteça alguém deve assumir as funções defensivas do falso self. 

(1994; p. 36). 

 
22

 O estado primário não integrado é a base para a desintegração. Algo que parece óbvio, diz Winnicott, como a 

localização do self no próprio corpo, não é. Exemplo: de uma paciente psicótica que dizia: “que quando era bebe 

pensava que sua irmã gêmea do outro lado do carrinho era ela mesma. Surpreendia-se quando a irmã ia ao colo e 

ela permanecia onde estava. Seu sentido de self e de outro que não o self, não se desenvolvera” (1945 [1988]; p. 

274). 

 
3
 Através da expressão “mãe suficientemente boa”, Winnicott refere a relação em que a mãe se identifica com o 

seu bebe, proporciona o sentimento que o ama e faz com que acredite que o objeto é criado por ele, 

fundamentando o sentimento de ser. (1966 [1994]; p.37).  

 
4
 O capítulo sobre espaço potencial esclarece o termo: espaço transicional. 

 
5
 Ilusão-desilusão será abordado no capítulo sobre criatividade. 
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sua capacidade de integração. Levando em conta que a criatividade
1
 é originária e vivida pelo 

gesto espontâneo, logo na medida em que um fenômeno ocorre fora da capacidade criativa da 

pessoa, e, portanto, independente de seu gesto, tem um efeito disruptivo, logo, traumático.  

Importante enfatizar que Winnicott não despreza o evento externo que poderia ser 

considerado traumático, mas ressalta que o mais importante é a vivencia subjetiva do 

indivíduo.   

No texto “O conceito de trauma em relação ao desenvolvimento do indivíduo dentro da 

família” de 1965, o autor diferencia o que denomina de trauma grosseiro e de trauma sutil. O 

trauma grosseiro compreende a situação que geralmente choca os adultos, como por exemplo, 

abuso sexual. O trauma sutil é relativo às situações adversas ou obstrutivas no processo de 

amadurecimento e nas relações fundamentais da criança
2
. Neste mesmo artigo o autor enfatiza 

que a família que desempenha adequadamente suas funções, se por um lado, protege a 

criança, por outro, “traumatiza-a”, por meio das falhas adaptativas, contanto que tais falhas 

estejam dentro dos limites da criança suportar conforme o estagio de amadurecimento em que 

se encontra. Segundo Winnicott este seria o “trauma benigno”. Porém, se a falha adaptativa 

for maior que a capacidade de integração e previsão da criança, ocorre o que ele chamou de 

“trauma maligno”.  

Por fim, para definir trauma no contexto desta dissertação teremos em mente o que 

Winnicott chama de trauma maligno seja o grosseiro ou sutil. Mas nomearemos apenas por 

trauma. 

O trauma na visão do autor pode ser compreendido por meio de três categorias: 1ª - 

Ruptura; 2ª –Imprevisibilidade e 3ª –Dependência.  Estas três categorias de trauma são 

relacionadas entre si e tocam aspectos centrais da teoria de Winnicott.   

Primeiramente o autor relaciona o trauma à ruptura da continuidade do ser, tal ruptura é 

derivada de reações do sujeito às intrusões ambientais excessivas e persistentes. Quando a 

reação acontece de forma continuada, a adaptação ao meio torna-se o fator relevante em 

detrimento da ação espontânea, que parte do interior do sujeito. Quando ocorre intrusão ou 

invasão ambiental há demanda causada pelo outro a qual o indivíduo sente-se pressionado a 

responder sem estar preparado por meio de experiências anteriores.   

                                                 
1
 Posteriormente haverá um capítulo destinado exclusivamente ao conceito de criatividade. 

 
2
 Winnicott, D. W; 1965. O conceito de trauma relacionado ao desenvolvimento do indivíduo dentro da família. 

In Winnicott, C.; Shepherd, R.; Davis, M. 1994. Explorações psicanalíticas: D. W. Winnicott. Porto Alegre, 

Artes Médicas. 



37 

 

 

A ruptura na continuidade do ser afeta três dos princípios fundamentais postulados por 

Winnicott. São estes, a criatividade, o processo de amadurecimento e o valor do ambiente. 

Dito de outro modo para este autor destacam-se dois aspectos fundamentais em sua teoria 

como sendo constituintes do sujeito: o contínuo processo de devir e a essencial relação com 

outro ser humano, sem a qual é impossível o indivíduo se constituir como pessoa e viver de 

modo saudável. Nas palavras de Winnicott: “a continuidade de ser significa saúde” 
1
. Ao 

discorrer sobre os estágios iniciais da existência, faz uma analogia entre o ser humano e uma 

bolha, postulando que: “... quando a pressão externa está adaptada à pressão interna, a bolha 

pode “seguir existindo”. Se estivéssemos falando de um bebe humano, diríamos sendo”. A 

partir desta colocação podemos perceber que a continuidade mescla-se com a definição de ser 

no processo de viver. Portanto, a continuidade de ser constitui o modo básico de existência do 

self que é fundamentada na criatividade originária e na espontaneidade do gesto no mundo, 

logo, em continuo processo de inter-relação com o outro. 

Portanto, quando a vivencia é fruto de uma reação do indivíduo e tal reação é contínua, a 

adaptação ao meio torna-se o fator relevante em detrimento da ação que parte do próprio 

sujeito. Neste caso há intrusão ambiental ou invasão que é a demanda que se origina do outro, 

forçando o individuo a responder antes de estar preparado por meio de experiências 

anteriores.  

Costurando este aspecto da teoria winnicottiana com a descrição da bolha vista 

anteriormente, o autor diz: “... se a pressão no exterior for maior ou menor que aquela em seu 

interior, a bolha passará a reagir à intrusão. Ela se modifica como reação a uma mudança no 

ambiente, e não a partir de um impulso próprio. Em termos do animal humano isto significa 

uma interrupção no ser, substituída pela reação à intrusão. Cessada a intrusão, a reação 

também desaparece, e pode haver então um retorno ao ser” (Winnicott. 1988. P. 148). 

Neste ponto será preciso acercar-se da questão do tempo e do nível de 

amadurecimento da criança. Pois se a intrusão não for suficientemente longa e/ou o ego já 

possuir um arsenal de memórias subjetivas que sustentem o ser na ausência do outro, o 

retorno (o resgate da condição que permite o gesto espontâneo ou natural, que se origina de 

dentro do sujeito) é possível. Caso contrário, instalasse uma situação traumática. Este aspecto 

foi elucidado em “O Brincar e a Realidade
2
”. 

                                                 
1
 Winnicott, D. W. Natureza Humana, Rio de Janeiro: Imago, 1990. Pg. 148. 

2
 In “A localização da experiência cultural” (1967) in D. W. Winnicott “O Brincar e a Realidade”, Rio de 

Janeiro: Imago, 1975.  
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Ao apresentar sua teoria da terceira área da experiência humana e da transicionalidade 

e referindo-se ao objeto transicional, descreve o uso do objeto que simboliza a união do bebê 

e sua mãe, no ponto, no tempo, e no espaço, do inicio de seu estado de separação. Neste item 

o autor discute o tema da formação de imagem do objeto e de que maneira a imago do mundo 

interno é mantida viva. É nesta ocasião que Winnicott introduz a importância do fator 

temporal. Sua descrição lembra a definição da analogia com a bolha. Segundo o autor, o 

sentimento de que a mãe existe dura X minutos. Se a mãe ficar distante mais do X minutos, 

então a imago se esmorece e cessa a capacidade do bebê utilizar o símbolo de união.   O 

bebê fica aflito, mas esta aflição pode ser logo corrigida se a mãe retornar em X + Y minutos. 

Porém se o tempo que a mãe ficar distante for X + Y + Z minutos, o bebe ficou traumatizado 

e o retorno da mãe não corrige o estado alterado do bebê. O trauma implica que o bebê 

experimente uma ruptura na continuidade da vida e defesas primitivas se organizam contra a 

repetição da “ansiedade impensável”. “Após a recuperação da privação X + Y + Z o bebê tem 

de começar de novo, permanentemente privado da raiz que poderia proporcionar continuidade 

com inicio pessoal”. (ibid.; p. 135/136).  

A segunda categoria importante para caracterizar o trauma é a imprevisibilidade. Este 

aspecto dá ênfase ao fator tempo. Para Winnicott “Trauma é um impacto do meio ambiente e 

da reação do indivíduo a ele, que ocorre anteriormente ao desenvolvimento, por este 

indivíduo, de mecanismos que tornem o imprevisível, previsível”. (1967/ 1975; p. 155). O 

resultado do trauma é a distorção significativa do processo de amadurecimento. 

Na medida em que o desenvolvimento psíquico se processa, as vivencias armazenam-se 

na memória e constituem e organizam o ego que vai expandindo sua capacidade em lidar com 

o mundo. Quanto mais amadurecido, mais o indivíduo desenvolve recursos que o habilitam a 

lidar satisfatoriamente com a diversidade de eventos que a vida lhe apresenta, e que poderiam 

ser considerados traumatizantes, sem adequado nível de amadurecimento. Neste sentido 

Winnicott caracteriza a ideia de trauma como “uma experiência contra a qual as defesas do 

ego foram insatisfatórias no estágio de desenvolvimento emocional na ocasião” (1967/1994; 

p. 155).  

Notando que no início da vida é a mãe, ou cuidador que desempenha a função de ego 

do bebê, ela é o escudo protetor e filtra os estímulos na medida da capacidade do bebê. No 

caso da criança, é a família que fornece o ambiente “previsível médio”. A parentalidade 

suficientemente boa apresenta o mundo em pequenas doses para os filhos, tornando previsível 

à criança o que seria imprevisível, sem este cuidado. Em contrapartida, para Winnicott (1952), 
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a adaptação variável em decorrência a imprevisibilidade do ambiente é traumática e anula o 

efeito positivo das ocasionais em que o bebê teve acesso à adaptação extremamente sensível.  

O autor enfatiza o aspecto tantalizador
1
 que a imprevisibilidade acarreta e ressalta o fato 

que a loucura da mãe cria um ambiente traumático para a criança. No extremo fracasso, num 

artigo de 1963, “Dependência no cuidado do lactente, no cuidado da criança e na situação 

psicanalítica” (Winnicott. 1963 [1983]). O autor refere-se a psicose como uma doença 

proveniente da deficiência ambiental: “O ponto principal é que estas falhas são imprevisíveis; 

não podem ser consideradas pelo lactente como projeções, porque este não chegou ainda ao 

estágio de estrutura do ego que torna isto possível e  resultado é o aniquilamento do 

indivíduo. A continuidade de sua existência é interrompida” (1967/1975. p. 231). Aqui 

podemos verificar explicitamente a ligação das duas categorias tratadas até agora, a ruptura e 

a imprevisibilidade.  

 A terceira categoria referente ao trauma é a dependência. Segundo Winnicott: “O trauma 

varia de significado de acordo com o estágio do desenvolvimento emocional da criança” 

(1965; p.113). Podemos compreender que na fase inicial da vida, fase em que a dependência é 

extrema o trauma refere-se a uma quebra de confiança no ambiente, pois neste estágio o bebe 

ainda não tem um aparato psíquico suficientemente desenvolvido para viver a experiência de 

ilusão e criar o mundo. O extremo traumático origina o aniquilamento da possibilidade de ser 

e acarreta uma organização defensiva patológica para proteger o self de ansiedades primitivas 

e que “algo do real” é imposto ao bebê, antes que ele tenha constituído o “real”, ou, dito de 

outro modo, que a mãe ambiente (estar ao lado velando) primordial nesta fase é substituída 

por uma mãe objeto (intrusivo-invasiva) e o bebê não encontra nela gesto que o busque.  

Compreendendo melhor este elemento temos que quando Winnicott fala da mutualidade 

que é a comunicação sem palavras, o que caracteriza a relação mãe bebê nos primórdios da 

existência
2
, o autor diz: “a comunicação silenciosa é uma comunicação de confiabilidade que 

protege o bebê quanto às reações automáticas às intrusões da realidade externa, com estas 

reações rompendo a linha de vida do bebê e constituindo traumas... quando os bebês foram 

significativamente desapontados , levam consigo a experiência de ansiedade impensável ou 

                                                 
1
 (ser atormentado com a visão de algo desejado, mas inalcançável; é o ato de ser provocado, suscitando 

expectativas que são repetidamente desapontadas; Este termo origina-se da mitologia grega, Tântalo seria o rei 

da Frígia, região do Noroeste da Ásia Menor, lançado ao Tártaro, o inferno grego, e condenado ao suplício da 

sede perpétua (suplício de Tântalo: sofrimento causado por coisa ardentemente desejada, e que parece prestes a 

obter-se, mas que escapa sempre). Este castigo consistia na impossibilidade de Tântalo saciar a sua sede e a sua 

fome por as águas escoarem e os ramos das árvores de fruto se afastarem com o vento sempre que tentava 

chegar-lhes) Fonte: Graves, R. “O Grande Livro dos Mitos Gregos”. Ediouro; Rio de Janeiro; 1955, 1960/2008.  
2
 D. W. Winnicott. “A experiência mãe-bebê de mutualidade” (1965) in Winnicott, Clare e al. Explorações 

Psicanalíticas: D. W. Winnicott. Porto Alegre; Artes Médicas. 1994. 
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arcaica” (1965. P. 201). Este é o caso de uma comunicação traumática, pois, onde deveria 

haver holding e comunicação silenciosa há intrusão ambiental. São casos de bebês que muito 

cedo experimentam trauma e já iniciam a vida alterados em seu self, organizam-se em termos 

de cisão em sua personalidade.  

Discorrendo sobre a questão do trauma no processo de amadurecimento, Winnicott aponta 

que podem ocorrer traumas originários por naturezas diversas: desadaptação ambienta brusca; 

o ambiente que persiste ser primordial e atua de forma desencontrada a demanda da criança e 

o outro que se ausenta quando sua presença é extremamente necessária para a constituição da 

criança. Em consequência, a criança pode acabar desenvolvendo diversos graus de 

comprometimento em sua limitação numa unidade autônoma e independente, na integração de 

sua agressividade, na constituição de sua conduta ética e moral, em sua capacidade para 

relacionar-se o que implica a falta de confiança básica no mundo e em si, e assim por diante. 

Winnicott enfatiza que “o trauma é aquilo que rompe a idealização de um objeto pelo ódio 

do indivíduo, relativo ao fracasso desse objeto em desempenhar sua função” (1965. P. 113). O 

autor refere-se ao trauma como quebra de fé, porque o individuo havia desenvolvido a 

capacidade de acreditar e, então o meio fracassa. Este fracasso inesperado desencadeia como 

que um “susto” que rompe a fé e a confiança no mundo e em si. Então o “ambiente persegue 

pelo fato de atravessar as defesas” (Ibidem. p. 114). Neste caso o ódio é do objeto “bom”, e 

não pode ser vivido como ódio (portanto é desintegrado, permanece fora da ambivalência).  

Winnicott considera o trauma como sendo “a destruição da pureza individual por uma 

intrusão súbita e imprevisível de fatos “reais”, e pela geração de ódio no indivíduo, ódio do 

objeto bom experienciado não como ódio, mas, delirantemente, como sendo odiado” (ibidem. 

P. 114).  

Até este ponto pudemos constatar que a desconsideração por parte do adulto daquilo 

que ocorreu com a criança – Tal como o desmentido de Ferenczi – e a experiência que retira a 

criança do “lugar que lhe cabe de direito” são razões para o trauma nestes dois autores 

(Ferenczi e Winnicott).  

O trauma é um dos conceitos centrais na clinica de Massud Khan. Na procedência direta 

com o pensamento winnicottiano, de quem Khan se considera herdeiro, o trauma se desloca 

do âmbito da sexualidade para o do ego, da área de realização de desejos para a das 

necessidades, segundo Green (em Khan; 1984) “perde sua dimensão dramática para inserir-se 

num tecido de microtraumatismos cujas sequelas se parecem menos com a cicatriz de um 

ferimento que com um processo de esclerose que estrangula o desenvolvimento do ego” 

(Khan, 1984; p. 7).  
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 Masud Khan encontra em “Além do principio do prazer” (Freud, 1920) o conceito do 

trauma formado a partir da incontrolável inundação de estímulos vindos do mundo externo. 

Neste artigo Freud fala sobre a importância da formação de uma “crosta”, barreira ou escudo 

protetor que seja capaz de salvar o organismo vivo dos estímulos invasivos, vindos do 

exterior. A ideia de trauma neste contexto relaciona-se, tanto em Freud quanto em Khan, com 

o atravessamento dessa barreira de proteção por uma quantidade transbordante de estímulos, 

ante os quais os esforços defensivos numa tentativa de controle e ligação dessas quantidades, 

fracassam. Podemos dizer que o sujeito é atravessado pelos estímulos. É nesse contexto que 

Khan posiciona o trauma, que se constitui a partir da falha do outro, em especial em relação à 

falha da mãe, ou cuidador, em sua função de escudo protetor, imprescindível ao self, para que 

a pessoa possa se tornar ela mesma.     

