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Resumo 

A produção do texto acadêmico, comumente, desperta nos 

pesquisadores sentimentos que podem dificultar ou mesmo impedir a 

realização de seus projetos discursivos, e de vida. Diante disso, o objetivo 

deste estudo foi apresentar um desdobramento da clínica fonoaudiológica 

voltada a autores em potencial que pretendem publicar na esfera acadêmica de 

comunicação, de modo a contribuir para dar sustentação e ajudar a superar 

inseguranças que podem inibir o processo criativo no campo da escrita. O 

trabalho se constitui na interface com a psicanálise de D.W. Winnicott, tendo 

ainda como referência ideias desenvolvidas por Clare Winnicott e Marion Milner 

– os três autores se dedicaram a aprofundar facetas do criar, dando pistas de 

como estamos em um campo complexo, delicado e que gera sofrimentos e 

ansiedades. Foram também narrados episódios clínicos referenciais, sendo 

então emoldurados princípios que norteiam o espaço terapêutico da escrita. A 

interlocução com os autores de referência bem como o repertório clínico aqui 

compartilhado permitiu afirmar a necessidade de o terapeuta exercer funções 

de cuidado nesse contexto, tais como: acolher o sofrimento trazido pelos 

autores em potencial, o que implica escuta atenta de suas inquietações e da 

forma como são enunciadas, a partir de seus idiomas pessoais; desmistificar 

supostas dificuldades ou sintomas indicativos de doenças e, principalmente, 

reapresentar o objeto cultural escrita acadêmica, de modo a possibilitar novas 

experiências no campo da comunicação e potencializar dizeres investidos de 

pessoalidade.  

Palavras-chave: escrita acadêmica, fonoaudiologia, espaço terapêutico da 

escrita, D. W.Winnicott 



 

 

Abstract 

The production of academic text, commonly, awakens feelings in researchers 

that may hinder or even prevent the realization of its discursive - and life - 

projects. Therefore, the aim of this study was to present a deployment of the 

speech clinic focused on potential authors wishing to publish in sphere of 

academic communication in order to help provide support and help overcome 

insecurities that can inhibit the creative process in the writing field. The work is 

constituted in the interface with  D.W. Winnicott psychoanalysis still having 

reference to ideas developed by Clare Winnicott and Marion Milner - the three 

authors dedicated to deepen facets of creating, giving clues into to how we are 

in a complex and delicate field which generates anxieties and sufferings. Were 

also narrated referential clinical episodes and then framed principles that guide 

the therapeutic writing space. The dialogue with the authors of reference as well 

as the clinical repertoire shared here allowed us to affirm the need for the 

therapist to practice care functions in this context, such as: welcoming the 

suffering brought by potential authors which involves listening carefully to their 

concerns and how they are outlined from their personal languages, demystify 

supposed difficulties or symptoms of diseases and especially restate the 

cultural object 'academic writing', to enable new experiences in the field of 

communication and enhance sayings invested with personhood. 

 Keywords: academic writing, speech therapy, therapeutic writing space, 

D.W.Winnicott 
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Apresentação 
Qualquer coisa na escrita me sugere o prazer da caça: no 
vazio da página se ocultam infinitos sobressaltos e espantos 
(MIA COUTO, 2013). 

Como fonoaudióloga clínica, trabalho com a palavra escrita, primordialmente, e 

é neste espaço-tempo que recebo pessoas de várias idades, as quais, por diversas 

razões, sentem-se incapazes de usá-la como forma genuína ou legítima de expressão. 

Trazem memórias de fracassos na apropriação deste objeto cultural, levando a certo 

afastamento das mais diversas situações letradas, mas, especialmente da 

possibilidade de nela, ou por ela, constituírem facetas de si. A escrita lhes parece 

hostil, uma materialidade pouco maleável, não têm ideia de como podem brincar de 

escrever, jogar com as palavras; resta-lhes submeter-se às suas leis, regras, padrões. 

O produto disso acaba sendo um texto protocolar, sem vitalidade, composto muito 

mais para atender demandas externas, pouco comunicando inquietações. Destituído 

de si, o texto não alimenta seu próprio autor, simplesmente porque, entendido dessa 

forma, não traz marcas de autoria, não tem presença. 

Mas a escrita é minha casa. E faço questão de receber e cuidar muito bem de 

meus convidados. Abro as janelas, deixo o ar entrar, regulo a luminosidade do 

ambiente de acordo com a sensibilidade de cada um, as cadeiras são confortáveis, e o 

alimento é servido em pequenas doses. Estou ali, disposta a ouvir seus temores e 

ansiedades, as dificuldades que persistem no uso do objeto, as frustrações, a tentação 

de abandonar seus projetos, de não mais comunicar, escrever, publicar. Passado esse 

período inicial de desânimo e hesitação, chamo para o jogo. Começamos a rabiscar. A 

matéria-prima é, sempre, o que cada um pode trazer para o encontro, os temas que 

lhes são caros, seus pontos de vista, suas necessidades de dizer algo, para 

determinado grupo de leitores, com certa intenção, e sempre com suas palavras - 

estas mesmas que circulam entre os participantes ativos de uma comunidade, 

compõem a realidade compartilhada, servem à comunicação e aguardam novas 

significações e composições a partir de inquietações singulares. Estamos ali, abertos à 

experiência. Um alimentando o outro, compartilhando o banquete. De massa dura e 

impenetrável, a escrita vai se transformando, mostrando-se mais aberta ao gesto 

pessoal. E até as regularidades que organizam os vários tipos de textos deixam de ser 

vistas como impeditivas, podendo contribuir para a expressividade. 

Quando o encontro termina, quando o texto se completa, ainda que 

parcialmente, ficamos felizes. Guardamos a memória de uma experiência, de uma 

realização. No fundo, o banquete é a presença, de um e de outro, e entre nós, a 

palavra escrita. 
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Introdução 

Um homem com uma dor 
É muito mais elegante 
Caminha assim de lado 
Como se chegando atrasado 
Chegasse mais adiante 
 
Carrega o peso da dor 
Como se portasse medalhas 
Uma coroa, um milhão de dólares 
Ou coisa que os valha 
 
Ópios, edens, analgésicos 
Não me toquem nessa dor, por favor, 
Ela é tudo o que me sobra 
Sofrer vai ser a minha última obra 
(ITAMAR ASSUMPÇÃO e PAULO LEMINSKI, “Dor 
Elegante”, 1998)1 

Para alguns, a elegância da dor entoada nessa canção talvez soe como 

apologia moralista do sofrimento. Para outros, é uma bela forma de emoldurar 

a necessidade que todos temos de algum recolhimento para viver nossas 

dores, aprender, se enriquecer com elas e ir adiante.  

Antes de curá-las de imediato, ou prevenir sua instalação logo aos 

primeiros sintomas, abrir espaço para que possam existir, se estabelecer, 

ganhar contornos, nomes, até que, transformadas, se tornem portais de 

descobertas de si mesmo, podendo decorrer daí grandes possibilidades 

criativas (PERROTTA, FERREIRA, WARSCHAUER, 2008)2.  

No caso desta tese, a criação diz respeito, especificamente, ao texto 

acadêmico, tarefa a que venho me dedicando há mais de vinte anos no campo 

da clínica fonoaudiológica e que aqui denomino espaço terapêutico da escrita. 

Explico: desde início dos anos 1990, propus à área um desdobramento 

de nossa atuação – qual seja, o atendimento de adultos que necessitam de 

ajuda para compor textos que circulam na esfera acadêmica de comunicação, 

como monografias, artigos, dissertações, teses; em síntese, trabalhos que 

                                                 
1
 ASSUNÇÂO, I. (1998). “Dor Elegante”. In: Pretobrás. http://www.vagalume.com.br/itamar-

assumpcao/discografia/ 
2
 Cf. PERROTTA, FERREIRA e WARSCHAUER (2008): ”A clínica em foco: o destino da dor”. 

http://www.ifono.com.br/ifono.php/a-clnica-em-foco-o-destino-da-dor. 
 

http://www.ifono.com.br/ifono.php/a-clinica-em-foco-o-destino-da-dor-
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implicam a arte de conceituar, sendo Bakhtin (1895-1975)3, filósofo e pensador 

russo, um de meus autores de referência. 

Considerando a comunicação como fundamento de toda a cultura e, 

portanto, da própria vida, a palavra, na perspectiva bakhtiniana, é território 

compartilhado entre locutor e interlocutor; ou seja: tudo o que dizemos ou 

escrevemos é dirigido a alguém, um parente, um amigo, uma autoridade, pares 

profissionais, membros da banca examinadora, entre outros, com uma 

determinada intenção comunicativa, como relatar, argumentar, informar, 

convencer, mobilizar; e são esses aspectos que nos levam a organizar, a 

compor nossas enunciações, o que temos a dizer, de uma determinada 

maneira (BAKHTIN, 1997). 

Voltado à vida cotidiana, à prática cognitiva e social da linguagem, o 

autor destaca a necessidade de lidarmos tanto com aquilo que é estável quanto 

com o que se transforma no tecido vivo da comunicação, ou seja, a linguagem 

envolve estabilidade e adaptação às novas condições históricas. Esse 

paradoxo está presente nos diálogos que estabelecemos cotidianamente, 

buscando afirmar nossos pontos de vista, nos constituindo como autores de 

nossas enunciações. É nesse terreno que se dão as negociações de sentido, o 

compartilhar de ideias, de proposições, a comunicação de objetivos e 

intenções, os quais anseiam por respostas, posicionamentos, novos 

questionamentos, impressões, contrapontos, discussões. Trata-se de um 

diálogo que não tem fim, de uma ininterrupta cadeia de comunicação, cujos 

elos são os enunciados, são as vozes de uns e de outros. 

A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar 
de um diálogo: interrogar, escutar, responder, concordar, 
etc. Neste diálogo o homem participa todo e com toda a 
sua vida: com os olhos, os lábios, as mãos, a alma, o 
espírito, com o corpo todo, com as suas ações. Ele se põe 
todo na palavra e esta palavra entra no tecido dialógico da 
existência humana, no simpósio universal (BAKHTIN, 
apud CLARK E HOLQUIST, 1998, p. 13). 

                                                 
3
 Para saber mais, cf. BRAIT (2005, 2008, 2009); a tese “O Diálogo e seus sentidos na Clínica 

Fonoaudiológica”, MASINI (2004), e também texto-síntese desta autora sobre os principais aspectos da 
obra do autor, publicado em http://www.ifono.com.br/ifono.php/sobre-mikhail-bakhtin- Acesso em 
13/03/2014. 

http://www.ifono.com.br/ifono.php/sobre-mikhail-bakhtin-
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Em 2004, publiquei então um livro sobre essa prática, “Um texto pra 

chamar de seu – preliminares sobre a produção do texto acadêmico”, em que 

compartilho os problemas mais comuns enfrentados por quem se dedica a 

esse tipo de produção, já destacando conflitos e ansiedades da ordem do criar, 

tendo como base preceitos winnicottianos. 

Mais do que acertos de acordo com a dita “norma culta” da língua, 

necessários, mas não suficientes, no contexto e na moldura de minha clínica, 

busco indicar a esses pesquisadores-autores caminhos para o aprimoramento 

da escrita em termos de precisão das ideias, de acordo com as características 

da esfera e gênero discursivo em questão, bem como busco apresentar a eles 

os seus próprios textos. Isto porque, embora conheçam o tema a que se 

dedicam, tenham lido inúmeras publicações a respeito, dedicado anos de suas 

vidas à prática que buscam legitimar ou investigar com mais profundidade, 

embora tenham realizado suas pesquisas, levantado hipóteses, se dedicado a 

análises, discutido, tirado conclusões, muitas vezes, 

(...) esse rico e fértil movimento não está registrado no 
todo da dissertação, apenas insinuado em algumas 
linhas, em certos trechos; é preciso, ainda, um trabalho de 
composição e acabamento textual para que o autor 
efetive o diálogo com o leitor, dando-lhe elementos para 
pensar, concordar, refutar e conhecer efetivamente o 
estudo que lhe é apresentado (PERROTTA, 2004, p. XIV). 

Mas, para que se atinja essa realização, ou se chegue o mais próximo 

disso, é preciso que eu lhes ofereça um espaço-tempo de acolhimento. De fato, 

invariavelmente, esses adultos chegam portando algum sofrimento gerado pela 

percepção de incapacidade para levar seus projetos adiante. Sentem-se 

desvitalizados, muitos arriscam nomeações que os desmerecem, como 

disléxicos, ou buscam justificativas do tipo “nunca fui bom em gramática”, “meu 

vocabulário é restrito”, “escrevo de um jeito muito informal para os padrões 

acadêmicos”. E há também referências à relação estabelecida com os 

orientadores, muitas vezes marcada pelo descompasso, gerando o sentimento 

de serem desqualificados, das mais variadas formas, seja porque seus 

trabalhos não são lidos efetivamente, seja por serem excessivamente 

corrigidos. 
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Tudo isso é perpassado por certa idealização do que seria ter ou adquirir 

competência para desenvolver um texto na esfera acadêmica de comunicação. 

Pergunto: por que essa desvitalização e desconfiança em relação à 

capacidade para a realização de projetos discursivos dessa natureza, sendo 

essas pessoas suficientemente letradas - pessoas inteiras, já constituídas, de 

modo que, mesmo com alguns tropeços, conseguem usar recursos expressivos 

disponíveis no campo cultural, como a escrita? 

Trago então um episódio que vivi recentemente e que pode trazer alguns 

esclarecimentos e hipóteses para respondermos a essa questão. 

Em um encontro com pesquisadores, mestrandos e doutorandos, de um 

programa de pós-graduação que me convidou para discorrer sobre as 

particularidades do discurso acadêmico, me vi revelando a certa altura minhas 

próprias inseguranças com produções dessa natureza. 

A surpresa foi geral, talvez também de minha parte. 

Era de se esperar que eu tirasse a tarefa de letra, com uma tranquilidade 

e fluência já ganhas para compor, estruturar o estudo, uma aptidão ou 

habilidade para estabelecer muito de imediato a comunicação com os possíveis 

leitores, sem viver grandes conflitos. 

Em síntese: minha experiência nessa seara e o conhecimento da língua 

me garantiriam a facilidade de escrever, até mais rapidamente do que uma 

suposta “média”, despertando no público certa admiração e idealização de 

minha capacidade. 

Algo semelhante ocorre quando acompanhamos a crônica semanal, ou 

diária, de jornalistas, ou diante de coletâneas de obras de literatos ou mesmo 

de um volume concluído da tese de um colega, com capa, agradecimentos, 

dedicatória, resumo e todos os capítulos de praxe. 

Palavras exatas, produto acabado que parece ter sido alcançado sem 

tanto esforço. Ou sem que o autor tenha sido tomado pelas ansiedades 

próprias de todo e qualquer processo de criação, que parecem ser 

presentificadas apenas para alguns “escolhidos”, de tal maneira que, muitas 

vezes, parece que não temos como equacioná-las, sustentá-las para ir adiante 

e realizar o escrito. É solitário: nos sentimos apartados de um movimento 

comum – todos estão produzindo e apenas nós estamos no “limbo”. 
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Certa vez, uma paciente me contou exatamente isso, o quanto se 

lembrava de que estar ao lado, durante as aulas ou provas, de colegas que 

escreviam quase compulsivamente, sem levantar os olhos do papel, gerava 

esse tipo de ansiedade, que por vezes a tomava de tal forma que perdia o fio 

das ideias, a capacidade de escrever qualquer coisa. Desistia, restando a 

memória de um fracasso pessoal. 

A verdade é que o produto final pode até revelar todo o esforço dedicado 

pelo autor para concretizá-lo, materializá-lo. Sim, podemos captar isto, a luta 

exaustiva, que muitas vezes nem está propriamente nas tais palavras exatas, 

encontra-se no entre potencial habitado por quem escreve em consonância 

com quem lê. Mas o texto pronto também esconde esse trabalho árduo, 

“vende” a ideia de fluência, domínio da técnica de bem escrever, de saber 

como e quando dizer – tudo se encaixa, uma obra divina. Gostamos de pensar 

assim, embora possa nos desmerecer, talvez porque reste a esperança de 

também em algum momento receber alguma visita dos deuses, que nos leve a 

criar, como em um transe, que nos faça vencer, ou ser mais rápidos, do que 

essa parte de nós que não escreve “... que está sempre nas alturas do 

pensamento, sempre ameaçando desmaiar, dissolver-se nos limbos do relato 

vindouro, que jamais descerá ao nível da escritura, que rejeita tarefas...” 

(DURAS, 1987, p 27-8). 

Então, uma primeira hipótese para responder à questão acima formulada 

seria: o produto acabado texto “esconde” o processo exaustivo de sua 

elaboração, idas e vindas, rasuras, refacções, rabiscos, podendo levar à ideia 

equivocada de que algumas pessoas teriam um dom divino ou talento inato 

para escrever, cumprindo a “tarefa” sem grandes sofrimentos – sem o dom, sou 

tomado pela ansiedade, desconfio de minhas capacidades, fico desvitalizado. 

Mas não se trata só de mito. A experiência de ser tomado, de as 

palavras fluírem como se tivessem vida própria, de tudo se encaixar sem muito 

esforço, momentos assim não são estranhos ao criar. Algo parece se reunir 

dentro de nós, e somos então apresentados a uma condição que por vezes não 

supúnhamos existir. Alguns vivem esses momentos mais frequente e 

intensamente, de modo que ganham também um lugar na memória, e passam 

a constituir essa faceta do ser escritor, ainda que aquela ideia de 

incompetência não nos abandone com facilidade. 
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Aliás, não abandona nem mesmo aqueles que vivem do ofício. 

Tanto que até existe um termo específico para denominar essa 

incompetência ou bloqueio para escrever: “doença da meia-noite”, criado por 

Edgar Allan Poe e explorado pela neurologista americana Alice Flaherty no 

livro: The Midnight Disease: The Drive to Write, Writer's Block and the Creative 

Brain (“A Doença da Meia-Noite: o impulso de escrever, o bloqueio do escritor 

e o cérebro criativo”, 2004)4. 

Embora discorde de sua análise a respeito das razões que levariam a 

esse bloqueio, e da maneira como ressignificou o termo criado pelo autor, 

penso ser interessante abordá-la brevemente aqui, para que possamos refletir 

sobre os diversos entendimentos sobre a questão. 

Preocupada com os riscos do tratamento de doenças mentais que 

afetam a criatividade, antes de seguir a tradição da literatura científica, que 

trata mais de aspectos cognitivos da linguagem, Flaherty buscou explorar a 

ligação entre a escrita e a emoção. Descobriu então, um tanto surpresa, que o 

talento de escrever sofre influência da biologia: tanto do lóbulo temporal do 

cérebro, necessário para a compreensão semântica, como do sistema límbico, 

em que reside a emoção e o impulso criativo. Embora não pretenda 

“medicalizar” a arte, pois acredita que "patologizar o processo de escrever 

poderia nos levar a encarar a criatividade como anormal e até perigosa”, 

Flaherty indica psicoterapia e medicação para os que se afligem com o 

bloqueio. 

Voltando à pergunta sobre as razões da desvitalização e desconfiança 

em relação à capacidade para a realização de projetos discursivos na esfera 

acadêmica de comunicação, de acordo com a perspectiva de entendimento 

acima, uma explicação seria então a de que possíveis autores de textos 

científicos, ainda que suficientemente letrados, poderiam ser acometidos por 

uma doença de base neurológica, que impediria que levassem o trabalho 

adiante. 

Não há dúvidas de que esse estudo evidencia uma tendência 

contemporânea, a de se patologizar processos naturais de constituição, das 

                                                 
4
 Guimarães, L. Desordens da Escrita Literária. Matéria publicada no jornal Estado de São Paulo, caderno 

Sabático, em 24/03/2102: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,desordens-da-escrita-
literaria,852734,0.htm. Acesso em 24/03/2013. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,desordens-da-escrita-literaria,852734,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,desordens-da-escrita-literaria,852734,0.htm
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mais diversas naturezas, buscando-se, para tanto, explicações no campo da 

neurologia e, claro, um remedinho que traga a cura, o mais rápido possível, de 

modo que nosso sofrimento seja abreviado. A indústria farmacêutica 

agradece5.  

 A questão no campo clínico fonoaudiológico e seus 

desdobramentos 

Ainda na esfera da patologia, ou do corpo visto pelo aspecto 

estritamente funcional, no que se refere ao aprendizado da escrita, dislexia do 

desenvolvimento6 tem sido um quadro clínico recorrente no campo da 

fonoaudiologia, caracterizado, imprecisamente, por sinal, como dificuldades 

para ler e escrever, como consequência de alterações de base neurológica 

hereditárias. Implicações do contexto social, educacional, afetivo no processo 

de constituição da escrita continuam a ser cada vez mais desconsideradas e 

negligenciadas por aqueles que afirmam a existência dessa doença, 

prevalecendo o corpo biológico na construção de significações e o 

determinismo dual causa/consequência. 

Essa visão embasa uma prática clínica fonoaudiológica apegada aos 

paradigmas médicos que originaram a profissão, atendo-se ao que é suposto, 

antecipado como doença, distúrbio, transtorno, buscando a classificação do 

erro, a nomeação da dificuldade e a caracterização do tipo de atraso. Mais: 

nessa vertente, a escrita é concebida como mera transcrição da oralidade, 

perpetuando-se, por exemplo, a ideia equivocada de que a criança que fala 

errado fatalmente terá dificuldades para aprender a escrever e ler, sendo a 

leitura também reduzida a um ato de decodificação. Afirma-se assim certa 

                                                 
5
 Um exemplo que comprova essa tese: o metilfenidato, medicamento psicoestimulante usado no 

tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), vem tendo seu consumo 
aumentado em todo o país: “Os dados do SNGPC demonstraram uma tendência de uso crescente no 
Brasil. (...) O uso do medicamento metilfenidato tem sido muito difundido nos últimos anos de forma, 
inclusive, equivocada, sendo utilizado como “droga da obediência” e como instrumento de melhoria do 
desempenho escolar seja de crianças, adolescentes ou adultos. Em muitos países, como os Estados 
Unidos, o metilfenidato tem sido largamente utilizado entre adolescentes para melhorar o desempenho 
escolar e para moldar as crianças, afinal, é mais fácil modificá-las que ao ambiente....” (Boletim de 
Farmacoepidemiologia do SNGPC [Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos 
Controlado]/ANVISA, Ano 2, nº 2 | jul./dez. de 2012, p. 13). 
6
 Comumente definida como desordem na aquisição da leitura e/ou escrita associada à disfunção 

cerebral que afeta crianças com inteligência normal, sem deficiências sensoriais, com família 
estruturada e oportunidades educacionais adequadas. 
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desconfiança em relação aos processos de desenvolvimento, estabelecendo-

se padrões impeditivos para se contemplar a diversidade nos modos de 

aprender e a singularidade dos modos de expressão, muitas vezes vistos como 

indicativos de problemas, não raras vezes inexistentes. Erros ortográficos, 

como aqueles de representação múltipla do som /s/, são afirmados como 

indicativo de doença, quando, na verdade, são absolutamente esperados no 

processo de constituição da escrita, de apreensão do código, podendo ser, 

inclusive, cometidos por escritores mais maduros, bastando a disposição para 

conferir a grafia das palavras. Letra feia ganha o status de doença, disgrafia, 

supervalorizando-se aspectos absolutamente periféricos e de fácil resolução, 

inclusive a partir de recursos tecnológicos já bem acessíveis. 

Todos esses fatores, a descrição exaustiva de sintomas, a pressa em 

concluir diagnósticos, a ideologia da precocidade intelectual e a tendência a se 

estabelecer padrões de desenvolvimento, acabam por tratar de modo simplista 

algo que é bastante complexo, levando ao equívoco preocupante de se 

caracterizar quadros de dislexias em crianças de 5/6 anos de idade, 

consolidando a imagem de alguém problemático, cheio de falhas e déficits. As 

clínicas de reabilitação, obviamente, agradecem. 

Vejamos o que Winnicott tem a dizer sobre o excesso de especialidades 

para estudar o ser humano, em particular a criança, centrando-se em aspectos 

funcionais. No livro “A natureza humana” (1990), logo na introdução da parte 1, 

destaca: “(...) sua psique [da criança] é propriedade da psicologia dinâmica; o 

intelecto pertence ao psicólogo; a psiquiatria reivindica os distúrbios da mente; 

a hereditariedade é propriedade do geneticista; as ciências sociais estudam as 

estruturas da família e sua relação com a sociedade e a criança...”. 

Nessa perspectiva, o pediatra seria o profissional responsável por avaliar 

e medir a saúde corporal, de acordo com padrões de desenvolvimento, ainda 

que sejam admitidas variações individuais. Afirma o autor que essa 

especialidade “surgiu principalmente como um estudo das doenças físicas 

peculiares à infância, em que a saúde era percebida como uma ausência de 

doenças”. Dessa ocasião até o momento em que Winnicott conduziu seus 

estudos, muito já havia mudado, e os pediatras passaram não só a se ater à 

classificação dos mais diferentes acometimentos corporais, como se tornaram 
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equipados para investigar como as funções do corpo “são perturbadas por 

coisas como a ansiedade, ou por um cuidado familiar deficiente”. 

Diante disso, alerta o autor, pode ocorrer uma hipervalorização de 

aspectos superficiais da psicologia, levando a certa linearidade simplista de 

pensamento, do tipo causa e efeito: 

Tanto os fatores externos quanto a hereditariedade são 
responsabilizados por tudo. As entidades nosológicas 
psiquiátricas estão classificadas e descritas de uma forma 
muito nítida, mas falsa; os testes de aptidão ou 
personalidade são respeitados de modo exagerado; a 
aparência feliz de uma criança é aceita muito rapidamente 
como sinal de desenvolvimento emocional sadio 
(WINNICOTT, 1990, p. 27). 

E o que sugere Winnicott, ou, pelo menos, o que na ocasião de seus 

estudos esperava que viesse a ocorrer? Que os pediatras não optassem por 

atalhos, que não voltassem a se ater aos aspectos somáticos, evitando assim a 

vastidão do campo da psiquiatria e a dificuldade que a vida, por si mesma, 

representa para todos nós, simplesmente por que crescemos “numa sociedade 

formada por seres humanos”. 

Na realidade, o que preocupava sobremaneira o autor era a descrição 

exaustiva do homem a partir do patológico, algo muito presente na 

fonoaudiologia, perdendo-se de vista, assim, aspectos essenciais da condição 

humana. Para compreendê-la é também necessário, imprescindível mesmo, 

que estudiosos de quaisquer campos de conhecimento se disponham a teorizar 

continuamente e sempre a partir de uma perspectiva histórica, pois o homem é 

afetado pelas condições socioculturais, sendo então um exemplar do tempo e 

da natureza humana (SAFRA, 2006). Sem considerar essa questão, corremos 

o risco de abstrair em excesso, ou de conceber um modelo de entendimento 

mecânico voltado à funcionalidade e aderido a certa visão de homem que o 

reduz a partes a serem compreendidas de modo independente pelos diversos 

especialistas. 

Mas o mais grave é que esse discurso patologizante tem penetrado, 

cada vez mais nos dias de hoje, no universo escolar, contaminando 

educadores que começam a diagnosticar seus alunos e/ou indicá-los a 

neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, individualizando problemas que são 
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de ordem social, de política educacional, ou seja, não raras vezes decorrentes 

mais de falhas ambientais de diversas ordens que podem interferir na 

constituição de leitores e escritores. 

Tanto na clínica de reabilitação quanto na escola, acabam por 

prevalecer práticas que pouco favorecem uma apropriação criativa da escrita, 

ganhando destaque, no geral, o treino para a memorização de regras que 

regem a língua culta em suas faces mais estáveis: ortográfica, sintática, 

gramatical, semântica, além das orientações básicas sobre a forma correta de 

se estruturar um texto, qualquer que seja ele, sem se considerar suas 

especificidades. 

Fica excluído desse tipo de ensino formal tudo que diz respeito aos 

processos criativos, que necessariamente são permeados pela subjetividade e 

ganham contornos na intersubjetividade: o aprendizado fora da escola; a 

curiosidade pelo mundo que nos cerca; a capacidade de refletir sobre ele, de 

fazer relações entre diversos objetos culturais e deles nos aproximarmos 

afetivamente; as condições para, pelo diálogo possível a cada momento do 

desenvolvimento, construir um entendimento particular, uma reflexão própria e, 

finalmente, os recursos para materializá-la em uma produção singular a ser 

comunicada a outros. 

Voltando ao campo fonoaudiológico que trata da linguagem escrita, já 

temos outras práticas, legitimadas na produção científica da área, que se 

posicionam criticamente em relação aos diagnósticos de dislexia. Massi (2007), 

no livro: “A dislexia em questão” e nos artigos: “A escrita de um aluno: uma 

análise linguístico-textual” (2001) e “Estratégias para apropriação da escrita ou 

‘sintomas disléxicos?’” (2009), alerta para o uso indiscriminado de diversas 

nomenclaturas para definir questões relacionadas à apropriação da escrita, tais 

como, dificuldade de leitura e escrita, problema de aprendizagem, dislexia de 

evolução, dislexia do desenvolvimento, dislexia escolar, sendo a suposta 

dificuldade equivocadamente localizada em quem aprende, excluindo todos os 

fatores que podem influenciar negativamente o processo ensino-aprendizagem. 

Da mesma forma, as descrições sintomatológicas 
apresentam-se fragilizadas. Tomando a linguagem como 
um trabalho coletivo, social e histórico, como atividade 
constitutiva dos recursos expressivos das línguas naturais 
e de regras de utilização desses recursos em situações 
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de uso, fatos próprios do processo de apropriação da 
escrita - uso indevido de letras, segmentação não 
convencional de vocábulos, escrita pautada na transcrição 
fonética, trocas ortográficas, entre outros – têm sido 
inadvertidamente descritos como sintomas disléxicos, os 
quais, ressalto, apresentam-se completamente 
desprovidos de uma investigação linguístico-discursiva 
capaz de elucidá-los (MASSI, 2009, sem página)7. 

Também Dauden e Mori-De Angelis (2005), Berberian et al. (2006), 

Masini (1987, 1999, 2004, 2013), Perrotta, Masini, Märtz (1995, 2004), Perrotta 

e Maia (2007) e Perrotta (2002, 2004, 2010, 2013) são autoras que, com base 

em Bakhtin, vêm propondo outras abordagens da escrita na clínica 

fonoaudiológica, ressignificando supostas dificuldades, trazendo também, em 

alguns textos, a interlocução com Winnicott.  

No trecho a seguir, em que relato um caso clínico, de Heitor, rapaz de 16 

anos que trazia uma história de dificuldades na vida escolar, em especial no 

processo de apropriação da escrita, questiono a maneira como esse objeto 

cultural lhe foi sendo apresentado: 

...quando e como intervir nos textos de nossos 
pacientes?8 No caso aqui em foco, não tive pressa de 
corrigir os erros apresentados por Heitor; antes, ofertei um 
espaço para que ele se encontrasse com esse objeto 
perdido, para que procurasse uma maneira própria de 
com ele dialogar, interagir, de modo que ele se tornasse 
genuinamente uma possibilidade de expressão de 
questões fundamentais. E isso justamente foi sonegado 
em seu processo de escolarização, em que a escrita lhe 
foi apresentada como algo pouco significativo, 
excessivamente objetificado, com destaque maior do 
sistema de funcionamento, das regras, do que é estável. 
Foi a partir dessa apresentação que as dificuldades 
começaram, e Heitor foi perdendo vivacidade, sentindo-se 
incapaz e se afastando das situações de uso cotidiano da 
escrita. Ele foi impedido, na verdade, de experimentar 

                                                 
7
 Texto publicado no site: http://www.ifono.com.br/ifono.php/estrategias-para-apropriacao-da-escrita-

ou--sintomas-dislexicos- acessado em 19/03/2013. 
8
 Em artigo anterior, também um estudo de caso de escrita (PERROTTA, 2002), abordo a questão, 

ressaltando que a produção da paciente em foco não poderia ser vista pelo terapeuta “apenas de 
maneira objetiva como a manifestação pura e simples de grandes dificuldades de organização textual ou 
mesmo de domínio de certo gênero discursivo”. E destaco a importância de observarmos indícios nos 
textos de nossos pacientes que possam impulsioná-los para a criação de um dizer próprio, “para a 
transformação e recuperação do desejo de ser”. 
 

http://www.ifono.com.br/ifono.php/estrategias-para-apropriacao-da-escrita-ou--sintomas-dislexicos-
http://www.ifono.com.br/ifono.php/estrategias-para-apropriacao-da-escrita-ou--sintomas-dislexicos-
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criativamente, de imprimir algo de seu nesse objeto 
(PERROTTA, 2010, p.265). 

Apresentado de forma excessivamente objetificada, a escrita acaba se 

tornando estranho, pouco maleável para que cada pessoa possa nele imprimir 

marcas pessoais de expressão. 

Não seria então essa memória de estranhamento, mais do que de 

apropriação, muitas vezes reavivada quando estamos diante da tarefa de 

realização de um projeto de trabalho de natureza acadêmica, que de fato 

circula em uma esfera de comunicação cultural mais complexa, já que nos 

exige um árduo trabalho de abstração, na busca de discutir conceitos, 

ressignificá-los, ou mesmo criá-los? 

 Campo existencial da escrita 

“As letras não me acomodam, não sei por que as letras existem”, me 

disse certa vez um garotinho de 6 anos, que a escola suspeitava ser disléxico. 

“Escrever é uma chatice”, revelou Chico Buarque, compositor e escritor 

premiado, que dispensa maiores apresentações. “Tenho que falar pois falar 

salva. Mas não tenho uma só palavra a dizer. As palavras já ditas me 

amordaçam a boca”, Clarice Lispector (1980, p.124). Por fim, Virginia Woolf 

(1988, p. 206): 

Qual é a frase sobre a lua? E a frase sobre o amor? Que 
nomes existem para designar a morte? Não sei! Necessito 
de uma linguagem ingênua como a dos amantes, palavras 
de uma sílaba apenas como a que as crianças usam 
quando entram num quarto e encontram a sua mãe a 
costurar e apanham um fio de lã colorida, uma pluma ou 
um pedaço de chita. Preciso de um gemido, de um grito. 
Não necessito de palavras quando, deitado numa vala, 
vejo a tempestade que me ignora agitar o céu sobre os 
campos pantanosos. Não necessito de nada que seja 
exato. De nada que tenha os pés solidamente assentes 
na terra. Nem de nenhum desses amáveis ecos que soam 
e ressoam de nervo em nervo, dentro do nosso peito, 
insensata música de frases mentirosas. Abandonei as 
frases. 

O que há em comum nessas enunciações? 

Estamos no campo existencial da escrita, estamos falando de algo que é 

inerente a esse objeto, que constitui o ser da escrita, que faz parte de sua 
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constituição, que se mistura à materialidade. Certamente, a todas elas. O 

campo biológico nos é estranho aqui, pois, no afã de encontrar explicações, 

não ajuda a compreender, não parte da experiência, e sim de um conjunto de 

sintomas que deixa de lado a singularidade do sofrimento. 

Não estamos falando de doença. Estamos falando de travessia, de 

conflitos, perigos, de transformação, ou mesmo de sintomas, mas tê-los não 

significa estar doente – é por meio deles que comunicamos algo. Buscar 

alguma interlocução nesses momentos é sinal de saúde. 

Também a habilidade para escrever constitui outro campo. Então, por 

mais domínio técnico, ou do tema a ser abordado em um trabalho acadêmico, 

todos nós, se envolvidos de fato com o escrever como expressão de si no 

mundo, como busca de terreno (in)comum para o diálogo gerador de 

inquietações que abra novas possibilidades de pensar, todos somos tomados 

de ansiedades próprias do criar. Isso nos iguala, independentemente de nossa 

experiência com a materialidade, do quanto temos desenvoltura em seu uso, 

ou de nosso percurso profissional, de vida. 

No livro “A beleza salvará o mundo”, Tzvetan Todorov (2011), filósofo e 

linguista búlgaro, traz uma reflexão interessante sobre questões que 

determinam o criar. O autor discorre sobre a distância entre sonho e realidade, 

entre projeto de vida e verdade de existência que marca a história de três 

artistas renomados, ou “servidores da beleza”: Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke 

e Marina Tsvetaeva. Os três, de certa forma, amargaram fracassos em suas 

trajetórias como escritores, mesmo não havendo dúvidas de que dominavam a 

arte com maestria. 

Interessante para a reflexão a que me proponho aqui é o fato de Todorov 

(2011) atribuir à palavra "beleza" um sentido amplo, nem sempre admitido no uso 

comum: “tentativa de ordenar a vida de maneira que a consciência individual a jul-

gue harmoniosa, de modo que os diferentes ingredientes, vida social, 

profissional, íntima e material formem um todo inteligível” (op.cit., p.13). Essa 

sensação de plenitude, de realização e de perfeição é algo que, segundo o autor, 

pedimos à nossa vida. Por isso, “a obra não é separada por um abismo da mais 

comum existência. (...) A obra de arte é simplesmente o local em que esses 

esforços produziram seu resultado mais brilhante, onde são, por conseguinte, 

mais fáceis de ser observados” (op.cit., pp.14-15). Mesmo não sendo artistas, 
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todos nós somos então “animados por um projeto de vida, possuindo em nosso 

interior uma configuração ideal que nos guia a partir da qual julgamos nossa 

existência em dado momento” (op. cit., p. 16). 

Existência falha, repleta de fraturas, do risco iminente de perder 

condições que imaginávamos para sempre conquistadas, como a condição de 

escrever. Todorov (2011, p. 17) busca assim inspiração em “seres falíveis e 

errantes como nós mesmos”. 

No caso de Oscar Wilde, por exemplo, destaca o que seria a realização 

para o escritor irlandês – “o homem deve ser si mesmo”: “Pouco importa o que 

ele é, desde o instante em que ele realize a perfeição da alma que ele tem dentro 

de si” (TODOROV, 2011, p. 39). E querer ser si mesmo significa, para Wilde, 

simplesmente ir ao encontro da vida, a partir de um critério pessoal, e não social. 

Seria uma forma de individualismo, mas não de egoísmo, pois “afirmar a si não 

significa lesar os outros”. Esse ideal de realização de si coincide com sua busca 

no campo da arte. Para Wilde, o verdadeiro artista organiza sua vida de maneira 

a viver suas obras, colocando o mundo exterior em acordo com seu eu: “A obra 

só é bela na medida em que ela é, plenamente, si mesma” (op. cit., p. 43). 

Muito bem, esse ideal de realização de si ou de uma vida concebida como 

obra de arte guia Wilde, levando-o a valorizar todas as suas experiências, 

inclusive o tempo em que ficou preso, acusado de homossexualismo. Ao ser 

libertado, estava cheio de projetos para dar continuidade ao seu ofício, e mesmo 

passando por um período de pouca inspiração, acreditava que esse estado de 

alma retornaria. 

Mas não foi o que aconteceu, e Wilde vai descobrindo, não sem 

sofrimento, que as condições para criar não estavam mais reunidas: “O intenso 

poder de criar me foi arrancado” (WILDE apud TODOROV, 2011, p. 51). E mais: 

tendo exaltado o individualismo, se dá conta de que necessitava do outro para 

recuperar sua capacidade de escrever. Segue então em busca dessas parcerias, 

errando de um lugar a outro, até concluir que havia perdido um elemento 

essencial, ou impulso, da arte e da vida, la joie de vivre: “Minha escrita se liquefez 

– assim como também eu. Sou apenas uma larva que sofre, em semiconsciência. 

(...) Não penso que possa retornar a escrever. Algo morreu em mim. Não 

experimento mais o desejo de escrever; não sinto nem mesmo o poder de fazê-

lo” (op. cit., p. 53). 
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Teria Oscar Wilde sido acometido por uma dislexia súbita? Ou seus 

circuitos neurológicos do lóbulo temporal do cérebro e do sistema límbico teriam 

deixado de funcionar? Que medicamento teria sido prescrito hoje ao escritor 

irlandês? 

Obviamente, não são essas as interpretações e conclusões de Todorov 

(2011). O que o autor destaca é o quanto a experiência da prisão fraturou Wilde e 

o colocou diante de uma situação que abalou definitivamente seus valores e suas 

aspirações em relação à arte. Impossibilitado de integrar essa experiência 

dolorosa e injusta, de escrever sobre ela, perde a potência criadora. 

Wilde assim emoldura a questão em uma carta a um amigo: 

Há uma guerra furiosa dentro de mim. Nasci para cantar a 
alegria e o orgulho de viver, os prazeres da vida, a delícia 
experimentada diante de tudo o que é belo no mais belo dos 
mundos, e eles me aprisionaram e me torturaram até que eu 
aprendesse a aflição e a piedade. Agora não posso mais 
cantar a alegria, pois conheci o sofrimento e não fui feito 
para cantar o sofrimento (WILDE, apud TODOROV, 2011, 
p. 56). 

Para Wilde, sofrer não se transformou em obra9... 

A arte de escrever se mistura a de ser. A precariedade, portanto, está 

sempre presente. Tudo é muito incerto, instável, e nisso reside a potencialidade 

para criar – sem essa qualidade, somos jogados a uma objetividade estéril, 

repleta de explicações, teorias, conceitos, e analgésicos. 

Mas como, então, ir adiante? Ou quais os elementos que nos 

possibilitariam sustentar essas ansiedades, superá-las mesmo, de modo que 

não nos impeçam de realizar o escrito, com todos os percalços, entraves, 

impasses que se fazem presentes? 

Não há, obviamente, uma técnica que possa ser aplicada 

universalmente. Mas talvez algumas reflexões, sentimentos comuns possam 

ser contemplados, de modo a favorecer a realização do projeto, no caso desta 

tese, projeto de natureza acadêmica. Ou pelo menos nos manter atentos para 

essas oscilações inerentes ao processo, que fazem com que ora nos 

distanciemos do objeto ou materialidade que escolhemos para nos expressar, 

                                                 
9
 Cf. leitura psicanalítica das questões enfrentadas por Wilde em VIEIRA (2014). Sobre a experiência da 

perda, da dor e do luto. Dissertação de Mestrado. Orientadora Elisa Maia Ulhôa Cintra. Psicologia Clínica 
– PUC/SP. 
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ou mesmo nos criar, ora nos aproximemos amorosamente, mais tolerantes com 

nossas falhas, comemorando pequenas conquistas, como a composição de um 

parágrafo ou quem sabe de um capítulo inteiro... 

Trata-se de desenvolver certa condição de sustentar essa tensão, antes 

de resolvê-la. Isso significa não ignorar os riscos, como o de hesitar, ou mesmo 

dispersar definitivamente diante da tarefa, que pode ser concebida como tão 

grandiosa que nos impede de acionar os recursos para finalizá-la. Tudo o que 

já foi dito sobre nosso objeto de reflexão, os autores de referência que já 

aprofundaram temas que nos mobilizam, ao mesmo tempo em que nos 

engrandecem, pois nos sentimos afinados com pensamentos já pensados, 

legitimados, somos parte de um grupo com buscas comuns, também podem 

nos esvaziar – “se tanto já foi dito, qual a contribuição original que tenho a 

fazer, de fato?”. Desconfiamos da relevância de nosso estudo, de nossa 

condição de articular conceitos de modo surpreendente, novo, inusitado. E com 

isso perdemos a possibilidade de dialogar com esses autores, com suas obras, 

singularizando o objeto a partir de nossas próprias motivações. Almejamos ser 

originais, admirados por nossa capacidade imaginativa, mas acabamos por 

seguir o que há de mais tradicional na hora de organizar o texto. 

Decepcionados, nos afastamos do escrito, e é preciso por vezes um grande 

esforço para dele novamente nos aproximarmos, renovando a esperança de 

que, no fim, se pareça um pouco com aquilo que sonhamos publicar. 

 O escrito, no fundo, sempre surpreende. Tanto por nele encontrarmos 

materializada uma articulação que não sabíamos tão bem constituída como por 

nos percebermos mais distantes daquilo que supúnhamos já tão composto no 

pensamento - a escrita revela essa cisão. 

É mesmo um percurso repleto de sobressaltos e espantos. 

O que busco aqui, então, é primeiramente compartilhar reflexões e 

inquietações originadas de minha prática clínica como fonoaudióloga destinada 

a receber pessoas com questões de escrita, por vezes denominadas 

apressadamente de dificuldades, vistas e sentidas, não raras vezes, como 

intransponíveis. Mais do que isso, busco ainda desvendar as potencialidades 

paradoxalmente existentes nessas próprias supostas dificuldades, a condição 

de criar, que, acredito, pode ser favorecida pela oferta de um ambiente 

acolhedor, que sustente o sofrimento, as dores e ansiedades, que possibilite 
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acessar as fraturas. E isso pode contribuir para a realização dos projetos de 

escrita, de vida, para a materialização da obra, que, uma vez finalizada, passa 

a se constituir como elo de uma cadeia ininterrupta de interlocução, sendo 

vista, revista, referenciada, total ou parcialmente, criticada, admirada, inclusive 

pelo próprio autor, que se torna um de seus muitos leitores. 

Qual seria então a natureza das questões que podem dificultar ou 

mesmo impedir a apropriação de especificidades da linguagem escrita 

acadêmica de modo criativo? Quais as inquietações e sofrimentos que 

necessitam ser emoldurados no espaço clínico para que cada um possa 

assinar suas produções? Quais seriam as bases do trabalho terapêutico 

fonoaudiológico, em interface com certos preceitos psicanalíticos, voltado aos 

pesquisadores que se veem às voltas com grandes dificuldades para produzir 

textos acadêmicos? 

Para refletir sobre essas questões, trago nesta tese as interlocuções que 

venho estabelecendo com três autores que se dedicaram a aprofundar facetas 

do criar, dando pistas de como estamos em um campo complexo, delicado: 

Donald W. Winnicott, a partir do qual cheguei em Clare Winnicott e Marion 

Milner10. 

Em minha prática clínica fonoaudiológica, D. W. Winnicott é de 

fundamental importância, em especial por ter aberto um vasto campo de 

pesquisa e investigação sobre o papel constitutivo do ambiente, destacando os 

cuidados a serem exercidos por sua maior representante, a mãe, por ele 

denominada suficientemente boa. O autor faz uma importante analogia entre as 

funções dessa mãe, holding, handling, apresentação de objeto, e as de um 

terapeuta, que deve, em alguns momentos e em determinados casos, 

reproduzir os cuidados de maternagem, de modo a atender às necessidades 

do paciente. 

Essa visão traz um novo paradigma ao campo fonoaudiológico, como 

vimos, tradicionalmente marcado por concepções que pouco consideram o 

quanto contextos ambientais e históricos são constitutivos, levando a práticas 

                                                 
10

 Ambas as autoras me foram generosamente apresentadas por Gilberto Safra. Cf. “Diálogos 
winnicottianos: a contribuição de Clare Winnicott” - Ministrado em 2011(PUC/SP); “Diálogos 
winnicottianos: a contribuição de Marion Milner” - Ministrado em 2010 (PUC/SP), 
www.sobornost.com.br, acesso em 18/02/2014. Já em relação a Winnicott, foi Suzana Magalhães Maia 
quem apresentou o autor ao campo fonoaudiológico.  

http://www.sobornost.com.br/
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centradas no funcionamento do corpo/aparelho fonador ou produtor de escrita, 

ou, melhor dizendo, nas disfuncionalidades desse corpo, entendidas como 

tendo origem em dificuldades individuais, de origem genética e/ou neurológica. 

Mas como é possível conceber a constituição da linguagem, objeto de 

estudo e de trabalho do fonoaudiólogo, nessa perspectiva? Justamente por 

discordar disso, que me parece um reducionismo, que antevi em Winnicott um 

importante interlocutor afinado com minha forma de conceber e atuar na clínica 

fonoaudiológica, já pautadas na concepção de linguagem de Bakhtin, que, 

assim como Winnicott, acentua a importância do outro, do ambiente, do 

contexto social na constituição do ser e da linguagem. A partir dessa 

interlocução, venho afirmando minhas convicções e ampliando meu 

entendimento sobre meu campo de trabalho, sofisticando minhas observações 

sobre o ser criativo, em especial, no que se refere à constituição da escrita. 

Clare Winnicott, que, em consonância com D. W. Winnicott, atribui valor 

determinante à hospitalidade do ambiente a quem chega, ao estrangeiro, e à 

oferta de provisões como forma de disponibilizar recursos expressivos 

legitimados no campo cultural e abertos a novos usos, e Marion Milner, 

também interlocutora do pediatra e psicanalista inglês, nele encontrando 

ressonância para as ideias que já vinha desenvolvendo sobre as vicissitudes 

do ser criativo, ambas vêm se somar às reflexões sobre meu fazer clínico, que 

busco compartilhar neste estudo. 

Penso que os primeiros rabiscos, as primeiras letras colocadas lado a 

lado já contêm algo do universo humano para o qual vamos sendo 

apresentados no decorrer de nossas vidas, e que sempre nos será 

surpreendente, por mais maduros e desenvolvidos que possamos nos 

considerar. Sempre guardará algo para o qual nos cegamos em determinado 

momento, posto que não encontrou abrigo ou sentido em nós, e para o qual 

nos abrimos em outro; algo novo que sempre esteve lá, mas que ainda 

precisaríamos criar para encontrar, para que pudéssemos integrá-lo, depois 

significá-lo, para que percorrêssemos o caminho já trilhado por outros, 

imprimindo então algo de nosso, algo ainda inédito em um universo comum. 
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Então, tomando por base essa concepção, qualifico a escrita como 

objeto cultural11, portanto, que está no mundo, que já existe antes de nosso 

nascimento, mas que só poderá ser por nós apreendido criativamente se nos 

for possível viver um momento inicial de onipotência e, depois, de 

transicionalidade. Para encontrá-lo, precisamos criá-lo, também de acordo com 

nossas necessidades; para nos apropriarmos de suas leis, constituídas 

historicamente pela coletividade, de sua realidade compartilhada, e para 

contribuirmos com seu aperfeiçoamento, precisamos percebê-lo, 

concomitantemente, como objeto criado por nós, subjetivo, e presente no 

mundo objetivo, disponível como provisão ambiental. Esse paradoxo não deve 

ser resolvido, pois, pendendo para um dos polos, deixamos de transitar entre 

eles, e é esse trânsito que nos faz criativos, com possibilidades de comunicar 

nossas inquietações ao outro sem nos submetermos passivamente às suas 

leis. 

Considerando que o objetivo deste estudo é então criar uma clinica 

fonoaudiológica que possa contribuir para dar sustentação e, depois, ajudar a 

superar os sentimentos que podem inibir o processo criativo no campo da 

escrita, também compartilho com os leitores vinhetas e episódios clínicos. As 

vinhetas, mais curtas, ilustram brevemente algumas reflexões e aspectos das 

teorias dos autores de referência. Nos episódios, de maior fôlego, relato os 

contextos dos atendimentos mais detalhadamente, evidenciando princípios e 

características desse espaço terapêutico da escrita.  

Penso ter alcançado uma maneira de narrar que se aproxima do que 

Safra (2009, informação verbal) destaca como fundamental no campo 

psicanalítico: “A literatura não é simplesmente um veículo artístico - um texto 

que trata sobre a clínica não se divorcia da literatura, e é rigoroso exatamente 

porque é literário”. Esse tipo de abordagem, a literária, apresenta a experiência 

de vida de uma maneira mais justa, pois “a experiência de uma sessão não 

pode ser traduzida simplesmente por grades conceituais, não pode ser 

traduzida por fórmulas matemáticas”. Justo seria, nessa perspectiva, “aquele 

                                                 
11

 Qualifico a escrita como objeto cultural tendo Winnicott como referência – o autor caracteriza 
apresentação de objeto como uma das funções de cuidado a serem exercidas por adultos significativos 
no processo de amadurecimento humano. Também utilizo os termos provisão ambiental, baseada em 
Clare Winnicott, e materialidade, contemplando Marion Milner. No decorrer da tese, essas qualificações 
são mais bem esclarecidas. 
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que menos obscurece o fenômeno que se revelou”. Assim, o rigor não implica 

em apresentar “conceitos excessivamente abstraídos”, e sim em buscar “uma 

linguagem justa ao fenômeno que se procura acolher e conhecer”. Safra (op. 

cit.) ressalta: “Quanto mais abstraída é a linguagem, menos relação ela tem 

com o fenômeno vivido”. 

Buscando então “trabalhar a matéria-prima da experiência” que vivo 

cotidianamente nesse espaço terapêutico da escrita, e que guarda algo de 

artesanal e precário, penso tê-la sim transformado “num produto sólido, útil e 

único” (BENJAMIN, 1994, p. 221) - que é esta tese. 

Inicio então com observações sobre a ideia de hospitalidade, que 

articulo, no capítulo 2, com conceituações de Clare Winnicott. No terceiro 

capítulo, busco relacionar preceitos winnicottianos com aspectos da 

constituição da escrita. No quarto, me dedico à Marion Milner. Apresento, 

ainda, episódios clínicos referenciais no que diz respeito ao objetivo de analisar 

e sistematizar princípios da clínica fonoaudiólogica voltada às pessoas que se 

sentem impedidas de realizar seus projetos discursivos, e de vida, na esfera 

acadêmica de comunicação, princípios esses que reafirmo nas considerações 

finais. 



32 

 

Capítulo 1. 
Hospitalidade, dom universal 

Me agrada a condição de estrangeiro crônico em busca 
da hospitalidade (incerta, claramente...). 

Essa dedicatória figurava logo na primeira página do livro que encontrei 

em um sebo: “Da Hospitalidade”, ou “Anne Dufourmantelle convida Jacques 

Derrida a falar da hospitalidade” (2003). Se minha atração inicial foi pelo título 

do livro, tema que vem me mobilizando já há algum tempo, a dedicatória me 

capturou definitivamente: o que seria essa condição de estrangeiro crônico? E 

por que agradaria a alguém buscar algo tão vital, sem muita esperança de ser 

atendido? Seria essa busca por hospitalidade, claramente incerta, uma 

condição que nos definiria, nos igualando a todos? 

Na mesma ocasião, entrava em cartaz o filme “Um cuento chino” 

(direção de SÉBASTIEN BORENSZTEIN, 2011)12. Nada no título, ou na 

sinopse, anunciava exatamente do que se tratava; o que me levou ao cinema, 

na verdade, foi apenas a qualidade das produções argentinas, e só no decorrer 

da trama fui me dando conta de que as coisas conspiravam a meu favor, de 

que o mundo me oferecia pistas, alimentos para aprofundar o tema de meu 

interesse, de certa forma se mostrando aberto a me receber com minhas 

inquietações. 

No filme, Roberto (Ricardo Darín), um ex-combatente da Guerra das 

Malvinas, é um ermitão autossuficiente, mau humorado e leva uma vida 

previsível. O outro é, a princípio e por princípio, sempre visto como inimigo, 

como alguém de quem deve se defender, até que um chinês entra em sua vida 

de modo um tanto bizarro; desesperado, busca alguém que possa acolhê-lo em 

seu desamparo, em quem possa confiar naquela terra estranha. O ingênuo 

“chino”, como é chamado pelo anfitrião, “gruda” em Roberto, que, um tanto 

apreensivo com esse intruso, ao mesmo tempo em que tenta se livrar dele, 

parece se sentir comprometido com os ideais de hospitalidade que ainda 

igualam as diferentes culturas13. 

                                                 
12

 Cf. trailer: https://www.youtube.com/watch?v=K5lTnxBl-OE 
13

 A hospitalidade sempre tem início com uma dádiva, um presente, um dom; podem ser gestos simples, 
tentativas de agradar o hóspede, disponibilizando algo que se tem em favor dele. Aceitá-lo significa, na 

https://www.youtube.com/watch?v=K5lTnxBl-OE
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Receber o outro com boa vontade é um gesto que não elimina a 

hostilidade, também muito presente na história. O filme brinca com essa 

equação: Roberto transita entre um e outro gesto. Oferece cuidados ao 

estrangeiro, provisões, como os alimentos típicos de seu país, um banho 

quente, uma cama, percorre o bairro oriental em busca dos parentes que o 

chinês procura na Argentina, vai ao consulado regularizar a situação, e até lhe 

propõe pagar um curso de espanhol para que possam se comunicar melhor. 

Tocado pela vulnerabilidade do estrangeiro, sacrifica-se, transforma-se em seu 

protetor. Em contrapartida, estabelece um prazo rígido para a hospedagem, 

não oferece nada além do básico para sua sobrevivência, marcando a todo o 

momento o quanto essa convivência é forçada, o quanto não é possível 

receber de braços totalmente abertos. Evita compartilhar, trocar, envolver-se. 

Fica na defensiva, talvez por se sentir refém da necessidade de oferecer 

abrigo, ou por intuir que o olhar do estrangeiro espelha sua própria solidão, 

orfandade, e a dor que essa condição lhe causa. Roberto é também 

estrangeiro, ou melhor, um estranho, ainda que em seu próprio país – revolta-

se com as pequenas trapaças cotidianas, enfrenta poderes estabelecidos, vive 

indignado. 

O chinês, em retribuição, como reza uma das leis universais da 

hospitalidade, faz pequenos trabalhos na casa do homem que o acolheu, 

prepara o café da manhã observando as preferências de seu anfitrião; 

constrangido, procura não incomodar, não quer se tornar um parasita, risco que 

qualquer hóspede corre. Parece buscar o familiar no não familiar. E o encontra, 

de certa forma, embora Roberto pareça inacessível em sua identidade de 

ermitão convicto. Ressentido com as perdas que sofreu, e que o colocaram 

definitivamente na defensiva, Roberto reluta em enxergar outra faceta de si que 

esse estrangeiro lhe apresenta. É como se a necessidade demasiadamente 

humana de receber, oferecer um lugar, um abrigo, solidarizar-se, fosse uma 

fraqueza, um traço a ser evitado, ao qual devemos resistir. 

                                                                                                                                               
verdade, aceitar o vínculo social proposto, sendo que quem recebe busca então retribuir. Mas a 
retribuição da dádiva não encerra o processo da hospitalidade humana, que se perpetua na disposição 
tanto para exercer quanto receber e retribuir cuidados mínimos, desde os mais básicos, de ordem 
material, abrigo, alimento, como acolhimento e solidariedade (CAILLÉ, 2002).  
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É mesmo um desafio, continuar hospitaleiro, disponível para quem é 

diferente, mesmo contando com as rasteiras, também demasiadamente 

humanas. 

Mas o filme tem final feliz. O encontro com o estrangeiro transforma e 

traz à tona, justamente, a formulação clássica do termo hospitalidade: trata-se 

de um processo de comunicação interpessoal, de socialização, carregado de 

conteúdos não-verbais e verbais, com fórmulas rituais que variam nos mais 

diversos grupos, mantendo porém a dinâmica dar-receber-retribuir ou, numa 

palavra: reciprocidade. Hospitalidade, portanto, implica sempre o 

reconhecimento do outro, implica encontro, ou seja, abertura para o diálogo, 

disponibilidade para conviver com o diferente de si – sustentando-se, para isso, 

certa tensão latente nos contatos humanos (LIMA CAMARGO, 2005). 

Atitude positiva em qualquer código ético, hospitalidade remete à ideia 

de solidariedade, ou necessidade de se responsabilizar pelo outro. Por isso, 

sempre a esperamos e desejamos, ainda que nos desperte algumas dúvidas: o 

anfitrião sempre se pergunta quem está do outro lado, se o 

estrangeiro/hóspede (segundo VIARO, 2003, no latim, host.i.s, inimigo; no 

germânico/alemão, Gast, quem está de passagem) é amigo, invasor ou 

parasita; e o hóspede se pergunta se encontrará calor humano ou indiferença 

da parte de seu anfitrião. Trata-se do que Benveniste (apud DERRIDA, 2003) 

nomeia como “hostipitalidade” – mistura de hospitalidade e de seu contrário, 

hostilidade. 

Com Lévinas14, sabemos que o encontro com outro ser humano é 

sempre, de fato, uma experiência traumática – isso porque algo do outro, 

necessariamente, excede o si mesmo, não sendo, portanto, simplesmente 

assimilável. Vai além do reconhecimento, da troca, traz em si singularidade, 

levando à produção de um terceiro lugar, o entre – há sempre algo entre nós, 

afinal. Entre nós, aqui, como algo que pertence à ética dos encontros, que 

implica também sustentar a sempre presente tensão, originária. Em termos de 

                                                 
14

 Estrangeiro crônico, Lévinas foi homem de dois mundos, por isso o interesse pelo tema: “Lévinas, 
lituano e francês, marcado pelas culturas russa e alemã, é, portanto, um homem de dois mundos. É, ao 
mesmo tempo, de “dentro” e de “fora” e seu interesse pela alteridade e pela estrangereidade está, sem 
dúvida, em consonância com uma vida vivida sempre com certo deslocamento em relação com o 
ambiente ao seu redor. Nem de dentro nem de fora, ou de dentro e de fora ao mesmo tempo” (COELHO 
JUNIOR, 2007, p.2). 
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hospitalidade, seria o risco de, como já dito, resvalar para seu contrário, a 

hostilidade, ou não aceitação do outro: “... a aparição do rosto desnudo em 

meu mundo é a revelação de outro que exige respeito e acolhida, porque é 

pobre, peregrino, estrangeiro, fraco e indefeso” (LÉVINAS apud MANCE, 

1994). 

Receber o outro, por princípio, significa também desvendar algo de si, 

que só é possível pela abertura para o entendimento da singularidade do 

diferente, pelo espelho que nos oferta, de um novo olhar – interjogo eu/não-eu, 

diferente, mas igual na condição humana. 

Estar com o outro, para Lévinas, implica, 
necessariamente, certo deslocamento, certa cisão ou 
modificação do sujeito. O sujeito não deveria apenas 
“engordar” com os alimentos assimiláveis. Deveria 
também saber conviver e se transformar diante daquilo 
que a princípio ele exclui. Aquilo que se ignora ou se 
rejeita, se rechaça, e justamente o que difere de mim e 
poderia me fazer outro, em minha radical abertura à 
alteridade (COELHO JUNIOR, 2007, p.4). 

A primeira revelação do outro se dá pelo rosto, mas se intensifica pela 

palavra, como espaço de encontro: "a linguagem não é mera experiência, nem 

um meio de conhecimento de outrem, mas o lugar do Reencontro com o Outro, 

com o estranho e desconhecido do Outro" (POIRIÉ, 1987, apud MANCE, 

1994). 

Na esfera da linguagem, Lévinas faz uma importante distinção entre o 

dito e o dizer (SNIKER, 2009) - o dito seria aquilo que nos é dado, que já foi 

previamente compreendido no campo das identidades, sendo, portanto, um 

“campo de alergia ao estranho” (op. cit., p. 29), em que o estrangeiro não 

encontra morada, é expulso, depreciado, a não ser que se torne familiar. Já o 

campo do dizer, instaurado no dito, seria uma “resposta ao encontro com o 

Outro”. Trata-se de uma “dimensão inaugural de relação, criando um campo de 

significações inéditas que mais tarde se sintetizam em ditos” – e isso para que 

se estabeleça um solo comum de comunicação, ainda que Lévinas advirta que 

o outro sempre se apresenta como enigma, ou “um dizer que resiste à 

conversão em dito” (op. cit., p. 31). 
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Para Lévinas, portanto, “todo falar é enigma, isto é, toda fala tem a 

potencialidade de criar novas significações, pois sempre conserva uma lacuna, 

um espaço aberto para a criação” (SNIKER, 2009, p. 32). 