 Para Khan dois aspectos fundamentais contribuem para a formação do trauma: 1- a 

falha do escudo protetor; 2- A ideia do trauma cumulativo. Segundo Khan o trauma 

cumulativo será resultado das fendas observadas no papel da mãe, como escudo protetor 

durante o percurso de desenvolvimento infantil, que abrange desde a infância até a 

adolescência em todas as fases em que a criança necessita da mãe como ego auxiliar para 

sustentar as funções do próprio ego ainda imaturas e instáveis. De tal modo, o trauma 

cumulativo provém das tensões que a criança experiencia em sua dependência de ego 

relacionado à mãe como seu escudo protetor e ego auxiliar. (Khan; 1984) 

 O trauma cumulativo que acontece no convívio com uma mãe intrusiva, pouco 

acolhedora e não contém os excessos das pulsões, produz repetidas “fendas” que se acumulam 

invisível e silenciosamente sem demarcar os acontecimentos traumáticos e, portanto, 

impedindo que a memória registre e ressignifique. Os estragos decorridos pela omissão da 

mãe em sua função, seja por intromissão, simbiose, rejeição ou falta de holding, poderão 

instalar clivagens como forma de defesa num ego em pleno desenvolvimento e ainda 

prematuro, causando o desequilíbrio na integração dos impulsos agressivos, uma 

“independência precipitada”, um retardo da desilusão
1
, e do luto, uma catexização da 

realidade interna e externa, a “impossibilidade da função sintética”, dificuldades nas 

“vicissitudes de desenvolvimento do ego corporal da criança e do bebe”, questões que 

                                                 
1
 Teoria winnicottiana: “Pelo fato da mãe reaver seu sentimento de self, assim emergindo do estado de 

preocupação materna primaria, ela desadapta-se e falha. Isto participa do processo de desilusão do bebe, e deve 

ocorrer para que um desenvolvimento saudável seja desencadeado... O bebe só é capaz de alcançar o final do 

processo de desilusão se já experimentou a ilusão de ser Deus, o criador do mundo... Se a ilusão tiver um 

término apressado, ou seja, antes do bebe estar preparado para reconhecer este fato, provavelmente ele sofrerá 

um trauma” (Abram; 2000; p. 160). 
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impedem a diferenciação ego-id, bloqueia a integração de um sentido de self e a organização 

do ego corporal. (1984; p. 70). 

 Em compensação, segundo as ideias de Winnicott difundidas por Khan, quando a mãe 

age como um escudo protetor, isto é, se ela emprestar as funções do ego ao bebe, permitirá o 

amadurecimento das funções autônomas do ego da criança nos processos pulsionais, 

impedindo a conscientização precoce e imatura da dependência materna (dependência 

fundamental nos primórdios da constituição do ego); a mãe então permite que haja projeções 

sobre si dos estímulos internos desagradáveis combatendo-os e mantendo na criança a ilusão 

de onipotência e conforto; a mãe beneficia a integração do psiquismo, isto é, a diferenciação 

entre id e ego e entre a realidade interna e externa; e por fim, por meio do entrelace e da trama 

de todos estes elementos, a mãe promove a passagem da dependência primária à dependência 

relativa, rumo à independência. 

 Caso sobrevenha o processo do trauma cumulativo a consequência é o falso self. Um 

self que fora atravessado por clivagens e dissociações, por isso produz distorções na 

integração e autonomia do ego
1
 e o sentimento de um self não real. Para Khan, a 

importância do trauma cumulativo é a possibilidade de identificar a distorção de ego, o 

distúrbio psicossocial e a falha ambiental que estão vinculadas às necessidades anacliticas do 

bebe e da criança. Khan adverte para não culpabilizar unicamente a mãe, mesmo que a 

ausência desta exerça um papel absolutamente relevante na condição traumática, para ele é 

fundamental levar em conta que outros fatores também estão em jogo, tais como: o papel do 

ambiente, a sensibilidade do próprio bebe, suas exigências, etc. 

 A partir deste conhecimento, ainda resta à pergunta: Como resgatar distorções do ego 

e do self gerada pelo trauma cumulativo? (Uchitel; 2004; p. 106). Segundo Khan a 

experiencia relacional com uma pessoa sensível ao sofrimento é fundamental para reconstituir 

a natureza e o emprego do trauma cumulativo provenientes das tensões e invasões sofridas no 

psicossoma da pessoa.  

 A experiencia relacional com uma pessoa sensível permite o descongelamento da 

situação de fracasso, a possibilidade de gerar a comunicação entre as partes cindidas pela 

                                                 
1
 Winnicott distingui as palavras self de ego. A ideia inicial sobre o ego, cunhada por Freud (1930), que é parte 

do id, cede lugar a um ego que existe desde o inicio, o qual se consolida gradualmente por intermédio do ego da 

mãe. O termo Self, não possui uma definição precisa, seu sentido vincula-se “a constituição de uma unidade” 

com a tentativa de “sentir-se real” com as “forças básicas do viver individual”. Diz Winnicott: “Para mim, o self 

não é o ego, é a pessoa que é eu, que é apenas eu, que possui uma totalidade baseada no funcionamento do 

processo de maturação... O self tem partes e na realidade é constituído dessas partes. Elas se aglutinam... 

ajudado... pelo meio ambiente humano... O self se descobre naturalmente localizado no corpo... se reconhece 

essencialmente nos olhos e na expressão facial da mãe e no espelho que pode vir a representar o rosto da mãe...” 

(1950 [1994]; p. 36)  
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clivagem, ou de self conflitantes, a recuperação do sentindo do self, o reconhecimento e a 

aceitação do verdadeiro self, a autonomia do ego, e a possibilidade de sentir como próprias às 

necessidades e os desejos. “Como encontrar-se a si mesmo?” Pergunta Khan. “Impossível 

encontrar-se sem o outro”. (Uchitel; 2004; p. 107). 

  O traumatizado é aquele cujas impossibilidades ou insatisfações das necessidades 

iniciais impediram a constituição de um self, ou, no mínimo, de um self coeso. Como então 

resgatá-lo? Através da experiencia relacional, uma vez que, se por um lado é na relação com o 

outro, que representa nosso ambiente, é que somos traumatizados, fragmentados ou 

desintegrados, também por meio desta mesma via, através da relação com o outro sensível ao 

nosso sofrimento, é que nos constituímos, nos integramos e resgatamos nosso verdadeiro self. 

Podemos compreender que a experiencia relacional pode ser traumatizante e ao mesmo 

tempo, destraumatizante. Lembra-me o veneno e o antídoto, ambos geram a doença e a cura 

(grifo meu).  Em nosso caso, Roberto parece ter vivido um tipo de experiência que o retirou 

de seu lugar originário de constituição, lançando-o para uma experiência de ruptura, que 

parece ter originado uma organização defensiva antissocial. Vejamos o que Winnicott nos 

ensina à respeito dessa situação.  

Winnicott introduziu este conceito na psicanálise esclarecendo que a tendência 

antissocial não é um diagnóstico, mas é uma forma continuada do comportamento humano 

que em maior ou menor grau, todos os indivíduos podem apresentar, em determinadas 

situações de vida. 

 O ambiente é fundamental na constituição do sujeito, segundo Winnicott: “Uma 

criança passa privação quando passam a lhe faltar certas características essenciais da vida 

familiar” (2002 [1956] p. 138) e isto faz com que o indivíduo que vive em um ambiente 

faltante de elementos facilitadores para sua constituição impele alguém, por meio de pulsões 

inconscientes, a encarregar-se de cuidar dele. Inconscientemente a pessoa solicita alguém 

tolerante, compreensível e paciente que cuide dela e se não encontra, apresenta o 

comportamento antissocial como um sinal de alerta ou um grito de socorro, para que o 

ambiente se mobilize para fornecer.  

A partir desta colocação podemos compreender a tendência antissocial como um sinal 

de esperança. Em contrapartida, a ausência de esperança manifesta-se quando a criança que 

sofreu privação, não apresenta o comportamento antissocial. O problema é que as pessoas, de 

um modo geral, sentem-se constrangidas e apresentam dificuldades em discernir a esperança, 

pois ninguém gosta de ser roubado. Por isso, os momentos de esperança são constantemente 

desperdiçados e esvaecem em decorrência à má administração e intolerância. De tal modo, 
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fica claro que o tratamento da tendência antissocial não é a psicanálise em si, mas a 

possibilidade de enxergar o pedido de ajuda subjacente e ao mesmo tempo gritante, na pessoa 

antissocial, e então, administrar e ter a sensibilidade em ir ao encontro no momento de 

esperança correspondendo a ele.  

 Quando ocorre a tendência antissocial é sinal que houve uma perda e só podemos 

perder algo que um dia tivemos. O desapossamento é diferente de uma simples carência, 

porque houve a perda de algo positivo na experiencia da criança até uma determinada data em 

que foi retirado e tal retirada estendeu-se por um período maior de tempo que a criança podia 

manter viva a lembrança da experiência.  

  Segundo Winnicott existem duas direções na conduta tendência antissocial, uma em 

direção ao roubo e outra em direção a destrutividade. No roubo a criança procura algo em 

algum lugar e ao não encontrar procura noutro lugar. Isto quando tem esperança. Na outra 

direção há destrutividade em que a criança provoca reações ambientais que é uma maneira de 

“pedir” uma moldura cada vez mais ampla, de um modelo que teve seu primeiro exemplo nos 

braços da mãe, depois se ampliou ao corpo da mãe, a relação parental, ao lar, a família para 

além da nuclear, a escola, a localidade com as delegacias policiais e por fim ao país com suas 

leis.  

        A destrutividade acontece quando a criança está em busca de estabilidade ambiental 

que suporte a tensão resultante do seu comportamento impulsivo. Ela está em busca do 

fornecimento ambiental que perdeu, a criança procura a atitude humana na qual possa confiar 

para que tal confiança dê a ela liberdade para se movimentar, agir e se excitar. Só pode ser 

livre para exercer o próprio devir aquele que desenvolveu confiança no mundo e em si.  

  Segundo Winnicott o furto, que seria a primeira direção da tendência antissocial, está 

associado à mentira. No caso da criança que furta um objeto, ela não está desejando o objeto 

roubado em si, mas a mãe, sobre quem ela sente que é sua por direito. Tais direitos derivam 

do fato que do ponto de vista da criança a mãe foi criada pela criança, uma vez que a mãe 

satisfaz a criatividade primaria desta e converte-se no objeto que a criança estava disposta a 

encontrar. 

 A união dessas duas tendências está na criança e representa a disposição para a 

autocura, ou seja, a cura no sentido da não dissociação de instintos. Logo, a tendência 

antissocial é favorável, uma vez que indica potencialidade de recuperação. 

 Cada sintoma específico da tendência antissocial possui seu significado e valor 

específico, podendo ser consciente ou não. Diante disso, notamos que um dos primeiros sinais 

de tendência antissocial é a avidez estreitamente ligada à inibição do apetite. A avidez é uma 
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tentativa de compensar a privação. A avidez ou voracidade é a compulsão em buscar a cura 

para a privação no ambiente. O mesmo com relação ao furto que é a compulsão em resgatar o 

objeto perdido, e à vadiagem que é a compulsão em sair sem objetivo em busca do ambiente 

faltante. O furto é uma reação centrípeta (que se dirige ou se volta para o centro de si), e a 

vadiagem uma reação centrifuga (que se dirige ou se volta para fora) à privação.    

 O momento de esperança acontece quando a criança se dá conta de um novo ambiente 

que possui alguns elementos de confiabilidade, então ela experimenta um impulso que 

podemos chamar de busca do objeto. Ela reconhece que está prestes a se tornar implacável ou 

insensível e, portanto a criança agita o ambiente num esforço para alertá-lo ao perigo que se 

incide dentro dela, este movimento é motivado pela esperança que o ambiente se reorganize 

para tolerar o incomodo.  

Se a situação se mantém, o ambiente precisa ser testado repetidamente em sua 

capacidade para tolerar o incômodo com a finalidade de reconhecer o aspecto positivo da 

tendência antissocial e então prover e resguardar o objeto que é procurado e encontrado. 

A tendência antissocial apresenta-se em diferentes graus. Num caso favorável em que 

não há excesso de loucura, compulsão inconsciente ou organização paranoide, as condições 

favoráveis com o tempo podem habilitar a criança a encontrar e amar uma pessoa, em vez de 

continuar a busca por meio de reinvindicações dirigidas a objetos substitutos que perderam 

seu valor simbólico. No próximo estágio, se tudo vai bem, a criança pode sentir desespero 

numa relação, em vez de esperança apenas. Mais a frente disso, após testes de confiabilidade 

em que a criança aplica à pessoa com potencial de fornecer o ambiente necessário, há a 

possibilidade real de uma vida para a criança. Quando um cuidador conduz a criança através 

de todos estes processos, esta pessoa cura a criança.  

Por fim, o tratamento da tendência antissocial não é a psicanálise. Segundo Winnicott: 

“É o provimento de cuidados à criança que pode ser redescobertos pela própria criança e nos 

quais ela pode experimentar de novo os impulsos do id, com possibilidades de testa-los. A 

estabilidade do novo suprimento ambiental que dá a terapêutica” (Ibid.; p.147). É primordial 

que a criança experimente os impulsos do id para que façam sentido ao se ligarem ao ego. A 

ligação do id e do ego de uma criança que sofreu privação só acontece através do apoio da 

relação com o cuidador.  

Podemos concluir que de acordo com este estudo, é o ambiente que deve dar nova 

oportunidade à ligação egóica, uma vez que a origem da tendência antissocial está na falha 

ambiental. Este texto explicita a importância vital do outro na constituição do sujeito.  
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III - TECENDO A MALHA ENTRE O QUE FOI CONVERSADO SOBRE 

TRAUMA, TENDÊNCIA ANTISSOCIAL E A HISTÓRIA DE ROBERTO 

 

De acordo com Freud trauma refere-se a acontecimentos externos que rompem com o 

estado anterior do psiquismo provocando desarranjo nas formas habituais de funcionar e 

requer uma nova ordenação do mundo. De um modo geral pudemos observar no curso dessa 

história tal situação acontecer na vida de Roberto Carlos em vários momentos: 1º: Quando foi 

deixado pela mãe na FEBEM ficou extremamente impressionado ao sentir-se esquecido por 

ela que é a pessoa confiável na vida de Roberto; 2º: Aos sete anos de idade, quando já estava 

organizado e adaptado no pavilhão das crianças menores (inventando histórias para receber 

regalias) teve que mudar de setor e reaprender a conviver com os mais velhos, neste momento 

Roberto se viu sem recursos e precisou reorganizar o seu jeito de ser. Ali, diferentemente do 

que acontecia no pavilhão dos menores, o menino apanhava constantemente, era posto na 

solitária com frequência e os responsáveis tratavam as crianças de forma agressiva por meio 

de xingamentos, surras e severos castigos; 3º: A situação mais traumática que desestabilizou a 

organização psíquica de Robert foi o abuso sexual.  Nesta ocorrência Roberto Carlos além de 

ter sido rejeitado em sua tentativa de integrar-se ao grupo, foi frustrado, excluído, zombado, 

ridicularizado, desiludido, e invadido da forma mais intrusa que um ser humano poder ser: 

psíquica, emocional e fisicamente por meio de violência. Estas ocorrências tiveram a força de 

romper o estado de organização do psiquismo de Roberto e conduzi-lo à árdua tarefa de 

desenvolver uma nova ordenação do mundo. O menino passou pelos três atributos presentes 

na definição médica que Freud manteve sobre o termo trauma: o choque violento, o 

dilaceramento da ferida psíquica e as consequências sobre o conjunto da organização.  

Podemos constatar que as situações traumáticas vividas por Roberto Carlos condizem 

com a concepção econômica postulada por Freud sobre o trauma porque em pouco espaço de 

tempo o menino passou por grandes excitações, como vimos, ao ser deixado na FEBEM, ao  

mudar de setor e ter que se haver com os meninos maiores e na situação em que sofreu 

violência sexual. O afluxo de excitações foi demasiado em relação a tolerância do aparelho 

psíquico do mesmo modo o principio de constância fracassou já que não foi possível 

descarregar tamanha perturbação. 

É interessante observar que nem tudo parece ter sido traumático na visão de Roberto 

na fase em que era interno na FEBEM, pois, após algum tempo fugindo, vivendo na 

desproteção e no desamparo das ruas, roubando, sendo capturado e apanhando, o menino 

parece ter se “acostumado” à situação. O espaço de tempo que viveu desta maneira parece ter 
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sido amplo suficiente para “calejá-lo”, ou podemos pensar que foram suas defesas que o 

ajudaram a não ver o lado trágico da situação, pois segundo seus relatos no filme e na 

entrevista concedida ao programa do Jô Soares, estas situações lhe pareciam como 

“brincadeiras de criança”. Como disse, podemos supor que o menino organizou-se 

defensivamente para tolerar a situação por razão da crueldade dos fatos do tempo que 

perdurou.  Roberto passou algum tempo vivendo desta maneira que se estendeu até o 

momento do ápice traumático que foi quando sofreu o abuso.  

Encontramos aqui mais duas características a respeito do que Freud teoriza sobre 

trauma, o primeiro aspecto são as condições psicológicas em que se encontrava Roberto que 

ainda era criança e ficou chocado e assustado ao sentir-se “esquecido” pela mãe. Esta conduta 

não condizia com o repertório dos comportamentos que a mãe dispensava ao filho e, portanto 

ele não sabia lidar com esta situação que o deixou profundamente impressionado. A idade em 

que foi violentado culmina com o início da puberdade, ele entrava na pré-adolescência. Ainda 

não estava psiquicamente preparado para lidar com as questões sexuais de forma 

minimamente madura, e neste ponto podemos enfatizar que a violência sexual é uma situação 

traumatizante para a grande maioria dos seres humanos, inclusive as sexualmente maduras e 

experientes
1
.  O segundo aspecto, relaciona-se ao que Freud propõe sobre o conflito psíquico 

que impede o sujeito de integrar na sua personalidade consciente a experiência que vive, 

portanto usa a defesa – Roberto Carlos, diante da situação traumática defende-se atacando, 

roubando, agredindo em resposta ao ambiente e, portanto desenvolvendo o falso self.   