1.1 O estrangeiro crônico e suas questões 

Volto então ao início do capítulo, abordando agora alguns pontos essenciais 

de Derrida (2003), em “Da Hospitalidade”, que me parecem afinados com as 

questões trazidas até o momento, em especial no que se refere à esfera da 

linguagem. 

Derrida inicia com os diálogos de Platão, “Sofista” em especial, nos quais 

quem questiona e, portanto, traz o inédito, esse novo olhar, é justamente o 

estrangeiro (Ksénos). Trata-se de alguém que “não fala como os outros, 

alguém que fala uma língua engraçada”, desafia a lógica do pai Parmênides, 

afirmando que “o não-ser é, e que o ser, de certa maneira, não é”. O 

estrangeiro teme assim passar por louco, desequilibrado, por alguém que põe 

tudo de cabeça para baixo: 

O Estrangeiro carrega e dispõe a temida questão, ele vê e 
prevê, ele sabe antecipadamente ser posto em questão 
pela autoridade paterna e razoável do logos [que seria o 
dito de Lévinas]. A instância paterna do logos se prepara 
a desarmá-lo, a tratá-lo como louco, e justo no momento 
em que sua questão, a questão do estrangeiro, parece 
apenas contestar o que deveria ser evidente mesmo aos 
cegos! (DERRIDA, 2003, pp. 07-11). 

Ainda com Derrida (2003, p. 13) e Platão, agora em “O Político”, novamente 

é um estrangeiro que traz uma questão temida, mas, desta vez, é sim bem 

recebido, com direito à hospitalidade, marcada por Sócrates, que a acolhe, 

propondo-se a debatê-la: a questão do homem político. Mas, por vezes, o 

próprio Sócrates “tem feições do estrangeiro, ele representa, ele figura o 

estrangeiro, ele desempenha o papel do estrangeiro que não é”. 

Sócrates (“Apologia de Sócrates”) se dirige a seus concidadãos e juízes 

atenienses, anunciando que pretende dizer o justo e o verdadeiro, “sem 

delicadeza de linguagem”, pois é “estrangeiro ao discurso dos tribunais, não 

sabe falar essa retórica do direito, da acusação, da defesa; ele não tem a 
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técnica, ele é como um estrangeiro”. Nas palavras de Derrida, trata-se de 

questão fundamental na discussão sobre hospitalidade: 

Desajeitado ao falar a língua, [o estrangeiro] sempre se 
arrisca a ficar sem defesa diante do direito do país que o 
acolhe ou que o expulsa; o estrangeiro é, antes de tudo, 
estranho à língua do direito na qual está formulado o 
dever de hospitalidade, o direito ao asilo, seus limites, 
suas normas, sua polícia, etc. Ele deve pedir a 
hospitalidade numa língua que, por definição, não é a sua, 
aquela imposta pelo dono da casa, o hospedeiro, o rei, o 
senhor, o poder, a nação, o Estado, o pai, etc. Estes lhe 
impõem a tradução em sua própria língua, e esta é a 
primeira violência (DERRIDA, 2003, p. 15). 

Derrida anuncia então um paradoxo inerente à hospitalidade: antes de 

acolher o estrangeiro entre nós, e para que possamos fazê-lo, pedimos a ele 

que nos compreenda e fale nossa língua, algo também presente no filme “Um 

cuento chino”. Mas, pergunta o autor: “Se ele já falasse a nossa língua, com 

tudo o que isso implica, se nós já compartilhássemos tudo o que se compartilha 

com uma língua, o estrangeiro continuaria sendo um estrangeiro e dir-se-ia, a 

propósito dele, em asilo e em hospitalidade?” (DERRIDA, 2003, p. 15). 

Voltando a Sócrates, ele seria um estrangeiro acusado numa língua que 

afirma não usar, a erudita, dos juízes, devendo então justificar suas ações pela 

língua do outro – lembrando Lévinas, o dito se impõe, impedindo a criação do 

dizer. Sendo assim, usa do artifício de solicitar que o tratem com os cuidados 

comumente dispensados ao estrangeiro, tanto por causa de sua idade como de 

sua língua, a que tinha por hábito, a da filosofia ou a popular: 

Venho ao tribunal pela primeira vez aos setenta anos de 
idade; sinto-me, assim, completamente estrangeiro à 
linguagem do local. Se eu fosse de fato um estrangeiro, 
sem dúvida me desculparíeis o sotaque e o linguajar de 
minha criação; peço-vos nesta ocasião a mesma 
tolerância, que é de justiça a meu ver, para minha 
linguagem – que poderia ser pior, talvez melhor – e que 
examineis com atenção se o que digo é justo ou não. 
Nisso reside o mérito de um juiz; o de um orador, em dizer 
a verdade (SÓCRATES apud DERRIDA, 2003, pp.17-19, 
grifo nosso). 

Derrida faz uma digressão a respeito do uso do termo completamente 

nesse enunciado, destacando que também remete à ideia de simplesmente 
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estrangeiro, que seria: “sem artifício, sem tekné... inexperiente, sem técnica, 

desajeitado, sem perícia: eu sou simplesmente estrangeiro, pura e 

simplesmente um estrangeiro sem habilidade, sem recursos, sem riquezas” 

(DERRIDA, 2003, p. 17). 

Outro aspecto trazido pelo autor diz respeito ao pacto estabelecido na 

hospitalidade, em que o estrangeiro tem seus direitos, mas também deveres, e 

que só pode ser legitimado com quem traz um nome próprio, que significa ter 

uma família: “não se oferece hospitalidade ao que chega anônimo”, um 

bárbaro, desconhecido. Este outro absoluto requereria, também, uma 

hospitalidade absoluta, aquela que rompe com a condicional, a de direito, ou a 

que implica no estabelecimento do pacto. 

Então, para receber o outro, o estrangeiro, iniciamos querendo saber 

seu nome; ao enunciá-lo, ele se torna responsável diante da lei e dos que o 

hospedam, uma pessoa de direito, portanto – por isso, voltando ao filme, a 

preocupação de Roberto em legalizar a situação do estrangeiro, procurando o 

consulado ou ainda seus parentes no bairro chinês. Algo semelhante ocorre 

com crianças ou entre pessoas que se amam – são recebidas com perguntas 

sobre seus nomes ou como gostariam de ser tratadas. 

Continua Derrida, ressaltando mais uma vez o paradoxo presente no 

tema: oferece-se hospitalidade a um sujeito identificável pelo nome, um sujeito 

de direito? “Ou a hospitalidade se torna, se dá ao outro antes que ele se 

identifique, antes mesmo que ele seja sujeito, sujeito de direito e sujeito 

nominável por seu nome de família, etc.?” (DERRIDA, 2003, p. 27, grifos do 

autor). 

A resposta parece ser que não há estrangeiro antes ou fora do pacto da 

hospitalidade, que, como vimos, implica reciprocidade, troca de presentes, de 

dons, sacrifício, oferta de provisões, perpetuação da dinâmica dar-receber-

retribuir. 

Mas o que quer dizer exatamente estrangeiro, este que constantemente 

busca, ou buscamos, hospitalidade, ainda que incerta, temendo o não 

reconhecimento de si ou a hostilidade? 

A discussão proposta até aqui implica questões de ética, presentes em 

inúmeras situações, e não apenas, obviamente, naquelas vividas quando nos 

arriscamos em terras estrangeiras, fora de nosso país de origem, 
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concretamente. Por isso a cronicidade de nossa condição, apontada no início 

do capítulo – cabem aqui inúmeras analogias, metáforas, viagens... 

 Pensando no tema desta tese, pergunto: aquele que chega ao universo 

acadêmico, de certa forma, um estrangeiro, não viveria algo muito similar, 

temores e expectativas, tanto da ordem da dinâmica dar-receber-retribuir, 

como, em especial, da ordem do idioma pessoal, ou confusão de línguas15, tão 

bem circunscrito na referência de Derrida a Sócrates? 

Uso o aposto “de certa forma” para marcar que esse estrangeiro teria 

sim alguma intimidade com a “língua da academia”, pelo fato de já tê-la 

experimentado ao longo da vida; mas, ainda assim, há algo novo, específico 

que configura a exigência do discurso nessa esfera de atividade humana que, 

sim, causa certo estranhamento e, me parece, pode atualizar experiências 

muito primitivas, memórias de fracassos, inclusive, no que diz respeito à 

comunicação, aqui entendida como lugar em que ser e aparecer coincidem 

(ARENDT, 1993). Pode surgir então o sentimento de não ser alojado ao 

expressar-se em uma língua com a qual não se tem familiaridade, ou de não 

ter acolhido o algo novo que se tem a dizer (a questão de pesquisa a ser 

emoldurada) no campo das identidades já constituídas no dito (LÉVINAS apud 

SNIKER, 2009). 

Nesse contexto, cabe a questão: diante de experiências de hostilidade 

nesse campo específico, quais funções de cuidado a serem exercidas no 

contexto terapêutico, de modo a resgatar potenciais de expressão de si diante 

do outro? 

Para explorar o tema, inicio pela base de tudo, voltando aos primórdios, 

ao modo como somos recebidos quando chegamos ao mundo, primeira 

experiência constituinte como estrangeiros, e o papel dos vários ambientes, 

educacional, familiar, cultural, que nos ofertam, ou não, hospitalidade. 

1.2 Primeira situação como estrangeiro: inserção no mundo humano 

“É com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano”, afirma 

Arendt (1989, pp. 189-191). Quando nascemos, iniciamos algo novo, 

                                                 
15

 Uso aqui um termo de Ferenczi (2011/1933), “confusão de línguas”, obviamente deslocado da precisa 
teorização do autor sobre a linguagem da ternura, própria das crianças, em contraponto ao modo como 
o adulto a interpreta e a ela responde, podendo gerar traumas psíquicos. 
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imprimimos movimento ao já existente, o que implica imprevisibilidade: “o 

homem é capaz de realizar o infinitamente improvável”; e isso porque cada 

homem porta singularidade, ou seja, “a cada nascimento, vem ao mundo algo 

singularmente novo” (op. cit.). 

Ao nascer, a criança traz então algo de inédito a um mundo já velho, 

mas que lhe é desconhecido - ou seja, ela é também uma desconhecida que 

chega subitamente, e, na medida em que se encontra no mundo, vai se 

tornando alguém reconhecível, isto é, vai se transformando em um de nós. 

Trata-se de um processo que se dá pela educação, que seria então o “modo 

como as pessoas, as instituições e a sociedade recebem ou respondem à 

chegada da novidade, daqueles que nascem” (ARENDT apud CÉSAR, 2012, p. 

43). 

Em consonância, Figueiredo (2012, p. 132) destaca: 

O ingresso de um recém-nascido na vida e no mundo 
propriamente humano é marcado por uma complexa 
trama de acontecimentos que estabelecem as condições 
e as formas de sua recepção e, em decorrência, do seu 
vir-a-ser humano. Cada cultura, cada sociedade e cada 
época se caracterizam por seus procedimentos 
específicos, mas nunca faltam algumas dimensões que 
parecem universais. E embora no começo da vida tais 
acontecimentos sejam muito evidentes, eles se repetem 
em outros pontos de passagem, indo, na verdade, bem 
além da adolescência. 

O autor enumera diversos rituais que teriam como função retirar o 

“infante das trevas do não-ser, da animalidade e da loucura, para colocá-lo 

entre os vivos e humanos” (FIGUEIREDO, 2012, p. 132), tais como batizados, 

circuncisões, mais adiante Primeira Comunhão, Bar e Bat Mitzvah no caso da 

cultura judaica, além dos laicos, “muito codificados e quase obrigatórios” (op. 

cit., p.133), festas de formatura, casamentos, aniversários, caracterizando-os 

como “dispositivos de recepção e reposicionamento no mundo” (op. cit., p.132). 

Na realidade, para Figueiredo, o fim último dessas “práticas de recepção” é 

possibilitar sentido à vida de cada indivíduo, ao longo da existência, do 

nascimento à morte, com suas vicissitudes e ameaças de falta de sentido. 

Mas, com o nascimento de cada criança, a história da humanidade 

também se (re)inicia; inicia-se tanto para a própria criança, ainda uma 
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estrangeira, de certa forma, que, por meio dos rituais, irá então passar a 

conhecer, ou ser atravessada pelas questões, filosofias constituídas na história, 

como para o próprio mundo, já que o novo traz esperança, possibilidade de 

traçar um percurso que possa responder aos grandes enigmas do destino 

humano. A subjetividade, portanto, não se constitui à margem de processos 

históricos; antes, a eles se mistura, neles se insere, aloja-se, ou necessita se 

alojar para, de fato, acontecer, constituir-se (SAFRA, 2004a). 

Lembra Derrida (2003, p. 9): “a questão do estrangeiro como questão da 

hospitalidade articula-se à questão do ser”. 

Obviamente, há sempre presente uma tensão: ainda que a chegada da 

criança porte a possibilidade da renovação do mundo, como vimos, este corre 

os riscos inerentes ao questionamento do estrangeiro ao já constituído 

historicamente, a toda tradição cultural: “Se educar é receber e apresentar o 

mundo e a tradição cultural para os recém-chegados, o germe da novidade 

será sempre um fator de desestabilização do campo educacional” (ARENDT 

apud CÉSAR, 2012, p. 44). 

Em diálogo com Arendt, afirma Larrosa (2010, pp. 187-197) “Quando 

uma criança nasce, um outro aparece entre nós” – outro no sentido mais 

radical do termo, diferente do que antecipamos, do que previmos, que traz um 

enigma, algo além do que podemos supor, questiona nossos saberes 

sistematizados sobre infância, abala nossas certezas, rompe a segurança do 

mundo e a continuidade histórica. “A educação é a forma com que o mundo 

recebe os que nascem... Receber é criar um lugar: abrir um espaço em que 

aquele que vem possa habitar; pôr-se à disposição daquele que vem, sem 

pretender reduzi-lo à lógica que impera em nossa casa” (grifo do autor). Para 

recebê-lo, devemos então ser capazes de renovação, de responder ao 

infinitamente improvável, mesmo que isso signifique se colocar em questão. 

1.3 Disponibilidade afetiva de nossos anfitriões-cuidadores 

No ensaio “A adaptação da família à criança”, de 1928, Ferenczi afirma 

que da mesma forma que o bebê necessitaria se adaptar ao novo meio, como 

se pensava até então na psicanálise, também o meio precisaria se adaptar 

àquele que chega, recebendo-o ativamente. E caso esses hóspedes não 

tivessem sido bem-vindos em suas famílias, ao psicanalista caberia, então, 
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acolhê-los, para que desenvolvessem suas competências simbólicas e 

capacidades criativas.  

Assim, na perspectiva ferencziana, a hospitalidade se configuraria como 

o primeiro dos princípios da ética do cuidado na psicanálise (KUPERMANN, 

2009). 

De fato, como bem destaca Safra (2004a), a entrada de um novo 

membro na história familiar nos coloca a questão da necessidade de a criança 

ser concebida, antes da fecundação, ou seja, ser gestada na subjetividade de 

seus pais, o que traz o sentimento de ser aparentada a todos os homens – 

faceta do holding winnicottiano. Trata-se de uma necessidade presente em 

todo o percurso do amadurecimento pessoal, de, ao chegar, encontrar no 

mundo um olhar com a marca da esperança. 

E esse olhar se concretizaria, primordialmente, na oferta de cuidados16 

por parte do ambiente, que exerce as funções de “acolher, hospedar, 

agasalhar, sustentar” (FIGUEIREDO, 2012, p.135, grifo nosso), garantindo 

assim a conquista de um senso de realidade, pela experiência de continuidade, 

tanto somato-psíquica como simbólica: “Diante dos percalços da vida – das 

necessidades e desejos, e das relações com os outros – a continuidade não 

está assegurada e precisa ir sendo construída e reconstruída a cada passo, 

tarefa do agente de cuidados que dá sustentação (...)” (op. cit., p. 136, grifo do 

autor). 

Agente de cuidados que transita, de acordo com as necessidades de 

quem é cuidado, entre presença implicada e reservada, como bem destaca o 

autor, descrevendo então outras funções a serem exercidas, como a de 

reconhecimento, enfatizada, segundo o autor, por Winnicott (1971) e Kohut 

(1978)17: “Muitas vezes, cuidar é, basicamente, ser capaz de prestar atenção e 

reconhecer o objeto dos cuidados no que ele tem de próprio e singular, dando 

                                                 
16

 Interessante ter em mente a origem de cuidar: deriva de cogitar – pensar demoradamente, discorrer, 
meditar; “... antes, [cuidar] significava ‘pensar’, depois ‘preocupar-se com algo’, por fim ‘tomar conta’” 
(VIARO, 2004, p. 154). 
17

Heinz Kohut (1913 – 1981), psiquiatra e psicanalista austríaco, criador da escola psicanalítica da 
Psicologia do Self: “De acordo com uma analogia feita por Kohut, assim como a fisiologia do aparelho 
respiratório de um bebê necessita de uma atmosfera que contenha oxigênio para sobreviver, o self 
nascente de um bebê necessita de um ambiente que contenha self-objetos respondendo 
empaticamente às suas necessidades psicológicas”. 
http://febrapsi.org.br/resenha.php?texto=resenha_Kohut, acessado em 04/04/2013. 
  

http://febrapsi.org.br/resenha.php?texto=resenha_Kohut
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disso testemunho e, se possível, levando de volta ao sujeito sua própria 

imagem”(FIGUEIREDO, 2012, p. 138). Seria aqui um cuidar silencioso, próprio 

da mãe ambiente winnicottiana, que “presta atenção e responde na medida”. 

E ainda as funções de interpelar e reclamar, “chamar à vida, chamar às 

falas, chamar à ordem”, o que a mãe faz quando se comunica com o bebê, 

com gestos, olhares, palavras, mesmo que ele ainda não fale propriamente - 

ela assim “reclama sua presença viva e interativa” (FIGUEIREDO, 2012, p. 

139). 

Porém, como adverte o autor, as modalidades de cuidado, acolher, 

reconhecer, questionar, “precisam agir em equilíbrio dinâmico para que os 

cuidados efetivamente proporcionem a instalação de uma capacidade de fazer 

sentido ao indivíduo” (FIGUEIREDO, 2012, p. 140) – não podem ser 

excessivos, e sim dosados, de acordo com o processo de amadurecimento 

pessoal, com as necessidades próprias de cada momento, lembrando que a 

falta ou ausência também impedem a integração e senso de continuidade de si. 

Além disso, há outro aspecto igualmente fundamental, e que remete à 

dinâmica própria da hospitalidade anteriormente abordada: o retribuir. O 

cuidador precisa aceitar sua dependência do outro, sua necessidade de 

também ser cuidado, de delegar funções – por exemplo, a mãe que divide 

tarefas com o pai do bebê, permitindo-se ser atendida por este ou recebendo 

orientações de médicos, etc.; e até mesmo sendo cuidada pelo próprio objeto 

de cuidados: “a mutualidade nos cuidados é um dos mais fundamentais 

princípios éticos a ser exercitado e transmitido” (FIGUEIREDO, 2012, p. 141) – 

estando presente, possibilita tanto uma empatia maior com quem é cuidado, 

pela semelhança da experiência, como significa um reconhecimento do outro, 

confiança em sua potencialidade de vida e capacidade de se tornar, ele 

mesmo, um cuidador. Estando ausente essa mutualidade, o cuidador se torna 

onipotente, correndo o risco de desqualificar e aprisionar seus objetos de 

cuidado, obstruindo, com uma presença excessiva, os espaços para o sonhar, 

brincar, pensar. 

... cuidar bem é, entre outras coisas, transmitir bem as 
funções cuidadoras, mesmo que em uma dose modesta e 
limitada. O bom professor ensina a aprender e a ensinar, 
os bons pais geram bons filhos e bons pais, o bom 
médico ou o bom enfermeiro fazem de seu paciente um 
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agente de saúde, e assim por diante. Não conseguir 
transmitir a capacidade cuidadora é prova, em última 
análise, de que ela não pôde ser bem exercitada 
(FIGUEIREDO, 2012, p. 145). 

Em contraposição, temos o cuidar exercido de modo tirânico a partir de 

ideais de perfeição que desconsideram o outro a ser cuidado, sem empatia, 

portanto, sendo a preocupação maior corrigir supostas imperfeições – seria o 

que Figueiredo (2012, p.147) denomina “perversão do cuidado”, podendo gerar 

“sujeitos extremamente propensos a manter-se na dependência dos seus 

cuidados e maus-tratos, repetindo este padrão pela vida afora”. E, ainda, os 

cuidados exercidos de modo mecânico e estereotipado, comumente exercido 

em ambientes hospitalares, muito mais voltados a procedimentos padrões, mas 

que encontramos também no ambiente familiar, por parte de mães que mantêm 

um distanciamento afetivo de seus bebês, embora os mantenham trocados, 

limpos, alimentados. Ambos - o exercido de modo tirânico e o exercido de 

modo mecânico - impossibilitam a experiência de integração inerente ao ser 

cuidado e também ao cuidar. 

Todas as funções de cuidado aqui enumeradas, suas dinâmicas e os 

modos de praticá-las, nos remetem à mãe (ambiente) suficientemente boa de 

Winnicott e sua analogia com as funções a serem exercidas por terapeutas e 

outros profissionais da saúde, bem como da educação. 

Para aprofundar essas questões e lembrando a interlocução entre D. W. 

Winnicott e Clare Winnicott, trago a seguir então as contribuições originais 

desta autora, retomando as relações entre hospitalidade e cuidados iniciais e 

como isso se configura no campo da comunicação, tanto de modo a 

potencializar como obturar a expressão de si diante do mundo. 
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Capítulo 2. 
Clare Winnicott, amor incondicional 

Experiências compartilhadas formam ligações invisíveis 
entre as pessoas que se tornam fortalecidas à medida 
que começam a ter uma história. Gradualmente, as 
experiências serão referidas e conversadas e revividas 
em retrospecto, e descobriremos que lá evolui entre nós e 
a criança uma linguagem para falar, que é muito especial 
para cada criança porque contém as suas próprias 
palavras e maneiras de lembrar e imaginar, que nos 
damos ao trabalho de aprender e usar. Se primeiro 
tomarmos cuidado para aprender as palavras de uma 
criança e seu especial significado para as coisas, então 
com o tempo a criança vai incorporar e utilizar as nossas 
palavras e nossos significados como sendo próprios dela 
(CLARE WINNICOTT, 2004, p. 189). 

Assistente social e psicanalista, Clare Winnicott18 foi fundamental para o 

pensamento e a obra de D.W.Winnicott, em especial no que se refere à 

importância do ambiente na constituição do si mesmo. Inclusive, alguns 

conceitos aprofundados pelo autor, como holding e objeto transicional, foram 

inicialmente criados por ela, assim como foi Clare quem primeiro atribuiu 

estatuto conceitual ao brincar. 

Nessa coautoria intersubjetiva, ambos procuravam cultivar o diálogo com 

suas formações de origem, colocando-se, em suas reflexões teórico-práticas, 

na fronteira com a psicanálise, sempre avessos a ideias ortodoxas ou ao 

trabalho interpretativo excessivamente impessoal. Clare afirmava a 

possibilidade de atuação na psicanálise a partir da compreensão do campo 

social e Winnicott, pela compreensão do significado dos cuidados maternos. 

Com isso, rompem fronteiras do que seria o fenômeno psíquico, potencializam 

a clínica do cotidiano e propõem transformações do setting clássico, que não 

necessitaria se restringir ao consultório, sempre enfatizando que a vida 

psíquica não independe do que ocorre no meio. 
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 As referências sobre a autora foram compiladas principalmente de “Diálogos Winnicottianos: A 
contribuição de Clare Winnicott”, curso ministrado em 2011 por Gilberto Safra, no programa de pós-
graduação em Psicologia Clínica/PUC-SP. Faço também referência, neste capítulo, ao livro: Face to face 
with children – the life and work of Clare Winnicott. London: Karnac, 2004.  
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Crítica quanto ao uso de vocabulário técnico em suas intervenções 

clínicas e reflexões, Clare não apreciava a linguagem excessivamente abstrata 

nem se dedicava à produção acadêmica, pois acreditava que isso certamente a 

afastaria da experiência de vida; além disso, era contrária à classificação dos 

pacientes em rótulos psicopatológicos. Em vez de estabelecer sistemas 

conceituais fechados, buscava se apresentar em “bom inglês”, com uma 

linguagem mais coloquial e vigorosa, quase literária, mas sem perder o caráter 

científico. 

Sua forma de pensar também fazia com que se dispusesse a trabalhar 

com pessoas que não possuíam formação em psicanálise, buscando 

potencializar as experiências que viviam diariamente com as crianças 

abrigadas, marco inicial de seu trabalho. Em razão da preocupação marcante 

em intervir no campo social, em 1944, por ocasião da 2ª Grande Guerra, os 

Winnicott se tornaram parceiros na coordenação da retirada de crianças de 

Londres. Após a morte de muitas delas, a segurança se tornou um fator 

primordial, levando à necessidade de separar as sobreviventes de suas 

famílias de origem – uma boa parte delas ganhou um novo lar, mas muitas 

acabaram tendo de morar em abrigos, com pais substitutos, coordenados por 

Clare e Donald19. 

Foi essa experiência que levou ao desenvolvimento de conceitos 

fundamentais, pensados em coautoria: deprivação e placement. O primeiro 

refere-se aos comportamentos antissociais observados nessas crianças que 

haviam perdido lares/ambientes/pais suficientemente bons, comportamentos 

entendidos pelo casal como forma de comunicar os sentimentos advindos da 

perda, mas que traziam uma esperança de retomada de confiança. Já a ideia 

do procedimento clínico placement, criado inicialmente por Clare, especialista 

em montar ambientes curativos, era promover uma mudança de ambiente de 

modo a favorecer a constituição da criança – seriam os lares substitutos. 

Clare acreditava que os não-especialistas tinham, muitas vezes, mais 

possibilidades terapêuticas com as crianças do que os profissionais. Ministrava 

cursos e palestras para cuidadores, centrando-se menos na teoria e mais na 

prática, tendo como preocupação prepará-los para que lidassem melhor com 

                                                 
19

 Cf. WINNICOTT, DW (2002). Privação e Delinquência. São Paulo: Martins Fontes.  
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situações mais graves, como facetas psicóticas, depressão e problemas com 

os pais. Todo o trabalho se pautava no entendimento do campo ambiental, de 

modo que os cuidadores se apropriassem do saber constituído no cotidiano e 

também potencializassem esse ambiente por meio de amizades, leituras, 

atividades culturais e outros dispositivos, enriquecendo o viver com o que o 

mundo oferece. Interessante o fato de, ainda no contexto da guerra, Clare ter 

também trabalhado junto a soldados que voltavam traumatizados, tendo sido 

prisioneiros e sofrido abusos e maus tratos. No programa de reinserção, ela via 

a necessidade de tratá-los de forma semelhante às crianças desalojadas. 

Clare compreendia o adoecimento humano como decorrência de um 

trauma ético - perda, separação e seus efeitos no processo de amadurecimento 

pessoal eram suas maiores preocupações. Como o paciente havia vivido as 

falhas, os lutos? Qual a possibilidade real que teria de se manter vivo diante de 

desencontros? Para ela, perder alguém significava muito mais do que perder 

um objeto de amor – significava perder a configuração do mundo, os 

fundamentos de si mesmo. 

Por essa razão, atribuía importância fundamental à solidariedade, que 

via como necessidade ética, afirmando, inclusive, que a falta desse sentimento 

nos grupos familiares pode levar ao adoecimento das crianças, que são 

sensíveis para captar sua ausência entre os pais. 

Sempre interessada em discernir os efeitos dessas situações, 

entendidas como constitutivas do psiquismo humano, Clare fala da 

interioridade como espaço vazio habitado imaginativamente, lugar em que 

guardamos experiências, em especial aquelas vividas com pessoas 

significativas - perdê-las pode levar, então, à própria perda da capacidade de 

amar e de ser criativo. São, portanto, vivências dissociativas devastadoras, de 

colapso, de perda de sentido e de esperança. Como também o próprio 

Winnicott ressaltou em vários momentos de sua obra, a pessoa mais adoecida, 

para ambos, é justamente aquela que perdeu a esperança, pois não existe si 

mesmo sem a confiabilidade no ambiente e no mundo que nos sustenta. 

Diante disso, mais uma vez, Clare ressalta que, antes de interpretar, é 

importante que o meio reconheça a situação traumática, colocando-se como 

testemunha da falha ambiental, de modo a ajudar na reparação do objeto 

danificado, de facetas do próprio self dissociado, e dispondo-se a receber as 
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expressões amorosas, para o restabelecimento da confiabilidade, da 

segurança de si e do sentimento de estar vivo.  

Faço aqui uma digressão: utilizo o termo self de acordo com a 

concepção de D.W.Winnicott, lembrando que o próprio autor tinha dúvidas 

sobre seu uso. Em texto de 1970, “As bases para o Self no corpo”, ressaltou 

que não se tratava do ego, e sim da pessoa que “possui uma totalidade 

baseada no processo de maturação” (WINNICOTT, 1970/1994, p. 210). 

Postulou ainda que o self se constituiria de partes, que se aglutinariam do 

interior ao exterior durante o processo maturacional, contando, para isso, com 

um meio ambiente em condições de sustentar, manejar e facilitar, de maneira 

viva:  

O self se reconhece essencialmente nos olhos e nas 
expressões faciais da mãe e no espelho que pode vir a 
representar o rosto da mãe. (...) São o self e a vida do self 
que, sozinhos, fazem sentido da ação ou do viver desde o 
ponto de vista do indivíduo que cresceu até e ali e está 
continuando a crescer, da dependência e da imaturidade 
para a independência e a capacidade de identificar-se 
com objetos amorosos maduros, sem perda da identidade 
individual (WINNICOTT, 1970/1994, p. 210). 

Penso que self nada tem a ver com identidades estabelecidas, 

acabadas, neutras. Simplesmente porque, na visão de Winnicott, sua 

constituição não tem fim. É sim experimental, não é da ordem de papéis prévia 

e calculadamente assumidos, previsíveis, ninguém sabe o que virá, nem 

mesmo o “dono” do próprio self. Self está sempre em abertura, em devir, 

significa disposição e liberdade para descobrir potenciais; é, pois, lugar de 

surpresa, tem a ver com facetas desconhecidas, que permanecem em 

suspensão à espera de outro que possa presentificá-las, significá-las, 

emoldurá-las, e esse outro pode ser também materialidade, coisa, objeto, 

pintura, paisagem, escultura em madeira, livro, palavra – no dizer de Clare, 

provisões ambientais, no dizer de Winnicott, objetos ofertados pela cultura, no 

dizer de Milner, materialidades.  

Retomando: para Clare, a compreensão psicanalítica se fazia presente 

como possível vértice de leitura, mas permanecendo nos bastidores e nunca 

mediando as relações com os pacientes, de modo a não causar rupturas com 

as situações cotidianas. Clare buscava assim criar uma área neutra, livre de 
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conflitos e reações, valorizando mais a atitude do que o conteúdo da conversa, 

evitando julgamentos, aconselhamentos ou tentativas de organização, pois 

considerava fundamental suportar a falta de coerência na fala do paciente, 

quando este comunicava seu desamparo. 

Todo o processo terapêutico deve ocorrer então de maneira que os 

sentimentos possam fluir até alcançarem a possibilidade de expressão, sendo 

compartilhados com alguém que, através de seu olhar, de seu gesto, ajuda a 

liberar a dor sem companhia que o paciente nem percebia existir, possibilitando 

superar dissociações que paralisam o processo de desenvolvimento pessoal. 

O cuidado se caracteriza aqui como um tipo de intervenção ou uma das 

comunicações mais profundas que podem existir, muito mais do que o 

discurso. Assim, Clare enfatizava que uma das maneiras mais profundas de 

tocar a vida de alguém é por meio de provisões. Na oferta destas (alimentos, 

moradia, objetos transicionais, etc.) reside a possibilidade de encontro inter-

humano. 

Clare fala de relação amorosa, compreensão profunda e 

compadecimento. O encontro clínico implica, nessa perspectiva, um 

adensamento do si mesmo do próprio terapeuta, uma disposição de ir além de 

contratos de setting, permitindo-se ser afetado pelo paciente, abandonando a 

onipotência de tudo saber e mantendo abertura para o que pode emergir na 

relação. O modo de ser e de viver do terapeuta, bem como seus interesses 

pessoais não deixariam de compor o espaço de trabalho; ou seja, o terapeuta 

deveria ser o mesmo, dentro e fora da sessão.  

De fato, no meu cotidiano clínico, com pacientes de todas as idades, 

percebo que meu grande interesse pela escrita é determinante na forma como 

busco apresentá-la. Sinto que, pelo fato de ter certa “intimidade” com essa 

provisão, continuamente desvelando suas potencialidades e limitações, 

contamino a todos e assim vou buscando, com eles, estratégias que possam 

dissolver organizações defensivas que impedem a expressão de si através do 

escrever.  

Trata-se, portanto, de criar situações terapêuticas baseadas em 

experiências de autenticidade, tanto do ponto de vista do paciente como do 

terapeuta, sempre em disponibilidade de receber expressões amorosas e 
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abandonando a onipotência de tudo saber, mantendo-se em abertura para o 

inédito que pode emergir na relação. 

Numa palavra, ética da hospitalidade, constante perpetuar da dinâmica 

dar, receber e retribuir, que regula o ritual básico do vínculo humano, 

disposição para acolher, ser solidário e cooperativo nas mais variadas 

situações, oferecendo provisões ao outro, o estrangeiro. 

2.1 Dar e receber amor 

Na perspectiva de Clare, a matriz fundamental de constituição do ser 

humano seria: a mãe dá o leite, e a criança lhe oferta suas fezes – a mãe 

oferece amor por meio de uma provisão, o alimento, e recebe em troca algo 

que é criação própria de seu bebê, igualmente uma expressão amorosa. Forma 

de comunicação presente desde o início, significa assimilar e, ao mesmo 

tempo, contribuir com a construção da realidade, cada um com seu material, 

com sua dádiva, seu dom. Sem essa experiência não sentimos que podemos 

ter uma apreensão pessoal das coisas, não nos sentimos enraizados. 

Então, além da necessidade de absorver o que o meio nos fornece, 

também precisamos, para nossa constituição como pessoas, da experiência de 

ofertar, como vimos anteriormente com Figueiredo (2012). 

Além de dar algo à criança, de ofertar o seio, de sacrificar-se, a mãe 

precisa aceitar o amor de seu filho em troca – essa é uma situação 

estruturante, constitutiva, ética, em que o mundo se mostra hospitaleiro ao 

gesto pessoal. O fato de a mãe ser capaz de receber esse amor possibilita o 

acesso à bondade originária, a realização de potencialidade amorosa20. Uma 

criança reconhecida em sua capacidade de amar, de ofertar, estabelece um 

sentimento de segurança em sua interioridade, adquirindo mais possibilidades 

de lidar com a raiva e a destrutividade e, ao mesmo tempo, de confiar na 

própria bondade, de que algo bom persiste, independente dos reveses da vida. 

Assim, para a autora, o fato de a criança ter encontrado alguém que 

pôde receber seu amor, logo nas primeiras comunicações mãe-bebê, é uma 
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 Marion Milner também chama atenção para essa questão, quando no texto “O papel da ilusão na 
formação simbólica”, de 1952 (in “A loucura suprimida do homem são”, 1991), fala do garotinho que 
precisava ofertar “meleca”, e de certa dissonância com o ambiente, que nem sempre a reconhecia como 
expressão amorosa.  
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espécie de experiência fundante. Ter tido alguém que recebeu o amor que 

tínhamos a oferecer, da forma como pudemos fazê-lo, estabelece o sentimento 

de segurança, gera estabilidade e coragem de viver, coragem para trabalhar e 

enfrentar a reconstrução do mundo a cada dia. Tendo sido estabelecida, essa 

segurança tem efeito posterior na forma como a pessoa vai se inserir no 

mundo. A matriz fundamental do amor está, portanto, nesse interjogo entre 

meio e mundo interno, no dar e receber, algo que estará presente em todo o 

processo maturacional. Adultos também necessitam desse reconhecimento do 

que podem ofertar e, assim como as crianças, ficam desapontados quando não 

encontram alguém que, mesmo temporariamente, lhes possibilite essa 

experiência de satisfação no dar e receber amor. Esse desapontamento leva à 

desesperança, a um estado contínuo de ansiedade – tudo parece fictício e 

frágil. 

Necessitamos então tanto da experiência de sermos amados como 

daquelas em que as expressões de nosso amor são recebidas pelo outro. Isso 

gera potencialidade de realização no mundo de facetas do si mesmo, levando 

em conta características do meio. Com isso, mesmo diante de situações 

difíceis, de reveses cotidianos, da destrutividade, dos desalentos inerentes ao 

viver humano, a capacidade de amar pode se sustentar no tempo, 

configurando-se como elemento organizador da interioridade. 

Esses elementos organizadores são frutos das experiências com os 

outros. Na perspectiva do casal Winnicott, constituem-se a partir das funções 

de cuidado ambiental (holding), sempre levando em conta as características da 

criança – o meio organizado para ela amorosamente é gerador de 

confiabilidade e de integração. E quando há falhas nesse aspecto fundante, 

justamente o sentimento de segurança não se constitui. 

 Eros, o menino que sonhei 

Trago então um episódio clínico que pode elucidar as reflexões de Clare: 

trata-se de Eros, nome fictício de um rapaz, na época, com 18 anos de idade. 

Em meados do primeiro semestre de 2006, sua mãe me procurou para ajudá-lo 

nas redações do vestibular, pois, segundo ela, Eros apresentava bloqueios 
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para escrever. A indicação de meu nome foi feita por uma psicanalista que 

atendera o jovem em grupoterapia. 

De fato, trata-se de um tipo de sofrimento comum quando da entrada no 

universo acadêmico. Aqui, temos uma situação de escrita bastante artificial, em 

que se exige do jovem candidato uma condição de dissertar sobre temas que 

podem não fazer parte de seu repertório, em um tempo bastante curto, o que 

dificulta revisões e refacções, ou seja, dificulta justamente o que caracteriza a 

essência de escrever. O mais comum então é os candidatos procurarem 

“treinar” previamente os formatos mais pedidos nos exames, inclusive 

recebendo orientações das instituições educacionais para produzirem textos 

protocolares, e pouco arriscando em termos de expressividade. Mas Eros não 

se submetia a esse esquema, e o que abordo nesse relato é a forma como 

comunicava essa não submissão, a forma como o acolhi em meu espaço e 

como ele pôde usar a escrita a favor de descobertas sobre si. 

Na primeira conversa telefônica que mantive com a mãe, notei sua 

grande preocupação com o filho, segundo ela, um menino bastante inteligente, 

na verdade, genial. Ele havia passado na faculdade no ano anterior, concluíra o 

primeiro semestre, mas abandonara o curso por conta de uma crise depressiva 

importante. E, no início deste ano, novamente havia sido aprovado no 

vestibular, mas não estava gostando da faculdade e pretendia prestar novos 

exames no final do ano, necessitando, para isso, melhorar suas redações. 

Marcamos a primeira sessão, e então recebi mãe e filho em meu 

consultório. Troquei algumas palavras com os dois e logo sugeri que Eros 

entrasse em minha sala. Disse à mãe que, se quisesse, poderia retornar depois 

de 50 minutos, mas ela preferiu esperá-lo ali mesmo. 

Entramos, fechei a porta, sentei-me à frente de Eros e perguntei o que o 

trazia ali. Com os braços cruzados, as mãos segurando firmemente os braços 

da cadeira e evitando me olhar, falou, em tom afirmativo: “Você deve estar me 

achando parecido com aquele rapaz assassino do cinema, não é?21”. Surpresa, 

respondi que não. Depois, foi me contando sobre seus bloqueios para 

escrever. Descreveu-se como muito disperso, o que o impedia de finalizar seus 

textos, e disse que o seu grande problema nos vestibulares sempre era a 
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 Trata-se de um crime cometido por um estudante do 6º ano de Medicina da Santa Casa; ele 
metralhou a plateia de um cinema em 1999, e permanecia preso até a ocasião desta tese.  
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redação. Questionei então o fato de já ter entrado em duas faculdades bastante 

conceituadas, mas ele advertiu: “É, mas não foi nas primeiras chamadas...”. 

Conversamos mais um pouco, Eros me contou de sua verdadeira aversão por 

matemática, do quanto se sentia aprisionado no aprendizado dessa matéria, 

que, para o curso que vinha fazendo, era extremamente necessária. Isso o 

fazia questionar se continuaria nessa faculdade que vinha frequentando. 

Depois, perguntei o que costumava ler, e Eros falou de vários temas que 

o atraíam, e foi também lendo títulos de alguns livros de minha estante, 

referindo-se a autores que apreciava, contando o que sabia sobre eles. 

Mostrei-me curiosa, e entabulamos algumas conversas, especialmente sobre 

os livros que costumava ler. Nesse momento, Eros já me olhava com 

tranquilidade, sorrindo em alguns momentos, e então sugeri que ele fizesse 

uma indicação da obra de um autor do qual gostava bastante. Ele assim o fez: 

O novo livro da série Discworld, A magia de Holy Wood, é uma 
interessante paródia do mundo do cinema. Com seu humor ácido, Terry 
Pratchet desconstrói a tela grande e a traz para seu universo de magos loucos 
e seres tão bizarros que parecem perfeitamente normais. Como este lugar 
caótico sobreviverá à descoberta de um tipo novo de mágica, que transforma 
pessoas comuns em heróis, pedaços de cartolina em palácios grandiosos e 
fantasia em realidade? 

O autor ironiza a cultura pop e até mesmo as leis da física, reflexo de 
sua formação como físico nuclear, talvez a fonte de suas exentricidades, como 
quando diz que mora em uma ilha na costa da França, conhecida como 
Inglaterra. Também escreveu um livro com Neil Gaiman, famoso autor da série 
cult dos quadrinhos Sandman. 

Li o texto em voz alta, e disse-lhe o quanto estava bem escrito, apenas 

adverti que ele poderia ter continuado, pois eu havia ficado com vontade de 

saber mais. Ele então anotou o nome do autor em um bloco que estava sobre a 

mesa, e me disse que eu iria gostar de ler seus livros. 

Finalizamos a sessão, abri a porta e encontramos a mãe de Eros, que 

logo quis saber se o filho havia escrito algo. Respondi afirmativamente, e Eros, 

feliz com essa sua primeira produção, voltou à sala para pegar o texto e 

mostrá-lo a ela – a mãe leu, indiferente, e nada comentou. 

As sessões seguintes foram semelhantes à primeira, exceto pela 

maneira como Eros se sentava à minha frente. As mãos já não seguravam os 

braços da cadeira e ele não evitava me olhar. Também fui lhe trazendo 

propostas de escrita semelhantes às que costumam ser pedidas nos 
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vestibulares. Líamos, conversávamos bastante, e então, em silêncio, Eros 

escrevia seus textos, muitos interminados.  

No decorrer de nosso trabalho, fui percebendo que ele não só era um 

rapaz inteligente, como tinha uma grande facilidade para integrar o que lia, 

relacionando as informações de seu vasto repertório cultural e a elas 

acrescentando impressões pessoais consistentes, muitas vezes sintetizadas 

em frases irônicas, ditas com elegância. Eros mostrava-se bem informado 

sobre os mais diversos temas, das mais diversas áreas, e tudo parecia lhe 

servir de material para refletir, tirar conclusões, levantar hipóteses, 

questionamentos. O mundo lhe era cognoscível, mas Eros não se posicionava 

como um “intelectualoide” que apenas reproduzia o que está nos livros. Ele não 

perdia de vista fundamentos essenciais da natureza humana, era um 

observador de nossa alma, e expressava o que via com clareza, com riqueza 

de detalhes, com fluência, além de fazer analogias, criar imagens. Tinha estilo 

preciso, sua fala não era rebuscada – a linguagem lhe servia para dizer o que 

realmente vivia, sentia “na carne”. 

Algumas vezes enxergar semelhanças entre nós pode ser uma 
experiência assustadora, porém inevitável, já que mesmo o pior exemplar do 
gênero humano continua a ser um exemplar do gênero humano. Faz parte do 
que, e não de quem somos; de nossa identidade como grupo e nossas raízes, 
mas a sensação de repulsa continua, e fica mais forte quando percebemos que 
é de nós mesmos que temos medo. Este mesmo medo é tão forte e tão 
entranhado que cria uma cadeia de ignorância e violência quase onipresente, 
por repelirmos o que não conhecemos verdadeiramente. E é por medo desta 
violência que nos escondemos uns dos outros, que mascaramos nossos 
verdadeiros sentimentos. Abdicamos de nossa própria vontade para nos 
tornarmos mais aceitáveis. 

Esse foi um dos textos que permaneceu inacabado. Isso ocorreu com 

certa frequência. E, em algumas sessões, comemorávamos, junto com a mãe 

na sala de espera, quando Eros finalizava uma proposta, em um tempo ótimo, 

digamos, tendo em vista o vestibular. 

Certa vez, enquanto compunha sua redação, Eros suspendeu o lápis 

(ele sempre usava lápis), virou a folha e escreveu no verso: 

Atingir com precisão a veia 
Matar com palavras certeiras 
O leitor (de ansiedade?) 
Ansioso sou eu 
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E a flecha corre sempre 
Só metade do caminho 

Eros me encantou com essas palavras, disse-lhe isso, e fui tendo então 

a dimensão do que nosso trabalho vinha significando, para nós dois. 

Ainda que a proposta fosse exercitar tipos de textos que costumam ser 

solicitados no vestibular, não tenho como procedimento “formatar” as pessoas 

que me procuram para esse exercício, de modo que realizem redações 

padronizadas. Sim, as leis que organizam um ou outro gênero de discurso, a 

situação dialógica, os aspectos extraverbais que caracterizam esse momento 

na vida de um jovem brasileiro fazem parte do cenário e são constantemente 

problematizados nas sessões. Mas não perco de vista que a escrita é 

experiência de integração de si, de criação pessoal. Sendo assim, diversos 

vestibulandos com quem trabalhei puderam não só aperfeiçoar seus textos, 

visando entrar em uma boa faculdade, mas foram apresentados a condições, 

capacidades, aptidões e também dificuldades que até então lhes eram 

desconhecidas. É o desvendar de um universo, de uma possibilidade de 

realização, um encontro com uma necessidade de dizer, de se colocar frente 

ao outro, de se apresentar, instigar um diálogo, propor algo, compartilhar, 

filosofar. 

No caso de Eros, tudo isso adquiria cores mais intensas, pois de fato é 

uma pessoa que vivia as coisas com profundidade. Então, a “queixa” inicial, de 

que teria um “bloqueio” para escrever, foi adquirindo outros sentidos. Não se 

tratava propriamente de um bloqueio em função de uma incapacidade, ou de 

dúvidas sobre aspectos mais estáveis da língua, como erros ortográficos, na 

gramática das frases, inadequação lexical, ou ainda por uma inaptidão para 

organizar um texto de acordo com determinado gênero (conteúdo temático, 

forma composicional, estilo). Não, em tudo isso Eros se mostrava bastante 

competente, com domínio, repertório, em condições de transitar pelos mais 

variados discursos, sempre procurando ser preciso, com requinte estético, com 

uma elegância que dava pessoalidade às suas palavras. Certamente, era por 

isso que “demorava” para realizar as redações, tendo em vista o tempo de um 

exame. 

E como essa busca não era exterior a si, muitas vezes ele não finalizava 

seus escritos – via-se, através deles, diante de questões, de dilemas 
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existenciais difíceis de serem encarados, especialmente por um rapaz de 18 

anos... 

Certa vez, ficamos em silêncio todo o tempo da sessão. Nesse dia, Eros 

preferiu não conversar sobre a proposta de texto, e logo começou a produzi-lo. 

Debruçado sobre a folha, usava a borracha com frequência, parecia sofrer 

naquele verdadeiro embate com as palavras. Foi um dos textos que ficou pela 

metade. Como iríamos entrar em um período de férias, sugeri que produzisse 

uma dissertação ou uma narrativa, cuja proposta era “Escreva um texto 

narrativo em que os personagens vivem o silêncio da maneira como é expresso 

neste poema de Affonso Romano de Sant’Ana: “Preciso do teu silêncio 

cúmplice/ Sobre minhas falhas./ Não fale./ Um sopro, a menor vogal/ Pode me 

desamparar./ E se eu abrir a boca/ Minha alma vai rachar./ O silêncio, 

aprendo,/ Pode construir./ É um modo/ Denso/ Tenso/ De coexistir./ Calar, às 

vezes,/ É fina forma de amar”. Esperava que ele fosse optar pela primeira, mas 

ele me surpreendeu. A escrita – lugar de inquietude e de descanso – estava, 

de fato, lhe abrindo outras portas. 

Ele fechou a porta delicadamente. Sentou-se para tirar os sapatos, que 
colocou em um pequeno móvel próximo. Deitaria ali mesmo se seu cansaço 
fosse apenas um pouco maior, mas não era, e a sede que sentia foi suficiente 
para levá-lo até a cozinha, onde pegou um copo no escorredor. A água do filtro 
estava quente, mas não se importou muito; não era hora de exigir nada. Antes 
de sair ainda lavou a louça deixada na pia, enxugou e guardou tudo. 
Normalmente ela já teria feito isso, mas normalmente ele teria chegado mais 
cedo, jantariam juntos e conversariam sobre qualquer coisa, e era cada vez 
mais difícil chegar cedo. Não queria ter que trabalhar tanto, mas precisavam do 
dinheiro, e as horas extras eram a única saída. Foi com cuidado até o quarto, 
abriu a porta lentamente para as dobradiças não rangerem e fechou-a atrás de 
si da mesma maneira. Olhou para a cama e a viu lá, deitada, adormecida. 
Perdeu a noção do tempo enquanto a observava, mas seus olhos já estavam 
pesando. No banheiro, lavou o rosto e tirou as roupas. Não tomou banho, 
estava cansado e já era tarde. Voltou ao quarto e se deitou, mas apesar do 
sono, não dormiu de imediato. Ficou pensando quão penoso não estaria sendo 
para ela também, ele via como se preocupava, mas ela fingia que não se 
importava, que estava tudo bem, e sorria, e aquele sorriso era o que o faria 
acordar e fazer tudo outra vez amanhã. 

Mais uma vez, o clima de encantamento desse escrito me contagiou, 

esse amor revelado na delicadeza de gestos do rapaz, no cuidado, no zelo pelo 

sono da mulher amada. Primeiro, me lembrei de uma canção de Chico Buarque 
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e Cristóvão Bastos, “Todo Sentimento”22, seria o fundo musical de sua 

narrativa, que diz, “Preciso não dormir/Até se consumar/O tempo da 

gente/Preciso conduzir/Um tempo de te amar/Te amando devagar e 

urgentemente/Pretendo descobrir/No último momento/Um tempo que refaz o 

que desfez/Que recolhe todo sentimento/E bota no corpo uma outra 

vez/(...)/Depois de te perder/Te encontro com certeza/Talvez num tempo da 

delicadeza/Onde não diremos nada/Nada aconteceu/Apenas seguirei/Como 

encantado ao lado teu”. Depois, de um poema do Fernando Pessoa, “Eros e 

Psique”, que narra o encontro de um homem, herói, e uma mulher, aprisionada 

em seu sono, numa referência a histórias gregas clássicas e também ao conto 

“Bela Adormecida”, ressignificados. Reproduzo o trecho final: “Mas cada um 

cumpre o Destino/Ela dormindo encantada,/Ele buscando-a sem tino/Pelo 

processo divino/Que faz existir a estrada./E, se bem que seja obscuro/Tudo 

pela estrada fora,/E falso, ele vem seguro,/E, vencendo estrada e muro,/Chega 

onde em sono ela mora./E, inda tonto do que houvera,/À cabeça, em 

maresia,/Ergue a mão, e encontra hera,/E vê que ele mesmo era/A Princesa 

que dormia”.  

Compartilhei esses materiais com Eros, forma de lhe oferecer provisões 

que estavam em sintonia com sua produção, ofertadas ao campo cultural por 

autores consagrados, representantes de esferas mais sofisticadas no uso da 

linguagem, como Eros também se mostrava apto a usufruir e realizar. Ele ia se 

mostrando com muitos recursos para o registro poético, brincando com luzes e 

sombras, ditos e não ditos que chamam os leitores para o texto, para jogar 

junto, criando novos e singulares sentidos. 

Quando chegamos a explicitar essas questões, Eros já se encontrava 

em outro momento. Passou a vir às sessões de metrô, sem a mãe; havia 

mesmo desistido do curso de graduação que vinha frequentando desde o início 

do ano e começava a repensar suas escolhas profissionais, que antes sempre 

haviam se restringido à área de exatas. Segundo Eros, nosso trabalho vinha 

contribuindo para essa resolução. 

                                                 
22

 BUARQUE, C. (1987). “Todo Sentimento”. In Francisco. 
http://www.chicobuarque.com.br/discos/mestre.asp?pg=francisco_87.htm – acessado em 
24/05/2014. 

http://www.chicobuarque.com.br/discos/mestre.asp?pg=francisco_87.htm
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Notei também que foi mudando de aparência. E começou justamente 

pelos óculos, que, antes, lhe davam certo ar de nerd, como ele mesmo se 

definiu certa vez: “o pessoal das exatas tem esse mesmo jeito: somos feios, 

com cara de nerd, ligados em jogos de computador, especialmente RPG”. 

Imaginei que justamente esse ar de nerd o fizera ver em si semelhanças com o 

“assassino do cinema”, ao qual se referiu em nosso primeiro encontro. Mas não 

só isso. Eros me contou algumas vezes como o fato de ser visto pelos pais, em 

especial pela mãe, como o “genial” da família o havia aprisionado, impedindo-o 

de fazer escolhas com mais liberdade, como era possível para os irmãos, que 

não eram tão pressionados a apresentar resultados. Penso então que essa 

comparação com o assassino talvez tenha sido sua forma de me comunicar 

certa cisão que vivia - o menininho submetido às resoluções de figuras de 

autoridades, preso a essa identidade, tendo de conter todo o ódio que essa 

condição gerava, certamente temendo sua capacidade destrutiva.   

Mas Eros foi ganhando certa liberdade para, finalmente, não mais se 

identificar com esse grupo, dos “exatoides”. Estava claro, pelos textos que 

produzia, que ele não se relacionava com as diversas áreas de conhecimento 

com parâmetros tão objetivos, como muitas vezes se exige nas áreas de 

exatas. 

Nesse aspecto, novos conflitos com a mãe, engenheira, por sinal, foram 

se tornando claros. Várias vezes, vivemos certo constrangimento na sala de 

espera - na ocasião em que trazia Eros às sessões, ela fazia comentários 

como: “Você não acha que o problema dele é dispersão, falta de disciplina?”; 

“Você já reparou que às vezes ele eleva demais o tom da voz?”. Claramente, 

essa mãe procurava um problema, ou vários, no filho, e eu me via na posição 

de apresentá-la a outro rapaz, saudável por sinal, como atestava a forma como 

se dedicava à escrita. Mas essas minhas tentativas não tiveram muito efeito.  

Certa vez, ocorreu o seguinte episódio: mais uma vez, Eros quis mostrar 

o texto para a mãe. Ela leu, mas não falou muito. Expliquei então por que o 

texto estava bem escrito – além de bem estruturado, tinha pessoalidade, o que 

certamente elevaria a nota em um vestibular. Ela comentou, com certo 

sarcasmo: “Que bom, graças à ‘doutora’ (referindo-se a mim)”. E me lembrou 

de que há escolas em que os professores não elogiam muito os alunos, para 

que eles não pensem que estão ótimos e assim parem de trabalhar. Depois, 
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fez comentários sobre a visão que tinha do escrever. Para ela, o fundamental 

era ter clareza das ideias: “Como uma pessoa que não sabe o que pensa pode 

escrever? No meu trabalho, primeiro eu sei o que vou escrever, e sempre o 

faço com clareza”. 

Pensei que, talvez, a necessidade de Eros em sempre mostrar os textos 

para a mãe viesse desse desejo de que ela o compreendesse, ou 

reconhecesse aptidões que não tinham a ver com essa maneira mais objetiva 

de lidar com o conhecimento; em uma palavra, que fosse hospitaleira a seu 

gesto pessoal, a facetas genuínas de si que se expressavam na escrita. Eros 

queria ser visto, mas estava ainda aderido ao espelho da mãe, à forma como 

ela o concebia ou desejava que o filho fosse. Mas ele não era o tipo de escritor 

que “primeiro pensa tudo e depois coloca no papel”; antes, o que me parece é 

que, para ele, escrever é uma viagem reflexiva que o leva à realização de um 

projeto estético. Embora tivesse controle sobre diversos recursos próprios 

dessa linguagem, e fizesse acertos a cada linha, a cada parágrafo, Eros ia se 

aproximando e se apropriando de suas concepções e da forma mais oportuna 

de expressá-las conforme as letras iam sendo grafadas diante de si. Ou seja, 

ele não se relacionava com a escrita de uma forma objetiva, como se fosse, 

apenas, um instrumento de comunicação; ele dialogava com essa linguagem, 

ia acessando referências, acendendo as luzes de sua sensibilidade, de seu 

vasto repertório de informações. Era, pois, experiência de integração, como 

ficou claro no escrito a seguir (figura 1). 

Fui leitora e testemunha desse mergulho fundo em si. Preocupava-me a 

identidade de doente, que o aprisionava, mas, neste escrito, ele também 

comunicava sua relutância em mudar, ou ser “curado”. Talvez a minha maior 

contribuição tenha sido lhe oferecer um espaço para emoldurar suas buscas, 

inseguranças, desconfianças, defesas, contradições, tristezas. Ele, de fato, não 

necessitava ser medicado, necessitava sim de um tempo para se desvendar e 

se surpreender, contando com presença humana e hospitaleira a seu idioma 

pessoal.  

Procurava também pontuar que suas dúvidas quanto à escolha 

profissional eram naturais, principalmente para alguém que foi apressado em 

seu processo de amadurecimento. 
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Figura 1: episódio clínico - reprodução de manuscrito de Eros. Transcrição: Que as 
ideias fogem de mim como as ninfas d’Os Lusíadas, provocando e desaparecendo 
logo em seguida, sempre no limiar da consciência. Não se pode escrever sem agarrar 
ao menos uma, mas persegui-las todas só as faz mais distantes. As que brincam mais 
perto não me são úteis, mas esta era sedutora demais e estava muito perto para 
deixá-la ir. É a musa de minha própria tragédia, pois faz-me desviar cada vez mais de 
meu objetivo, mas é inspiração rara que não viria outra vez. Preso outra vez por 
minhas limitações, dentro das fronteiras que eu mesmo tracei, observando o tempo 
fluir para longe e aproximando-me do fim. Destino que ri da ironia de não poder 
escrever por estar ocupado por justamento isto, alimento ainda mais a minha tristeza 
inerente, talvez fruto de doença mas ainda sim parte de meu ser, com a qual convivo 
há tempo demais, com a qual cresci e pela qual me defino. Temo perdê-la como um 
corredor teme perder suas pernas. Por isso reluto em ser medicado. Não sei se 
ganharia suficiente para compensar tudo que deixaria ir, ou se não estaria anulando-
me. Passei anos tentando entender o que eu sou e o porquê. Quando finalmente 
consegui, fui fundo demais, íntimo demais. Não sei se mudar agora não seria na 
verdade perder-me novamente. 
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Eros me contou certa vez que, pelo fato de sempre responder às 

perguntas das professoras, a escola, com a concordância de seus pais, 

resolveu adiantá-lo. Na ocasião, ele não compreendeu por que; ficou sem seus 

amigos e sentindo-se sempre um estranho, um deslocado. Aproximava-se mais 

das meninas, que eram mais “maduras”, e continuava se sentindo o mesmo 

“menininho solitário”. 

Talvez, então, Eros precisasse mesmo desse tempo de idas e vindas na 

escolha de um curso de graduação para repensar seus projetos, na verdade, 

para encontrar-se com faces talvez mais genuínas de si, menos submetidas a 

ideais de outros. 

Então, aquela densidade que o paralisava, mesmo que ainda presente, 

parecia, agora, colocá-lo em movimento, favorecendo-o, por exemplo, na hora 

de escrever uma redação para o vestibular. 

Interessante que a questão de Eros, o “bloqueio” para escrever, não se 

relacionava a um possível pouco domínio da escrita, mas sim a certa 

desconfiança quanto às próprias capacidades de expressão, que, me parece, 

teve origem na pouca receptividade do ambiente. 

Minha hipótese é de que Eros se sentia preso a uma forma de produzir 

textos que não o permitia colocar-se, apresentar-se ao outro com suas 

indagações. O trabalho que realizamos permitiu essa abertura: Eros foi 

(re)apresentado à provisão ambiental escrita, e a si mesmo, e nesse sentido 

viveu uma experiência de integração que desconhecia, preso que estava à 

ideia de que conhecimentos objetivos, que pouco contemplam a subjetividade, 

seriam mais legítimos. 

Algum tempo depois, em 29/05/2009, recebi este e-mail de Eros: 

Não sei se você haverá de recordar um jovem estranho, com idéias de mesmo 
calibre, que um dia chegou em seu consultório, saindo de lá tempos depois 
com uma promessa de escrever-lhe... Bem, aquele jovem demorou ainda um 
bom tempo para livrar-se de todos os velhos medos e preconceitos que 
atavam-lhe as mãos, e apesar de ter escrito, muito tempo ainda passaria antes 
que este sentisse a confiança para mostrar tão íntima parte de si a outros... 
Mas hei-me escrevendo uma carta, que pouco fala de tudo que passei desde 
aquele dia até hoje, todas as transformações, lugares e situações, pessoas que 
conheci, rumos que tomei... Não sei quanto de surpresa há em estar onde 
estou hoje, como tampouco tenho idéia de quanto exatamente é culpa sua... 
Mas muito foi sim por sua causa. Onde estarei, então? Escrevendo, claro. E 
pensando sobre escrever mais, ler mais, produzir, criar, mudar, absorver... Não 
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sou mais tão púdico quanto ao que deito no papel, nem me envergonho tanto. 
Afinal, são poucos os motivos para isto. Tomo conciência que escrever faz 
parte de mim, uma parte que não posso esconder sem que eu sofra com isto. 
Estou estudando, pasme, letras! Li O Encontro Marcado, de Fernando Sabino, 
comecei um blog, anoto idéias, faço poesia, ensaio um romance... Quase digo 
que sou escritor. Quase. 

2.2 Oferta de espaço para brincar como possibilidade de diálogo entre 
experiência interna e externa 

Outro aspecto bastante enfatizado por Clare (2004, p. 174) diz respeito à 

integração entre registro consciente e inconsciente, já que “Temos a tendência 

de considerar o inconsciente simplesmente como o reservatório de forças 

destrutivas primitivas que o ego está lutando para controlar”. Quando, na 

verdade, “as forças criativas construtivas da natureza humana também surgem 

a partir desta fonte”. 

Mas, para que a integração seja alcançada, é necessária a inter-relação, 

ou equilíbrio, ou ainda a condição de sustentar a tensão entre interioridade - 

em que são guardadas experiências singulares - e mundo externo. Mas como 

buscá-la? 