 Segundo Freud conforme o modelo de vesícula viva, quando o excesso de excitação é 

tal que não consegue ser contido na “capa protetora” atravessa-a e o indivíduo apresenta 

compulsão a repetição como tentativa de dominar o excesso de excitação ocasionado pelo 

trauma. No percurso da história notamos Roberto repetir a agressividade sofrida ao roubar, 

como a maneira encontrada para repetir a situação de dominar o sentimento de ter sido 

roubado, afinal, o menino sentia que lhe roubaram o lar, a mãe e seus direitos em ser 

considerado e legitimado em sua singularidade. Em outra ocasião, Roberto Carlos relata no 

devaneio que contou a Margherit, o sonho em ser bandido, neste sonho ele repete a situação 

em que foi deixado pela mãe, ele também repete no sonho de seu próprio devir o desejo em se 

tornar bandido e ingressar para a gangue do Cabelinho de Fogo, outra manifestação da 

compulsão a repetição pode ser evidenciada diante das inúmeras vezes que Roberto foge 

como tentativa infrutífera de dominar o medo, a humilhação, a dor e os castigos de ser 

                                                 
1
 Nota da autora: ideia formada a partir de meus atendimentos clínicos. 
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capturado pelos polícias lembrando a situação descrita por Freud da brincadeira de seu neto – 

Fort Dá
1
, e dos sonhos recorrentes dos traumatizados da guerra. 

 Em Inibição, Sintoma e Angustia, Freud considera o ego desencadeador de angustia e 

o sujeito então pode se ver atacado tanto de dentro quanto de fora, na história de Roberto 

podemos observar tal situação quando o então pequeno Roberto Carlos passa a primeira noite 

na FEBEM. O bedel manda o menino parar de “miar”, tendo em vista que o que o bedel 

chamava de miado eram os gemidos do menino sentindo-se esmagado entre sua angustia que 

brotava do mundo interno e seus temores vindos do mundo externo na primeira noite em que 

dormia fora de casa e num lugar estranho, tão estranho que quando a criança chora não recebe 

o acolhimento que por meio do choro pede, mas ao invés disso, uma repreensão de forma 

zombeteira. 

 Freud fala sobre a castração como situação traumática e ressalva que basta uma 

degradação econômica, para este trauma ser vivido em termos de perda de objeto – Roberto 

sentiu ter perdido a proteção materna, sentindo-se desamparado, posteriormente perdeu as 

regalias conquistadas no pavilhão das crianças menores, perdeu a autoestima ao ser chamado 

de irrecuperável, perdeu o sonho, a aspiração e a fantasia de entrar para a turma do Cabelinho 

de Fogo quando procurou-os na esperança de ser integrado, sentir-se poderoso, obter 

prestígio, fazer valer o seu sonho e sentir-se fálico pertencendo ao grupo, e, por fim, seu 

mundo se despedaça no “teste” que lhe aplicam transformam-no em “mulherzinha” que no 

contexto representa o castrado, sem poder, sem falo e submisso na situação em que o menino 

foi esmagado pelo sentimento de impotência. Roberto ao ser violentado sentiu ter perdido a 

sua potencia em todos os aspectos, uma vez que aquilo que valorizava até então, perdeu o 

sentido. Estas perdas evidenciam o trauma de castração. 

 Em suma na relação entre as teorias de Freud e esta história, constatamos as três 

exigências que o autor considera para caracterizar uma situação traumática presentes na 

história de Roberto Carlos: 1- Impacto que Roberto sofreu na situação traumática, ao ser 

deixado pela mãe e ao mudar de setor na FEBEM, assim como também ao ser capturado, 

surrado, e jogado na solitária; 2- O fator surpresa aparece na história na situação em que viu 

sua mãe indo embora da FEBEM, e assusta-se com isso: “Minha mãe se esqueceu de mim”, 

                                                 
1
 Freud relata, em Além do Princípio do Prazer (1920), o brincar de seu neto. Na ausência de sua mãe, jogava o 

carretel (o carretel do neto de Freud tem um fio de ligação com sua mãe) para fora de seu berço ao mesmo tempo 

em que emitia um som “ooooó”. Depois o puxava alegremente de volta para si pelo barbante amarrado ao 

mesmo, emitindo um “dá”. Freud interpreta esses sons emitidos por Ernst como longe/aqui (fort/da na língua 

alemã). Comenta ainda que a repetição e a satisfação pareciam ser mais intensas quando o carretel era jogado 

longe (fort) em comparação com o puxá-lo de volta aqui (da) – Porque a cada vez que o neto jogava o carretel 

criava um mundo para si. 
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ao ingressar no setor dos mais velhos e chocar-se ao constatar que a tática anterior utilizada 

para receber regalias não funcionava mais. Também na expectativa na certeza de ser inserido 

no grupo ao entregar o dinheiro roubado de Margherit para Cabelinho de Fogo, mas, em 

oposição, foi abusado, sofrendo grande desilusão, e 3- A ruptura da Barreira de Proteção 

aparece em todas estas situações e culmina ao deitar-se nos trilhos do trem para ser 

massacrado, sinal evidente que a barreira de proteção rompeu-se. 

 Em Sandor Ferenczi vemos que a negação por parte do adulto a respeito do acontecido 

com a criança suscita no infante intensa vivencia traumática. A negação dos acontecimentos 

impactantes na vida de Roberto foram negados pelos adultos em várias ocasiões: Quando não 

levam em conta sua tristeza ao chorar durante a primeira noite na instituição; As surras e 

castigos recebidos na captura são uma negação do pedido de socorro subjacente as fugas; 

Quando olham para ele enxergam um menino irrecuperável, e assim o denominam, isto é uma 

negação por parte do adulto da capacidade de recuperação do menino e do resgate do aspecto 

melhor de si mesmo. Ou seja, os outros perderam a esperança e desistiram de Roberto antes 

que isso fosse realidade, tirando-o assim do seu lugar por direito. Por fim, quando Roberto 

Carlos pôde ser reconhecido e legitimado em seus sentimentos e suas capacidades por meio 

de Margherit, este gesto foi transformador para Roberto. 

 Ferenczi escreve o artigo “Confusão de línguas” – expressão utilizada para explicar 

uma das origens do trauma, e que diz respeito a confusão entre a linguagem da ternura, 

referente a sexualidade infantil ingênua, e a linguagem da sexualidade adulta culposa – 

Roberto Carlos sofreu a “confusão de línguas” de forma bem mais violenta da descrita por 

Ferenczi, quando aproximou-se do grupo de meninos mais velhos esperando receber 

acolhimento, receptividade e adesão ao grupo, mas ao invés disso recebeu um ato de violência 

sexual.   

O trauma segundo Ferenczi modifica o eu, já que o impacto destrói o eu interior e 

surge uma nova formação que por não poder modificar o externo, modifica a si mesmo para, 

melhor aguentá-la - Ter sido institucionalizado modificou Roberto, e como constatamos isso? 

Primeiro por ele tornar-se reação ao ambiente intrusivo, um exemplo disso foi começar a 

roubar e desenvolver a conduta antissocial. Constatamos essa conduta na agressividade hostil 

com que Roberto Carlos trata Margherit na primeira visita a sua casa terminando por 

empurra-la e rouba-la, conforme teoriza Ferenczi podemos supor que ele age assim por estar 

com o ego estragado uma vez que esta conduta destoa da maneira que posteriormente torna-se 

afetivo, confiável, desenvolve a capacidade de preocupar-se com Margherit e defende-la. 
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Tudo isto só se tornou possível quando deixou de sofrer a excitação externa tão insuportável a 

ponto de necessitar estragar o próprio ego (usando os termos de Ferenczi) para suporta-la.    

  Ainda em Ferenczi vimos que a criança defende-se por meio da adaptação e acomodação, 

clivando-se e perdendo partes de si através da identificação com o agressor, o que levou 

Ferenczi a compreender o psiquismo traumatizado como aquele formado de id e superego, 

deixando de fora o ego e suas funções – Roberto Carlos dependia dos meninos maiores, 

identificava-se com eles e desejava ser como eles, representados pela turma do Cabelinho de 

Fogo. Em várias ocasiões da história podemos perceber que Roberto Carlos estava entre id e 

superego uma delas é a que o fez roubar e agredir Margherit em sua primeira visita a casa 

dela, quando o menino demonstrava claramente que não sentia vontade de ir a casa de 

Margherit, mas só foi até lá para roubar “a trouxa” por provocação dos amigos – age instigado 

pelo superego, mas antes sacia a fome, então parece estar agindo sob o instinto do id. Roberto 

nesta fase vai deixando de fora o ego e suas funções. 

 Por fim, Ferenczi diz que destraumatizar é reconhecer e legitimar o “real traumático” 

integrando as partes cindidas. Para destraumatizar é necessário elaborar a história em primeira 

pessoa, com as “coincidências, as diferenças e originalidades”, isto foi propiciado por 

Margherit que lhe deu a possibilidade de destraumatizar-se contando e ouvindo a própria 

história, e por meio de sua escuta ativa, interessada e acolhedora, Margherit reconhece e 

ajuda-o a reconhecer o real traumático, proporciona a experiência de não ser negado, mas, o 

contrário, Roberto, finalmente, pôde ser legitimado, e reconhecido por um adulto.  

Para Winnicott o trauma acontece quando a experiencia subjetiva foi impedida e o sujeito 

é atravessado pela situação como no caso de Roberto Carlos, na circunstância em que a mãe 

deixa-o na instituição sem despedir-se e ele sente-se esquecido. Esta situação ficou fora da 

capacidade criativa de Roberto e o menino permaneceu apartado de sua capacidade de 

integração sem poder organizar tal ocorrência. Sabendo-se que a criatividade primária é 

originaria e vivida por meio do gesto espontâneo, quando ocorre algo além da capacidade 

criativa e independente do gesto espontâneo, como no caso de Roberto, tem efeito disruptivo 

e, portanto, traumático. Este episódio pode ser considerado um trauma maligno, segundo os 

conceitos winnicottianos de trauma, pois, a falha adaptativa foi maior que a capacidade de 

integração e previsão do então pequeno Roberto Carlos. Na ocasião do abuso sexual sofrido 

por Roberto, podemos também observar o trauma grosseiro na linguagem deste autor. 

A primeira ruptura acontece na situação já mencionada anteriormente, ao ser deixado na 

instituição sem esclarecimentos, o menino primeiramente chora. Este choro pode ser 

compreendido como o impacto que a ruptura causa na criança antes de poder reagir. Após 
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algum tempo Roberto reage, mentindo sobre sua saúde, e se “fazendo de coitado”, tal reação, 

se por um aspecto é criativa, por outro é resultado da invasão ambiental, o menino não estava 

preparado por experiências anteriores a demanda ambiental invasiva uma vez que houve uma 

quebra brusca no fluir natural de boas experiências em sua vida.   

Não podemos esquecer que quando Roberto entrou para FEBEM já estava num nível de 

amadurecimento em que ainda precisava da mãe, mas ao mesmo tempo já tinha um arsenal de 

memórias subjetivas que o sustentavam na ausência dela. Portanto, Roberto possuía alguns 

recursos para resgatar a condição que permite o gesto espontâneo e natural, este que se origina 

dentro do sujeito, e vemos isto acontecer no momento que Roberto encontrou dentro de si a 

possibilidade de inventar histórias, inicialmente criando doenças, essa reação ao ambiente 

parece já estar vinculado ao seu gesto espontâneo, uma vez que na fase adulta ele se tornou 

um dos maiores contadores de histórias do mundo.  

O conceito de trauma em Winnicott abrange a questão da ruptura e imprevisibilidade. 

Roberto passou por várias situações de imprevisibilidade tão impactantes para o menino que 

podemos considera-los verdadeiros sustos: O primeiro aconteceu quando a mãe lhe disse que 

na FEBEM “tinha um monte de coisa boa” e o menino imaginou circo, palhaço, malabarista, 

algodão doce, enfim elementos gratificantes para o universo infantil, e quando se deparou 

com a realidade, teve seu primeiro susto, pois a FEBEM não era nada disso; a segunda 

imprevisibilidade aconteceu quando ele esperava em estado de tranquilidade graças a 

confiança que desenvolveu em relação à mãe, enquanto esta conversava com a psicóloga, e 

de-repente o menino a vê indo embora. Roberto impactado com o inesperado sente-se 

esquecido e se a mãe o esqueceu, na concepção do menino, ele deixou de existir para ela, ao 

menos durante o esquecimento. E isto é assustador. A decepção e o sentimento de desamparo 

que ele sofreu estão relacionados à imprevisibilidade desta situação. As consequências não 

foram catastróficas e irreversíveis porque no estagio de desenvolvimento emocional de 

Roberto na ocasião, as defesas do ego já estavam um tanto satisfatórias, porque até então sua 

mãe ofertou um ambiente previsível impedindo o aspecto tantalizador.  

A seguir Roberto passou por outras situações de imprevisibilidade que geraram grande 

impacto, um exemplo disso foi quando mudou para o pavilhão dos maiores e seus métodos 

adaptativos não funcionaram, depois houveram maus tratos recebidos por parte da polícia e 

dos bedéis que deixaram Roberto impactado a ponto de ficar aterrorizado ao se deparar com 

policiais quando estava com Margherit no estádio de futebol, e a imprevisibilidade maior que 

Roberto sofreu aconteceu no episódio, já mencionado, do abuso, pois, o menino aproximou-se 

da turma do Cabelinho de Fogo com a esperança de ser acolhido e pertencer a este grupo, 
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mas, em contrapartida, foi violentado. Este foi o auge da vivencia traumática de ruptura e 

imprevisibilidade. 

Roberto não sucumbiu aos traumas que sofreu porque desde a tenra infância até os seis 

anos o menino desfrutou de uma mãe-ambiente suficientemente boa que possibilitou o 

desenvolvimento da confiança básica no mundo e em si mesmo garantindo a integração da 

personalidade. 

As situações traumáticas vividas por Roberto enquadram-se na questão do trauma sofrido 

no processo de amadurecimento em virtude da brusca desadaptação ambiental. Roberto sofreu 

o rompimento da idealização da mãe e do ambiente facilitador e em decorrência ao fracasso 

desses em desempenhar suas funções, passou a odiá-los. Aqui podemos notar o trauma 

surgindo como quebra de fé, porque o menino já havia desenvolvido a capacidade de confiar, 

e então o meio fracassa. O inesperado fracasso desencadeou a quebra de fé, da confiança no 

mundo e em si e então Roberto sente o ambiente perseguidor porque o meio atravessou suas 

defesas. Neste episódio podemos constatar a destruição da pureza do menino pela intrusão 

súbita e imprevisível de fatos reais, isto gerou ódio do objeto bom representado primeiro pela 

mãe e posteriormente por Margherit, e por odiar, Roberto delirantemente sente-se odiado por 

estes bons objetos.  

Roberto sentiu-se fragmentado após o ato de violência que lhe foi infligido, contudo, sua 

intuição o levou para Margherit, possivelmente, porque numa experiencia anterior, através de 

suas atitudes em relação a Roberto ela recolocara-o no lugar que lhe era de direito. Margherit 

aproximou-se dele respeitosamente, pedindo, por favor, e dizendo obrigada pela pouca 

atenção que ele lhe dera enquanto os outros o desprezavam e o chamavam de irrecuperável, 

Margherit recebeu-o em sua casa gentilmente desde a primeira vez tratando-o de forma 

acolhedora e com o respeito que cabe a toda criança.   

Como vimos tanto em Ferenczi quanto em Winnicott, a desconsideração por parte do 

adulto com o que aconteceu à criança foi uma experiencia que retirou o menino do lugar que 

lhe cabia por direito e isto é traumatizante, em contrapartida, Roberto ao ser reconhecido e 

legitimado em seu sofrimento, esta vivencia foi destraumatizante e por meio deste 

reconhecimento duradouro a ponto de se tornar previsível, o menino pôde resgatar a confiança 

no ambiente e em si.  

Graças à conduta sensível em relação a Roberto, Margherit se torna o objeto estruturante 

na vida do menino. A realidade representada pelo ambiente/Margherit é facilitadora. Ela 

respeita o tempo que ele precisa ficar recluso no banheiro logo após a situação traumática, 

conta-lhe a história de sua vida e ele identifica-se com ela pressentindo o próprio devir neste 
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gesto, contando a ela a sua história colocando-a em palavras e, portanto, organizando, 

compreendendo, ressignificando e elaborando os acontecimentos de sua vida. Este ato foi tão 

significativo em sua vida, que posteriormente o menino acabou por se tornar um dos maiores 

contadores de histórias do mundo.   

Margherit apresenta a cultura para o menino, e ele desenvolve mais e mais a sua 

capacidade de simbolizar. Roberto encontra sua vocação, porque o menino inventava histórias 

sobre as pessoas e as coisas que o rodeavam desde bem pequeno na favela, desde lá Roberto 

já criava o mundo.  Inicialmente o ambiente foi facilitador, mas depois, Roberto Carlos 

perdeu tudo isto e tornou-se antissocial na esperança de reaver a situação perdida. 

 Segundo Winnicott o processo de destraumatização requer um ambiente que transmita 

segurança, inspire confiança e permita regressão à dependência e Roberto teve a experiencia 

de regressão junto a Margherit. Ela permiti que ele tenha todo o tempo necessário que precisa 

para ficar dentro do banheiro. Lá o menino mergulha num ato simbólico para depois renascer 

e então ele brinca
1
. Margherit e Roberto se comunicam inicialmente sem se ver, apenas por 

gestos, ela deixa a comida lá para ser encontrada no momento em que ele vai ao encontro 

proporcionando a ilusão, de que Roberto cria o mundo.  

Este tempo em que Roberto fica dentro do banheiro é análogo a fase de um bebê em que a 

mãe coloca o seio lá onde a criança procura sem intrusão ou muita demora. Margherit deixa o 

espaço totalmente disponível para Roberto mesmo necessitando dos objetos que lá estavam. 

Ela escova os dentes em outro local e improvisa alternativas menos intrusivas, fazendo o 

ajuste flexível para que o menino possa viver experiências organizadoras, ela respeita o tempo 

determinado por Roberto para o encontro que se dá num processo no qual ela passa nos testes 

de confiabilidade e pouco a pouco eles desenvolvem a confiança mútua.  