Através da capacidade de brincar, responde Clare, já em 1945, antes de 

Winnicott, enfatizando que essa integração nunca é totalmente estabelecida, 

podendo ser perdida com frequência no processo de amadurecimento pessoal, 

diante de separações e do luto (SAFRA, 2011). Necessitamos, então, 

constantemente reconquistá-la. E, nesse aspecto, o meio tem função 

primordial: é preciso que as necessidades internas - amar e ser amado - sejam 

suficientemente contempladas para que possamos emprestar sentido pessoal à 

realidade externa23. 

No campo da clínica voltada à escrita acadêmica, observo que a 

capacidade de brincar se encontra obstruída, em especial pela valorização 

excessiva de normas e padrões do mundo externo, do meio – a instituição, o 

programa de pós-graduação, a revista em que o artigo será publicado, etc. – 

sempre pronto a fazer objeções, a apontar deslizes e erros, como forma de 

zelar pela qualidade das produções. Qual seria o luto aqui? Talvez pela perda 

                                                 
23

 Clare concebe esse acesso à realidade de modo diferente de Winnicott . Para ele, esse acesso se dá 
por meio do gesto – objeto colocado onde pode ser criado pelo bebê. Para Clare, acontece o acesso 
quando o indivíduo encontra a satisfação de necessidades internas, de amar e ser amado – e pode 
adoecer por não ter tido amor ou por não ter tido oportunidade de ofertá-lo (SAFRA, 2011). 
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do tempo em que brincar com palavras era permitido, sem necessidade de 

submissão a regras, a sistematizações do conhecimento – letras soltas no 

papel, escolhidas pelo desenho que formam e não pelo significado que teriam, 

ou escolhidas pela sonoridade, como rememoram os poetas, livres para 

experimentar como crianças.  

De fato, uma palavra-chave para Clare, e também para Winnicott, é a 

experimentação – são as experiências que nos dão possibilidades de 

construção pessoal da realidade e de lidar com suas limitações. Essas 

experiências ocorrem com os meios de expressão ofertados pela cultura, ou 

seja, com o uso de objetos culturais, uso este que vai ganhando sofisticação no 

decorrer do processo de amadurecimento pessoal – num primeiro momento, 

nossa concepção de realidade é estritamente subjetiva; depois, passamos à 

interpretação do mundo até que uma filosofia própria sobre o viver é então 

estabelecida e pode ser expressa, justamente, com o que nos foi ofertado pelo 

meio. 

Ao brincar, a criança desenvolve sua capacidade de filosofar, ou seja, de 

emprestar sentido à existência, de colocar questões relacionais, de emoldurar 

sua maneira de encarar a vida e assim manejar o mundo externo. Filosofar 

seria uma forma de jogo. Daí a importância de os adultos testemunharem o 

brincar das crianças, atentando para esse registro existencial. 

No jogo, a criança também procura testar as possibilidades do meio em 

receber sua pessoalidade, qual a maleabilidade ou porosidade do outro 

(objetos) para que possa colocar o que nela há de potencial de realização. 

É parte das funções do meio, portanto, suprir necessidades da criança, 

apresentar a ela pessoas, experiências, ideias, palavras, situações pelas quais 

pode jogar, brincar, se apropriar e vir a ser. Dançar, tocar, desenhar, escrever 

têm, portanto, potencialidade transformadora - o adulto também se 

responsabiliza por ofertar esse repertório de jogo, disponibilizando não só 

tempo e espaço, mas também novas ideias e meios expressivos para que cada 

uma possa encontrar possibilidades de estar com o outro. 

Assim, não só falhas maternas podem levar à distorção da realidade, 

mas o mesmo pode acontecer quando a criança não encontra um meio rico 

para se colocar, habitado com coisas e ideias, para que possa ter experiências 

de constituição e sentir que pertence a um grupo. 
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Justamente pelo fato de poder viver experiência pessoal com cada um 

desses objetos, situações, etc., alguns elementos são incorporados pela 

criança como parte de si, e outros são descartados, por não fazerem sentido, 

por se configurarem como experiências que não lhe são úteis. Algumas vezes, 

o que não é assimilado em determinado momento permanece na memória e 

pode ser acessado mais adiante; outras, mesmo aquele objeto que foi usado a 

favor da constituição pessoal acaba sendo deixado de lado. 

Ocorre que esse brincar caracterizado pelo casal Winnicott, embora vá 

ganhando novos contornos no decorrer da existência, mantém esta matriz 

essencial: o jogo como possibilidade de transitar entre interioridade e mundo 

exterior (realidade compartilhada, para WINNICOTT, 1975), papel do meio 

como provedor de materialidades porosas, ofertadas pela cultura, e presença 

humana, ainda que silenciosa. 

Esse complexo interjogo pessoalidade/ambiente é, pois, próprio do ser 

humano, tem início já na infância e se perpetua durante a vida. A tensão, 

saudável, diga-se, está sempre presente, e assim deve ser para que se ganhe 

liberdade de absorver o que mundo tem a oferecer. 

Clare (2004) também atribuía importância fundamental à escolha do 

objeto para o brincar, em determinado momento, dentre outros, outorgando-lhe 

pessoalidade. Trata-se de um brincar com expressão pessoal, que dá pistas 

sobre necessidades afetivas, modos de encarar a vida, enquanto assimilamos 

características do meio. 

Tanto Clare como Winnicott afirmavam: quando a criança brinca, 

significa que tudo está caminhando bem, pois uma ponte entre mundo interno e 

externo está sendo construída. Também o adulto saudável necessita construir 

essa ponte, sustentando a tensão entre ambos os polos. Ponte que só é 

assegurada quando podemos receber e dar amor, ou seja, quando há 

disponibilidade afetiva.  

A questão que fica é: é possível brincar na esfera acadêmica de 

comunicação? É possível contemplar o tempo de experimentação necessário 

para se alcançar um dizer investido de pessoalidade? Há essa disponibilidade 

de dar e receber afeto por parte do meio, ou de seus representantes 

significativos, na forma da provisão texto conceitual? 
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2.3 Perspectiva dialógica 

Nós sabemos que quando estamos em comunicação com 
outras pessoas, não só isso ocorre em diferentes níveis, 
mas diferentes maneiras serão usadas para transmitir 
significado. O que a voz diz será somente parte da 
história e, às vezes, a parte menos importante. O resto 
será em termos de atitude, postura, tom de voz, gesto, 
olhar ou toque – ou em sinais não-verbais e sons que 
todos fazemos quando o que sentimos não pode ser 
colocado em palavras. Então, também, muitas vezes, as 
coisas não ditas falam mais alto do que as palavras ditas 
(CLARE WINNICOTT, 1964/2004, p. 186). 

Clare via o brincar como ponte entre possibilidades internas e situações 

do mundo. Pois bem, outro aspecto que se faz presente nesse interjogo 

dinâmico é a necessidade de expressão. 

É fundamental que possamos, desde cedo, falar de nossas experiências 

com alguém. Nesses momentos, podemos nos surpreender expressando algo 

diante do outro, o que contribui para assimilarmos o que vivemos e para 

superarmos dissociações. O jogo, o brincar na presença de outro é um 

momento privilegiado tanto para realizar essa expressão como para absorver, 

na interioridade, elementos do mundo, o que nos enriquece como pessoas. 

Ou seja, nosso mundo interno está em disponibilidade para o outro. 

Somos, portanto, seres dialógicos, em busca de reciprocidade, que implica 

manter viva a dinâmica dar/receber. 

A linguagem pode ser caracterizada essencialmente como oferta 

amorosa para o outro; a perda da capacidade de comunicar, portanto, se 

configura como uma experiência de desenraizamento de si na comunidade 

humana – situação do estrangeiro que vimos nas pontuações de Derrida (2003) 

sobre Sócrates e sua língua estranha. 

Comunicar é também uma atividade paradoxal, que ocorre na fronteira 

entre confiança e suspeita. Na experiência autêntica de comunicação, a 

interioridade está implicada, e a dimensão da confiança deve superar a 

suspeita. 

Suponho que poderíamos concordar que uma definição 
aproximada de comunicação seria simplesmente uma 
questão de dar e receber entre pessoas. Um momento de 
comunicação é um momento de troca recíproca. O 
ingrediente essencial da comunicação é, naturalmente, a 
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vontade e a capacidade de comunicar, que dependem do 
equilíbrio entre confiança e desconfiança, que por sua vez 
depende do que está armazenado no mundo interior em 
termos de memórias inconscientes de comunicação 
prévia, incluindo as mais antigas, e na capacidade de usar 
símbolos (WINNICOTT, C. 1964/2004, p. 184). 

Quando decidimos disponibilizar o que está guardado no mundo interno 

significa que destinamos algo esperando a hospitalidade do outro. Mas 

nesse destinar trazemos também memórias das comunicações já vividas, que 

podem ter sido falhas nesse aspecto, gerando então a suspeita de que o 

fracasso na relação dialógica poderá se reproduzir. 

Essa suspeita é algo que se presentifica muito em meu trabalho clínico, 

com meus pacientes das mais variadas idades, algo que pede para ser 

nomeado, de modo a desvendarmos formas de lidar e, na medida do possível, 

diluir organizações defensivas que vão se constituindo a partir dessas 

memórias de falhas e fracassos. Lembro-me de um episódio em particular, que 

me foi relatado por um garoto de 12 anos de idade: perguntei se havia 

presenteado sua mãe, por ocasião do dia das mães, ele me respondeu que 

apenas lhe havia escrito uma carta. Fiquei feliz, por ele (o)usar a escrita para 

se comunicar, pois vinha apresentando muitas dificuldades nesse campo, 

mostrando-se bastante retraído no ambiente familiar e escolar, isolando-se, 

com uma grande desesperança em ser ouvido, considerado e compreendido, 

restando-lhe à submissão aos ideais de realização de pais e professores. Quis 

saber mais, como a mãe havia reagido e coisas assim, então ele me revelou 

que a carta havia se perdido, voado pela janela... A imagem me tocou, pela 

beleza, tristeza, e pelo indício de esperança de, quem sabe, um dia, alguma 

hora, ser encontrado: “O que você escreveu?” – perguntei, sem conter minha 

curiosidade; “Você terá de procurá-la na rua...”, ele respondeu, sorrindo. 

Outro aspecto presente no campo da comunicação diz respeito à 

habilidade de usar símbolos disponíveis no meio cultural, de modo a neles 

imprimir marcas pessoais, de autoria. 

Um símbolo é simplesmente algo que é permitido 
significar outra coisa. As palavras e os presentes 
[provisões ambientais, materialidades, objetos] são 
símbolos que têm o seu próprio significado aceito, mas 
nós que os utilizamos damos-lhes significado para além 
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do seu teor literal pela forma como os selecionamos e os 
usamos (WINNICOTT, C. 1964/2004, p. 184). 

Para que possamos usá-lo, um símbolo deve se apresentar com certa 

porosidade, de modo a nos sentirmos potentes para quebrar seu sentido 

originário, moldando-o de determinada maneira, de acordo com nossas 

intenções, necessidades e inquietações de momento. Aspecto este, por sinal, 

também destacado por Milner (1991), como veremos mais adiante: usar o 

símbolo significa a possibilidade de recriá-lo. 

Palavras possuem significados aceitos pela comunidade, têm lugar pré-

determinado por toda construção sociocultural. Usá-las é retirá-las de seus 

lugares estabelecidos e dar a elas um destino pessoal, ou seja, permitir-se 

brincar. Como fez este garoto, Marco, de 10 anos de idade, ao rabiscar uma 

dica de viagem a seus possíveis leitores (figura 2).  

 

Figura 2: vinheta clínica - reprodução de manuscrito de Marco. Transcrição: Se você 
gosta de cachoeira, a Serra da Canastra é o lugar certo. É bom você trazer varios 
stéps isso se você não sabe dirigir em estrada de terra mas leve memo assim. O preço 
da pousada é bem barato mas se procura um lugar bem lazeroso e chique vá para 
Miami. 

Talvez, se essa produção fosse realizada no contexto escolar, o adjetivo 

“lazeroso” viesse marcado como errado, confirmando a suposta dificuldade de 

escrita. Mas, convenhamos, o termo combinou com o texto, com o tom de 

crítica aos que preferem viagens mais previsíveis, deu o toque de sarcasmo e 
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marcou a autoria na invenção de uma palavra em meio a um discurso típico, 

legitimado no campo cultural, que podemos encontrar em guias de viagem.   

Outro exemplo, deste garotinho de 7 anos de idade, a quem chamo aqui 

de Guille (referência ao irmão de Mafalda, personagem de Quino24, que, como 

este meu paciente, adora desenhar), que a escola suspeitava ser disléxico 

(figura 3). 

 

Figura 3: vinheta clínica - reprodução de desenho e escrita de Guille. Transcrição: 
SIQUITULOSE: é um animal que não precisa de água para viver, os insetos mantem a 
hidratação dele. Ele vive no deserto é domesticável é mamífero pode viver até 13000 
anos! Pterose Bichinhos que vivem na parte de baixo da cabeça do siquitulose, para 
para limpar o deserto. 

Nesta produção, em alguns momentos, fui sua escriba, registrando no 

papel suas invenções, que revelavam seu vasto repertório de pesquisa e 

conhecimento, disponível no campo cultural, sobre a descrição de animais, de 

seus hábitos e características, misturando-se à brincadeira de criar um novo 

espécime, o Siquitulose... Guille, nesta e em outras produções, usava o 

desenho, mais do que a escrita, para simbolizar e, assim, me comunicar muito 

do que vivia em seu mundo interior – um longo deserto que necessitava 

atravessar, percurso penoso e árido, mas com muitas esperanças de algum 

encontro futuro, a partir de recursos internos, como o pterose, e do ambiente, 

como os insetos que lhe forneciam água. 

                                                 
24

 Quino é um cartunista argentino, criador da Mafalda e muitas outras charges, sempre marcadas pelo 
humor reflexivo, crítico, inteligente e atual. Cf. http://www.quino.com.ar/ - acessado em janeiro de 
2014. 
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Clare (2004) ressalta que a capacidade de usar símbolos decorre das 

experiências ao longo do tempo. Reconhecendo os lugares das palavras, seus 

significados, podemos tanto internalizá-las como torná-las próprias – como 

fazia Guille. 

Mas é também possível que as palavras nada comuniquem de fato, ou 

genuinamente, permanecendo apenas em seu registro representacional, de 

códigos, sem nelas se veicular um significado pessoal: “Palavras e outros 

símbolos também podem ser usados defensivamente para escondermos a nós 

mesmos e nossos sentimentos. Mas isso é, em si, uma forma de comunicação, 

mostrando que não estamos dispostos ou somos incapazes de nos comunicar” 

(WINNICOTT, C. 2004, p. 184). Seria este um modo de usar essa 

materialidade defensivamente, mantendo-se no registro do falso self, conceito 

que abordo no capítulo dedicado a Winnicott e que também se faz muito 

presente em meu trabalho clínico, em especial quando o objeto é a escrita 

acadêmica. É bastante comum o uso de palavras consideradas “difíceis”, ou o 

excesso de termos técnicos que restringem o acesso do público leitor ao que 

se pretende comunicar – estratégias muitas vezes usadas quando o autor não 

está seguro de suas convicções ou ideias, ou teme revelar suas descobertas, 

que podem não ter aceitação. 

Há também um caminho percorrido pelo símbolo no decorrer da vida, 

num processo de devir de uma posição a outra: o símbolo primário, que se 

refere à experiência originária de comunicação, silenciosa, entre mãe/bebê, 

dirige-se ao secundário, depois ao terciário, com abstrações e graus de 

complexidade cada vez maiores. O campo de comunicação, portanto, vai se 

ampliando e ganhando sofisticação. Pensando no tema desta tese, podemos 

dizer que a produção de um texto acadêmico significa habitar, justamente, um 

campo mais sofisticado de expressão no mundo. 

Em poucas palavras, um símbolo é um fenômeno 
secundário que pode ser aceito e permite ser 
representado por um primário, de modo que o primário 
pode ser abandonado temporariamente, e depois 
permanentemente, uma vez que passa a fazer parte dos 
fenômenos e processos da vida cotidiana. Para colocar 
isto em seus termos mais simples, a criança, cujas 
necessidades primárias de alimentação e cuidados são 
sempre satisfeitos de maneira confiável o suficiente para 
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trazer-lhe satisfação e uma sensação de bem-estar, 
armazena lembranças dessas experiências e torna-se 
capaz de preencher as falhas no cuidado, quando a mãe 
não está ativamente cuidando dela, encontrando prazer e 
satisfação em outras coisas - o cobertor ou o brinquedo 
de lã ou o que estiver disponível, o seu próprio polegar, 
talvez, ou um boneco. Esta outra coisa dá satisfação 
porque representa as satisfações primárias e mantêm 
vivas as memórias do cuidado (WINNICOTT, C. 1964/ 
2004, p. 185). 

Nesta perspectiva, experiências primárias de satisfação, como a 

alimentação ofertada com amor à criança, expressão de cuidado por parte de 

alguém que a leva verdadeiramente em conta, são também experiências de 

comunicação, estabelecendo uma memória positiva que pode ser acionada em 

encontros futuros. Essa memória de bem-estar nos auxilia, durante a 

existência, a lidarmos com pequenas falhas ambientais; e é daí que surgem as 

posses não-eu (ou objetos transicionais), que se configuram como guardiãs da 

memória da satisfação, nos permitindo evocá-la: “O cobertor ou o brinquedo de 

lã é, portanto, um símbolo da unidade entre o eu e o não-eu e é a evidência de 

que o primeiro elo vital está sendo feito entre a criança e o mundo externo” 

(WINNICOTT, C., 2004, p 185). 

Objetos culturais, símbolos, como as palavras, nos auxiliam, pois, a 

presentificar a memória viva da satisfação, do encontro humano, de ser amado. 

Também aqui está presente a capacidade de encontrar o familiar no não 

familiar de que fala Milner (1991), aspecto que retomo mais adiante. 

Para Clare (2004), a capacidade de usar símbolos indica que a 

experiência originária está viva. Nos primórdios, o próprio vocalizar em direção 

à mãe ganha esse registro simbólico, no sentido de presentificar tanto a 

satisfação em si como a mãe que satisfaz. A criança que vocaliza já pode 

reconhecer mais profundamente a mãe como pessoa – alguém a quem pode 

se dirigir por meio da palavra, abrindo assim um novo campo de comunicação: 

“Mais tarde a palavra ‘mãe-mãe-mãe’ será usada para representar a 

experiência satisfatória e a pessoa cuidadora, que é gradualmente reconhecida 

como uma pessoa. E assim toda uma nova área de comunicação é aberta, com 

base no meio de palavras que têm de ser aprendidas” (WINNICOTT, C., 

1964/2004, p. 185). 
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A capacidade de usar a palavra é fruto do estabelecimento da confiança, 

do bem-estar que experimentamos no momento inaugural da relação com o 

outro. Algo que vai sendo reposicionado e reeditado no decorrer da vida, desde 

que tenhamos guardadas na memória situações significativas, em que tenha 

sido possível lidar com falhas ambientais e recuperar experiências satisfatórias 

e vivas com o objeto originário (corpo materno, primordialmente). 

Esse uso da linguagem só vai continuar se 
desenvolvendo se as necessidades primárias continuarem 
a ser atendidas pela pessoa que é a personificação das 
palavras. Não é de admirar, então, que as crianças 
pequenas, e até mesmo as mais velhas, separadas de 
suas mães, muitas vezes, perdem a capacidade de falar, 
ou perdem o senso de significado por trás das palavras 
(WINNICOTT, C., 1964/2004, p. 185). 

A palavra se origina, então, das necessidades primordiais satisfeitas por 

uma pessoa com corporeidade viva disponível – é uma comunicação de um 

corpo com outro. Portanto, não surge como abstração, mas está amalgamada 

à experiência de corpo vivo, afetado por outro ser encarnado, ou seja, que se 

imbui de amorosidade. Isso se difere de um corpo funcional, no qual apenas se 

penduram símbolos culturais – neste caso, a experiência de comunicação é 

falha, e embora possa se adquirir a capacidade de falar, o significado 

subjacente às palavras é perdido, levando a um automatismo, a um falar sem 

pessoalidade. As palavras então mais alienam de si do que revelam, deixando 

de ser veículo de comunicação. 

É preciso então encontrar um ambiente em disponibilidade para ofertar 

outra experiência de comunicação, para que a pessoa restabeleça a 

confiabilidade, supere a dissociação, use o símbolo como expressão do si 

mesmo em uma situação dialógica. 

Em síntese, para a autora, os três momentos fundamentais no processo 

de comunicação são: comunicação intercorpórea – mãe/bebê; uso das coisas 

como símbolos (presente na escolha do objeto transicional, como enunciado 

por WINNICOTT, 1975); ampliação do campo pela capacidade de usar 

palavras de modo pessoal. Mas, sem a experiência da amorosidade, que 
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permite a emergência do self verdadeiro25, a possibilidade de comunicar fica 

obturada. 

2.4 Cuidar no contexto terapêutico 

Para Clare (2004), como vimos, só podemos cuidar de quem traz 

alguma memória de cuidado recebido por outro significativo. Se isso não foi 

possível na medida da necessidade, ou próximo dela, precisamos então fundá-

lo, até que o paciente possa vir a dele se beneficiar. 

É somente pelo cuidado sensível ao paciente é que as 
palavras terão significado de novo, mas isso vai levar 
tempo. Se não houver cuidado suficientemente bom, 
então as palavras, embora fluentes, permanecerão sem 
sentido e servirão apenas para ficar entre a criança e as 
outras pessoas. As palavras não serão mais um veículo 
de comunicação e, além disso, as boas experiências 
anteriores e as memórias armazenadas delas, que 
representam o mundo interior e o verdadeiro self, 
permanecerão cindidas dos sentimentos presentes e da 
vida cotidiana, e o crescimento será empobrecido ou 
distorcido. (WINNICOTT, C., 1964/2004, p 185). 

Sendo assim, a pessoa que não viveu essa amorosidade fundante 

precisa encontrá-la na relação com o terapeuta. É a linguagem do amor, que 

vai sendo estabelecida no tempo, em pequenas doses, até que a comunicação 

entre o par terapêutico seja possível. 

A autora traz ainda outra questão fundamental, que diz respeito aos 

vários registros presentes no campo da comunicação: desde o que passeia 

pelo relato de situações do cotidiano, em que o paciente, tanto criança como 

adulto, pode comunicar não diretamente aspectos de sua experiência, até 

aquele em que expõe e dá visibilidade ao self verdadeiro, alcançando um nível 

mais profundo de interlocução. Como no “jogo de rabiscos” proposto por 

Winnicott, em que rabiscos periféricos, que podem ser de qualquer 

materialidade e não necessariamente desenhos, são experimentados e 

compartilhados por terapeuta e paciente até que a comunicação significativa 

possa ocorrer (este conceito é abordado no próximo capítulo). 

                                                 
25

 Verdadeiro e falso self, termos que compõem as conceituações de Winnicott, são mais bem definidos 
no capítulo dedicado ao autor. Basicamente, o verdadeiro self seria espontâneo e criativo, em oposição 
a falso self, construído artificialmente, podendo indicar submissão excessiva ao meio.  
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... a comunicação entre pessoas acontece em diferentes 
níveis de existência ou experiência. Existe a troca comum 
cotidiana entre pessoas que acontece em um nível um 
pouco superficial, mas serve para manter abertos os 
canais de comunicação e tem um importante efeito 
vinculativo e socializante. Ele mantém a civilização 
caminhando e o mundo passando para nós, porque reduz 
a desconfiança e a paranoia latente em todos nós 
(WINNICOTT, C., 1964/2004, p. 186). 

Em um primeiro nível de comunicação, estaríamos então no eixo da 

realidade compartilhada, que possibilita a manutenção da própria civilização, 

em que são tecidos os costumes, as histórias - área neutra na qual a 

comunicação é indireta: 

... participamos de experiências compartilhadas, sobre a 
qual tanto nós como as crianças sentimos algo sobre 
alguma coisa, uma terceira coisa, que nos une mas que 
ao mesmo tempo nos mantêm separados com segurança 
porque não envolve uma troca direta entre nós. 
Experiências compartilhadas são, talvez, a única forma 
não ameaçadora de comunicação que existe. Elas podem 
referir-se a quase qualquer coisa em que ambos 
participamos – caminhadas, passeios de carro, brincar, 
desenhar, ouvir alguma coisa, olhar para alguma coisa ou 
conversar sobre alguma coisa (WINNICOTT, C., 
1964/2004, pp. 188-89). 

Em um segundo nível, podemos finalmente tornar visíveis para o outro 

nossas necessidades mais genuínas, aquelas que nos definem e destinam: 

“Depois, há a comunicação que acontece entre certas pessoas e em que os 

sentimentos e as necessidades de cada um são reconhecidos e retribuídos. O 

verdadeiro self de cada um atende e responde ao verdadeiro self do outro” 

(WINNICOTT, C., 1964/2004, p. 186). 

Uma vez que a comunicação indireta foi estabelecida por 
meio de experiências compartilhadas, então existe uma 
área da vida em que a comunicação direta, dar e receber, 
é possível. Na verdade, qualquer coisa é possível agora, 
as comportas podem ser abertas ou faíscas podem voar. 
Ambos os eventos seriam sinais de vida e evidências de 
que as relações reais entre pessoas, o que envolve dar e 
receber, amar e odiar, foram sendo estabelecidas 
(WINNICOTT, C., 1964/2004, p.189). 
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Aqui, há a expectativa de reciprocidade, que precisa, em especial, 

ocorrer na clínica - campo de transformação por excelência. Trata-se da 

comunicação de cernes verdadeiros de um e de outro, possibilitando a 

elaboração e realização, mais do que de interpretação. 

Também pode ocorrer de esse nível de comunicação se dar por 

palavras, frequentemente pela arte: 

O terceiro tipo de comunicação é o que diz respeito à 
troca de ideias seja em palavras ou em formas de arte de 
todos os tipos. Isto é, no seu melhor, uma elaboração 
sofisticada e extensão da comunicação do verdadeiro self; 
no seu pior, pode ser uma tentativa de esconder o 
verdadeiro self e mesmo se tornar um substituto para ele. 
Estritamente falando, quando isso acontece, a 
comunicação não está ocorrendo, embora possa parecer. 
O que é dito ou pintado na tela é, então, preocupação 
privada de uma pessoa – e o mundo dá palpites 
(WINNICOTT, C., 1964/2004, p.186). 

Para que a comunicação nesse nível se efetive de fato, ou para que este 

ou aquele objeto cultural se torne vivo, necessitamos de presença humana, de 

alguém que nos apresente a ele no momento exato, em que nos encontramos 

à espreita, em busca de algo ainda sem moldura, nebuloso, por vezes etéreo, 

aguardando algum futuro de realização. São encontros felizes, em que, no 

paradoxo winnicottiano, encontramos aquilo que criamos. E se diferem 

sobremaneira do uso desses objetos culturais para evitar a comunicação, para 

esconder-se. 

O que Clare (2004) nos alerta, então, é que essas memórias de 

constituição do self podem interferir no campo da comunicação, afastando o 

paciente da experiência de sentir, através de organizações defensivas e 

dissociações, como isolamento ou raiva, levando-o a desconfiar da 

possibilidade de encontrar parceria na interlocução: 

Em cada caso, a razão para a dificuldade na comunicação 
será complexa e altamente individual. A razão não será 
determinada ativamente, mas estará relacionada a 
processos inconscientes e ao impulso por 
autopreservação, o que está por trás de todos os 
sintomas. A palavra "razão", portanto, é um equívoco, 
pois implica reflexão e escolha consciente (WINNICOTT, 
C., 1964/2004, p. 191). 
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A grande dificuldade em qualquer caso está justamente em estabelecer 

esse contato com a dimensão sofrida do paciente, sem atropelos, pois quem 

oculta o seu sofrer, oculta-o de si mesmo, e assim oculta sua potencialidade de 

viver, perde a capacidade de amar, em que também estão contempladas o ódio 

e a raiva. Fundamental então recuperar a memória de sentimentos amorosos. 

2.5 Realização do amor através de objetos culturais 

Há um filme que emoldura muito bem essa necessidade de presença 

humana para a realização de algo que permaneceu em suspensão, como 

potencialidade, até encontrar um outro com disponibilidade afetiva, hospitaleiro 

ao gesto pessoal. 

Trata-se de “Minhas Tardes com Margueritte” (direção de Jean Becker, 

2010, baseado no livro homônimo "La tête en friche" de Marie-Sabine Roger)26. 

Uma senhorinha de casaco rosa e cabelos brancos, Margueritte, passa as 

tardes sentada em um banco de praça. Nela encontra então Germain (Gérard 

Depardieu), que também passa muitas tardes na mesma praça. “O senhor não 

trabalha?”, pergunta Margueritte em certo momento, estranhando que um 

homem ainda produtivo tenha tempo para essas horas vazias. Ele responde 

que sim, que trabalha, e muito, mas, mesmo assim, frequenta a praça, tanto 

que conhece todos os pombos, deu nome a cada um deles observando suas 

“personalidades” e características físicas, e sabe reconhecer os novos que 

chegam. Depois, em casa, faz esculturas de pássaros na madeira. 

Pois bem, o filme é isso: a história do encontro dessa senhora e desse 

homem de meia idade, da amizade entre eles. Além dos pombos e da praça, 

eles compartilham algo mais: leituras. Certa tarde, Margueritte conta a Germain 

de sua paixão pelos livros e de como sentia necessidade de ler trechos em voz 

alta para os outros. Constrangido, Germain não revela de imediato suas 

limitações em relação à palavra escrita, disfarça, desconversa, mas enquanto 

Margueritte faz sua leitura, vai lembrando das humilhações que sofreu na 

infância. Rejeitado pela mãe, uma mulher desequilibrada e imatura, submisso a 

ela, o menino Germain, um típico gordinho, era constantemente humilhado na 

escola. A cada tentativa de ler para os colegas na sala de aula, impunha-se a 

                                                 
26

 Cf. trailer https://www.youtube.com/watch?v=9M3ArjDkPvA 
 

http://noticias.r7.com/blogs/rubens-ewald-filho/2011/05/19/estreias-minhas-tardes-com-marguerite/
https://www.youtube.com/watch?v=9M3ArjDkPvA
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voz do professor-algoz, que fazia rimas com seu nome, marcando a identidade 

de incapaz, de burro, limitado. Nem em casa e nem na escola, Germain recebia 

dos adultos que lhe eram significativos algum olhar de esperança, não havia 

sonho de futuro a ele reservado. Nada de hospitalidade, só hostilidade. 

Cumprindo essas profecias de fracasso, tornou-se um adulto limitado 

intelectualmente, igualmente ridicularizado pelos amigos, que o consideravam 

um “ignorantão”, voltado a trabalhos manuais, ao cultivo da terra para fazer 

germinar alimentos – bonita metáfora, por sinal, marcando a forma que 

Germain encontrou de enfrentar tanta desesperança e descrédito nele 

depositados; a única saída, até aquele momento, havia sido esta: especializar-

se naquilo que lhe faltou, a dedicação para criar um ambiente, a terra fértil, 

propício ao crescimento, ao amadurecimento, ao desenvolvimento de 

potenciais, para assim contribuir alimentando os outros com verduras frescas e 

legumes carnudos e coloridos. Mais do que um sobrevivente de maus tratos, 

Germain se tornou um homem digno. 

E foi essa dignidade que o levou a reconhecer em Margueritte a parceira 

que lhe faltara até aquele momento. E o que intermediou essa interlocução tão 

genuína foram os livros, em especial de Albert Camus. Margueritte não teve 

preconceitos com seu amigo pouco letrado. Já foi logo lendo um trecho do 

denso “A peste” – talvez intuitivamente tenha escolhido justamente aquele que 

trazia o tema da vida de Germain, e que ele conhecia bem, só que pelo avesso, 

pelo negativo: o amor incondicional que uma mãe nutre por seu filho. 

Assim foram as tardes de Germain com Margueritte, eles se conheceram 

e se amaram, e esse amor delicado e generoso do qual necessitamos em 

todos os momentos de nossas vidas, quando crianças, jovens, adultos, velhos, 

foi se realizando através de um objeto cultural – o livro. Agradecido, Germain 

ofertava os produtos que cultivava, verduras e legumes, à doce, sábia e, por 

que não dizer, sua terapeuta, Margueritte, que retribuía com mais livros e 

leituras. E assim foram perpetuando esse ciclo que é, como bem destaca 

Clare, a base do amor - dar, receber, retribuir. 

No contexto terapêutico, então, os vários níveis de comunicação se 

fazem presentes, transitamos por todos eles. Isso implica estarmos atentos 

também aos gestos, à voz, ao olhar, à presença corporal, pois a comunicação 

autêntica nunca acontece só no registro do discurso. Como no filme, a 



77 

 

comunicação do self verdadeiro transborda as palavras – o registro não verbal 

fala onde a palavra falhou: 

A comunicação real que envolve dar e receber entre 
pessoas não ocorre o tempo todo. Acontece em certos 
momentos e com certas pessoas e, no seu conjunto, nós 
selecionamos cuidadosamente as pessoas com quem nos 
comunicamos no sentido mais profundo que envolve 
nossos sentimentos reais. Comunicação envolve doar um 
pedaço de nós mesmos e nós somos cuidadosos a quem 
nós doamos. Normalmente, as pessoas com quem nos 
comunicamos são aquelas que nós passamos a confiar e 
com quem nós temos algo em comum (WINNICOTT, C., 
1964/2004, pp. 188-89). 

Lembro-me de um rapaz de 18 anos27 que atendi, e que trazia uma 

história de vida bastante sofrida: dependente químico, Alexandre (nome fictício) 

deixou de frequentar a escola dos 12 aos 16 anos de idade. Nesta ocasião, 

saiu da Bahia e veio para São Paulo, onde permaneceu internado em uma 

clínica. Há quase dois anos, não fazia mais uso de drogas, o que considerava 

uma grande vitória. Mas se sentia ainda preso à imagem/identidade de 

marginal, sendo desmerecido e olhado pela família com desconfiança e 

humilhado na escola pela forma como escrevia. Na ocasião, ele trabalhava 

como pedreiro. Fui então buscando lhe reapresentar a provisão ou objeto 

cultural escrita, trazendo temas que, supunha, pudessem lhe interessar por se 

remeterem a situações que vivera em sua infância ou que se relacionavam a 

seus conflitos de momento. Certa vez, lemos uma reportagem intitulada 

“Palmada inútil”, que discutia uma nova lei que proibia e punia pais que 

usassem de agressão física com seus filhos. Pedi que ele se posicionasse por 

escrito, e, com as mãos trêmulas e úmidas, a respiração ofegante, 

constrangido, quase pedindo desculpas por existir e escrever tão mal, ele 

assim o fez: 

OS PAIS TEFE COVESA ASTE AGRIDE PECUTANO POR ELE ESTA AJINU 
ASI DESAFOMA IPECUDANO AO VINHO COMO DEVO A JUDA INAO 
SEGANO PATENO DE FOMA GRESIVA SAPENO OS PAIS QUE EAPENAS 
UMA GRIASA QUE SO PESISA DE AJUDA. 

                                                 
27

 Apresentei esse caso no I SEMINÁRIO BAIANO MEDICALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E DA SOCIEDADE (20 
a 22/05/2012), na conferência intitulada: “Possibilidades de enfrentamento da onda de medicalização 
da aprendizagem: práticas substitutivas no campo da Fonoaudiologia”. Cf. publicação: Medicalização da 
Educação e da Sociedade: ciência ou mito? Bahia: EDUFBA, 2014. 
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Transcrição: Os pais devem conversar antes de agredir perguntando por que ele está agindo 
assim dessa forma e perguntando ao filho como devo ajudar e não chegando e batendo de 
forma agressiva sabendo os pais que é apenas uma criança que só precisa de ajuda. 

Ficamos um bom tempo trocando ideias sobre esse seu posicionamento, 

o quanto conseguira usar a palavra escrita para expressá-lo, e só então 

selecionei alguns aspectos do código para lhe informar, tendo em mente a 

necessidade de incluí-lo na comunidade de usuários de uma língua, a partir da 

qual podemos nos comunicar.  

E assim fomos caminhando, sempre com propostas de leitura e escrita 

que pudessem aproximá-lo da riqueza do universo da linguagem, sem 

desmerecer sua condição, ainda que precária, de dele se apropriar - as mãos 

foram se tornando mais firmes e ele já fazia outros planos de futuro, como 

nesta produção, em que esboçou seu talento para vendedor de roupas (figura 

4). 

 

Figura 4: vinheta clínica - reprodução de manuscrito de Alexandre. Transcrição: 

Gostaria de trabalhar na sua loja eu acredito que tenho capacidade de ser um bom 
vendedor só de olhar o estilo da pessoa dá pra saber o que ela está procurando de 
especial é na hora que eu entro com meu papel de vendedor e todas as pessoas tem 
de saber conversar com elas. 

Como Marguerittes, precisamos estar disponíveis e presentes com todas 

as nossas faculdades, nos manter atentos para quem são aqueles que nos 

procuram no contexto terapêutico e o que querem ou buscam nos dizer, 

sustentando, sem subestimar, a expressão de suas questões, rupturas, fraturas 

e dores. 

Comunicação em sintonia com a experiência. Oferta de hospitalidade ao 

gesto pessoal, sempre. 
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2.6 Espaço terapêutico da escrita: reconhecimento e resgate de 
potenciais 

Como vimos em Clare, o meio organizado amorosamente, de modo a 

levar em conta as características da criança, é gerador de confiabilidade e de 

integração. Para tanto, além de ofertar amor, é preciso disposição para receber 

o que a criança tem a oferecer ao mundo, sua contribuição pessoal. 

Mas, como a autora também enfatiza, não se trata de uma necessidade 

apenas da infância, perpetuando-se em todo o processo de amadurecimento 

pessoal, e caracterizando algo que é inerente à natureza humana, regulador 

dos vínculos sociais e da ética nas relações, solidariedade, reciprocidade – 

numa palavra, hospitalidade ao gesto pessoal. 

Compartilho então com os leitores dois episódios vividos em meu 

espaço clínico – com uma médica pediatra, a quem chamo de Irene, e com 

uma jovem fisioterapeuta, Juliana - que podem elucidar a questão, destacando 

a importância de recebermos com amorosidade autores em potencial que 

trazem marcas de sofrimentos derivadas, justamente, do fato de não se 

sentirem acolhidos e considerados em seus gestos comunicativos, em especial 

quando buscam realizá-los no contexto acadêmico. 

 Irene e o risco de morte súbita do texto 

Certa vez, atendi uma médica pediatra, Irene, que trazia como tema de 

sua monografia a morte súbita de lactentes. A escolha se deu porque, além de 

exercer atividades clínicas em serviços de saúde públicos, ela redigia laudos 

periciais para subsidiar pareceres de juízes em processos movidos por pais 

que questionavam a competência do atendimento hospitalar de urgência a 

seus bebês que acabaram por falecer. Temática complexa, que remetia a 

sofrimentos profundos vividos por esses familiares, o que, embora fosse uma 

preocupação em seu trabalho, não seria abordado na monografia, dada a 

exigência de recorte do objeto. 

Diria que esta exigência, ou este recorte, um corte, na verdade, se 

configurava como uma primeira obturação de seu pensar e da possibilidade de 

dar forma a suas preocupações e inquietações através do uso da escrita 
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acadêmica. Mas outras exigências ou objeções vieram, igualmente impeditivas. 

Vejamos. 

De modo a sinalizar ao leitor que mortes dessa natureza não se 

caracterizam como fenômenos recentes, buscou referências na literatura, 

retomando desde episódios bíblicos até mitos que traziam explicações para a 

“morte no berço”, como ainda hoje é chamada, remetendo a ataques de 

espíritos maus ou demônios, e formas de proteger os recém-nascidos e as 

mulheres gestantes desses ataques. “Qual o sentido dessas referências?”, 

questionou a orientadora da monografia, “se o objetivo é apenas abordar as 

principais circunstâncias que podem levar à morte súbita do lactente?”. 

A pediatra trazia também um vasto repertório de casos, tanto atendidos 

em sua atividade clínica, como em seu trabalho como perita, e sentia a 

necessidade de compartilhá-los com os leitores, de modo a sinalizar toda a 

complexidade envolvida no tema. Mais um não, súbito, e a orientação taxativa: 

“atenha-se ao relatado na pesquisa bibliográfica”. 

Quando me procurou, a pediatra estava desvitalizada. Sentou-se à 

minha frente, abaixou a cabeça, encostando-a na mesa e fazendo movimentos 

de não, enquanto repetia: “não vou conseguir, não sei escrever, não sei o que 

é uma monografia, estou cansada”. Depois, me contou que já havia pensado 

em pagar alguém para “fazer por ela”, mas sentiu-se mal com essa ideia e 

decidiu pedir minha ajuda. 

Comecei ouvindo-a atentamente, sinalizando todo o meu interesse, real, 

pelo tema que trazia, o que a mobilizava, casos que havia atendido, a forma 

como os encaminhava e como deveria se expressar ao compor os laudos. Em 

seguida, ela mostrou uma preocupação comigo, será que eu não ficaria 

impressionada com essas histórias tão trágicas? Talvez com isso estivesse 

sinalizando justamente o que vimos anteriormente como característica da 

reciprocidade – tendo sido bem recebida no espaço que lhe ofertava, retribuía 

o cuidado, na forma de preocupação. Ou talvez assim me comunicasse a 

sensação de que o que tinha a oferecer estava um pouco “estragado”, não era 

um bom alimento, sensação que poderia estar advindo da memória de 

hostilidade com que foi recebida no ambiente acadêmico, representado por sua 

orientadora. 
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Faço aqui um adendo: não se trata de responsabilizar pessoalmente 

essa orientadora – certamente, como representante da instituição em que o 

trabalho acadêmico seria publicado, ela necessitava lidar com inúmeros 

infortúnios, prazos, burocracias, e, também, regular a temática, de acordo com 

a comunidade científica para o qual o texto se dirigia. Penso que esse 

ambiente em que ambas estavam inseridas talvez também não favorecesse 

que a própria orientadora exercesse suas funções de modo a ofertar 

hospitalidade à sua orientanda e com ela estabelecer uma interlocução fértil. 

Diante disso, foi fundamental abordar com a pediatra essa complexidade 

do universo acadêmico, colocando-me como uma interlocutora atenta e 

disponível, para que pudéssemos ir adiante. 

Perguntei então qual seria a dificuldade para compor a monografia, e 

juntas fomos rastreando, buscando pistas, até finalmente compreendermos o 

problema central: ocorre que a experiência que a médica vinha tendo com a 

escrita se restringia à composição de laudos, que deveriam ser muito objetivos, 

sem sinalizar qualquer posicionamento ou inclinação pessoal. Neutralidade era 

a palavra de ordem, uso de termos despidos de qualquer acento apreciativo, 

por mais estranho que isso possa parecer no campo da linguagem... 

Estrangeira à “linguagem do local”, ela vivia o estranhamento diante do 

ineditismo do objeto cultural escrita acadêmica, escolhido para apresentar-se, 

trazer a público sua experiência e reflexões. Era preciso que encontrasse 

alguém comprometido, que desse crédito a suas questões, que sinalizasse sua 

importância e pertinência em compartilhá-las, e também tolerância com sua 

“língua engraçada”, seu desajeito, inabilidade com a retórica acadêmica, falta 

de técnica, sem impor de antemão uma forma legitimada, como fez a 

orientadora: diante do que considerava um caos na produção textual, enviou-

lhe um verdadeiro protocolo de como deveria funcionar o trabalho e quais 

seriam os códigos acadêmicos a serem seguidos à risca, sem espaço para 

autoria – ou seja, impôs a lei, a ordem, por meio do discurso de autoridade, da 

língua da dona da casa, muito pouco anfitriã, por sinal... Talvez a questão em 

pauta, morte súbita, tenha afetado de tal forma a orientadora, que pode ter 

então acionado defesas inconscientes, que se materializaram nesse apego 

exagerado e desvitalizante às normas acadêmicas... 
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Coube a mim, no espaço terapêutico, reapresentar a materialidade, 

escrita acadêmica, indicando sua porosidade e maleabilidade para o gesto/voz 

pessoal, indicando que poderíamos brincar juntas, rabiscar, por exemplo, 

experimentando trazer sim as referências históricas à “morte no berço”, como 

forma de sinalizar ao leitor o quanto essa ocorrência é ainda envolta em 

mistério e desconhecimento, mesmo com todo o desenvolvimento científico e 

tecnológico. O importante era mostrar que a escrita pode ser usada sim para 

assimilar o que se vive, integrar experiências, como a que vivia diante das 

mortes dos bebês, que tanto a inquietavam. O escrito foi se encaminhando, e a 

língua da academia foi deixando de ser tão estranha, mostrando-se, de fato, 

campo aberto para alguma realização. 

Há vários aspectos a serem destacados neste episódio. Da parte do 

ambiente acadêmico, vejo como falha, em primeiro lugar, o fato de sua 

representante, a orientadora, mesmo com as ressalvas que fiz anteriormente, 

não ter conseguido acolher as inquietações de Irene, não recebê-la em sua 

casa de acordo com os rituais da hospitalidade, mostrando-se hostil a essa 

estrangeira. Outra falha foi a imposição de padrões de composição de uma 

monografia, o que impediu o gesto pessoal, ou a apropriação singular das 

regularidades da escrita acadêmica, de forma a possibilitar que a médica 

ofertasse uma contribuição original, a partir de sua rica experiência com casos 

de morte súbita em lactentes, à área de conhecimento em que o trabalho seria 

publicado, qual seja, medicina legal. 

Ainda que em parte, conseguimos trabalhar o texto de modo que, sem 

deixar de atender às especificidades do universo acadêmico, apresentasse 

algumas das questões implicadas no tema, caras à Irene. Com isso, ela pôde 

senti-lo como parte de si, recuperando certa confiança na possibilidade de 

comunicar-se com o outro e também confiança em sua capacidade de 

aprender uma nova língua. 

Os casos clínicos, infelizmente, não puderam ser relatados neste 

trabalho, o que certamente muito o enriqueceria - “fica para o próximo!”, me 

falou em nosso último encontro, agora de cabeça erguida, esperançosa, 

olhando para o futuro. 
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 Juliana e o cuidar exercido de modo tirânico 

Quando Juliana, uma jovem fisioterapeuta, me procurou para iniciarmos 

o trabalho, estava animada e dizia que seu orientador havia sugerido que ela 

procurasse ajuda apenas para escrever os casos clínicos que comporiam seu 

mestrado, pois o marco metodológico e as digressões teóricas estavam já com 

um bom acabamento. Muito bem, iniciamos por essa parte do estudo. 

Em nossos encontros, líamos juntas o material que Juliana havia 

elaborado, buscando precisá-lo, selecionando as informações que 

necessitariam ser compartilhadas com o leitor e descartando as acessórias, 

que não seriam utilizadas para compor a análise. 

A cada parágrafo, a cada pergunta que lhe fazia para que esclarecesse 

tanto aspectos mais objetivos, de perfil do caso clínico escolhido e 

características do setting, como frequência de sessões, e também as 

inferências que ia fazendo sem oferecer elementos ao leitor para acompanhá-la 

em suas reflexões e conclusões, Juliana ia tendo a dimensão do quanto o seu 

texto ainda precisava ser ampliado e trabalhado para ganhar tanto 

inteligibilidade quanto profundidade. 

Interessante destacar que essa pesquisadora se mostrava bastante 

desenvolta no discurso oral, me contaminando com sua vivacidade, que íamos, 

juntas, procurando imprimir também na escrita. Ouvia-a com atenção, e sugeria 

várias formas de suas observações tão pertinentes, de suas “sacadas” se 

concretizarem na palavra escrita, nela imprimindo toda a expressividade e 

domínio que mostrava ao compartilhá-las. Nós duas nos surpreendíamos com 

o domínio que ela mostrava nessas ocasiões, como ia integrando vários 

aspectos de seu objeto de estudo cada vez que nos encontrávamos. 

Estávamos caminhando nesse jogo, também buscando que Juliana 

ganhasse uma maior habilidade e domínio tanto no que se refere ao uso da 

língua em seus aspectos mais estáveis (pontuação, concordância verbal, etc.), 

como às peculiaridades do gênero acadêmico, basicamente um detalhamento 

maior do processo de seu pensar, de como havia chegado a determinadas 

hipóteses e proposições, de modo a contribuir efetivamente para a construção 

de conhecimento na área. 
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Um dos procedimentos que utilizei para indicar essa necessidade de 

maior detalhamento foi propor a seguinte atividade: que ela respondesse a uma 

questão referente ao seu objeto de estudo formulada por uma suposta mãe de 

criança, sendo a esfera de publicação a jornalística, mais especificamente uma 

revista voltada a familiares. Tendo o público leigo como interlocutor, objetivava 

trabalhar sua capacidade de comunicar-se com mais generosidade na oferta de 

elementos que expusessem minuciosamente seu ponto de vista e 

posicionamentos, levando o leitor a compreendê-la e a com ela concordar, total 

ou parcialmente. 

É bastante comum essa tendência a certa economia na exposição do 

processo que levou o estudioso a chegar a determinada proposição, o que, 

como abordado anteriormente, é uma falha no que se refere à elaboração de 

um texto acadêmico, que guarda primordialmente características do gênero 

expositivo, dissertativo. Muitas vezes, por estar “mergulhado” no estudo, o 

pesquisador “solta a mão” do leitor em momentos cruciais do percurso, 

saltando de um ponto a outro, sem se dar conta da necessidade de criar 

condições para que o público acompanhe a evolução de seu pensar. 

Assim que chegávamos a um texto com um bom acabamento, ainda que 

com questões a serem ampliadas, sugeria que Juliana efetivasse a 

interlocução com o orientador, para que, diante de enunciações mais claras, 

ele pudesse então contribuir com possíveis ampliações. Percebia que Juliana 

resistia a seguir essa proposta, preferindo trabalhar mais o texto, deixando-o 

“mais pronto”, para só então enviá-lo. Respeitava sua decisão, embora me 

intrigasse, afinal, até o momento, a notícia que ela me trazia era de uma 

relação tranquila com esse orientador. 

Até que um dia, depois de uma orientação em que Juliana levou seu 

texto para ser apreciado, ela chegou bastante desmotivada e triste em nossa 

sessão. Apesar de reconhecer que seu material havia ganhado em 

inteligibilidade, o orientador havia adotado um procedimento que só então ela 

me confiou que era o de praxe, o mesmo que havia feito nos capítulos de 

revisão de literatura, aqueles que Juliana havia dito que não necessitavam ser 

por nós trabalhados. O orientador reescrevia todo o texto. Não só acrescentava 

conceituações de próprio punho, como alterava frases, mudava palavras e até 

conectivos, diga-se, desnecessariamente, já que os escolhidos por Juliana não 
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estavam equivocados, cumprindo a função de criar relações entre as ideias 

expostas nas frases, nos parágrafos. 

Essa “hipercorreção”, essa presença excessiva do orientador, 

despotencializava Juliana, que se percebia então incompetente para levar o 

estudo adiante. Sua voz era roubada, certamente remetendo a outras situações 

semelhantes que pode ter vivido no passado, já que não conseguia expressar 

seu profundo incômodo ao orientador, figura idealizada, e nem mesmo 

questionar esse procedimento que ele vinha adotando. 

Diante desse texto que não poderia chamar de seu, propus então que 

relêssemos justamente os capítulos dedicados à teorização, para que Juliana 

pudesse localizar em quais trechos era possível imprimir marcas expressivas, 

de modo que se reapropriasse do trabalho. Passamos a “limpar” o texto do 

estilo do orientador, mais prolixo, por sinal, respeitando as intervenções 

pertinentes e que realmente ampliavam as ideias veiculadas, contribuindo para 

a própria Juliana articular conceitos e compreender melhor o alcance de suas 

propostas. 

Foi um processo bastante significativo, pois Juliana foi se reapropriando 

do estudo, percebendo-se mais apta para estabelecer um diálogo com os 

autores de referência, inclusive com o próprio orientador. Novamente, a 

desenvoltura na oralidade se fazia presente e nosso desafio era imprimi-la 

também na escrita. 

Entendo que minha função de cuidado com Juliana, na verdade, algo 

que exerço primordialmente com todos os autores potenciais que me procuram, 

foi receber o que ela tinha a dizer, o que tinha a ofertar, não só a mim, 

pessoalmente, como interlocutora no momento, mas sim a mim como 

representante de uma comunidade de interlocutores. Essa experiência 

precisava ser vivida, como forma de ela recuperar sua segurança e a 

esperança de que poderia formular suas ideias, reflexões e contribuições e 

compartilhá-las no campo social, tanto por meio da oralidade, algo já mais 

encarnado, tanto em termos de habilidade na comunicação como de 

expressividade, como pela escrita, no caso, a acadêmica, em processo de 

constituição. 

A falha na interlocução com o orientador tornava-se ainda mais grave e 

delicada pelo fato de Juliana já desconfiar de suas capacidades de apropriação 
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do discurso acadêmico, estranhar-se ao se ler neste registro. Quando o 

orientador modificava totalmente seu texto, desconsiderando acertos e 

maneiras eficientes de comunicação, reforçava essa ideia de incompetência e 

de que Juliana não teria com o que contribuir. Restava se submeter, aceitar o 

procedimento do orientador, finalizar o trabalho apenas para satisfazê-lo, 

cumprindo uma demanda externa a si, e não como possibilidade efetiva de 

troca, interação, diálogo. 

Como bem ressalta Clare, aqui, a palavra mais alienava de si do que 

revelava algo de Juliana, deixando de ser veículo de comunicação. Portanto a 

necessidade de lhe ofertar um ambiente em que pudesse viver outra 

experiência de comunicação, para que restabelecesse a confiabilidade, 

superasse dissociações e usasse a palavra escrita como expressão do si 

mesmo em uma situação dialógica. Era preciso que eu mostrasse hospitalidade 

ao gesto pessoal de Juliana. 

Essa experiência que vivemos juntas possibilitou que Juliana 

relativizasse as observações do orientador, compreendendo que, embora uma 

parte delas fosse pertinente, ou seja, havia realmente falhas na construção do 

texto acadêmico e na apreensão de conceitos, ele também falhava ao impor 

seu estilo de escrita, pouco discernindo o que seriam, de fato, correções 

necessárias para a apresentação pública do trabalho, e o que seriam marcas 

expressivas possíveis de sua orientanda. 

Com a sustentação desse conflito, a dissertação chegou ao fim, com 

Juliana mais apropriada do texto, embora não pudesse chamá-lo de seu 

completamente. Mas a necessidade e o desejo de fazê-lo a mobilizaram tanto 

que optou por não interromper nosso trabalho. Continuamos a nos encontrar, 

agora levando adiante novos projetos de escrita. 



87 

 

Capítulo 3.  
D. W. Winnicott, brincar de escrever 

A psicoterapia ocorre na superposição de duas áreas do 
brincar, a do paciente e a do terapeuta. A psicoterapia 
consiste em duas pessoas brincando juntas. O corolário 
dessa ideia é de que quando o brincar não é possível, o 
trabalho desenvolvido pelo terapeuta deve ser o de trazer 
o paciente da condição de não conseguir brincar para 
uma outra, em que ele consegue brincar 
(D.W.WINNICOTT, 1975, p.59). 

O valor que Winnicott atribui ao ambiente, em continuidade com 

psicanalistas que já vinham pesquisando a questão, mas certamente 

aprofundando determinadas facetas de modo original28, lançou luz sobre 

inúmeros aspectos da constituição do ser. O autor sublinha a importância de 

esse ambiente, nos primórdios, ser vivido e sentido como fazendo parte de 

cada um de nós, portanto, um ambiente vivido como subjetivo, que só mais 

tarde passa a ser visto ou percebido de forma mais objetiva, embora nunca 

absolutamente objetiva. 

De fato, o entendimento do autor sobre internalidade e externalidade é 

um dos pontos fundamentais que o diferencia sobremaneira no campo 

psicanalítico. 

                                                 
28

 Kupermann (2009, p. 46) destaca que Winnicott é herdeiro de Ferenczi (1873-1933), cujas 
contribuições para o campo psicanalítico dizem respeito à ética do cuidado, tendo por base a ideia de 
que “... a subjetividade se constitui a partir das vivências corporais e afetivas experimentadas no contato 
com Outro”. Sendo assim, seu estilo clínico foi marcado “pelo acolhimento empático e pela presença 
sensível do psicanalista, que passou a se oferecer como suporte afetivo para as experiências de 
regressão à dependência” (grifo do autor). Ferenczi trouxe uma mudança de paradigma teórico em 
relação à psicanálise clássica freudiana: “seu olhar passou a recair não mais na pressuposta experiência 
individual do sujeito pulsional, mas na percepção, nada cartesiana, de uma indiscernibilidade entre o 
bebê e o ambiente (família) que o acolhe” (op. cit., p. 47). Há também a influência marcante de Melanie 
Klein no pensamento de Winnicott, como destaca Phillips (2006, p. 31): “A importância do mundo 
interno e seus objetos, o poder difundido e complexo das fantasias, a noção central da avidez primitiva 
– todas essas ideias Winnicott tira de Klein e as usa de sua própria maneira”, enfatiza o autor, afirmando 
que ambos “desenvolveram narrativas diferentes do processo de desenvolvimento e da contribuição da 
mãe para com ele“. Embora compartilhassem a ideia de que os estágios precoces do desenvolvimento 
são determinantes, Winnicott era categórico ao afirmar que o bebê “buscava contato com uma pessoa, 
não a gratificação institual de um objeto” (op. cit.). Na verdade, são bastante conhecidas as divergências 
entre Klein e Winnicott, que a criticava por ver um ego já estruturado no recém-nascido, com defesas 
constituídas, quando o pediatra e psicanalista via uma unidade entre bebê e cuidado materno. Para 
saber mais, cf. O gesto espontâneo, Winnicott (2005); “Melanie Klein: Sobre o seu conceito da inveja” 
(1959), in Explorações Psicanalíticas (1994) e ainda o trabalho de Safra, em especial: “O pensamento de 
Winnicott”, curso ministrado em 2008 (PUC/SP – pós-graduação Psicologia Clínica – cf. 
http://www.livrariaresposta.com.br/v2/cursocompleto.php?tipo=2&id=31, acesso em 07/03/2014). 

http://www.livrariaresposta.com.br/v2/cursocompleto.php?tipo=2&id=31
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Preocupado em lançar luz sobre os primórdios da existência, sobre os 

processos emocionais primitivos, fruto de sua experiência como pediatra, 

Winnicott foi então, de acordo com Bezerra Jr. e Ortega (2007, p. 8), 

desconstruindo as “fronteiras entre interioridade e exterioridade, entre os 

aspectos internos do sujeito e a objetividade da realidade externa”. 

Essa concepção fica bastante clara na narrativa de Winnicott sobre 

processo de amadurecimento. 

Na perspectiva winnicottiana, para alcançar uma existência criativa, é 

preciso que, nos primórdios da vida, o bebê tenha experimentado o que 

denomina onipotência primária. Trata-se de um estado fundamental para a 

constituição da pessoa e que remete ao conceito de ilusão – ou seja, 

precisamos acreditar que criamos o mundo a partir de nossas inquietações: o 

seio que nos alimenta, os braços que nos sustentam com devoção, reunindo as 

partes de nosso corpo, de modo a integrá-lo, o olhar que nos reconhece... 

Vivemos, assim, a ilusão de que criamos os objetos de que necessitamos, e 

que, graças à devoção da mãe, aparecem no momento exato de nossa 

necessidade. Ou seja: a necessidade leva ao gesto criativo: “o infante cria, a 

sua maneira, o que de fato está a seu redor esperando para ser encontrado 

(...). Um objeto bom não é bom para o infante a menos que seja criado por 

este” (WINNICOTT, 1963/1983, p. 165). 

Essa experiência de ilusão, saudável e fundamental, sendo repetida no 

tempo e no espaço, nos prepara para as outras tarefas que virão, como a de 

descobrir, aos poucos, que o mundo, os objetos já estavam lá antes de nosso 

nascimento. 

É a mãe suficientemente boa que, no início, se coloca de forma 

devotada, oferecendo o que seu bebê necessita no momento em que 

necessita, permitindo o fenômeno da ilusão, que vai então apresentando as 

coisas do mundo em pequenas doses, de acordo com a condição singular de 

cada um de compreender a realidade compartilhada com os outros. Em 

sintonia com o ritmo de seu bebê – algo que no início ocorre no registro 

corporal – essa mãe vai regulando sua presença na vida dele: quando a 

dependência é absoluta, ela se faz mais presente, e com o tempo, vai se 

ausentando em alguns momentos, sempre de acordo com a suportabilidade 

própria de seu bebê, de modo que ele possa caminhar para a dependência 
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relativa rumo à independência, que, na verdade, nunca chega a acontecer. Ou 

seja, somos sempre dependentes de outros, desamparados, precários; e como 

seres inacabados, necessitamos tanto da presença do outro como de nos 

inventar continuamente. 

Então, saímos da dependência absoluta, em que a ilusão tem lugar entre 

mãe e bebê, e caminhamos para a dependência relativa. Neste momento, o 

que estaria entre mãe e bebê? Aqui entram outros conceitos. Segundo 

Winnicott (1975), desde o nascimento o ser humano está envolvido com o 

problema da relação entre a objetividade e a subjetividade. A formulação 

habitual é de que todo indivíduo que chega ao estágio de ser uma unidade, 

com uma membrana limitadora e um exterior e um interior, constitui uma 

realidade interna – rica ou pobre, em paz ou em guerra. Para o autor, porém, 

há também uma terceira parte, que seria a área intermediária de 

experimentação, para a qual contribuem tanto o mundo interno como o externo; 

é nessa área que o brincar acontece. 

Trata-se de um lugar entre, lugar de repouso para o indivíduo 

empenhado na perpétua tarefa de manter os dois mundos separados. Seria, 

pois, um estado intermediário que surge entre o momento de dependência 

absoluta da mãe, em que o bebê não distingue dentro e fora, eu e não-eu (o 

bebê é a mãe; e a mãe é o bebê), e o momento em que começa a se tornar em 

condições de reconhecer e aceitar aspectos da realidade que compartilha com 

os outros – dependência relativa. Como vimos, sendo a mãe suficientemente 

boa, o bebê pode nela confiar. E essa confiança cria um playground 

intermediário – trata-se de um espaço transicional (e potencial) entre a mãe e o 

bebê, ou que une a ambos. 

Surge aqui, então, o que o autor denomina objeto transicional29. Sempre 

recorte de uma materialidade, esse objeto localiza-se nessa área intermediária 

e indica uma transição do bebê de um estado em que está fundido com a mãe 

                                                 
29

 Na introdução de “Da Pediatria à Psicanálise” (WINNICOTT, 2000), Kahn (1958/2000) afirma que 
Winnicott sabia que seu conceito de objeto transicional correspondia a conceitos da literatura e da arte, 
já que integram “o dado ao criado, o imaginado ao concretamente encontrado – num espaço único (...) -
, e lhes dão ali uma unidade e uma realidade novas”. Por isso, Winnicott se interessou “pelo modo como 
a cultura, com o seu amplo vocabulário de símbolos e suas atividades simbólicas, ajuda o indivíduo a 
encontrar e a realizar a si mesmo”. Kahn ainda destaca “O conceito de objeto transicional ajudou o 
pensamento psicanalítico a reavaliar o papel da cultura como uma contribuição positiva e construtiva à 
experiência humana, em vez de como fonte de mal-estar” (p.21).  
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(ilusão) para um estado em que está em relação com ela como algo externo e 

separado – é a primeira posse não-eu. 