Winnicott postula que o espaço de ilusão e de brincar permite ao individuo fundamentar o 

amadurecimento e a simbolização. Margherit fornece estas possibilidades para Roberto que, 

por exemplo, interessa-se em ler não como uma atividade imposta, mas porque a história 

“Vinte Mil Léguas Submarinas” despertam sua criatividade
2
, curiosidade e identificação num 

vir a ser. De tal maneira Margherit é primordial na reorganização egóica de Roberto, 

proporcionando-lhe experiências faltantes (Winnicott diz que o trauma advém daquilo que 

não aconteceu) para o seu desenvolvimento.  

                                                 
1
 “É no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto pode ser criativo e utilizar sua 

personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (self)” (Winnicott, 1975, p.80).  
2
 No capítulo sobre criatividade e espaço potencial esta questão será esclarecida mais detalhadamente. 
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Vemos em Masud Khan que o trauma acontece quando há um atravessamento da barreira 

de proteção por uma quantidade transbordante de estímulos. Podemos pensar que Roberto 

Carlos foi atravessado pelo ambiente em várias situações, o auge foi quando o menino elegeu 

Cabelinho de Fogo como o objeto estruturante, uma espécie de mãe-ambiente que se 

apresentou terrivelmente invasivo e intrusivo de tal modo transbordante que ocasionou o 

esmagamento no escudo protetor de Roberto.  

Khan defende a importância de levar em conta outros fatores além do ambiente, como a 

estrutura do ego e a sensibilidade do sujeito. Considerando tais fatores, vemos que Roberto 

era criativo desde o inicio, ele atribuía representações aos vizinhos, aos lençóis da mãe e 

inventava histórias criativas para receber regalias. Esta criatividade não foi perdida ou 

destruída, e contribuiu imensamente no processo de destraumatização.    

Por fim, segundo Khan o analista ajuda a suprir o trauma quando realiza as funções 

maternas, restabelece o escudo protetor e tem a função de ego auxiliar. Estas três condições 

foram realizadas por Margherit. Khan também alude à necessidade de descongelamento da 

situação traumática. A situação congelada aconteceu quando o menino não foi reconhecido 

em suas necessidades e foi considerado irrecuperável, ou seja, as pessoas desistiram dele, 

perderam a esperança em recuperá-lo.  Em contrapartida, Margherit ao reconhecê-lo como 

potencial que vale a pena investir “esquenta” a falta de consideração que se descongela. 

Margherit promove a comunicação entre as partes cindidas do ego de Roberto e, portanto, 

a recuperação do sentimento de Self. Margherit olha nos olhos de Roberto para vê-lo, e não 

para ser vista por ele, neste gesto ela reflete a imagem dele. As palavras com que Margherit 

aborda Roberto no inicio do encontro entre os dois: “Por favor”; “Com licença”; “Eu posso 

falar com você?”. Estas situações devolvem ao menino o status humano, ajuda-o a sentir 

como próprias às necessidades e desejos.  

Outro momento da história em que constatamos a força estruturante do olhar especular de 

Margherit em direção a Roberto é na situação que ela leva-o ao banheiro masculino no estádio 

de futebol; repito esta cena porque ela merece nossa especial atenção uma vez que Margherit 

ofusca, embaça, quebra o espelho de si para olhar e refletir com intensidade Roberto. O fato 

de ela entrar no banheiro masculino é uma alusão que se esqueceu de si para olhar para ele.  

Massud Khan fala sobre o trauma cumulativo que é o resultado de fendas no papel da 

mãe ou cuidador como escudo protetor, na história de Roberto, a primeira falha que aparece 

em relação ao escudo protetor partiu da mãe de Roberto na maneira como o deixou na 

FEBEM, posteriormente podemos constatar no percurso da história que o que deveria ser o 

escudo protetor representado pelos “cuidadores” da instituição provocou inúmeras fendas na 
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sua função de escudo protetor e ego auxiliar, as surras, a severidade com que Roberto era 

(des)tratado, nas diversas vezes que o menino foi posto de castigo na solitária, e, também por 

ser considerado  irrecuperável. Estas fendas acumularam-se pouco a pouco e silenciosamente 

em Roberto instalando clivagens como forma de defesa no ego ainda prematuro que estava 

em pleno desenvolvimento o que acarretou desequilíbrio nos impulsos agressivos de Roberto 

e uma independência precipitada que afetou a diferenciação de ego-id e a integração de um 

sentido de self. 

Em compensação, Margherit a partir de seu gesto sensível em relação ao menino, agiu 

como escudo protetor e emprestou as funções de ego a Roberto permitindo o amadurecimento 

das funções autônomas. Margherit beneficiou a integração do psiquismo em Roberto e a 

diferenciação de id e ego.  

Para Khan a boa experiencia relacional é o caminho para reconstituir a natureza e o 

emprego do trauma cumulativo. A experiencia relacional entre Roberto e Margherit permitiu 

o descongelamento das situações traumáticas (como já vimos), gerou comunicação entre as 

partes cindidas pela clivagem e a recuperação do sentimento do verdadeiro self.  

As falhas ambientais ocasionadas pela insensibilidade e a conduta intrusiva e invasiva 

das pessoas que conviviam com Roberto desde que entrou na FEBEM acarretou no menino 

um acumulo de experiências traumatizantes, por conseguinte podemos dizer que o trauma 

estabeleceu-se na vida de Roberto através da relação com o outro, concomitantemente, esta 

mesma via que é a relação com outro, só que desta vez com que é uma pessoa sensível, 

acolhedora e afável destraumatizou Roberto.  

Para Khan é impossível o individuo encontrar-se sem o outro. Margherit foi o outro que 

permitiu Roberto se encontrar e reintegrar.  

Interligando o conceito de tendência antissocial e a conduta de Roberto Carlos, podemos 

compreender os roubos cometidos, e a compulsão em fugir da FEBEM e ficar perambulando 

nas ruas, como expressão contínua do impulso que brota da esperança que o menino tinha em 

encontrar no ambiente os elementos faltantes. Roberto procurou nas ruas, nos objetos 

roubados, na turma do Cabelinho de Fogo e no auge do seu sofrimento procurou até nos 

trilhos do trem, e por fim, encontrou em Margherit.  

O menino procurava incessantemente algo que faltava, ele não sabia que procurava o 

que havia experimentado e que lhe fora retirado, que era a mãe-ambiente, acolhedora, 

facilitadora de integração e amadurecimento que Roberto pôde vivenciar e por isso 

desenvolver bem sua organização psíquica até os seis anos. A perda do ambiente facilitador 

não encontrou no espaço emocional de Roberto nem resignação e nem aceitação, isto seria a 
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desistência de si mesmo e a perda da esperança, porém, a história do menino é uma amostra 

do oposto, justamente por ter experienciado o ambiente bom brotava-lhe esperanças porque 

ele sabia que isto existia. Só que ele ainda não sabia onde?  

Roberto roubava para que o mundo lhe devolvesse o que lhe haviam roubado - sua 

mãe, sua por direito porque ele a havia criado. Roberto mente para comunicar à mentira que 

vive ao necessitar tornar-se cada vez mais e mais reação à intrusão ambiental e impedido de 

ser si-mesmo. A conduta antissocial apresentada por Roberto é a manifestação de sua 

disposição para a autocura e de sua potencialidade de recuperação.  

Ele procura num movimento para dentro e para fora de si. Quando o menino se dirige 

de fora para dentro, ele agrega objetos a si como sinal de que tem esperança em si, em suas 

capacidades e recursos, mas faltam elementos que venham de fora, para que estes recursos 

sejam funcionais para o seu desenvolvimento e o seu devir. Esta dinâmica leva-o a roubar. Ao 

movimentar-se para fora, por meio das constantes fugas para vadiar, dirige-se para fora numa 

tentativa de encontrar em algum lugar o ambiente facilitador que fora perdido. 

Roberto apresentou a tendência antissocial num grau favorável que o habilitou a 

encontrar e amar Margherit e então passou ao segundo estágio que foi a capacidade de sentir 

desespero nesta relação em vez de esperança apenas. O menino teve medo de perder outra 

vez. Roberto ficou profundamente marcado pela perda do bom ambiente e seu desespero em 

perder novamente foi tão grande que o inundou impedindo-o de conter e vazando para a ação. 

A reação ao desespero foi inundar a casa de Margherit. Talvez o último teste para certificar-se 

que ele podia ser amado outra vez.  

Vimos que a tendência antissocial pode se apresentar em toda e qualquer pessoa em 

alguma fase da vida. De um modo geral, toda a criança faz o teste de seu poder em destruir e 

apropriar-se das coisas. Aquilo que leva as pessoas aos tribunais possui um equivalente 

normal na infância e na relação da criança com seu lar. Se este lar foi capaz de suportar o que 

a criança fez para desintegra-lo, então ela pode por se a brincar - Margherit suportou o que 

Roberto fez e ele pôde brincar.  Isto acontece porque a criança sente necessidade de testar 

para conferir a estabilidade dos pais e do lar para certificar-se que tem onde se apoiar para 

brincar e sentir-se livre – Roberto testa seu poder com Margherit, algumas vezes. A última foi 

quando ele inundou a casa e destruiu a pesquisa e o gravador, e, contudo, ele não a destruiu, 

Margherit sobreviveu e Roberto pôde restabelecer a confiança no mundo e em si. 

Por fim Winnicott acreditava que a grande maioria das crianças que sofreram privação e 

apresentam comportamento antissocial podem ser ajudadas em sua recuperação dentro de suas 

próprias famílias. Dentro do contexto ambiental da família é possível o restabelecimento da 
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confiança e o enriquecimento da realidade interna e Roberto Carlos encontrou uma família em 

Margherit. 

Passado o último teste no qual Roberto comprovou que de fato encontrou o que tanto 

procurava veio a possibilidade de vida real. Margherit com sua extraordinária sensibilidade 

conduziu o menino através de todos os processos necessários para cura, podemos dizer que 

Margherit deu luz (psíquica) ao menino. Penso que ela também procurava esperançosamente 

dar luz. Talvez para compensar a falta de filhos biológicos, talvez para realizar seu instinto 

materno e suas capacidades e habilidades maternais. Penso que tanto Roberto procurava 

Margherit quanto ela procurava Roberto, ambos encontraram um no outro a possibilidade de 

realização do seu próprio devir.            
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IV- COMPONDO A TRAMA FORMADA ENTRE O CONCEITO DE  

CRIATIVIDADE E O MENINO DA HISTÓRIA 

 

 

1- Criatividade no processo maturacional. 

 

 Neste capítulo faremos um estudo sobre criatividade no processo maturacional em 

Winnicott relativo ao menino da história. 

 

 A criatividade em Winnicott tem sua base no que ele denominou Criatividade Primária 

que se caracteriza como algo próprio do indivíduo que se expressa em um impulso original 

ganhando forma e sentido ao encontrar o mundo. A criatividade primária é um potencial inato 

do ser humano, isto significa que temos disposição para criação de algo próprio, independente 

da internalização de objetos para que sejam projetados visto que a criação não é reprodução, 

mas elaboração pessoal com a atribuição de um sentido peculiar.  

 O bebê que começa a entrar em contato com o mundo por meio de objetos e 

sensações, quando o faz de forma criativa, tem a ilusão de criar o que encontra e assim 

contribui com algo original e pessoal num processo em que o mundo é constituído pela pessoa 

e dotado de significado particular para aquele que o cria. Para isto é necessário que haja um 

mundo previamente estabelecido no qual o indivíduo possa expressar sua criatividade. O autor 

assinala o paradoxo que o objeto descoberto pelo bebê é ao mesmo tempo por ele criado e por 

ele encontrado. 

 A expressão criativa necessita ir de encontro a um mundo organizado para nele tomar 

forma. No início não há estruturação psíquica nem consciência de si mesmo ou do outro, 

somente a não integração e a amorfia. A partir desta amorfia parte o impulso próprio, a 

criatividade primária que ganha forma nos objetos mundanos. 

 Com o passar do tempo, a não integração vai integrando-se por meio do ganho gradual 

da consciência do eu e do mundo e por associação de aspectos inicialmente dissociados de si 

mesmo num movimento em que o corpo começa a ser percebido como parte de um si mesmo 

as experiências começam a se relacionar e os diferentes humores começam a ser percebidos 

como aspectos de um mesmo eu. A tendência à integração é inata, mas depende de um 

ambiente favorável que corresponde a cuidados adequados por uma mãe ou alguém que 

realiza este papel. 
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 Mesmo após o desenvolvimento de um si-mesmo integrado e da formação de uma 

integração psíquica tomando lugar da não-integração e da amorfia, há um núcleo da 

personalidade que se mantém intocado. As experiências do bebê no mundo são o que o fazem 

amadurecer e se integrar, mas algo no indivíduo não se relaciona com o mundo e não se 

submete a ele para nele ganhar forma, estamos falando de uma porção da personalidade que 

não se conforma à realidade externa. A manutenção disso é o que permite ao ser humano ser 

criativo e conservar algo absolutamente pessoal por toda a vida. Para que esta maneira de 

viver seja possível, é necessário um bom desenvolvimento da personalidade, o que depende 

de um ambiente favorável provedor de cuidados principalmente nas primeiras fases da vida, 

nas palavras de Winnicott: “O desenvolvimento, especialmente no inicio, depende de um 

suprimento ambiental satisfatório” (Winnicott, 1999 [1967], p. 4). 

 A mãe é responsável pelos cuidados dispensados ao bebê e funciona como o primeiro 

objeto no qual ele vai explorar sua criatividade. Estes contatos iniciais significativos são o que 

Winnicott chama de primeira mamada teórica. É neste contexto que surgem as primeiras 

manifestações da criatividade no mundo. Apesar de Winnicott fazer frequentes referencias a 

este momento ao discutir a criatividade primária, segundo o próprio autor, o potencial criativo 

é inato e, desde o útero, o feto já apresenta elaborações criativas.  

 Mesmo sendo a criatividade inata, para que ela se manifeste é necessário que a relação 

entre mãe e bebê transcorra de forma satisfatória e a mãe desde os primeiros contatos com seu 

bebê possibilite que a experiencia criativa possa ser experimentada, só então a criatividade 

desenvolvida será para o longo da vida. Em oposição, um início problemático pode destruir a 

capacidade de sentir-se criativo e afetar todo o processo de amadurecimento. 

 Para Winnicott uma vida não criativa é patológica e este mal acontece quando a 

criatividade primária não é experimentada na tenra infância, então o resultado é o 

desenvolvimento de um indivíduo que não age no mundo por vontade própria, mas apenas 

respondendo as demandas externas sem que a vida lhe faça sentido. Estamos falando de 

pessoas que se submetem a realidade a custa de sua personalidade, pois foi o que aprenderam 

a fazer na fase de sua constituição. Esta conduta implica na supressão da própria subjetividade 

que é substituída pelo mundo objetivo.  

 Quando há saúde a criatividade se faz presente como um desenvolvimento do 

potencial criativo primário. Qualquer atuação saudável e prazerosa tem sua base no impulso 

criativo próprio. O ser humano que não vive criativamente não sente prazer no que faz e pode 

perceber-se como indiferente à vida. 
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 Winnicott concebe o desenvolvimento humano em termos de amadurecimento pessoal, 

o que significa constante processo de integração do si-mesmo e a criatividade é fundamental 

nesse transcurso.  

 O autor desenvolveu uma teoria a respeito do masculino e feminino relacionado a 

criatividade primária, segundo esta teoria, no início da vida o bebê é um ser indiferenciado e 

nas primeiras relações com o seio ele mescla-se a este em uma identificação absoluta. Este 

estado relaciona-se com o elemento feminino puro que é a base do sentimento de ser 

desenvolvido na relação com este seio. Em contrapartida, o elemento masculino, relacionasse 

com o impulso instintivo e com aquilo que faz parte do si mesmo com o mundo subjetivo, isto 

significa que o elemento masculino manifesta-se apenas após a conquista do si-mesmo. Nas 

palavras de Winnicott: “O elemento masculino faz, ao passo que o elemento feminino (em 

homens e mulheres) é” (Winnicott, 1975 [1971], p. 115).  

O elemento masculino pertence a uma fase posterior do amadurecimento e depende do 

anterior bom desenvolvimento do elemento feminino. Homens e mulheres possuem o 

elemento feminino e masculino que coexistem e apresentam-se de forma associada ou 

mesclada. Em organizações defensivas pode acontecer que um desses elementos seja 

dissociado e expelido.  

 É na relação com o objeto que os elementos femininos e masculinos se apresentam. O 

elemento feminino puro relaciona-se com o seio, no sentido do próprio bebê tornar-se seio, 

significando que o objeto é o sujeito. A partir deste grau de amadurecimento há a separação 

entre eu – não-eu e o individuo pode alcançar o elemento masculino onde ele experimenta a 

satisfação dos impulsos. 

 A patologia dos elementos femininos e masculinos ocorre quando a mãe ao apresentar 

o seio que é, faz, ou seja, apresenta um seio masculino, que faz ao invés de ser, dito de outro 

modo, o elemento feminino é ambiente e o masculino faz, então é objeto. O seio precisa ser 

ambiente para que o bebê possa fazer, caso contrário, se o seio faz, acontece uma intrusão, 

uma invasão que impede o bebê de fazer e ser, mas reagir, já começa mal em situação 

impeditiva do bebê ser o si mesmo. Isto impede o viver criativo que necessita de bons 

fundamentos do si-mesmo o que acarreta a mãe se apresentar em seu elemento feminino ao 

bebê.   

 Intimamente relacionado à criatividade primária temos o conceito de elaboração 

imaginativa formulado por Winnicott. Para o autor o começo da vida psíquica se dá pela 

elaboração imaginativa que é uma elaboração criativa e pessoal das funções corpóreas que 
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fornecem materiais a serem processados de forma imaginativa pelo bebê, de tal modo que os 

estímulos sensoriais levam a construção de um mundo psíquico de imagens criadas.  