Ou seja, a ilusão dá lugar ao objeto transicional30 - este pertence à área 

intermediária de experiência; faz e não faz parte do corpo do bebê (paradoxo 

que não deve ser solucionado e sim aceito) e embora ainda não seja 

reconhecido como pertencente ao mundo externo, ainda está sob controle 

mágico, mas também já se encontra fora de seu controle, como a mãe, que vai 

sendo reconhecida pelo bebê como alguém com vontades próprias, com 

necessidades.  

Iniciamos, pois, nossa existência com algo que sempre será importante: 

uma área de experiência que não será contestada. Na infância, essa área 

intermediária é necessária para o início de um relacionamento entre a criança e 

o mundo. Trata-se de viver experiências nesse espaço potencial – 

possibilidade de estar situado no mundo de modo que o objetivo e o subjetivo 

possam coexistir. 

Mas e depois? Simplesmente paramos de brincar? Como tudo isso se 

configura nos outros momentos do processo de amadurecimento pessoal? 

Afirma Winnicott (1975) que tudo o que é permitido ao bebê é conservado na 

experimentação intensa que diz respeito aos objetos culturais, às artes, à 

religião, ao viver imaginativo e ao trabalho científico criador, tema deste estudo. 

Tudo o que digo sobre as crianças brincando realmente 
aplica-se também a adultos, apenas é mais difícil 
descrever o que acontece quando o material do paciente 
aparece predominantemente em termos de comunicação 
verbal. A meu ver, a expectativa de encontrarmos o 
brincar na análise de adultos deve ser tão grande quanto 
no trabalho com crianças. Ela se manifesta, por exemplo, 
na escolha de palavras, nas inflexões de voz, e também, 
com certeza, no senso de humor (WINNICOTT, 1975, p. 
61). 

                                                 
30

 Um exemplo clássico é o paninho que as crianças pequenas costumam trazer consigo – algo da 
materialidade que é destacado por elas e ganha outro uso – não faz parte do corpo do bebê, lembra 
algo da mãe, da pele, da maciez, do cheiro, do conforto, da temperatura corporal, sobrevive à 
agressividade, mas não é a mãe. Porém, não é reconhecido como pertencente totalmente ao mundo 
exterior, pois o bebê tem sobre ele controle mágico. No geral, os pais aceitam que o paninho seja levado 
nas viagens da família, por exemplo, ou que permaneça sujo, pois lavá-lo pode levar a uma destruição 
do valor desse objeto. 
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No que se refere à constituição do self31, para Winnicott, tal processo se 

inicia então no estágio das primeiras relações objetais, que, sendo 

suficientemente boas, podem facilitar a tendência inata à integração, ou a 

“morada ou habitação do corpo e o funcionamento corporal” (WINNICOTT, 

1970/1994, p. 203). 

No início, ressalta o autor, a criança precisa ser aceita como é, amada 

incondicionalmente, sem sanções. O começo da personalização, ou do que 

denomina “habitação da psique no soma tem de ser encontrada na capacidade 

que a mãe ou figura materna tenha de juntar o seu envolvimento emocional, 

que originalmente é físico e fisiológico” (WINNICOTT 1970/1994, p. 205). Mais 

adiante, no mesmo texto, quando comenta o caso clínico de uma criança com 

deformidade física, ressalta: “A base de um self se forma sobre o fato do corpo, 

que, sendo vivo, não apenas tem formas, mas funções” (p. 209). E 

complementa: “... mesmo um bebê deformado pode crescer e se transformar 

em um bebê sadio, com um self que não é deformado e um senso de self que 

se baseia na experiência de viver como uma pessoa aceita” (p. 210). O self, 

então, se reconhece nesse espelho que é o rosto da mãe, modifica-se de 

acordo com aqueles que se tornam importantes para o indivíduo, “desde a 

dependência à independência, e capacidade de identificar-se com objetos 

amorosos maduros, sem perda da identidade individual” (p. 210). 

Considerando então que, nos primórdios, o lactente permanece como 

não-integrado na maior parte do tempo, sendo a mãe quem proporciona os 

momentos de coesão, através do holding (tanto física como simbolicamente), e 

que o gesto do bebê indica a existência de um self verdadeiro em potencial, 

para que essa potencialidade ganhe força, contornos, é necessária uma 

provisão ambiental suficientemente boa. Ou seja, uma mãe que alimente a 

onipotência do lactente, que passa a acreditar na realidade externa e pode, 

                                                 
31

 Pontalis (2005) questiona o quanto o termo self carregaria de viés cultural, anglo-saxão, e se seria 
possível exportá-lo para outros contextos culturais, além do fato de, para os franceses, self remeter à 
concepção pré-analítica “de um sujeito unificado e unificante, de um sujeito que pode se reconhecer 
como si-mesmo, como si e mesmo, isto é, como unidade e continuidade...” (op. cit. p. 171), 
desconsiderando-se, com isso, que não há um “sujeito monádico”, uma pessoa total, e sim uma 
“multiplicidade de identificações”. Pontalis, na verdade, discorda parcialmente dessa objeção dos 
psicanalistas franceses, advertindo que o uso de self na teorização de alguns autores, dentre eles 
Winnicott, objetivou muito mais “responder a problemas suscitados pela análise de alguns de seus 
pacientes” (p. 172) e não apenas como exercício metapsicológico.  
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com o tempo, ir renunciando à onipotência: “o self verdadeiro tem 

espontaneidade, e isto coincide com os acontecimentos do mundo” 

(WINNICOTT, 1960/1983, p. 133). 

Para Winnicott (1990, p. 8), então, “A partir de uma integração primária 

de um estado de não existência com o ambiente, emerge uma unidade, um 

senso de existência como um lugar onde e de onde o self como uma unidade, 

amalgamada ao corpo e dependente de cuidados físicos, emerge”. 

Ressalta o autor: “o self verdadeiro não se torna uma realidade viva 

exceto como resultado do êxito repetido da mãe em responder ao gesto 

espontâneo ou alucinação sensorial do lactente” (WINNICOTT, 1960/1983, p. 

133). Identificada com seu bebê, pode protegê-lo, “de modo que ele comece 

por existir e não por reagir [aos estímulos externos]” (op. cit., p. 135, grifos 

nossos). 

Do contrário, diante de uma mãe incapaz de complementar essa 

onipotência, falhando repetidamente em satisfazer o gesto do filho, 

substituindo-o por seu próprio gesto, temos então o estágio inicial do falso 

self32, que “resulta da inabilidade da mãe de sentir as necessidades do 

lactente” (WINNICOTT, 1960/1983, p. 133). Seduzido à submissão, o lactente 

sobrevive falsamente, “e por meio de introjeções, pode chegar até uma 

aparência de ser real, de modo que a criança pode crescer se tornando 

exatamente como a mãe... ou quem quer que no momento domine o cenário” 

(op. cit., p. 134). Aqui, como há algo separando ao invés de unir, “o processo 

que leva à capacidade de usar símbolos não se inicia” (op. cit, 134); mas, ainda 

assim, ressalta o autor, o falso self tem uma função positiva, que seria ocultar 

ou proteger o self verdadeiro, submetendo-se às exigências do meio: 

“Enquanto o self verdadeiro é sentido como real, a existência do falso self 

resulta em uma sensação de irrealidade e em um sentimento de futilidade” (op. 

cit., p. 135). 

Temos então um self verdadeiro, que vai ganhando complexidade, 

livrando-se das “malhas do cuidado materno” e se relacionando com a 

realidade externa sem traumatismos, e isso porque “o estímulo tem uma 

                                                 
32

 Pontalis (2005) ressalta que não se trata de dois tipos de personalidade, mas sim que ambos 
coexistem em um mesmo indivíduo, sendo que a “relação não é unívoca: o ‘falso self’ dissimula o 
verdadeiro self assim como o protege”.  
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contrapartida na realidade interna, psíquica, do indivíduo”. Não tendo sido 

interrompido, o self verdadeiro “resulta no fortalecimento do sentimento de ser 

real”, levando à capacidade de sustentar tanto a continuidade do self 

verdadeiro como experiências necessárias de falso self, sendo o ambiente 

aceito intelectualmente: “Há um aspecto submisso do self verdadeiro no viver 

normal, uma habilidade do lactente de se submeter e de não se expor. A 

habilidade de conciliação é uma conquista” 33 (WINNICOTT, 1960/1983, pp. 

136-37). 

A habilidade de não se expor refere-se a outro ponto fundamental 

destacado por Winnicott (1983) no texto “Comunicação e falta de comunicação 

levando ao estudo de certos opostos”, de 1963. Nele, fala da fantasia de ser 

“devorado e engolido”, ou da “fantasia de ser descoberto” (WINNICOTT, 

1963/1983, p. 163). Retoma as relações objetais, destacando mais uma vez o 

quanto o processo de amadurecimento depende da qualidade de ambientes 

estáveis, os quais possibilitam a mudança na natureza do objeto, que no início 

é fenômeno subjetivo, como vimos, tornando-se com o tempo objetivamente 

percebido: “O lactente experimentando onipotência sob tutela do ambiente 

facilitador cria e recria o objeto, e o processo gradativamente se forma dentro 

dele e adquire um apoio na memória” (p. 164, grifos do autor). Tem lugar nesse 

longo processo a falha do objeto ou da mãe-ambiente, de acordo com o limite 

de suportabilidade de seu bebê, quando este já pode odiar o objeto, recusá-lo, 

começando a se dar conta da existência de um mundo não-eu. 

No que se refere à comunicação, Winnicott (1963/1983, p. 166) destaca 

então: “... naturalmente ocorre uma mudança no propósito e nos meios de 

comunicação à medida que o objeto muda de ser subjetivo a ser percebido 

objetivamente (...)”. Assim, sendo o objeto subjetivo, obviamente, a 

comunicação com ele não necessita ser explícita, basta ao bebê existir. Ao 

                                                 
33

 Winnicott (1960/1983) fala de graus de falso self – em um extremo, “o falso self se implanta como 
real”, enquanto o verdadeiro permanece oculto; menos extremadamente, “o falso self defende o self 
verdadeiro”, que é percebido como potencial, tendo uma vida secreta. Já dentro do campo da saúde, “o 
falso self tem como interesse principal a procura de condições que tornem possível ao self verdadeiro 
emergir”, porém, não sendo encontradas, novas defesas são organizadas. Por fim, o que seria, para o 
autor, indício de mais saúde é a organização de um falso self voltado à atitude social “polida e amável”, 
já que não se pode ocupar e manter um lugar na sociedade apenas com o self verdadeiro (op. cit., pp. 
130-31). Há, pois, esse aspecto polido do self e, em contrapartida, no outro polo, “o marcadamente 
clivado falso e submisso self” (op. cit., p. 137). 
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contrário, quando o objeto vai se tornando objetivamente percebido, então 

surge a necessidade de se utilizar modos de comunicação explícita – mas 

surge também a necessidade de não comunicação, forma de o indivíduo 

preservar seu núcleo pessoal ou verdadeiro self. Seria, no dizer do autor, um 

“uso sadio da não comunicação no estabelecimento do sentimento de 

realidade”.  Há, pois, um núcleo da personalidade que corresponde ao eu 

verdadeiro e que nunca se comunica com o mundo dos objetos percebidos: 

“Embora as pessoas normais se comuniquem e apreciem se comunicar, o 

outro fato é igualmente verdadeiro, que cada indivíduo é isolado, 

permanentemente sem se comunicar, permanentemente desconhecido, na 

realidade nunca encontrado” (p. 170, grifos do autor).  

Essa ideia se relaciona e se soma a outra, explorada pelo autor no texto 

“A capacidade para estar só” (1958/1983, p. 32): “A base da capacidade de 

ficar só é um paradoxo; é a capacidade de ficar só quando mais alguém está 

presente”. Mais uma vez, o autor ressalta que o silêncio pode representar uma 

conquista por parte do paciente. Como bem destaca Cintra (2007, p. 35-6): “A 

capacidade para estar só enraíza-se, pois, na primeira relação com a mãe, e 

depara-nos com o paradoxo de que estar só exige a presença, a companhia 

relaxada de alguém, ali ao lado, à nossa disposição”. A autora continua: 

Quando sabemos que alguém está por perto, 
ausentemente disponível, alguém com quem podemos 
entrar em contato a qualquer momento, seja na realidade 
exterior, seja na realidade virtual de nosso mundo interior, 
e quando este último parece ser formado por seres bem 
vivos, vozes do passado e do presente que se encontram 
em relativa harmonia, formando um espaço de 
convivência que se parece mais a um cosmos do que a 
um caos – é justamente aí e então –, ou seja a partir 
deste mundo interno relativamente ordenado e vital, que 
adquirimos a capacidade para estar só, na presença de 
alguém (CINTRA, 2007, p.36). 

Trata-se de uma questão importante em meu trabalho clínico. Afinal, os 

autores que me procuram buscam, basicamente, formas de se comunicar de 

modo pessoal, necessitando, para isso, dessa presença do terapeuta, por 

vezes silenciosa, apenas uma testemunha de um processo de conquista.  

O fato de essa realização se dar em determinada esfera de atividade ou 

campo cultural, em que são disponibilizadas provisões, materialidades, as mais 
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diversas linguagens, certamente, como ressalta Winnicott, ameniza a tensão 

entre necessidade de comunicação e de permanecer em silêncio. Nesse 

campo, então, a comunicação explícita é indireta - criamos símbolos, 

metáforas, narrativas, ficções, e através desses canais nos expomos, mas 

também permanecemos escondidos. Nesse campo, não necessitamos 

discernir categoricamente objeto subjetivo de objeto objetivamente percebido, 

os limites estão borrados – e é essa possibilidade de trânsito, ou de interjogo 

entre as bordas que pode enriquecer a comunicação explícita, quando esta 

“ganha a rua”, ou completa sua realização na realidade compartilhada.  

Mas, ao mesmo tempo, é preciso preservar o elemento não 

comunicável, que resiste saudavelmente a ser traduzido em palavras, que não 

tem forma, embora dele se origine justamente aquilo que pode e deve alcançar 

algum contorno, ser emoldurado em palavras. No dizer de Milner (1977/1991, 

p. 281), no artigo intitulado: “Winnicott e os círculos sobrepostos”, a base das 

novas formas precisa ser vazia e sem forma, “como se a pessoa tivesse que 

ficar quase propensa a se sentir nada para se tornar algo”.  

É preciso, pois, discernir esse silêncio saudável interno, fonte de 

inspiração, de um possível fracasso na comunicação. A espera por parte do 

terapeuta, aqui, é fundamental.  

 Donald por Clare 

Deixe que a sua raiz 
Vá ao fundo de sua alma. 
Sugue a seiva 
Da fonte infinita 
De seu inconsciente e 
Permaneça sempre verde 
(D.W.WINNICOTT, apud WINNICOTT, CLARE, 1984, p. 
13) 

“O que havia com D.W.W. que tornou inevitável a exploração da área 

transicional e fez seu uso clinicamente produtivo?”, pergunta-se Clare Winnicott 

em texto introdutório publicado originalmente no livro Between Reality and 

Fantasy (1978), que abordava o tema dos objetos e fenômenos transicionais. A 

pergunta acabou sendo o fio condutor para a autora discorrer sobre o tipo de 

personalidade de seu marido, a maneira como se relacionava como as pessoas 

e o quanto suas conceituações se originaram de seu estilo de vida, sempre 
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passando pela “refinaria de sua própria experiência”, em especial no que 

concerne à prática clínica (WINNICOTT, CLARE, 1994, p. 1, grifo da autora). 

Foi principalmente a capacidade de brincar de Winnicott, sinônima da 

qualidade do viver, que, no dizer de Clare, o teria conduzido para a área de 

pesquisa dos objetos e fenômenos transicionais, ou para “a capacidade de 

operar na área intermediária sem limites, em que a realidade interna e a 

realidade externa se compõem na experiência de viver” (op. cit., p. 3). Algo que 

foi se constituindo no decorrer de toda a infância do autor, habitada por muitas 

crianças, entre irmãs e primos, com muitas oportunidades para tipos bem 

variados de relacionamentos, explorações livres do amplo espaço da casa e 

tendo sempre presente a certeza de que era amado, em especial pelas 

mulheres que prevaleciam nos cuidados cotidianos. 

Como vimos no capítulo anterior, Clare antecipou conceitos ampliados 

por Winnicott, e tornou-se sua parceira privilegiada no brincar: 

Nós brincávamos com coisas – as nossas posses – 
redispondo-as, adquirindo-as ou livrando-nos delas de 
acordo com nosso humor. Brincávamos com ideias, 
atirando-as de um lado para outro aleatoriamente, com 
liberdade de saber que não precisávamos concordar e 
éramos suficientemente fortes para não sermos feridos 
um pelo outro. Na realidade, a questão de ferir-se 
mutuamente não surgia porque achávamo-nos operando 
na área do brinquedo, onde tudo é permissível. Ambos 
possuíamos uma capacidade de fruição e ela podia tomar 
conta de nós nos lugares mais improváveis e conduzir-
nos a façanhas que não poderíamos ter antevisto 
(WINNICOTT, CLARE, 1994, p. 11). 

A seguir, trago então o como me permiti brincar com as ideias de 

Winnicott, que de fato me levaram a habitar lugares improváveis, novos e que 

muito têm contribuído em minha prática clínica. 

3.1 Imaginação, sonho, ilusão: Kafka e a Boneca Viajante 

O maior absurdo depende da sinceridade com que é 
contado (JORDI SIERRA I FABRA, 2006, p. 26). 

O livro “Kafka e a Boneca Viajante”, de Jordi Sierra i Fabra (2006), 

configura-se como uma autêntica superposição de narrativas, tempos e ilusões, 

no sentido mais winnicottiano do termo. Temos a narrativa sobre como o livro 
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foi concebido pelo autor, mobilizado pela beleza em si do gesto de Kafka, o 

próprio gesto, embora não documentado, e a recriação do suposto encontro de 

Kafka com uma garotinha que havia perdido sua boneca. 

Conta a lenda que em 1923, um ano antes de falecer em um sanatório 

da Áustria, vítima de tuberculose, Kafka teria se dedicado a escrever cartas a 

essa garotinha, que encontrara casualmente em um parque do subúrbio de 

Berlim. Bastante sensibilizado com o sofrimento expresso no choro convulsivo, 

para consolá-la, Kafka inventou que a boneca, na verdade, havia ido viajar. 

Autodenominando-se carteiro de bonecas, durante três semanas Franz Kafka 

encontrou-se com a garotinha no mesmo parque, sempre na mesma hora, para 

lhe entregar a ansiada correspondência. 

Pois bem, segundo o relato da companheira de Kafka à época, Dora 

Dymant34, o autor de “Metamorfose”, “escreveu a primeira carta com absoluta 

seriedade e entrega, e depois todas as demais, tão devotado a elas como teria 

estado a um de seus romances e contos” (JORDI SIERRA I FABRA, 2006, p. 

123). Mas não há qualquer vestígio, a não ser o relato de Dora – a garotinha e 

as cartas nunca foram encontradas, “uma obra de Kafka exclusiva para uma só 

pessoa, uma menina. E talvez a mais bela e lúcida de suas incursões literárias” 

(op. cit., p.124). 

Teria mesmo Franz Kafka, notável por emoldurar em sua obra a 

angústia de se viver em um mundo impessoal, crítico à deterioração de valores 

e ao poder do Estado, materializado em entraves burocráticos, se dedicado à 

tarefa tão trivial? Teria sido uma forma de se distrair da densidade de seus 

escritos e da desesperança que atingira a Europa no pós-guerra? Ou, na 

verdade, livros e cartas servem ao mesmo propósito, curar feridas e permitir 

que a vida se mantenha harmoniosa? (SIERRA I FABRA, 2006) 

Pouco importa o que aconteceu na realidade. Importa mais a 

transgressão de Jordi Sierra i Fabra, que, quase um século depois, permitiu-se 

recriar a narrativa e as cartas, para deleite do leitor, caracterizando muito bem 

o que seria o trabalho de um escritor – “alquimista de palavras e emoções, um 

mago da natureza humana” (SIERRA I FABRA, 2006, p. 95): 

 

                                                 
34 Cf. DIAMANT, K. (2013) O último amor de Kafka: o mistério de Dora Diamant. Via Lettera 
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Estava em jogo uma esperança. 
O que há de mais sagrado na vida. 
Franz Kafka sentiu o formigamento nas mãos, o 
nascimento das asas de Ícaro que o elevavam até 
aqueles mundos possíveis apenas em sua mente inquieta 
e inquietante, quando se debruçava sobre o papel 
empunhando a caneta e entrelaçava as histórias mais 
extraordinárias já concebidas. 
Era escritor (JORDI SIERRA I FABRA, 2006, p.32) 

Na narrativa criada por Sierra i Fabra (2006), o jogo entre as 

personagens Kafka e a garotinha, chamada Elsi, durou três semanas. As cartas 

da boneca viajante, de nome Brígida, chegavam de Londres, Paris, Viena, 

Veneza, deserto do Saara, Índia, China, Japão, México, Cuba – na verdade, 

pouco importava a lógica, ou a falta dela em termos de espaço geográfico e 

tempo; nas mãos de Kafka, “a boneca fizera o mundo ficar pequeno” (op. cit., p. 

74). 

Além da descrição minuciosa das maravilhas de todos esses lugares, as 

cartas eram entremeadas com justificativas pela partida repentina, afinal, 

muitas coisas só podem ser ditas se escritas: “... as despedidas são tristes, e 

eu não queria que você chorasse nem tentasse me convencer a ficar mais um 

pouco...”. Traziam também ensinamentos simples: “Elsi, você deve saber que 

viver é seguir em frente, aproveitar cada momento, cada oportunidade e cada 

necessidade...”; agradecimentos, reconhecimento e conforto: “Quero que fique 

contente, e muito, porque tudo que sou devo a você. Você cuidou de mim, me 

ensinou muitas coisas, me amou e me fez ser uma boa boneca... a partida foi 

triste por deixá-la, mas bonita porque graças a você sou livre para fazer isso” 

(JORDI SIERRA I FABRA, 2006, pp. 48-49). 

Kafka ia assim procurando ajustar seu idioma – “fizera [Kafka] muitos 

rascunhos, estudara o tom, mudara as palavras, calculara a intensidade, 

procurara uma linguagem simples e compreensível” (JORDI SIERRA I FABRA, 

2006, p.56) –, de modo a não só se fazer compreender por Elsi, mas buscando 

tornar tudo verossímil, de acordo com as possibilidades do jogo imaginativo: 

todas as cartas traziam os selos dos locais visitados por Brígida e os envelopes 

sempre estavam devidamente lacrados. Além disso, as palavras de Brígida 

eram mesmo as de uma boneca ou de uma filha que deixa a casa dos pais 

para se experimentar, com a reserva de amor que lhe proporcionaram, 
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sentindo-se potente para enfrentar os reveses da vida: “Você [Elsi] a ensinou a 

não ter medo e a enfrentar a vida quando foi preciso. Por isso acho que deveria 

se sentir muito orgulhosa” (op. cit., p.52). Assim, ao mesmo tempo em que 

acolhia o sofrimento de sua pequena amiga, Kafka sinalizava que ela havia 

experimentado com sua boneca exercer a função de cuidado maternal, por 

sinal, de modo suficientemente bom... 

Mas muitas cartas foram ainda necessárias para que Elsi voltasse a ser 

feliz e para que Brígida conseguisse se libertar: “Estava metido até o pescoço 

numa armadilha da qual não sabia como escapar e tinha iniciado um jogo que 

não podia abandonar no meio” (JORDI SIERRA I FABRA, 2006, p.57). 

Na verdade, o escritor Franz Kafka e a garotinha Elsi haviam se tornado 

cúmplices de um grande segredo, tomados pelo magnetismo da história, 

contaminados pela vivacidade de Brígida e seu espírito aventureiro, vivendo o 

sonho de viajar, o sonho de poetas e cegos - aqueles que podem ver na 

escuridão: “Sem sonhos, somos apenas corpos perdidos vagando na rotina” 

(JORDI SIERRA I FABRA, 2006, p. 85). 

Mas sonhos sonhos são, e chegam ao fim. “O que acontece quando 

bonecas e meninas crescem?” – quis saber Elsi, diante da penúltima carta, 

vinda da Tanzânia, e que já anunciava a despedida: “Viveremos cada uma na 

memória da outra, e isso é a eternidade, Elsi, porque o tempo não existe para 

além do amor” (JORDI SIERRA I FABRA, 2006, p. 87). 

Por que Brígida interromperia tão intensa correspondência? Simples: 

apaixonara-se por um explorador africano que a havia salvado de um elefante 

que quase a atropelara enquanto se dirigia a seu cemitério para morrer! 

“Gustav e eu somos marido e mulher... muito em breve, teremos filhos e filhas 

tão lindos como você... Não conseguiria isso sem seu amor. Eu não poderia ser 

livre e feliz se você não tivesse me feito livre e feliz” (JORDI SIERRA I FABRA, 

2006, p. 109) – foram as últimas palavras de Brígida à menina/mãe Elsi. 

Mas Kafka ainda precisava se despedir, sentia que faltava um fecho 

para a história, de modo que ele mesmo obtivesse conforto em um final feliz: 

“Por que ele [Kafka] não encontrou um carteiro de bonecas quando era 

menino? Por que sempre teve de enfrentar seu pai? Por que não havia 

bonecas viajantes na vida real?” (JORDI SIERRA I FABRA, 2006, p. 113). 
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Chegou ao parque Steglitz na mesma hora e sentou-se no mesmo 

banco em que passara as últimas três semanas com sua amiguinha – ela logo 

o avistou e, surpresa, correu até ele, já não haviam se despedido no dia 

anterior? Sim, mas repentinamente, Brígida enviara uma nova breve carta, e 

um presente: uma boneca de porcelana, que deveria ser chamada de Dora... 

“A infância é o tempo de acreditar em bonecas. É na infância que existem os 

finais felizes. Mas são muito mais necessários na maturidade os carteiros 

capazes de receber cartas que só um louco é capaz de escrever” (JORDI 

SIERRA I FABRA, 2006, p.114). 

3.2 Travessias: jogo do rabisco, objetos e fenômenos transicionais 

Antigamente eu tinha um nome tão bonito 
Antigamente ela era minha mãe 
Antigamente eu era a filha mais querida 
Antigamente eu vivia de verdade 
Agora estou aqui tão só 
Coberta pelo pó 

Ela dizia que não ia me esquecer 
Que eu sentia como sente um bebê 
Me defendia quando me tratavam mal 
E até brigava com quem zombava de mim 
E agora vai me dar 
Só ocupo lugar 
Trocava minha fralda mais de vinte vezes 
Me desbotei de tanto ela me dar banho 
Passava em mim um vidro inteiro de perfume 
Depois me maquiava como sua mãe 
E agora estou com tanto medo 
Voltar a ser um brinquedo 
(SANDRA PERES e ZÉ TATI, “Antigamente”, Palavra 
Cantada, 1998)35 

Parece mesmo óbvio o quanto “Kafka e a Boneca Viajante” pode ser 

chamada de uma narrativa autenticamente winnicottiana, tantos são os 

conceitos, e valores, que guarda da obra do autor. 

Era verão em Berlim, e o parque Steglitz seguia frequentado pelas mais 

variadas pessoas... 

Casais precoces, casais parados no tempo, casais que 
ainda não sabiam que eram casais, velhos e velhas com 

                                                 
35

 Cf. https://www.youtube.com/watch?v=IJ-5gOw3hUw 

http://letras.mus.br/palavra-cantada/
http://letras.mus.br/palavra-cantada/
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mãos cheias de histórias e rugas cheias de passado 
procurando cantos de sol, soldados com gala de 
distinção, criadas de uniforme impecável, babás com 
meninos e meninas vestidos com esmero, casais com 
filhos recém-nascidos, casais com sonhos recém-
destruídos, solteiros e solteiras de olhar esquivo, solteiros 
e solteiras de olhar insinuante, guardas, jardineiros e 
ambulantes... (SIERRA I FABRA, 2006, p. 13). 

... e entre elas, o escritor Kafka e a menina Elsi. 

O encontro, ou o espaço potencial para a sustentação do sofrimento de 

Elsi, para que se refizesse da dor da perda de seu objeto transicional, ou para 

que elaborasse o luto da perda da infância, com presença amorosa, ganhou 

contornos justamente em um banco desse parque. 

Nele, Franz Kafka e Elsi estabeleceram uma verdadeira aliança de 

trabalho: assíduos e comprometidos, compareciam no mesmo lugar e na 

mesma hora para realizar uma tarefa comum - ler ou, melhor dizendo, degustar 

as cartas de Brígida. Mas, embora estivessem presentes em um espaço e 

tempo pertencentes à realidade compartilhada, os dois permaneciam 

apartados, em suspensão, entregues a um espaço e tempo próprios de outra 

realidade, outro campo, o estético, ou em outra área de experiência. Nas 

palavras de Winnicott (1953/1975, p. 15): 

...a terceira parte da vida de um ser humano, parte que 
não podemos ignorar, constitui uma área intermediária de 
experimentação, para a qual contribuem tanto a realidade 
interna quanto a vida externa. Trata-se de uma área que 
não é disputada, porque nenhuma reivindicação é feita 
em seu nome, exceto que ela exista como lugar de 
repouso para o indivíduo empenhado na perpétua tarefa 
humana de manter as realidades interna e externas 
separadas, ainda que inter-relacionadas. 

Mais do que o banco do parque, o lugar de repouso eram mesmo as 

cartas de Brígida, criadas a partir do que poderíamos chamar, fazendo uma 

analogia, de um intenso jogo de rabisco (squiggle game, WINNICOTT, 1964-

68/1994) realizado entre Kafka e Elsi. 

Tendo como base o brincar, Winnicott destacou que a técnica squiggle 

game poderia ser utilizada no trabalho que denominou “consulta 

psicoterapêutica”, em que estaria em jogo “certa capacidade de acreditar na 

obtenção de auxílio e de confiar naquele que o oferece. O que se necessita 
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deste último é um setting estritamente profissional, no qual o paciente fique 

livre para explorar a oportunidade excepcional que a consulta proporciona para 

a comunicação” (WINNICOTT, 1964-68/1994, p. 230). Aqui, antes de 

interpretar, o terapeuta necessitaria ser capaz de aprender com o paciente, 

proporcionando-lhe “um relacionamento humano natural e de livre 

movimentação”; já o paciente se surpreenderia “com a produção de ideias e 

sentimentos que não estiveram anteriormente integrados na personalidade 

total”. Esse tipo de intervenção seria mais indicado àqueles, crianças ou 

adultos, que provêm de ambientes suficientemente bons, mas que, em dado 

momento, necessitam de uma pequena ajuda para retomar o curso de seu 

processo de amadurecimento. 

A técnica do jogo do rabisco, nesse contexto, teria a função de facilitar o 

estabelecimento de uma relação de confiança entre terapeuta e paciente, de 

modo que este reavive sua esperança de ter uma necessidade atendida, 

“mesmo que a ajuda só possa ser fornecida em relação a determinado detalhe 

ou a determinada área da imensa extensão da personalidade” (WINNICOTT, 

1964-68/1994, p. 231). 

Winnicott adverte, no entanto, que não se trata de uma “técnica 

estabelecida com regras e regulamentos”, caracterizando-se mais como “um 

jogo natural que duas pessoas podem jogar” (WINNICOTT, 1964-68/1994, 

p.231). 

Duas pessoas: Kafka e Elsi. Capturado pelo choro convulso da menina, 

aflita em sua solidão e trazendo no rosto toda a dor do mundo, Kafka parou 

diante dela, mas não sabia o que dizer a uma menina que acabara de perder 

sua boneca. Até que sua mente de escritor teve uma ideia: “- Sua boneca não 

se perdeu, ela foi viajar” (SIERRA I FABRA, 2006, p. 21). E assim fez o 

primeiro rabisco. 

“Aqueles segundos eram decisivos. A menina podia tomá-lo por louco. 