 Winnicott diz: “A pessoa total é física, se vista de um certo ângulo, ou psicológica, se 

vista de outro” (Winnicott; 1990 [1988], p. 29). O aspecto físico e o psicológico de uma 

pessoa se relacionam, podendo tal relação se fortalecer ou enfraquecer, dependendo das 

questões emocionais, pois as questões emocionais repercutem no soma e vice-versa: “A base 

da psique é soma” (Winnicott, 1990 [1988], p. 37).  

 A fantasia para Winnicott é uma elaboração pessoal que surge do próprio sujeito, de 

sua fonte de criatividade primária que independe do mundo e de experiencia previa para 

existir, porém, precisa do mundo para se expressar. Em contrapartida Winnicott coloca os 

conceitos “devaneio” e “fantasiar”. Ambos considerados modos defensivos de lidar com a 

realidade interna. Para defender-se o individuo foge para a realidade externa e, ao fantasiar e 

devanear controla-a de maneira onipotente. Na tentativa de negar a realidade interna ele se 

volta para a manipulação fantasiosa da realidade externa. 

 O fantasiar é um funcionamento dissociado do si-mesmo. Tal dissociação não se 

relaciona com a pessoa total nem com a realidade, permanecendo isolada. O fantasiar é um 

movimento estático, uma repetição inerte que nada constrói. O sonhar, Winnicott equipara ao 

viver. Tanto na vida saudável, quanto no sonho a pessoa total participa de forma criativa e, 

portanto, saudável. O si mesmo é tocado pelo que lhe acontece enquanto o individuo contribui 

ativamente. São experiências em que o individuo tem a plena sensação de estar vivo: “... o 

brincar criativo é afim ao sonhar e ao viver, mas essencialmente, não pertence ao fantasiar” 

(Winnicott; 1975 [1971], p. 52).  

 Voltando a questão da elaboração imaginativa, podemos compreendê-la como uma 

apropriação pessoal do corpo e consequentemente da realidade (já que aquele é o meio de 

contato com ela) que possibilita a existência de um sentido próprio na relação psicossomática.  

A elaboração imaginativa é anterior as primeiras adaptações da realidade (formação de 

imagem visuais, auditivas e verbalização), portanto ela possui um caráter de absoluta 

pessoalidade, sem ser uma resposta submissa aos estímulos físicos. Por isso o ser humano 

pode encontrar sentido em sua vida, em seu corpo, que no desenvolvimento saudável a partir 

de certo estágio passa a ser percebido como seu próprio si-mesmo. Desta forma o sujeito pode 

identificar-se com seu corpo e percebe-lo um todo integrado em si, e então se inicia uma das 

primeiras tarefas do processo de amadurecimento que é o alojamento da psique no corpo, 

denominado de personalização.  
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O sentido alcançado pela elaboração imaginativa é também obtido em todos os 

âmbitos da vida por meio do viver criativo em geral. O ser humano ao longo de todo processo 

de amadurecimento até a morte, segundo Winnicott precisa ao menos um pouco de fantasia 

colorindo a realidade e proporcionando o sentimento de que vida vale a pena. Em oposição à 

expressão criativa que confere sentido a vida, a ação forçada vinda de pressões do mundo 

externo que submetem a pessoa, destitui os sentidos da vida e torna-a alienada de si. Quando 

isto se torna padrão, surge o falso self.  

A elaboração imaginativa inicia-se na fase de dependência absoluta, em que o bebê 

não possui sequer possibilidade de ter consciência de sua dependência. Nesta fase é 

necessário que a mãe se adapte totalmente as necessidades de seu bebê para propiciar uma 

ambiente suficientemente bom.  

Para Winnicott desde a vida intrauterina acontece um primeiro “despertar” que retira o 

ser humano da “solidão essencial” que é o estado primordial da não-integração: A partir deste 

momento se desenvolve “uma consciência (awareness) incipiente da continuidade de ser e da 

continuidade de existir no tempo” (Winnicott; 1990 [1988], p. 157). Uma vez atingido este 

estágio é importante para o bebê continuar a ser ao longo de sua vida até a morte.  

A partir deste estágio a quebra na linha do ser começa a ser experimentada como algo 

angustiante, pois só estando a psique integrada que ela pode se desintegrar, afinal, não existe 

caos ou desintegração antes de haver organização ou integração. Na fase inicial do processo 

de integração ainda podem ocorrer momentos de relaxamento e desintegração, representando 

o estado de não-integração, mas a medida que o ser humano vai amadurecendo estes 

momentos vão tornando-se cada vez mais raros e tais retornos passam a significar a 

desintegração, uma quebra na continuidade do ser.  

Quando surgem os primeiros sinais de integração, aparece pela primeira vez a questão 

da oposição entre gesto próprio possuidor de sentido e a reação submissa ao mundo externo. 

Winnicott atribui grande valor a pessoalidade do gesto, para ele só há sentido na vida se a 

pessoa puder se relacionar de forma própria com o mundo. 

Winnicott chamou de “gesto espontâneo” o impulso próprio do bebê que se transforma 

em ação, sua origem é primária e não depende do prévio contato com o mundo para existir, é 

um potencial inato resultado do impulso criativo, a criatividade primaria.  

Nos escritos de Winnicott podemos notar a intima relação entre o gesto espontâneo e a 

agressividade. Para ele “em suas origens a agressividade é quase sinônimo de atividade” 

(Winnicott; 2000 [1950-55], p. 289).  Impulsos agressivos no inicio não podem ser 

relacionados à raiva ou ódio, sentimentos que dependem de certo grau de maturidade para 
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existirem. Inicialmente a agressividade está ligada a dois elementos: o amor primitivo (morder 

o seio sem intenção de machucar ou destruir) e a motilidade (ao movimentar-se estabelece a 

diferenciação eu-não eu). Em oposição, quando a iniciativa de contato surge do ambiente, é o 

que Winnicott chama de intrusão, há angustiante quebra na continuidade do ser. Experiências 

intrusivas repetidamente criam o padrão de relacionamento com o mundo em que o individuo 

apenas reage. Esta é uma conduta de submissão ao mundo, a pessoa não se sente real e sua 

vida é sem sentido. Este padrão atrofia a criatividade e é a etiologia da psicose, patologia na 

qual o si mesmo se mantém precário. 

Winnicott cunhou a expressão ilusão onipotente que é a ilusão de que a criança criou o 

mundo, isto significa que a mãe colocará o seio lá onde a criança está pronta para receber, 

melhor dizendo, para cria-lo, que é quando surgem tensões instintivas no bebê em que é feito 

um gesto da mão, da boca ou do corpo em direção a este suposto objeto. Não seria adequado o 

início da amamentação acontecer antes das tensões instintivas atingirem seu clímax ou muito 

depois quando o gesto criador do bebê já foi de encontro ao mundo e nada encontrou. Apesar 

da criatividade ser essencialmente subjetiva sua expressão depende de um mundo objetivo 

onde a pessoalidade do indivíduo se projete. Cabe à mãe suprir os objetos externos a fim de 

manter a ilusão. 

Winnicott critica a interferência excessiva da ciência em como devem ser os cuidados 

maternos, para ele a maternagem é guiada por uma intuição: “Se a mãe estiver orientando 

suas relações com o bebê à sua própria maneira, estará fazendo o melhor que pode pelo seu 

filho, por ela e pela sociedade em geral” (Winnicott; 1982 [1964]; p. 36) . A esta identificação 

da mãe com seu bebê Winnicott denominou “preocupação materna primária”. O ideal é que a 

mãe possa ser natural e que aja de maneira espontânea, e não impessoal para que seu bebê 

possa se desenvolver com capacidade para a espontaneidade e criatividade.   

Aos cuidados maternos Winnicott denominou holding que significa sustentar, segurar, 

juntar os pedaços, mais futuramente recebe um significado mais amplo que se estende para a 

vida adulta e passa a incluir a função da família, da instituição, do assistente social, do 

psicólogo, etc. Contudo, quanto mais precoce o estágio de vida maior a importância do 

ambiente e, portanto, mais determinantes as consequências de suas variações.  

Inicialmente na vida do bebê não há diferenciação eu não-eu, posteriormente no curso 

natural, é estabelecida a diferença entre interno e externo. Na relação do indivíduo com os 

objetos externos utiliza-se a palavra percepção, no caso dos objetos subjetivos, utiliza-se 

apalavra apercepção. 
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Durante toda a vida do individuo saudável a criatividade primária e a ilusão em ser 

responsável por criar o mundo se fazem presentes, porém não de maneira tão explicita quanto 

no começo. A base de uma relação saudável do indivíduo com o mundo é o sentimento de que 

o não-eu tem algo do eu, o que é consequência da criatividade primária que não deixa de 

existir por toda a vida, pelo menos como sentimento. Winnicott escreve:  

 

“Em meu ponto de vista existem três processos cujo início 

ocorre muito cedo: 1- integração; 2- personalização; 3- em 

seguida a estes, a apreciação do tempo e do espaço e de outros 

aspectos da realidade – numa palavra a realização” 

(Winnicott; 2000 [1945]; p. 222-223).  

 

A criatividade é fundamental para a execução dessas tarefas. Na busca de satisfação o 

bebê encontra o mundo e nisto a si mesmo por meio da criatividade, fortalecendo assim a 

integração.  

A personalização acontece por intermédio das mesmas experiências que a integração. 

Nesta tarefa o ser humano apropria-se de seu corpo e passa a se sentir dentro dele (sente-se 

aquecido, ninado, segurado, chamam-no pelo nome, são experiências instintivas que tendem a 

agregar a personalidade a partir de dentro). A elaboração imaginativa participa deste processo 

e por isso cada excitação e sensação é percebida de maneira criativa e a experiencia de estar 

criando o próprio corpo permite que este seja sentido como seu.  

A realização, última tarefa citada, depende da apresentação do mundo e da 

organização temporal das experiências pela memória. Somente a partir de um tempo e de um 

espaço próprio, ou seja, que são criados pelo bebê, podem ter sentido e se desenvolver nas 

noções mais maduras da realidade. 

A criatividade é fundamental no processo de amadurecimento e na passagem das 

tarefas descritas, mas para tal, faz-se necessário um bom suporte ambiental. Tendo isto a 

integração passa a se tornar mais frequente e duradoura. No percurso desse processo o si-

mesmo, rudimentar no inicio, mas existente em momentos de integração como uma breve 

consciência, vai se fortalecendo até o momento em que se firma com a aquisição da 

consciência de si, que se dá através do olhar especular da mãe de refletir o bebê que está em 

processo de integração do si-mesmo, enquanto a mãe na tarefa materna para possibilitar que 

ele reconheça como si-mesmo o que vê refletido no olhar da mãe. E assim conseguir se 

reconhecer e se desenvolver.  
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Mesmo após a conquista do si-mesmo o processo de integração não termina, sempre 

existirá durante a vida do ser humano. A seguir acompanhamos mais este processo até onde o 

indivíduo atinge o espaço potencial, local onde se dá a vida e onde a criatividade se expressa.    

 

 

2- O espaço potencial e sua relação com a cultura. 

 

Para falarmos sobre o espaço potencial será necessário um passeio através da teoria de 

Winnicott nos campos em que o autor versa sobre os conceitos de fenômeno transicional e 

objeto transicional, uma vez que o ser humana só alcança o espaço potencial, depois de ter 

experienciado o fenômeno e o objeto transicional. 

Quando surgiu a teoria sobre transicionalidade, em 1953 – Objetos transicionais e 

fenômenos transicionais (Winnicott; 1975 [1953]) era algo totalmente original e foi 

considerada uma das maiores contribuições de Winnicott para a psicanálise. Até então, 

segundo Jan Abram, “Não havia na literatura psicanalítica qualquer relato referente ao hiato 

existente entre o interior e o exterior” (Abram, 2000 [1996], p. 254).  

O estágio da transicionalidade marca a passagem do indivíduo de fusão com o 

ambiente para a separação do mundo externo, de total subjetividade para o reconhecimento da 

objetividade e entre estes opostos há uma fase intermediária que é a transicional. 

Winnicott numa original abordagem do ser humano consagra uma terceira área da 

experiencia que é a intermediária localizada entre a realidade interna e a vida externa, esta 

área é “... como lugar de repouso para  indivíduo empenhado na perpetua tarefa humana de 

manter as realidades interna e externa separadas, ainda que inter-relacionadas” (Winnicott, 

1975 [1953], p. 15).  

Esta terceira área começa a surgir depois do período que Winnicott nomeou de 

“dependência absoluta” 
1
, fase que o bebê vive a ilusão onipotente e só depois poderá 

enfrentar a desilusão. Esta mudança acontece de forma gradual em que o indivíduo de seu 

estado de ilusão onipotente, totalmente alheio à existência de um mundo externo adentra aos 

poucos nesta região intermediária. É esta terceira área que mantém a ilusão quando a 

desadaptação para o bebê ainda não pode ser totalmente enfrentada. A região intermediária é 

o espaço potencial. Na fase adulta o espaço potencial continua existindo e pode ser 

constantemente visitado, o que acontece nas expressões culturais, artísticas e religiosas.  

                                                 
1
 A dependência absoluta refere-se ao fato de o bebé depender inteiramente da mãe para ser e para realizar sua 

tendência inata à integração em uma unidade. 
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Tanto a imersão total na subjetividade assim como a absoluta submissão à objetividade 

constituem formas patológicas de viver. O indivíduo que atinge a fase transicional estabelece 

um elo com a realidade e ao mesmo tempo inicia sua saída do isolamento em seu próprio 

mundo da fantasia rumo a uma etapa de maior maturidade em que há relação com o mundo 

externo que é reconhecido como tal. É também a área de transição que possibilita, mesmo 

após firmada a barreira eu e não-eu a permanência do sentimento de criar o mundo e a eterna 

capacidade de se iludir e brincar sem submeter-se completamente a realidade objetiva.  

Winnicott identifica como representante da fase transicional o objeto que é a primeira 

possessão não-eu do bebê, porém, para que o bebê possa “criar” este objeto, antes disso é 

necessário que ele tenha experiências transicionais, o que o autor chamou de fenômenos 

transicionais. Os fenômenos transicionais podem começar a ser observados até antes do 

nascimento quando, por exemplo, o bebê coloca o dedo na boca ainda na barriga da mãe, e 

após o nascimento quando brinca com seu balbucio, com o cuspe, enfim, quando manipula 

partes do corpo, etc. Tais experiências inicialmente pertencem ao campo da onipotência. 

Posteriormente, o bebê escolhe um objeto não-eu localizado na fronteira entre o controle 

mágico e a objetividade. Tal objeto não é parte do bebê, mas, uma posse, este é o objeto 

transicional, pode ser um bichinho de pelúcia, uma fraldinha, um cobertor, etc. 

Esta primeira possessão mantém o contato com o mundo da ilusão e para o bebê 

pertence a terceira área na qual é possível exercer ainda o controle mágico. O objeto é oriundo 

do exterior, segundo nosso ponto de vista, mas não o é, segundo o ponto de vista do bebê; 

tampouco provém de dentro, não é uma alucinação. O objeto transicional pode ser “ao mesmo 

tempo criado e percebido ou aceito no mundo” (Winnicott, 1990 [1988], p. 127); o autor não é 

desafiado a resolver este paradoxo. Por fim, os fenômenos transicionais podem se tornar 

difusos ao se espalharem por todo o território intermediário entre a realidade psíquica interna 

e o mundo externo, tal como percebido por duas ou mais pessoas, isto é, no campo cultural. 

O objeto transicional ajuda na passagem para o gradual reconhecimento e aceitação da 

realidade externa, é tranquilizante e serve de conforto. Muitas vezes o bebê recorre ao objeto 

transicional quando vive uma situação angustiante e a dureza do mundo pode ser esquecida 

enquanto é feita a volta para o mundo mágico e subjetivo. O objeto transicional é o percursor 

da capacidade simbólica.  

O objeto transicional permite a extensão da experiencia onipotente, que aos poucos 

deixa de existir como um controle mágico para dar lugar ao “controle pela manipulação” 

(Winnicott; 1975 [1953], p. 23). 
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Com menos frequência isto ocorre também com o adulto, que se permite fantasiar e 

esquecer a racionalidade, deixando-se entrar em contato com sua subjetividade mais pura e o 

sentimento de onipotência criativa, o que ocorre, por exemplo, com as artes e na brincadeira. 

É nos fenômenos e objetos transicionais que a criatividade se manifesta. A criatividade 

que inicialmente se apresenta de forma mais rudimentar, acompanhada da ilusão, passa então 

a encontrar outras maneiras de se expressar. A partir do estágio da transicionalidade, é no 

espaço potencial que o ser humano pode ser criativo.  

O espaço intermediário inaugurado na fase da transicionalidade será mantido e 

desenvolvido, e devido a ele que a vida pode ser dotada de sentido. Por todo o resto da vida o 

espaço potencial desempenha seu papel sendo o lugar que as interações acontecem. Esta 

terceira área é onde se dão o brincar, a arte, as experiências culturais e religiosas, etc.  

Quando há saúde, o ser humano não passa a sua vida num mundo totalmente subjetivo 

de fantasias não compartilhado, e tampouco num mundo frio e racional onde a objetividade se 

impõe a tudo. O local onde acontece a vida saudável e onde a criatividade se expressa é o 

espaço potencial.   

 

 

3- Criatividade no processo de Roberto Carlos. 

  

A criatividade primária é o modelo antropológico de Roberto Carlos e segundo 

Winnicott a criatividade não se destrói e jamais se perde. Esta criatividade inata pode ser 

notada desde o início de sua vida pela maneira como ele se apropria, por exemplo, dos lençóis 

lavados por sua mãe que na sua ilusão, ou ao criar o mundo, os lençóis eram nuvens brancas 

que cobriam o céu. Também a bicicleta do homem que afiava facas tornou-se um animal que 

cuspia fogo, e a mulher que vendia biju era a dona das pernas mais longas do mundo. A partir 

destas colocações inventadas pelo menino observamos sua criatividade primária através da 

originalidade com que ele criava o mundo.  

No percurso da história de Roberto Carlos Ramos podemos ver a criatividade presente em 

três tempos distintos.  

Podemos discernir o primeiro tempo criativo de Roberto funcionando em sua organização 

defensiva a partir do momento que entrou para a FEBEM. A criatividade surge aí como uma 

tentativa de criar uma saída psíquica para a situação que ele estava vivendo. O menino estava 

sendo pressionado para moldar-se no sentido de se adequar a realidade intrusiva imposta pelo 

ambiente institucional. Ele sofria por falta de sintonia entre a corporeidade de si e do 
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ambiente e ao padecer a opressão de um ambiente intrusivo e invasivo o menino encontrou, 

concebeu, criou ou podemos também dizer que ele desbravou espaço onde pudesse expressar 

sua criatividade inventando doenças para recebe regalias.  

A seguir, vemos o pequeno Roberto inventando palavrões, juntamente com o colega. A 

invenção de um palavrão próprio vem nos comunicar o quanto Roberto é criativo, ele não se 

contentou em imitar os palavrões que os maiores usavam e por meio dos quais ficavam mais 

poderosos e faziam os menores teme-los. Ele queria algo próprio, singular e único. Era isto 

que lhe atribuía potência – criar seu mundo por meio do qual se sentia onipotente.  

A criatividade que caracteriza o segundo tempo é a maneira como Robert busca o objeto 

estruturante capaz de devolver-lhe a confiança que ele havia perdido no mundo e em si. A 

confiança restabelecida seria sua única chance de voltar a viver livremente na relação consigo, 

com o outro e com o mundo. Somente através da relação com alguém significante que lhe 

fornecesse o ambiente outrora perdido que Roberto deixaria de ser reação e resposta ao meio 

intrusivo e opressor, e poderia dar ao verdadeiro si-mesmo oportunidade de voltar a existir em 

sua plenitude.  

Podemos notar a criatividade ativa nesta busca primeiramente na maneira que ele tenta 

ingressar para a turma de Cabelinho de Fogo roubando e atacando Margherit para mostrar que 

tem recursos e capacidades de entrar na gangue. A conduta antissocial (roubar e atacar) foi o 

sinal de esperança diante de quem ele inconscientemente pressentia que poderia salva-lo, mas 

erroneamente o menino acreditou que Cabelinho de Fogo poderia ser o ambiente capaz de 

acolhê-lo e curá-lo e ao ser por eles violentado, a desesperança foi tamanha que só lhe restava 

deixar de viver.  

Queria morrer porque se sentiu desesperançado, parecia que não sobrara ninguém. 

Roberto Carlos não possuía o discernimento para distinguir uma pessoa com poder para dar-

lhe o que buscava que era o reconhecimento de sua singularidade, junto a quem ele pudesse 

resgatar seu si-mesmo. O fato da turma de Cabelinho de Fogo ser poderosa no universo em 

que ele vivia, iludiu-o na crença de que Cabelinho de Fogo teria a condição de reconhecê-lo 

em sua singularidade, mas a desilusão foi um baque, uma vez que “se nem o mais poderoso 

tem condição de me reconhecer, provavelmente sou irreconhecível”.  

A tentativa de suicídio foi a maneira mais criativa possível no momento desesperador. 

Inconscientemente Roberto erra/acerta o trilho do trem, ele se deita erroneamente no trilho 

por onde o trem não passa, porque há um desejo de morte, por isso se estira no trilho, mas 

deita no trilho errado (certo) porque a morte que deseja significa uma renovação de vida.  
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Podemos fazer um paralelo com a teoria de Winnicott sobre o morrer. Para este autor, 

sentir que se pode morrer é uma aquisição porque as pessoas sentem medo de morrer antes 

que tenham acontecido como pessoa, e o ser humano só se constitui e se realiza pelo outro
1
. 

Diante disso podemos compreender a tentativa de suicídio de Roberto Carlos, não como 

uma vontade de morrer, mas de não existir. Um estado diferente da morte, um estado análogo 

a antes de nascer. Penso que ele desejava não existir ao invés de morrer porque ainda não se 

realizara quanto pessoa e ao buscar o outro (Cabelinho de Fogo) para atingir esta condição, o 

menino foi terrivelmente atravessado em sua singularidade.  

Em oposição, ao refletir sobre o episódio do trem, penso que a tentativa de suicídio foi na 

realidade uma tentativa desesperada de marcar o outro por meio da própria partida. A única 

maneira que encontrou no auge do desespero de fazer-se presente no outro.  

Quando Roberto Carlos viu o trem passar por outros trilhos e ele permaneceu vivo e no 

lugar do trem atravessá-lo uma ponta de esperança atravessou-o, neste lampejo de esperança 

ele reconheceu em Margherit a possibilidade de encontrar alguém que outrora em algum 

momento já o reconhecera em sua singularidade e foi para lá que o menino se encaminhou em 

direção ao encontro de alguém que lhe possibilitasse o seu devir.   

Na linha do trem houve o desejo de morte diante de tudo o que ele viveu, mas é um 

desejo de morte que não é o morrer físico, propriamente dito, mas um morrer que possibilita 

uma renovação.   

A maneira que o menino vai em direção ao objeto estruturante representado por 

Margherit, é expressão de sua criatividade, afinal, quando o menino corre para o banheiro de 

Margherit, ele encontrou um meio de ir ao encontro do objeto, porém, de forma protegida, já 

que estava com a confiança extremamente abalada, portanto nesta ocasião em que o menino 

vai à casa de Margherit ele vai ousar, uma vez que é ousado tentar confiar em alguém depois 

de tudo o que ele viveu.  

Enquanto Roberto estava dentro do banheiro, eles viveram a comunicação não verbal. 

Roberto percebe por meio da comunicação não verbal que ela é o objeto com potencial para 

estrutura-lo. Tanto Roberto quanto Margherit estavam temerosos, inseguros e o silencio foi a 

oportunidade para acontecer a comunicação entre os corpos, mesmo que num primeiro 

momento separados pela porta fechada.  

A porta fechada entre os dois representa a separação entre os dois mundos em que eles 

viviam. Ele a temia, e ela, por sua vez também o temia, ambos precisavam da barreira 

                                                 
1
 Fonte retirada de aulas do Professor Gilberto Safra 
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divisória na função de um escudo protetor. Pouco a pouco foi possível eliminar a porta 

fechada e a barreira foi diminuindo até desaparecer permitindo a sobreposição dos espaços 

lúdicos. 

O banheiro foi o espaço em que os objetos de Margherit surgiram no horizonte psíquico 

do menino após sua imersão na banheira, que simbolizava o renascimento e a possibilidade de 

ver o mundo de maneira diferente e por isso ele apropriou-se dos objetos, mas desta vez não 

os roubando, mas de forma criativa, isto é, brincando. Por meio da criatividade o secador de 

cabelo transformou-se numa arma, a banheira, num útero, o ato de colocar os óculos de 

Margherit representa o desejo de olhar o mundo com outros olhos, por outras lentes, através 

das lentes dela, e assim os objetos foram transformando-se naquilo que o menino poderia 

criar. Aqui vemos o paradoxo: Os objetos já estavam lá, mas foram criados pelo menino. Isto 

só foi possível acontecer porque Margherit possibilitou que a situação ficasse organizada 

conforme a singularidade de Roberto Carlos.  

Ao brincar no banheiro de Margherit, Roberto coloca em processo o seu devir. Uma vez 

que o brincar por si só já é simbolizante, tanto foi que, por meio do brincar o menino saiu do 

estado de choque e pouco a pouco voltou a se relacionar com o mundo outra vez quando saiu 

do banheiro e foi ao encontro de Margherit. 

Margherit, por sua vez, esperou o gesto espontâneo de Roberto ao aguardar o tempo 

necessário para que saia do banheiro. Dentro do banheiro o menino viveu a ilusão brincando e 

transformando os objetos conforme sua criatividade. Roberto passa da ilusão para o momento 

de desilusão ao sair de lá e ir ao encontro de Margherit. Este ato simboliza a possibilidade que 

ele adquiriu em lidar com doses maiores de realidade, porque a realidade só entra no 

horizonte psíquico de alguém através da ilusão, que foi o que aconteceu dentro do banheiro.  

Roberto testa Margherit para poder desenvolver confiança nela. Os testes surgem desde o 

primeiro encontro quando ela tenta uma conversa nos corredores da FEBEM, ele diz que 

cometeu um assalto e que vai fugir, e ela não o traiu contando aos funcionários, e sobreviveu 

a isso. O segundo teste acontece da primeira vez que ele vai a casa dela e come de forma 

voraz, depois de satisfeito arrota e ela diz: “saúde”, em seguida ele continua testando-a ao 

soltar pum e ela passa no teste acendendo tranquilamente um fósforo, sem se abater, ele a 

rouba e ela não denuncia.   

Os testes continuam durante o tempo que o menino refugia-se no banheiro, e depois ao ir 

de encontro a Margherit, Roberto aponta para alguns objetos e Margherit nomeia-os em 

francês, em seguida Roberto aponta para os mesmos objetos e ela repete seus nomes. Roberto 

a testa ao cheirar cola e Margherit tolera. Por fim, o último teste acontece quando Roberto 
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inunda a casa de Margherit e destrói seu gravador, e ela sobrevive e passa brilhantemente no 

teste dizendo: “Quando você vai acreditar que eu te amo?”.  

A maneira como Roberto limpou toda a casa após a inundação que segundo suas palavras: 

“Foi o melhor castigo do mundo”. Vem nos contar que depois de um árduo processo, ele 

finalmente desenvolveu a capacidade para confiar. 

Winnicott postula que viver criativamente é ver tudo como se fosse a primeira vez, é o 

que ele chama de aperceber – quando ao ver descobrirmos, abastecemo-nos, energizamo-nos, 

apropriamo-nos, surpreendemo-nos e criamos o que vemos. Na história de Roberto este viver 

criativo é retratado no encantamento em ler Vinte Mil Léguas Submarinas que representa o 

seu encontro com a cultura
1
 e na cena em que o menino vê o mar pela primeira vez.  

Segundo Winnicott o viver criativo fortalece o sentimento de que se está vivo, e o menino 

viveu criativamente seu aprendizado de francês, ir às compras com Margherit, ver o primeiro 

contador de histórias de sua vida, chegou a aprender a ler “só” para conhecer a história criada 

por Júlio Verne que o encantou.  

Roberto Carlos e Margherit viviam a experiência de um relacionamento interpessoal e por  

vezes acontecia o choque natural que se dá entre o impulso pessoal e o compromisso relativo 

a qualquer relação confiável – estes embates puderam ser observados na história quando o 

menino cheirava cola de sapateiro, quando brigou com cabelinho de Fogo ou quando roubou o 

alimento em lata para presentear Margherit. Em todos estes embates foi possível aceitar a 

realidade externa sem demasiada perda do impulso pessoal tanto por parte de Margherit, 

quanto por parte de Roberto.   

Winnicott aponta duas maneiras de viver. Num extremo a submissão, o que simplifica a 

relação com a outra pessoa, que por sua vez tem as suas necessidades para atender e a própria 

onipotência para cuidar. No outro extremo a criança conserva a onipotência para poder ser 

criativa e obter uma visão pessoal do mundo – Roberto Carlos tem uma ideia diferente de 

Margherit sobre a uva da Champanhe, ele tem um idioma diferente do dela, ele fala o 

“Iraiarairê” e ela fala francês.  

Porém, marcas de quando Roberto vivia a submissão surgem quando eles vão ao estádio 

de futebol e o menino sente um temor paralisante diante dos policiais. Ao ver a própria 

imagem refletida no espelho e no olhar de Margherit, o menino diz que é “preto” e por isso 

não vão aceita-lo, mas Margherit por meio do olhar especular, que enxerga nele o que ele é, 

                                                 
1
 Este episódio será tratado no capitulo sobre espaço potencial 
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ou seja, capaz, cheio de recursos e criativo, enfim, belo, ela o retira deste extremo modo de 

viver submisso e enclausurado no lugar que as pessoas da FEBEM e das ruas o colocaram.  

O menino sai do banheiro do estádio de futebol, diferente, uma cena que se repete porque 

ele também saiu do banheiro de Margherit modificado. Interessante notar que nas duas vezes 

que ele se liberta dos elementos tóxicos ele está saindo do banheiro, há uma analogia em sair 

do local onde evacuamos produtos tóxicos de dentro de nós, a diferença é que desta vez ele 

não estava sozinho e o trabalho foi elaborado junto à Margherit, assim, ele sai do banheiro 

público disfrutando de total liberdade, orgulhoso de si, mostrando a si próprio para o mundo.  

Margherit ao cuidar de Roberto Carlos foi aquiescente e adaptativa em favor de dar 

espaço a criatividade de Roberto, este foi o impulso pessoal de Margherit, foi neste lugar que 

ela na relação com Roberto e na tarefa que ela se impôs em transforma-lo num ser recuperável 

e ao identificar-se com ele pressentiu o seu próprio devir, como alguém com potencial para tal 

realização. Por isto Margherit sobrevive aos testes, por conta de sua identificação com esta 

pessoa que precisava dela, provavelmente, ela também precisava dele. Esta hipótese pode ser 

conferida na cena em que Margherit relata a Roberto que tentou ter filhos e não conseguiu. 

Provavelmente Roberto Carlos representava o filho que ela não pôde gerar do próprio ventre, 

mas gerou por meio de sua mente sensível, sua afetividade, sua capacidade de pensar, esperar 

e compreender aquilo que ele precisava para renascer e voltar a viver de modo criativo. 

O brincar e a experiência cultural recebeu uma localização existente entre Roberto e 

Margherit, entre eles havia a 3ª área, o espaço potencial que foi essencial para o 

desenvolvimento emocional de Roberto e também de Margherit, uma vez que o indivíduo se 

constitui na inter-relação, do mesmo modo que Margherit é considerada o ambiente facilitador 

para Roberto Carlos ele também foi o ambiente facilitador para o desenvolvimento de 

Margherit, vemos aqui funcionando o dar e receber como sinônimos.  

Na relação entre Margherit e Roberto houve a superposição de dois campos lúdicos, o de 

Roberto e de Margherit em que ambos foram dotados da capacidade de brincar e de serem 

criativos na relação. E como escreve Winnicott: “é no brincar, e somente no brincar que o 

individuo, criança ou adulto pode ser criativo e usar sua personalidade integral. E é somente 

sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (Self)” (Winnicott; 1975; p. 80). 

Nesta relação de confiança que se estabeleceu, Margherit capta a comunicação do caos de 

Roberto Carlos e aceita, transmitindo confiança e permitindo que ele repouse. Isto permitiu 

que Roberto percebesse aquilo que se passava com ele, pois Roberto Carlos teve refletido de 

volta a comunicação indireta feita a Margherit, nesta condição Roberto pôde reintegrar-se – a 
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parte de si caótica e a saudável e existir como unidade, não como defesa contra a ansiedade, 

mas como: Eu sou, eu estou vivo, eu sou eu mesmo.  

O terceiro tempo criativo desta história acontece quando Roberto apropria-se de seu 

potencial criativo e dá o destino que ele desenhou para si: Estudou pedagogia, tornou-se 

mestre em literatura infantil, tornou-se um dos maiores contadores de histórias do mundo e 

abriu um abrigo para menores abandonados. Aí se percebe a criatividade em grande potencia 

sendo apropriada por ele. Neste momento Roberto já pode fazer destinações culturais com seu 

potencial criativo. Colocar em marcha a sua vocação. 

Todo este processo criativo não acontece em etapas distintas, mas é um movimento de 

vida, onde podemos reconhecer estes três grandes tempos que vão se intercalando. Podemos 

evidenciar este movimento na entrevista de Roberto Carlos no programa do Jô – Uma das 

primeiras perguntas do entrevistador é: “Quantos anos você tinha quando aprendeu a ler?”. 

Roberto diz que ler, ler mesmo, aprendeu aos treze, mas descobriu que as pessoas gostam 

de ouvir histórias, então pegava o jornal e inventava tudo o que eles queriam ouvir. Eles 

prestavam muita atenção, mais atenção do que àqueles que liam de verdade, mas sem 

entonação, criatividade inventiva e não sabiam dizer aquilo que os colegas queriam ouvir, 

história sangrentas. 

Neste exemplo já podemos ver Roberto buscar criativamente (através de sua vocação - 

contando histórias) um lugar na subjetividade do outro, numa fase anterior a apropriação de 

todo seu potencial criativo e de abraçar sua vocação.        

Por fim, o fato de Roberto ter potencial criativo não foi a garantia de que daria 

destinações culturais a sua criatividade, mas sobrevindo por todos os três tempos que este 

potencial criativo foi se tornando disponível a ele só pôde ser atualizado na presença de 

alguém significativo. Este é o aspecto fundamental, Roberto só resgatou sua criatividade junto 

a Margherit. Roberto só pôde atualizar a própria criatividade porque Margherit fez-se presente 

no sentido de dar a ele o espaço que precisava, sem invadir, mas velando. Podemos dizer que 

Margherit fez-se meio ambiente, ela não se fez objeto, ela fica ao lado permitindo que a 

experiencia ocorra.  

 Esta é a grande diferença entre os três tempos da criatividade que estava inicialmente 

presente na criatividade primária, na própria organização defensiva, mas só pode inscrever-se 

em todo potencial de Roberto através da confiabilidade. A criatividade precisa da relação de 

confiança para que a pessoa sinta-se livre e sua criatividade possa atualizar-se. 
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V- VINTE MIL LÉGUAS SUBMARINAS, A APROPRIAÇÃO DE UM OBJETO 

DA CULTURA NO ESPAÇO POTENCIAL 

 

A cultura é um elemento do mundo que auxilia a pessoa a retomar o seu devir. Roberto 

entra em contato com um objeto da cultua que é a história Vinte Mil Léguas Submarinas de 

Júlio Verne. A história é uma experiencia no espaço potencial, este é o momento mais 

evoluído da transicionalidade porque a pessoa já abdicou do objeto transicional. A relação de 

Roberto com a história denota a capacidade de viver na terceira área da experiencia humana.  

 

Vinte Mil Léguas Submarinas (no original, em francês: Vingt mille lieues sous les mers) é 

uma das obras literárias mais famosas do escritor Júlio Verne, publicada pela primeira vez em 

1870. 

 

1- Vinte Mil Léguas Submarinas: 

 

Em 1866 corriam boatos sobre um monstro que atacava os navios. O professor do Museu 

de História Natural de Paris – Pierre Aronnax foi convidado para participar de uma expedição 

em busca do monstro.  

Após alguns meses navegando a tripulação da fragata “Abraham Lincoln” em que se 

encontrava o Prof. Aronnax avista um navio explodir e aproxima-se da embarcação na 

tentativa de resgatar os sobreviventes. O “Abraham Lincoln” também é atacado pelo 

“monstro” e naufraga o que acarreta a morte de toda a tripulação com exceção do Prof. 

Aronnax, seu aprendiz Conseil e um marinheiro chamado Ned Land.   

Os três ficam a deriva até encontrarem o “monstro”, que na realidade trata-se de um 

submarino – O submarino Náutilus. Os três são aprisionados pela tripulação do submarino. O 

Capitão do Submarino chamado Nemo, já ouvira sobre a grande contribuição que o Prof. 

Aronnax fez para a humanidade através das suas pesquisas em História Natural e manda seus 

empregados atirarem o marinheiro Ned e o aprendiz Conseil ao mar, mas deixar o Prof. 

Aronnax em vida. Ao saber das intensões do capitão Nemo, o professor diz que isto não é 

civilizado e propõem revelar segredos do mar, assunto em que era perito, em troca da vida de 

seus companheiros. Porém, capitão Nemo rebate a oferta: 

- Você terá que escolher entre eles ou eu. 

- Não posso aceitar. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_Verne
http://pt.wikipedia.org/wiki/1870
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Diante disso, capitão Nemo coloca os três na prancha e começa a afunda-los no mar. 

Quando os três estão quase se afogando, o capitão Nemo manda retira-los de lá e salva suas 

vidas. Esta atitude fora um teste para conhecer a fidelidade do professor Aronnax com seus 

amigos. 

Durante o jantar eles descobrem que a fonte de tudo o que é servido foi retirado do fundo 

do mar. Esta constatação causa admiração no professor, ânsia no marinheiro, e um leve 

desconforto no assistente do professor que é influenciado pelo seu mestre ao mesmo tempo 

em que também é influenciado por Ned, ele não sabe se gosta ou não, se sente admiração ou 

aversão. – Podemos pensar que os três sobreviventes da fragata representam de um modo 

geral, os modelos de personalidade: O professor simboliza as pessoas que possuem a mente 

aberta e aproveita as oportunidades que a vida lhe trás para conhecer e aprender; o marinheiro 

representa àqueles que possuem a mente restrita e fechada para novas possibilidades e que só 

conseguem atribuir valor aos elementos concretos e já conhecidos de antemão, enquanto o 

aprendiz Conseil simboliza aquelas pessoas altamente influenciáveis, que se encontram entre 

os dois mundos, ou que ainda não formaram uma mente própria
1
.       

O submarino atraca numa ilha afundada e a tripulação do Náutilus desce para procurar e 

colher mantimentos para sua sobrevivência nas profundezas do oceano. O capitão Nemo 

convida o professor para conhecer de perto as maravilhas que existem neste universo 

inexplorado e desconhecido para os seres humanos que é o fundo do mar.  

Ao mergulhar o professor percebe um novo mundo se apresentando em meia luz. O 

professor admira o capitão Nemo e a sua capacidade em dominar esta parte esquecida e 

escondida da natureza. Afinal, nas profundezas do mar havia em abundancia os mantimentos 

e suprimentos necessários para sustentar a vida.   (Podemos fazer uma analogia entre o fundo 

do mar que é oculto da superfície com as profundezas que se ocultam na interioridade da vida, 

do ser humano e do mundo tal como o inconsciente pensando em Freud e na psicanálise ou, 

simplesmente as características humanas que priorizam facetas mais profundas da 

personalidade em detrimento do superficial que é o valor atribuído às aparências)
2
.  

O capitão Nemo e a tripulação do Náutilos sustentava-se do alimento, das provisões e das 

riquezas escondidas, que somente por meio da imersão era possível enxergar (podemos pensar 

naquilo que só pode ser visto, tocado ou sentido através dos sentimentos e dos pensamentos, 

                                                 
1
 Nota da autora. 

 
2
 Nota da autora 
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trata-se das riquezas que não se encontram na superfície e, portanto não podem ser 

reconhecidas e vistas a olho nu)
1
.  

Contudo, enquanto a tripulação do Náutilus se ocupa de procurar elementos essenciais 

para a vida, Ned e Conseil avistam um navio naufragado e correm a procura de ouro, prata e 

diamantes, mas são obrigados a abandonar o baú do tesouro pelos homens do Náutilus. 

Ao retornarem ao submarino Ned indignado diz: 

- Deixamos lá um baú cheio de ouro, prata e brilhantes. 

Ao que o capitão Nemo responde embravecido: 

- Nós estamos em busca de alimento e não se come dinheiro! 

- Comer é bobagem! – Argumenta Ned. 

- Não dê tanto valor às coisas sem importância. – Capitão Nemo abre um armário repleto 

de ouro, prata e pedras preciosas e conclui: 

- No Náutilus usamos isto como lastro. 

- Posso deixa-los mais leves. – Diz Ned enquanto toca no tesouro com expressão 

gananciosa. 

- Os maiores tesouros são uma mente sã e uma barriga cheia. Quando for buscar alimento, 

não se distraia com miudezas. 

- Miudezas? – Diz Ned indignado.  

 

O professor Aronnax escreve em seu diário: “Hoje nos deparamos com uma tempestade 

terrível. Um barco comum sofreria danos, porém, o Náutilus navegava tranquilamente muito 

abaixo da tempestade onde era impossível ser afetado por ela”. (Outra analogia parece surtir 

deste trecho: Quando se está numa dimensão mais profunda e buscando recursos que 

alimentam a mente não se é facilmente atingido pelas triviais “tempestades” que afetam o 

mundo)
2
. 

 

Capitão Nemo compartilha com o professor Aronnax todos os segredos que habitavam “o 

coração” do Náutilus. Tais segredos nas mãos da humanidade poderiam salvar ou destruir o 

mundo. Para o capitão Nemo o mar era tudo, um espaço tranquilo e ao mesmo tempo um 

grande reservatório da natureza: 

                                                 
1
 Nota da autora 

 
2
 Nota da autora. 
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- Pense só, na superfície há fome e medo. Os homens exercem leis injustas, eles lutam e 

destroem uns aos outros. – Enquanto o capitão Nemo abria seus segredos para o professor, 

este pensava que o capitão possuía a chave para resolver os problemas do futuro da 

humanidade. O capitão continua compartilhando seus pensamentos sobre a humanidade: 

- Apenas alguns metros sob as ondas da superfície. Só aqui no oceano existe a 

independência. Aqui sou livre. Imagine se os homens tivessem maquinas como este 

submarino poderiam devastar estes recursos. É melhor que eles pensem que existe um 

monstro e me cacem com arpões. A ganancia destruiria a salvação. Assim como já destruiu 

uma vez... 

 

Após viajarem vinte mil léguas o capitão Nemo leva o professor Aronnax à superfície e 

mostra algo que ele chamou de “o tumulo do homem”, a prisão de Rorapandi. Surpreso o 

professor exclama: 

- Pensei que esta prisão já fora abolida! 

- Nada que trás lucro ao homem é abolido. – Diz o Capitão Nemo com ar de tristeza. 

- O que eles estão carregando? 

- Nitratos de fosfato para fazer munição. A semente da guerra. Este é o carregamento da 

morte. Com esta munição o mundo morrerá um pouco mais. Eu sei disso porque já fui como 

eles. Eu fugi, mas não fugi sozinho, a maioria que fugiu desta prisão ainda está comigo e nós 

formamos a tripulação do Náutilus. São homens dedicados com um projeto de vida e também 

um projeto de morte. Nós encontramos um espaço que não existe no mapa, um lugar chamado 

Vulcania que é onde criamos o Náutilus.   

 

Já nas profundezas do mar de dentro do submarino o capitão Nemo avista um navio de 

guerra carregado de munição. Capitão Nemo dá ordens para atacarem e explodirem o navio e 

acabam matando a tripulação. 

O professor ao testemunhar tal destruição diz embravecido:  

- Você me mostrou a desumanidade dos homens. Por quê? Para justificar isto? Você não é 

só um assassino, é também um hipócrita, e a prova está lá fora, neste assassinato coletivo. 

- Você chama isto de assassinato? Eu também vejo assassinato. Não no rosto dos que se 

afogaram, mas nos rostos de milhares de mortos que vingo. O assassinato é exclusivo daquela 

nação, a prisão odiosa que tirou tudo de mim, exceto o meu segredo, que é o que me move - o 

Náutilus. Eles tentaram e quando isto falhou torturaram minha esposa e meu filho até a morte. 

- Você conhece o amor? – Pergunta o professor 
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- Acho que sim. 

- O que você não entende é o poder do ódio. Ele enche o coração tanto quanto o amor. 

Tenho pena de você porque o ódio não é um bom substituto para o amor.  

 

Conseil, o aprendiz lê no diário do professor que eles estão indo para Vulcânia. O 

aprendiz diz ao professor que o capitão Nemo é um assassino e que sente prazer em 

assassinar. O professor repreende Conseil: 

- Você não deve julgar! Você não sabe nada sobre ele! O mundo tem uma função para 

mim assim como também tem para ele. Tenho que fazer com que ele entenda isso e então ele 

irá julgar a si mesmo mais do que você pode julga-lo. (Nesta passagem parece que o autor 

abrange duas questões: 1- As vivencias de cada pessoa mobiliza-a ser o que ela é, ou seja, o 

ser humano é o resultado de suas experiências de vida. Sejam boas ou traumatizantes; e 2 – 

Cada ser humano encontra, ou não, a sua função no mundo. Isto que motiva a pessoa a ser o 

que é hoje para atingir seu devir no futuro)
1
.   

 

Conseil e Ned formam um complô contra o professor Aronnax. O aprendiz diz que o 

capitão Nemo influenciou o professor e ele perdeu o discernimento entre o bom e o mal. 

Conseil revela à Ned que eles estão indo para um local chamado Vulcania. Eles procuram a 

localização de Vulcania no mapa, mas não existe. Eles encontram a direção de Vulcania 

somente no gabinete do capitão Nemo.  

Ned atira ao mar Alguns SOS colocados dentro de várias garrafas revelando a direção da 

base secreta e explicita que o renomado professor Aronnax foi sequestrado e estará em breve 

neste local chamado Vulcania. 

No percurso do submarino em direção a Vulcania, o Náutilus encalha e uma lula gigante 

começa a estrangular o submarino. Não encontrando saída para desvencilharem-se da lula a 

tripulação do Náutilus juntamente com o capitão Nemo travam uma luta corpo a corpo contra 

a lula, mas ela enlaça o capitão com um tentáculo e começa a afogá-lo. O marinheiro Ned luta 

bravamente com a lula e salva o capitão.  

Finalmente o Náutilus chega a Vulcania. Os tripulantes do submarino encontram a base 

secreta rodeada de navios de guerra atirando contra eles. Capitão Nemo corre para ativar a 

bomba programada para explodir tudo de modo que o segredo não seja encontrado por 

pessoas que não saberiam utiliza-lo para não estragarem  esta maravilha da natureza, do 

                                                 
1
 Nota da autora. 
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mesmo jeito que estragaram as maravilhas naturais na superfície da terra em nome da 

ganância.  

Enquanto capitão Nemo entra numa caverna para ativar a bomba, Ned sai acenando e 

gritando para pararem de atirar, e diz que são amigos, e que foram eles que enviaram as 

garrafas com a localização de Vulcania. O professor Aronnax diz indignado: 

- Há, então foram vocês que revelaram a todos a localização da base secreta. Agora eles 

vão destruir tudo! 

Capitão Nemo volta correndo para dentro do Náutilus tentando desvencilhar-se dos tiros, 

porém é atingido por uma bala. Já dentro da embarcação o Capitão diz: 

- O submarino descerá pela última vez e eu morrerei junto com o Náutilus. A base secreta 

que contém todos os segredos da construção do Náutilus explodirá em poucos minutos. - 

professor Aronnax contesta:  

- Reconsidere! O mundo vai perder a maior descoberta de todos os tempos.  

- Um poder maior impede-me de revelar este segredo agora. Tenhamos esperança no 

futuro. Quando o mundo estiver preparado para uma vida melhor, tudo isto lhe será revelado. 

Será o que Deus quiser. 

Ao ver Náutilus afundar com todas as pessoas dentro, o marinheiro Ned diz: 

- Não temos parte neste suicídio coletivo. 

O corajoso marinheiro luta com os guardas, salva o professor Aronnax e seu aprendiz. O 

submarino afunda enquanto o Capitão Nemo morre olhando através da enorme vidraça do 

submarino a vastidão do mar. O submarino explode sem que o professor Aronnax tenha 

tempo de apanhar seu diário com os segredos do Náutilus.  

Os três, professor Aronnax, o marinheiro Ned e o aprendiz Conseil observam a explosão 

do sonho de um mundo melhor que não se concretizou. O professor diz: 

- Tenhamos esperança no futuro. Quando o mundo tiver preparado para uma vida melhor, 

tudo isto lhes será revelado. Quando Deus quiser. 

 

2- Entrelaces psíquicos entre vinte mil léguas submarinas e o contador de histórias.  

 

Aqui veremos como Roberto integra a subjetividade e a realidade compartilhada por meio 

dessa história, e do universo das histórias de um modo geral, uma vez que ele é O Contador 

de Histórias.  

A história começa com um monstro que na realidade não era um monstro, só na imagem 

que as pessoas concebiam dele, mas de fato tratava-se de um submarino, o Náutilus que 
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atacava os navios de guerra numa luta contra o “mal” – Como poderia Roberto Carlos não se 

identificar com este monstro que na realidade não é monstro?  E o “monstro”, o Náutilus (aqui 

o Náutilus esta representando o momento de ilusão passando à desilusão. Na ilusão é visto 

como monstro, mas quando se entra em contato com a realidade, na desilusão é um 

submarino) foi criado em resposta ao sofrimento de seu Capitão que perdera esposa e filho 

devido a ganância e a brutalidade humana. – Roberto Carlos também se transformara em 

“monstro” na imagem que os outros tinham ou faziam dele, mas do mesmo modo que 

acontecia com o capitão Nemo, o menino “destruía” em resposta aos sofrimentos que lhe 

foram infligidos por causa da intrusão e invasão do ambiente. Roberto, equivalente ao Capitão 

Nemo também perdeu sua família, sua mãe e seus irmãos ao ser institucionalizado.  

Capitão Nemo coloca os três sobreviventes na prancha para testar a fidelidade entre eles – 

Roberto se depara com a importância da fidelidade. Não há uma única maneira de ser no 

mundo. O menino conhecera pessoas que só pensavam em tirar vantagem do outro, como por 

exemplo, a turma do Cabelinho de Fogo. Ao, conhecer Margherit ele descobriu que existem 

pessoas diferentes, fiéis a seus valores. Valores que colocam o ser humano em lugar 

privilegiado diante das aquisições matérias ou monetárias.  

Encontrar com Margherit abriu novos horizontes da possibilidade de vir a ser em Roberto. 

Por meio do encontro e do relacionamento com Margherit o menino descobriu que é possível 

viver a relação com o outro não só como uma maneira de tirar proveito, mas principalmente 

sendo fiel, sensível, acolhedor, compreensivo e afetivo, e por meio dessa nova maneira de se 

relacionar e ser, é que se recebe algo muito mais valioso do que a ninharia de tirar proveito, 

mas só assim podemos nos sentir livres para sermos nós-mesmos, sem pressão, coação, 

invasão ou intrusão, encontramos espaço para exercer livremente nosso potencial criativo. 

Roberto por meio da inter-relação vivida com Margherit descobriu que o seu potencial 

criativo só disponibilizou-se na presença dela que se tornou a pessoa significativa em sua 

vida, fazendo-se meio ambiente para o menino realizar experimentações. Através da relação 

com Margherit, Roberto descobre que pode escolher a sua maneira própria de ser no mundo. 

E o menino optou como sua maneira de ser aquela que viveu com Margherit, tanto que 

posteriormente, ele próprio tornou-se ambiente para menores abandonados abrindo um espaço 

para acolhê-los.  

A história Vinte Mil Léguas discorre sobre as riquezas existentes para além destas que 

aparecem na superfície. E Roberto na medida em que lê a história reconhece na própria 

experiência do relacionamento com Margherit riquezas que não são tateáveis, nem concretas e 

nem se encontram na superfície, mas da mesma maneira como o capitão Nemo ele 



81 

 

 

desenvolveu a capacidade de considera-las bem mais enriquecedoras, afinal, Roberto por 

experiência foi enriquecido bem mais dessas riquezas das profundezas que qualquer outro 

bem material de que já experimentou, e o menino sentiu na própria pele quando ofertou 

dinheiro para a turma do Cabelinho de Fogo, que o dinheiro não tem poder para comprar o 

amor de alguém.  

Na história o marinheiro Ned estava maravilhado com as riquezas materiais, e o capitão 

Nemo chamou-as de miudezas e segundo o capitão viver em função das riquezas que estão na 

superfície é diminuir o potencial do ser humano, é uma forma de adoecimento - Roberto já 

padeceu deste tipo de adoecimento, mas, por intermédio da relação com Margherit descobriu 

que existem pessoas capazes de considerar os bens materiais miudezas porque reconhecem 

que existem bens, de fato bem mais valiosos e enriquecedores, e que não se trata desses que 

agregam objetos as pessoas, mas que as transforma em pessoas melhores, mais evoluídas e 

com a mente mais ampla que outorga a possibilidade de disponibilizar o potencial criativo.   

Vinte Mil Léguas é uma história que relata sobre uma parte esquecida da natureza – 

Roberto, num primeiro momento, também esquecera parte de sua própria natureza, esquecera 

porque não havia ambiente para explorar as profundezas de seu ser, descobrir seu potencial 

criativo e usufruir dessas riquezas. Neste ponto da história podemos fazer uma analogia entre 

o ambiente do fundo do mar, rico no sentido que nele se encontra tudo o que o ser humano 

necessita para viver, disponível, não explorado e nem destruído, e o ambiente em que 

Margherit se transformou para Roberto, também é da mesma forma rico, disponível, não 

explorado.  

O Náutilus protegido nas profundezas das águas encontrava-se fora do alcance das 

tempestades que atingem aquelas embarcações que navegam apenas na superfície – Há uma 

analogia entre pessoas supérfluas, que não imergem em suas potencialidades integrando-as e 

por isso se abalam facilmente por qualquer situação, porque não entraram em contato com as 

profundezas de seu ser, não se conhecem e, por isso, não possuem um ego integrado que 

possa se adaptar melhor às situações difíceis – Roberto antes de relacionar-se com Margherit 

sentia-se tal qual tais embarcações que se despedaçam e se desintegram com as turbulências, 

mas depois  que o menino pôde resgatar seu potencial nas profundezas de si, tornou-se mais 

forte e integrado como o Náutilos.   

Capitão Nemo e professor Aronnax compreendem que a chave para resolver o problema 

da humanidade encontra-se em investir num lugar inexplorado da natureza, nas profundezas. 

Roberto também viu chave para a solução dos problemas da humanidade no investimento de 

um lugar inexplorado no interrelacional com o outro e com a cultura. Esta era a chave para a 
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solução de sua vida, para a própria salvação de Roberto e ele intuiu que também da 

humanidade. 

A prisão de Rorapandi, considerada o túmulo do homem equivale aos momentos em que 

Roberto estava vivendo a tendência antissocial, ele estava aprisionado e escravizado na busca 

desenfreada de um ambiente que o libertasse para ser ele mesmo, portanto o menino estava 

preso no ato de acumular munição para agredir, destruir e atacar, ele não se sentia livre para 

exercer a própria humanidade e desfrutar livremente do seu potencial criativo.  

No objeto da cultura encontrado por Roberto, Vinte Mil Léguas Submarinas, há um lugar 

chamado Vulcania, este local não consta no mapa, mas é lá que o capitão Nemo constrói o 

submarino, é o seu espaço para criar. Vulcania contém todos os segredos para criar o Náutilus 

que é considerado a salvação do mundo. – Vulcania simboliza o espaço potencial, a terceira 

área, não a subjetividade e tampouco a objetividade, mas o encontro das duas. Aqueles que 

conhecem esta área, são criativos estão salvos, sentem-se reais, e possuem uma vida que vale 

a pena ser vivida. – Roberto estava “conhecendo” o espaço potencial entrando em contato 

com a cultura, por meio desta própria história – Vinte Mil Léguas Submarinas. O livro em si 

foi o objeto transicional de Roberto para que ele alcançasse o espaço potencial o espaço onde 

a cultura se realiza no ser humano. Equivalente a isto, temos que o objeto transicional do 

Capitão Nemo é o submarino Náutilus por meio deste objeto transicional o Capitão atinge o 

fundo do mar, que também é representante do espaço potencial, onde a vida vale a pena. 

Professor Aronnax tem uma função no mundo, assim como o capitão Nemo também tem e 

Roberto identifica-se com ambos porque se percebe desejante em encontrar uma função para 

si próprio no mundo. Roberto procura sua vocação, seu devir, e a identificação com o Prof. 

Aronnax é tamanha que Roberto pressente neste personagem o seu próprio devir e acaba ele 

mesmo tornando-se professor. 

Os invasores atacam Vulcania e o capitão Nemo é atingido – Vulcania atacada representa 

um ambiente intrusivo e invasivo que ataca a possibilidade de existência do espaço potencial 

e sem isto, como diz Winnicott o ser humano morre. Sem esta terceira área preservada a 

pessoa por conta da intrusão ambiental fica impedida de ter uma vida criativa.  Com Vulcania 

destruída o capitão Nemo morre – Condiz com o que Winnicott postula sobre o viver, que “a 

vida vale a pena - ou não ser vivida, a ponto de a criatividade ser - ou não - uma parte de 

experiência de vida de cada um” (Winnicott; 1999 [1970]; p. 23).  

As anotações do Prof. Aronnax afundam com o submarino, imergem e são estragadas 

pelas águas e o professor Aronnax perde sua pesquisa sobre o Náutilus ao destruírem 

Vulcania, representante do espaço potencial – Roberto sente seu ambiente ameaçado, e teme 
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que seu o espaço potencial seja destruído, então ataca os registros de Margherit destruindo seu 

gravador e ela perde suas pesquisas. O gravador de Margherit é um objeto transicional para 

pesquisar, ou podemos também dizer para ter acesso ao espaço potencial.  Ao ver o seu local 

de criatividade ameaçado, sua “Vulcania” atacada, Roberto também destrói a pesquisa de 

Margherit como uma forma de comunicação inconsciente para que ela sinta o que ele sente, e 

possa, então, compreende-lo.   

No final o professor fala sobre a esperança num futuro que virá quando a humanidade 

estiver preparada. Quando Deus quiser – O final da história remete Roberto à esperança dele 

próprio estar mais preparado algum dia para, atingir o espaço potencial representado por 

“Vulcania”, e criar, inventar, produzir objetos para salvar a humanidade, representado por 

Náutilus. 

O capitão Nemo morre olhando realizado para a “chave” que pode salvar a humanidade, 

as maiores riquezas que foram por ele descobertas representadas pela vastidão das 

profundezas do mar. Capitão Nemo, por sua vez, promoveu o inédito criando a ruptura do que 

era o mundo, até então, ele foi criou o Náutilos, e assim se fez gesto e de certa forma criou o 

mundo, um mundo singular até então desconhecido e inexistente para a humanidade. Um 

mundo que possuía todos os recursos necessários para viver – A maior obra de um ser 

humano é o viver mesmo
1
.   

Capitão Nemo não encontrou sintonia com o mundo sobre a superfície, o mundo foi 

invasivo e intrusivo – Assim como Roberto também não encontrou na FEBEM e nem 

morando nas ruas sintonia, mas invasão e intrusão.  Quando o fundo do mar surgiu no 

horizonte psíquico do Capitão Nemo ele apropriou-se disto e o reinventou, ele encontrou no 

fundo do mar um ambiente facilitador e acolhedor onde pôde colocar em devir o seu eu – 

Roberto encontrou o mesmo quando foi morar com Margherit – Margherit representa para 

Roberto o mesmo que o fundo do mar representa para o capitão Nemo. 

O capitão Nemo sente-se no direito de fazer outras pessoas sofrerem porque ele próprio 

sofreu, quer devolver ao mundo o mal recebido. Pode ser que a sua maneira de ser antissocial 

afundando navios de guerra e matando pessoas é um sinal de esperança é uma maneira de 

pedir socorro e tentar ser reconhecido na sua dor, do mesmo modo a turma do Cabelinho de 

Fogo, os bedéis da FEBEM e o próprio Roberto Carlos, também encontraram um modo, 

mesmo que cruel ou antissocial de pedir socorro. Porém, o Prof. Aronnax, assim como 

Margherit aponta outros caminhos para elaborar o sofrimento. Segundo eles, o ser humano 

                                                 
1
 Fonte: Aula do Prof. Gilberto Safra 
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também pode evoluir pela ausência, pelo que faltou dizem os dois. Mas, diferentemente de 

Roberto que pôde “escutar” Margherit e se constituir, crescer e evoluir a partir da falta, o 

capitão Nemo não conseguiu escutar o professor Aronnax. E, por fim, Roberto, ele mesmo 

torna-se um professor e volta à FEBEM, desta vez para contar a história do capitão Nemo aos 

meninos institucionalizados. Quem sabe Roberto encontrou o seu próprio devir ao deparar-se 

com este clássico e a motivação para concluir o trabalho deixado pelo professor Aronnax de 

salvar a humanidade... 
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 Durante a realização deste trabalho alguns aspectos do viver criativo foram emanando 

e me inspirando. São eles, a esperança, o encontro e a cultura, elementos fundamentais na 

investigação do modo como uma situação traumática foi superada por meio da criatividade.  

Tendo em mente que não existe algo que caiba definitivamente na palavra é sempre 

possível voltar a dizer na esperança de encontrar ou reencontrar aquele ponto que nos toca, 

nos expande e nos expressa de forma cada vez mais evoluída. Esta procura só é possível 

porque no percurso da construção desse trabalho fui tocada, inspirada e encontrei expressão às 

minhas intuições. Então, e só então, por já ter vivido isto que procuro, sei, mais do que sei, 

carrego a certeza, e tenho esperança que isto existe. É nesse momento que nasce a motivação 

para procurar.   

A experiencia de esperança que descrevo acima  possibilita o viver criativo. A história 

de Roberto Carlos Ramos fala de um vértice do viver que é a esperança. O menino sabia que 

isto que ele tanto desejava, procurava e necessitava para viver, existia porque ele já havia 

testemunhado. Ele “só” não sabia o que procurava e nem onde encontraria, mas a certeza e a 

confiança de que isso existe em algum lugar foi o motor propulsor e a motivação que o levou 

e nos leva a procurar incessantemente algo, até encontrar.   

Roberto viveu a possibilidade de criar o mundo quando era bebê, e isto foi bom, muito 

bom, tão bom que se tornou o único modo dele poder viver (criativamente). Precisava disso 

do mesmo modo que necessitamos de ar e enquanto não resgatou a possibilidade de 

novamente poder “criar mundos” para viver, o menino não vivia, mas, se debatia. Roberto 

sentia urgência em reencontrar a liberdade, que é o espaço para por em marcha seus 

movimentos próprios, autênticos para poder brincar e viver de modo criativo. 

O menino teve esperança de encontrar este espaço tanto fora de si, no ambiente, 

quanto dentro de si mesmo, em sua vocação. Podemos notar que até nos momentos mais 

áridos da existência, sua vocação nunca parou de evocar.   

Roberto tinha fé e esperança no mundo na mesma medida que também tinha fé e 

esperança em si mesmo. Pois o mundo, certa vez já havia sido ambiente facilitador e lugar de 

liberdade para o menino brincar e viver criativamente em alguma ocasião. E dessa forma, 

análogo ao que acontece à natureza, podemos pensar que para o si-mesmo brotar é necessário 

antes de tudo encontrar uma terra fértil. A esta terra chamamos de meio ambiente, ou no caso 

específico de Roberto chamamos de Margherit.   
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A segunda inspiração que desponta a partir deste trabalho e que merece nosso olhar é 

sobre bons e maus encontros, conceito que escutei certa vez de um professor de filosofia cujo 

nome me foge a lembrança. Mas não é a toa que associei esta antiga aula com a presente 

dissertação, visto que grande parte da história de Roberto acontece no campo de encontros 

possíveis. Estes encontros o afetaram e produziram nele aquilo que ele pôde ir se tornando 

desde seu encontro com a mãe (antes de diferenciar eu não-eu), com as pessoas e os 

elementos da favela, com a FEBEM, com a vida nas ruas, com a turma do Cabelinho de Fogo, 

com os trilhos do trem, com Margherit, com o primeiro contador de histórias que conheceu, 

com a história Vinte Mil Léguas Submarinas, e por fim, com ele mesmo diante de cada um 

dos encontros anteriores. 

Através desta história pudemos observar que os encontros não acontecem entre duas 

pessoas na sua inteireza, mas, o encontro se dá entre os fluxos das pessoas, ou da pessoa com 

um objeto, como no caso do encontro entre Roberto e o clássico. Os encontros suscitam uma 

espécie de arrastamento onde cada pessoa é arrastada para uma direção que é ao encontro de 

algum devir outro de até então.  

A vida de Roberto é uma evidencia que existem encontros que nos afetam com 

sentimentos negativos (maus encontros) porque diminuem nossa potencia nos separando de 

nossa força e de nossa liberdade, portanto, da capacidade de viver criativamente. A história do 

Contador de Histórias também comprova que pode haver encontros que nos afetam com 

sentimentos positivos (bons encontros) que nos fazem sentir mais fortes, aumentando nossa 

potencia, nossa liberdade e concomitantemente a possibilidade em viver de forma criativa.  

Bons encontros foram àqueles por meio dos quais, Roberto se compôs e os maus 

encontros foram àqueles pelos quais ele se decompôs. A vida de Roberto, assim como de 

todos nós é uma contínua exposição a bons e maus encontros e a partir deles vão acontecendo 

composições e decomposições, ou podemos dizer integração e desintegração. E assim estamos 

expostos, não só aos encontros, mas também, e principalmente aos devires que estes 

encontros nos proporcionam. Os bons encontros nos integram, aumentam nossa potência e 

através deles nos sentimos mais livres para nos mover no espaço imprimindo no mundo nosso 

potencial criativo e sentindo-nos vivos, no amplo sentido que palavra vida abrange.  

O terceiro aspecto a tratar nos remete a função da cultura em nossas vidas. Para 

desenvolver o tema trago a situação de uma paciente, cuja história de vida lembra-me a 

história do Contador de Histórias na sua fase destrutiva. Esta moça sofreu intrusões e 

apresenta a tendência antissocial. Ela rouba, droga-se, tem necessidade de vadiar entre vários 

outros comportamentos antissociais. No primeiro encontro, ao ouvir sua história, perguntei: 
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“Como você chegou até mim?” ao que a moça respondeu: “Li no seu livro algo que adorei. 

Na parte que o irmão pede à mãe sanduiche de mortadela e a irmã pequena começa a chorar e 

gritar: - Mortadela não. Morta tua! Ninguém vai fazer morta de mim para comer no pão!”. 

“Foi isso que me trouxe aqui”. 

Até então eu nunca tinha refletido sobre o que esta frase “Ninguém vai fazer morta de 

mim pra comer no pão” pode significar, pelo menos na psique da minha paciente e da 

menina/personagem deste livro – O pão representa um ambiente que pressiona, espreme, 

esmaga, e assim, não dá espaço para a mortadela que representa a menina comprimida, 

portanto é morta dela. A menina/personagem do objeto da cultura que surgiu no horizonte 

psíquico de minha paciente grita: “Ninguém vai fazer morta de mim” – Ela berra, chora, 

esperneia e até mata (Morta dela não. Morta tua!), para viver
1
, e não se transformar no objeto 

que será engolido pelo outro que é intrusivo. Aqui, nesta frase do livro que a paciente leu está 

posta a teoria que explica a tendência antissocial.  

O encontro entre minha paciente e estas palavras de origem cultural suscitou nela 

tamanha identificação que teve força para movê-la em direção a mim, ou seja, ela foi afetada 

a ponto de, pelo menos nesse momento, recuperar a esperança, voltar a acreditar e reencontrar 

a fé, o que possibilitou que ela saísse à procura e fosse em direção de alguém que, quem sabe 

desta vez, seria capaz de escutar seus gritos silenciosos por socorro.   

A cultura recuperou suas esperanças de encontrar um ambiente propenso, fértil onde 

talvez seja possível germinar e fazer brotar o seu devir.   

Graças a um objeto da cultura esta moça pôde ousar. Sim, porque foi uma ousadia 

depois de tudo o que ela passou e sofreu nas “mãos” do ambiente intrusivo, invasivo, 

compressor e esmagador (análogo ao pão da mortadela) voltar a acreditar. A mesma situação 

aconteceu com Roberto, ele também ousou procurar Margherit logo após tudo o que passou 

nas mãos da Turma do Cabelinho de Fogo.  

Fazer a versão escrita da experiencia cultural que vivi ao assistir o filme “O Contador 

de Histórias” investigando o modo como o trauma pôde ser superado por meio da criatividade 

impôs-me a tarefa de traduzir impressões, fundamentar hipóteses e confrontar o objeto da 

cultura com o que a psicanálise construiu em teorias.  À medida que brotavam palavras e 

ideias um campo foi se definindo transformando este trabalho num modelo vivo, tão vivo 

como estar presente numa sessão de análise onde seria possível mais do que ver, mas viver o 

                                                 
1
 Viver criativamente; a vida que vale a pena. Caso contrário, estaria morta para a vida. Seria morta dela. 
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sofrimento do menino e testemunhar como se dá o processo de destraumatizar em cada 

detalhe.  

Através deste estudo concluímos que a criatividade é originária e flexível capaz de 

desdobrar-se para se reatualizar e funcionar conforme a demanda da situação específica de 

cada momento da vida. Contudo, para que ela possa se encaminhar ao campo potencial é 

necessário que a pessoa esteja livre para dar destinações autenticas geradas a partir de sua 

vocação e seu devir, portanto é necessário um ambiente libertador.  

Em oposição, o ambiente invasivo leva ao sofrimento e dependendo de certas 

características pode ser traumático ou não. Porém, independente da situação ser considerada 

traumatizante ou não, a pessoa que sofre e por isto se encontra com a criatividade represada, 

somente quando encontrar um ambiente facilitador, acolhedor personificado em alguém que 

fique discretamente ao lado velando e permitindo o legítimo devir, diferente de incitar reação 

que é provocada, poderá resgatar a criatividade em todo o seu potencial.   

Por fim, a compreensão aqui desenvolvida evidencia a criatividade como o meio para 

superar toda e qualquer situação. Muito além de superar, é fundamental manter a capacidade 

de criar e exerce-la com frequência de modo a fruir nossa liberdade. É este o sentido da vida.    
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