Mas também podia aferrar-se à esperança. E a esperança era mais necessária 

que a realidade” (SIERRA I FABRA, 2006, p. 24). 

 De fato, o jogo só foi possível porque Elsi era uma menina saudável - 

era capaz de brincar, de sentir prazer com a brincadeira, ou de manter-se na 

área intermediária entre o campo subjetivo e o que é objetivamente percebido, 

e ainda de aceitar diferença e similaridade – base para o estabelecimento da 
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função simbólica (WINNICOTT, 1975). E também porque encontrou em Kafka 

um adulto/terapeuta disponível para uma breve e reparadora interação, 

ofertando-lhe sua própria engenhosidade e provisões para o jogo, nele 

entrando com seus próprios recursos e condições. 

Aconteceu então o que Winnicott caracteriza como “sobreposição parcial 

da área de brinquedo da criança e da área de brinquedo do adulto ou 

terapeuta” (WINNICOTT, 1964-68/1994, p. 243). Havia, pois, similaridade nas 

experiências ilusórias de ambos (WINNICOTT, 1975), o que certamente 

facilitou o encontro. 

Também podemos supor que o encontro e o jogo foram possíveis 

porque Elsi trazia na memória experiências positivas de constituição de si, 

contando com um ambiente suficientemente bom, que lhe permitira não só 

internalizar como exercer funções de cuidado, agora especialmente 

dispensadas à Brígida – algo muito tematizado nas cartas, como forma de 

consolar a menina pela perda e sinalizar um futuro que ela também alcançaria: 

“... para todo mundo chega a hora de deixar a casa dos pais, para viajar, 

conhecer a vida, o mundo, talvez um futuro delicioso” (SIERRA I FABRA, 2006, 

p. 25). 

Esse ambiente, representado pela mãe, também ganha lugar na 

narrativa. Preocupada com a filha, a mãe de Elsi aparece no parque para 

conhecer o carteiro de bonecas – figura elegante e terna, respalda o jogo, sem 

nele interferir, mantendo-se apenas como testemunha, como devem muitas 

vezes fazer as mães. Não é difícil imaginá-la contendo o bebê Elsi nos braços, 

amparando-a em sua precariedade originária, presença silenciosa, disponível 

para entrar em sintonia com suas necessidades e buscando atendê-las. 

E qual teria sido a primeira posse não-eu de Elsi, que lhe permitira viajar 

do sentido mais subjetivo, da realidade interna, à realidade compartilhada? 

Qual a qualidade estética desse veículo que escolhera e manejara para 

alcançar a próxima etapa da existência, e que não fazia parte dela e nem da 

mãe? Uma fraldinha macia, ou a própria Brígida, que ganhara da mãe logo que 

nasceu? Certamente uma mãe suficientemente boa, capaz de “deixar um 

objeto real permanecer exatamente onde o bebê está alucinando um objeto, de 

maneira que ele fica com a ilusão de que o mundo pode ser criado e de que o 

que é criado é o mundo” (WINNICOTT, 1959/1994, p. 44). Um objeto que está 
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no mundo, que faz parte da realidade compartilhada, embora a criança não o 

perceba assim, e portanto sente que tem algum controle sobre ele, embora não 

seja fruto de alucinação. 

De fato, cada criança costuma criar seu próprio objeto, a partir de 

aspectos sensoriais que lhe são atraentes, como texturas, maciez ou dureza, e 

também busca nomeá-los de forma singular. Trata-se, de acordo com Safra 

(2004b, informação verbal), da construção estética do modo de ser, de estilos e 

de espaços pessoais: “há certa linhagem na maneira como a pessoa compõe 

seu mundo – podemos reconhecer certo estilo de ser – isso é importante do 

ponto de vista clínico, pois há necessidade fundante do ser humano em ser 

reconhecido naquilo que é”. 

Safra (2004b, informação verbal) destaca ainda que há, neste momento 

de criação do objeto transicional, um reposicionamento da questão da ilusão, 

que também parece ter corrido bem para a menina do parque: “se antes, no 

primeiro sentido subjetivo da realidade, a ilusão é continuidade de si - o mundo 

é aquilo que crio – neste momento, uma porção menor do mundo, aquilo que 

recolho, está subordinada à capacidade de criar da criança, e a ilusão é 

colocada nesse tipo de objeto, o objeto transicional”. Lembra ainda que o 

objeto não só passa a ser um ente animado, mas sempre implica ruptura com o 

meio: “Para possuir o objeto transicional, tem de haver a possibilidade de 

desconstruir o que foi ofertado”. E adverte que embora o objeto transicional se 

configure como símbolo (encontrar o familiar no não familiar), ou seja, pode 

representar a mãe, ajudando a sustentar a angústia dos momentos de 

separação, ele é ainda mais importante por possibilitar outro lugar à criança, 

por ser usado como veículo entre os sentidos de realidade, por facilitar o 

percurso, o devir, por permitir que dê um destino à própria existência. 

Em síntese: o objeto transicional funda um lugar, funda uma organização 

estética e uma maneira pela qual a pessoa pode de vir a ser, alcançar seu 

porvir (Safra, 2004b, informação verbal). E, ainda, nas palavras de Winnicott 

(1959/1994, p. 45): 

Umas das transições é a do controle onipotente dos 
objetos externos para o abandono do controle e, 
finalmente, para o reconhecimento de que existem 
fenômenos que se acham fora de nosso próprio controle 
pessoal. O objeto transicional que faz parte tanto do bebê 
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quanto da mãe adquire uma nova condição a que damos 
o nome de posse (grifo do autor). 

De qualquer forma, quando conhecemos Elsi, ela já estava 

experimentando uma sofisticação em relação ao seu objeto transicional, 

embora ainda sentisse saudades de Brígida em momentos de solidão: “Ontem 

à noite, quando me deitei, senti muito sua falta, porque costumava dormir 

abraçada a ela...”. Mas já era capaz de brincar com sua boneca: “... E hoje de 

manhã também não pudemos brincar juntas” (SIERRA I FABRA, 2006, p. 53). 

Como bom parceiro, e terapeuta, Kafka acompanhou Elsi exatamente 

nesse ponto da travessia – de abandono do objeto transicional, que se espalha 

então para entrada no campo cultural (espaço potencial): ambos criaram 

personagens, a boneca viajante que narrava suas aventuras nas cartas, um 

carteiro de bonecas, que tinha como trabalho entregar a correspondência à sua 

dona, e também a própria Elsi, que ganhou o status de mãe de Brígida. Ambos 

romperam, assim, os sentidos originários desses objetos e a eles atribuíram 

outros estatutos – boneca viajante, menina que vira mãe, escritor que vira 

carteiro. 

Até que completaram o percurso e chegaram ao outro lado da ponte, 

transformados e com novas aberturas para novas experiências. E neste 

aspecto, de narrativa do processo de encontro, “Kafka e a Boneca Viajante” 

também nos remete a Winnicott. 

3.3 Encontros e desencontros: os três tempos da relação com objetos 

No texto “A observação de bebês numa situação padronizada” 

(1941/2000), Winnicott caracteriza três momentos típicos de relação com 

objeto, no caso, uma espátula, apresentada por Winnicott aos bebês entre 

cinco e treze meses de idade que vinham a seu consultório. Com essa técnica 

simples, conseguia observar a maneira como as mães lidavam com seus filhos 

no cotidiano doméstico: “Se são ansiosas [mães] em relação a infecções, ou 

tem fortes restrições morais a pôr coisas na boca, se são precipitadas ou se 

movem de maneira impulsiva, tudo isso poderá aparecer na situação” (op. cit., 

p. 113). E também a forma como os bebês se relacionavam com a comida e 

com as pessoas, representadas pela espátula. 
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A partir da oferta do objeto, espátula, que apenas ficava disponível em 

uma mesa, de modo que o bebê pudesse alcançá-lo, sem interferência dos 

adultos, Winnicott observou certa “sequência normal de eventos” que se 

repetia, ainda que alertando sobre a artificialidade dela, já que não seria 

possível demarcar precisamente a passagem de um momento a outro. Assim, 

em um primeiro estágio, denominado “período de hesitação”, o bebê parece 

viver um dilema, qual seja, entregar-se ao desejo pelo objeto ou desinteressar-

se definitivamente dele. No segundo, “a aceitação, pela criança, da realidade 

de seu desejo pela espátula” é anunciada por mudanças corporais concretas, 

em especial na região oral, sendo seguidas pela exploração do objeto, que é 

então mastigado, e depois manipulado de diversas formas, batendo forte na 

mesa ou servindo de colher para levar comidinha à boca da mãe: “O bebê 

agora parece sentir que a espátula está em sua posse, talvez em seu poder e 

certamente disponível para propósitos de auto-expressão” (WINNICOTT, 

1941/2000, p. 114) – pode dominá-la de acordo com sua vontade, ou “usá-la 

como uma extensão de sua personalidade” (op. cit., p. 130). 

Por fim, o terceiro estágio se caracteriza pelo abandono do objeto, 

quando, depois de mais algumas explorações e tentativas de se livrar da 

espátula, jogando-a no chão, o bebê “perde o interesse por ela e parte em 

direção a algum outro objeto que esteja à mão” (WINNICOTT, 1941/2000, p. 

115). Aqui, Winnicott se refere a Freud (1920), especificamente à digressão 

sobre o jogo do carretel, destacando o quanto, neste momento, o bebê se 

sente corajoso por conseguir se livrar da espátula (ou carretel), que, na 

verdade, representaria a mãe que ele possui: 

Tendo passado a conhecer a sequência completa de 
incorporar, reter e livrar-se, agora percebo que o ato de 
lançar o carretel para longe é parte do jogo, ficando as 
outras partes implícitas, ou jogadas em um estágio 
anterior. Em outras palavras, quando a mãe se afasta, 
trata-se não apenas da perda da mãe externa e real, mas 
também de um teste para o relacionamento do menino 
com sua mãe interna. Esta mãe interna reflete, em grande 
medida, os seus próprios sentimentos, que podem ser 
amorosos ou aterrorizantes, ou alternarem rapidamente 
entre uma atitude e outra (WINNICOTT, 1941/2000, p. 
130, grifo do autor). 
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Winnicott descreveu, nesse mesmo texto, diversos casos clínicos, em 

que variações em relação a essa sequência se mostraram significativas no que 

se refere à saúde dos bebês e a maneira de tratá-los. Em especial, observou 

que essas variações eram mais frequentes no primeiro estágio, sendo que a 

hesitação inicial poderia estar ausente ou então exagerada, indicando 

possíveis quadros de ansiedade e manifestações superegoicas. 

De qualquer forma, a experiência com a espátula, o desejo de pegá-la, 

de dela tomar posse, sem que isso altere a estabilidade ambiental, se 

configuraria para a criança “como uma espécie de aula sobre o objeto, com um 

valor terapêutico”. Repetidas no tempo, essas experiências gratificantes 

tornam-se reasseguradoras de confiança nas pessoas e no mundo externo, 

trazendo segurança interna e crença nas coisas boas e em bons 

relacionamentos: “Esses pequenos passos na solução dos problemas centrais 

ocorrem na vida diária do bebê e da criança pequena, e a cada vez que o 

problema é resolvido algo é acrescentado ao seu sentimento de estabilidade 

geral, fortalecendo as fundações de seu desenvolvimento emocional” 

(WINNICOTT, 1941/2000, pp. 128-29). Por isso, a importância do terceiro 

estágio na situação padrão, em que o bebê externaliza no objeto - 

espátula/carretel/brinquedo – a mãe interna que teme perder, demonstrando a 

si mesmo que ela não desapareceu e que ainda pode com ela brincar: “O 

estado de espírito depressivo que acompanha a ansiedade em relação à mãe 

interna é aliviado, e a felicidade é reconquistada. (...) por meio de seus atos ao 

brincar, [a criança] conseguiu efetuar a reparação e trazer de volta à vida as 

pessoas cuja perda tanto teme” (op. cit., p. 131). 

Com base em Melanie Klein, Winnicott ainda destaca: 

... a realidade interna está sempre sendo construída e 
enriquecida pelas experiências instintivas em relação aos 
objetos externos e pela contribuição dos objetos externos 
(na medida em que tais contribuições podem ser 
percebidas); e o mundo externo está sendo 
constantemente percebido pelo indivíduo, e seus 
relacionamentos externos constantemente enriquecidos, 
dada a existência, nele, de um mundo interno cheio de 
vida (WINNICOTT, 1941/2000, p. 122). 

Mas vamos voltar às nossas personagens Elsi e Franz Kafka, agora 

enriquecidos com mais estas contribuições de Winnicott - lembrando que o 
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autor acentuou a importância de uma experiência ocorrer em toda a sua 

extensão, ou o valor terapêutico de se completar, algo também presente em 

processos de análise: “cada interpretação é um objeto reluzente que excita a 

voracidade do paciente” (WINNICOTT, 1941/2000, p. 129). 

Considerando que o encontro entre Kafka e Elsi adquiriu valor 

terapêutico, de sustentação do sofrimento e frustração advindos da perda, 

podemos fazer uma analogia e concluir que, certamente, o objeto que excitava 

a voracidade de Elsi eram as cartas de Brígida. 

“Kafka e a Boneca Viajante” refaz todo o percurso do encontro – a 

hesitação da menina, que vimos estar saudável em seu processo de 

constituição, manifestou-se no início por meio das perguntas que dirigiu a 

Kafka, que então lhe revelou o destino de sua boneca, e no olhar de 

incredulidade que lhe dirigiu: 

Franz Kafka sustentou aquele olhar com sua melhor cara 
de jogador imaginário, coisa que nunca tinha sido. A 
chave de tudo, além da inocência da menina, estava na 
sua convicção, na sua segurança, na forma como contaria 
aquele absurdo que acabava de nascer em sua cabeça. 
- Viajar?... – balbuciou ela [Elsi] 
... - Para onde? 
... – Que carta? 
- A que ela escreveu, explicando por que foi embora tão 
de repente... Quero dizer que para todo o mundo chega a 
hora de deixar a casa dos pais, para viajar, conhecer a 
vida, o mundo, talvez um futuro maravilhoso... 
- Ela nunca me disse isso – Elsi continuava com um bico 
enorme, beirando a recaída no desconsolo... – E por que 
minha boneca escreveu para o senhor? (SIERRA I 
FABRA, 2006, pp. 23-26). 

Mesmo com a revelação de que Kafka era um carteiro de bonecas, as 

perguntas continuaram: “- Os carteiros não entregam as cartas nas casas?” 

(SIERRA I FABRA, 2006, p. 27). Mas Kafka parecia prevenido, ágil e perspicaz 

em suas respostas, tanto que Elsi finalmente abandonou a lógica mental e se 

entregou ao jogo: capaz de brincar, aceitou encontrar-se com ele no dia 

seguinte, para receber a primeira carta de Brígida. 

A passagem para o segundo estágio foi marcada pelo gesto de pular do 

banco e se colocar diante de Kafka: “Finalmente venceu o passo que a 

separava de seu novo amigo e lhe deu um beijo no rosto.... – Então até 
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amanhã – despediu-se” SIERRA I FABRA, 2006, p. 29). Haveria então uma 

continuidade, um amanhã, em que poderia se apossar das cartas, usá-las até o 

ponto de abandoná-las, que, como vimos, significava também abandonar a 

própria boneca. 

Interessante que, em certo ponto da narrativa, depois de ter se 

autodenominado carteiro de bonecas e se comprometido a entregar a primeira 

correspondência à Elsi, Kafka procurou fazer uma pesquisa para saber um 

pouco mais sobre esse objeto que lhe era tão pouco familiar. Procurou então 

sua vizinha, que tinha uma filha da idade de sua amiguinha, e pediu que ela lhe 

mostrasse alguma boneca. A senhora Hermann assim o fez: trouxe-lhe uma 

bem velha e surrada, com um só olho, uma perna solta, cabelos e roupas 

imundos. 

Será que Brígida também estaria nesse estado deplorável? Talvez..., 

não sabemos. Mas sabemos que Elsi a havia perdido, e talvez seu sofrimento 

também portasse alguma culpa por esse descuido momentâneo. Por isso, o 

gesto de generosidade de Kafka, ou a função de cuidado que exercera naquele 

momento ganha ainda maior importância, pela possibilidade de, por meio da 

narrativa das viagens, Elsi fazer alguma reparação e assim seguir adiante, 

aliviada por não ter destruído seu objeto de afeição – ou sua mãe interna -, que 

sobrevivera e com quem poderia então continuar a brincar. 

Há uma passagem que mostra essa possível ambiguidade de 

sentimentos em relação à mãe – aqui, coincidindo mãe real e interna. Elsi 

confidencia ao carteiro de bonecas o quanto ainda não se conformava com a 

partida de Brígida, o quanto sentia sua falta e, além disso: “não sei por quê, 

sinto que é um segredo meu e não contei nada para a mamãe. Não sei se está 

certo. Foi mamãe que me deu Brígida de presente quando eu nasci” (SIERRA I 

FABRA, 2006, p. 53). 

Descuido, culpa, tristeza, ansiedade, reparação, alívio, possibilidade de 

esquecer o objeto e felicidade reconquistada – é assim que termina a história 

de Elsi, que volta então a brincar e se apossar de uma nova boneca, embora 

saibamos que nunca será como foi com a primeira, Brígida... 

Mas e o que dizer de Franz Kafka? 
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3.4 Brincar de escrever: dor e delícia  

“... de que fontes esse estranho ser, o escritor criativo, retira seu 

material, e como consegue com este nos impressionar e nos despertar 

emoções das quais talvez nem nos julgássemos capazes?” (FREUD, 

1908[1907], p. 149). 

Essa curiosidade que “nós, leigos”, segundo Freud (1908[1907]), temos 

em relação ao trabalho de um escritor se intensifica pelo fato de este não nos 

oferecer qualquer pista a respeito, nenhuma “explicação satisfatória”. E mais: 

ainda que chegássemos a compreendê-lo, ou a compreender a “natureza da 

arte de criação imaginativa” (FREUD, 1908[1907], p.149), isso em nada 

contribuiria para que nós mesmos nos tornássemos escritores criativos. 

Talvez, continua Freud (1908[1907], p. 149), se investigássemos e 

conseguíssemos descobrir em nós mesmos alguma afinidade com a criação 

literária poderíamos então explicar o trabalho dos escritores. Afinal, eles 

mesmos costumam dizer que todos nós, “no íntimo, somos poetas, e de que só 

com o último homem morrerá o último poeta”. 

Movido por essa ideia, Freud busca então alguma explicação, sugerindo 

que devamos procurar na infância os primeiros traços da atividade imaginativa. 

A ocupação favorita e mais intensa da criança é o 
brinquedo ou os jogos. Acaso não poderíamos dizer que 
ao brincar toda criança se comporta como um escritor 
criativo, pois cria um mundo próprio, ou melhor, reajusta 
os elementos de seu mundo de uma nova forma que lhe 
agrade? (FREUD, 1908[1907], p. 149). 

Ressalta então o quanto a criança leva o brincar a sério, e que sua 

antítese seria, na verdade, o que é real, e não o que não é sério. Propõe assim 

uma contraposição entre mundo do brinquedo e realidade, afirmando que a 

criança distingue perfeitamente a ambos, embora goste de “ligar seus objetos e 

situações imaginadas às coisas visíveis e tangíveis do mundo real”. Para Freud 

(op. cit.), é justamente essa conexão entre os dois mundos que distinguiria o 

brincar infantil do fantasiar, e compara: “O escritor criativo faz o mesmo que a 

criança que brinca. Cria um mundo de fantasia que ele leva muito a sério, isto 

é, no qual investe uma grande quantidade de emoção, enquanto mantém uma 

separação nítida entre o mesmo e a realidade” (FREUD, 1908[1907], p. 150). 
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Mais adiante, depois de interessantes explanações sobre o tema, 

conclui: “... a obra literária, como o devaneio, é uma continuação, ou um 

substituto, do que foi o brincar infantil”. Fala ainda da capacidade de os 

escritores nos “subornarem” com o prazer puramente estético, que dá forma a 

suas fantasias, e da possibilidade que nos oferecem de liberar tensões em 

nossas mentes; nas palavras de Freud: “Talvez até grande parte desse efeito 

seja devida à possibilidade que o escritor nos oferece de, dali em diante, nos 

deleitarmos com nossos próprios devaneios, sem autoacusações ou vergonha” 

(FREUD, 1908[1907], p. 158).   

Há de fato muitas semelhanças entre o pensamento de Winnicott e a 

forma como Freud enuncia, nesse texto, o trabalho de um escritor em analogia 

com o brincar infantil. A diferença, me parece, está no modo como cada um 

dos autores encara a relação entre internalidade e externalidade - Winnicott, 

como vimos, enfatiza o trânsito, as fronteiras borradas entre ambas, enquanto 

Freud parece manter ambas bem separadas. 

Mas não é a diferença que destaco aqui: ambos falam da semelhança 

entre o brincar e o trabalho do escritor criativo.    

 “Kafka e a Boneca Viajante” nos fornece elementos para imaginarmos 

essa semelhança na relação de Kafka com o objeto que elegeu para se 

expressar, realizar-se e aparecer no mundo com seus temas, questões, visões 

e inquietudes. 

No momento, a brincadeira envolvia Elsi e Brígida, além do próprio 

Kafka, que assumia então duas novas identidades: boneca viajante e carteiro 

de bonecas. Mas essa ideia não surgiu de imediato. Diante das “lágrimas mais 

sinceras e dolorosas que já tinha visto”, perguntou-se o que podia fazer: “Não 

tinha a menor ideia. Ir embora? Estava preso no invisível círculo da 

traumatizada protagonista da cena. Mas ficar... Pra quê? Não sabia o que dizer 

a uma menina. E muito menos a uma menina que chorava porque acabara de 

perder a boneca” (SIERRA I FABRA, 2006, p. 20). Quis ir embora, com uma 

desculpa qualquer, um “sinto muito” impessoal, ou uma recomendação que, 

indiferentes, adultos costumam dirigir a crianças, como “vá para casa, menina, 

e esqueça isso”, sem atinar para a importância desse tipo de fenômeno. 

Mas talvez algo além do sofrimento de Elsi o tenha capturado: a 

possibilidade de, mais uma vez, criar uma história – ele que vinha sofrendo de 
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tuberculose, sentindo-se um velho inútil por ter precisado se aposentar 

recentemente. Ele que havia pedido a um amigo36 que, após sua morte, 

destruísse todos seus textos inéditos (SIERRA I FABRA, 2006, p. 125) – o que, 

felizmente não se concretizou -, sinalizando o intenso conflito que vivia com 

suas criações. Também para ele “estava em jogo uma esperança. O que há de 

mais sagrado na vida” (op. cit., p, 32). 

Com a vivacidade renovada, contaminado pela força da relação de uma 

menina com sua boneca, empático ao sofrimento de sua nova amiguinha, foi 

tomado por certo nervosismo. Era escritor, mas nunca havia escrito carta de 

boneca, só carta ao próprio pai, que, por sinal, jamais entregara... 

Saiu do parque Steglitz muito depois da hora habitual. 
Apesar disso e do motor que acabava de arrancar em seu 
corpo, não correu, não se precipitou. Sua cabeça 
fervilhava. Pensava em Brígida, em Elsi, no primeiro lugar 
em que a boneca teria desembarcado, na forma como 
escreveria para sua dona. Chegou a sua rua, a sua casa, 
tomado pela mesma febre. Havia criado um singular e 
misterioso enigma: a boneca viajante (SIERRA I FABRA, 
2006, p. 33). 

Numa palavra: antes de escrever, todo o corpo de Kafka já se entregara 

à história. “Preciso escrever”, disse à sua companheira Dora antes de se fechar 

em seu escritório, com a “expressão alucinada” típica desses momentos: 

“Vamos lá, Brígida”, clamou diante das folhas em branco. Mais do que um 

desejo, tratava-se, pois, de uma necessidade. Além do mais, como bem 

ressalta Winnicott (1968a/1994, p. 162), o brinquedo é sempre excitante, “...não 

por causa do pano de fundo do instinto, mas por causa da precariedade que 

lhe é inerente, uma vez que sempre lida com o fio da navalha existente entre o 

subjetivo e o que é objetivamente percebido” (grifo do autor). 

Agora, tudo dependeria da forma como Elsi, sua interlocutora, sua única 

leitora, receberia aquela primeira correspondência, tão genuinamente precária. 

No dia seguinte, já com a menina ao seu lado, e preparando-se para começar a 

leitura, sentiu-se ridículo – parecia haver um grande abismo entre o momento 

solitário de entrega febril e excitante à escrita e aquele, de compartilhar sua 

composição, algo que todos nós que nos dedicamos à tarefa de escrever 

conhecemos muito bem e que, como pontuou Marion Milner (cf. próximo 

                                                 
36

 Trata-se de Max Brod, também escritor, nascido em Praga e biógrafo de Kafka. 
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capítulo), trata-se de uma das ansiedades típicas do processo criativo – a 

possibilidade de não sermos recebidos ou reconhecidos pelo outro a quem 

apresentamos nossa produção com a mesma excitabilidade que nos tomou no 

momento da concepção: “Quando acabou de ler a carta, Franz Kafka pensou 

como, de repente, o resultado parecia efêmero, comparado às muitas horas 

investidas naquela simples redação” (SIERRA I FABRA, 2006, p. 51). 

Mas, como vimos, Elsi entrou no jogo, nele imprimindo seu estilo de ser, 

de brincar, tanto que ofertou alimento para uma próxima carta, cobrando sua 

entrega ao carteiro de bonecas, em quem já confiava inteiramente: “Franz 

Kafka ficou com a mente em branco e o coração apertado. A carta tinha sido 

um parto. Com dor. Um parto carregado de espinhos com a melhor das 

intenções: devolver a paz à alma de uma menina ferida. Agora, o que ela pedia 

era...” (SIERRA I FABRA, 2006, p. 54). Novo desafio – será que conseguiria 

superar ou ao menos manter a perfeição da primeira carta? 

Mais uma vez, através do personagem Franz Kafka, Sierra i Fabra 

(2006) emoldura outra inquietação, por vezes paralisante, de um 

criador/escritor: os recursos expressivos teriam se esgotado ou haveria ainda 

uma reserva de temas e palavras a serem compostas, combinadas em um todo 

harmonioso e instigante? Ainda tenho com que contribuir? 

Estamos aqui diante de um paradoxo: as experiências positivas de 

produção acabada, que ganha o público e recebe ressonâncias, embora 

permaneça como memória de acontecimento bem sucedido, de potencialidade 

criativa realizada a contento, também trazem dúvidas sobre nossa real 

capacidade de gerar – para ir adiante na próxima ou futura produção, é preciso 

que desenvolvamos a condição de sustentar esse paradoxo. 

Como fez Kafka: Brígida agora voara a Paris: “Elsi abriu o envelope e 

tirou as duas folhas de papel. Duas. O secreto autor do texto sorriu para si 

mesmo. A verdade é que, agora, se sentia à vontade. A pena voara com muito 

mais liberdade e as palavras tinham se encadeado como uma longa trança de 

emoções e sentimentos” (SIERRA I FABRA, 2006, p. 60). O escritor se 

surpreende com sua própria condição, sendo então apresentado a facetas de si 

ainda desconhecidas. Na verdade, objeto cultural escrita ou qualquer outra 

materialidade é possibilidade de integração, que só acontece quando somos 

capazes de sustentar essas dúvidas sobre nossa própria condição de 
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autossuperação e as inquietações inerentes a todo e qualquer processo criativo 

– que, por sinal, acomete mesmo os mais letrados ou renomados 

escritores/artistas, como vimos na introdução, com Oscar Wilde. 

Interessante como muitas pessoas que me procuram para trabalhar seus 

escritos chegam se autodenominando doentes, disléxicos ou incompetentes 

para escrever, descrevendo “sintomas” semelhantes aos de Kafka, e de tantos 

outros artistas/criadores: estado febril de difícil sustentação, pelo abismo entre 

o que se tem a dizer, por vezes tão claro no pensamento, mas que ainda 

precisa percorrer um árduo caminho até se realizar em outra materialidade, a 

escrita, o que exige mais do que conhecimento das regras da língua ou ainda 

das regularidades dos diversos gêneros discursivos; frustração diante da 

reação dos interlocutores, nem sempre hospitaleiros ao idioma pessoal; briga 

com a própria materialidade escolhida para apresentar suas inquietações, que 

nem sempre se mostra maleável ao gesto pessoal. 

Mas a capacidade de sustentação depende de boas parcerias, de 

alguém que nos acompanhe em nossas buscas e se disponha a nos receber 

em nosso idioma pessoal – e Elsi era mesmo uma boa anfitriã, afinal precisava 

muito ouvir a voz de sua boneca: 

Franz Kafka não sentia mais o medo nem a inquietação 
do dia anterior. Não experimentava nada que não fosse 
serenidade e emoção. Ele havia escrito aquelas palavras 
tomado pelo magnetismo da história, entregue a cada 
sentimento que experimentava, e agora conseguia lê-las 
com a mesma devoção. O fundamental numa relação 
como aquela era cumplicidade (SIERRA I FABRA, 2006, 
pp. 61-62). 

Mas como escritor, cumpria-lhe a dura tarefa de encontrar um final para 

a história da boneca viajante. O sofrimento do ponto final, do abandono da 

espátula, de uma parte de si, a angústia do fim: “Franz Kafka olhou seus 

manuscritos. A construção, em que estava trabalhando quando encontrou Elsi, 

ainda por terminar. O processo, O castelo, O desaparecido... Sua obra não 

publicada, seu legado. Tão efêmero como seria sua vida” (SIERRA I FABRA, 

2006, p.103). A não ser por Elsi e as cartas de Brígida: 

Tocou as páginas. Acariciou as folhas de papel cheias de 
palavras corretamente escritas com sua letra bonita e 
miúda. Ele estava ali. De corpo e alma. O coração nu de 
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qualquer escritor. E, no entanto, de repente, a única coisa 
que tinha alguma lógica nas últimas semanas eram as 
cartas de Brígida a Elsi. Aqueles romances que nunca 
veriam a luz, que nunca seriam lidos, careciam de outro 
sentido que não fosse testemunhal, o de sua passagem 
pela vida e pelo mundo (SIERRA I FABRA, 2006, pp. 103-
04). 

Lembro-me aqui de um trecho de Winnicott (1983/1963, p. 168), no texto 

já citado aqui, “Comunicação e falta de comunicação levando ao estudo de 

certos opostos”: “No artista podemos detectar um dilema inerente, que 

pertence à coexistência de duas tendências, a necessidade urgente de se 

comunicar e a necessidade ainda mais urgente de não ser decifrado”. Tensão a 

ser sustentada durante toda vida, própria de sua tarefa de escritor...  

A última carta deu tanto trabalho como a primeira, escrita e reescrita 

muitas e muitas vezes, tanto que chegou a decorá-la: “- Agora sim ela [Brígida] 

é totalmente feliz – suspirou Elsi. ... - Não é a carta mais bonita que já leu?” 

(SIERRA I FABRA, 2006, p 109). Sim, a carta mais bonita, e Kafka, 

incorporando a voz da boneca viajante, tanto trabalhara para materializar essa 

beleza que sua mente, seu corpo e sua alma se esvaziaram – nem fome 

sentia, apenas leveza... 

3.5 Espaço terapêutico da escrita: processos singulares de constituição e 
funções de cuidado do ambiente 

Essa experiência curativa através da palavra escrita, os dramas e 

ansiedades vividos pelo visceral Kafka, tão bem retratados no livro “Kafka e a 

Boneca Viajante”, me remetem à minha prática clínica junto às pessoas que 

apresentam questões no processo de constituição de si como escritores e 

leitores. 

Neste subitem, vou chamá-las de Maria, numa referência ao curta 

nacional “Vida Maria”, de Márcio Ramos37. O filme traz a história da cearense 

Maria José, que é obrigada a abandonar os estudos para ajudar nas árduas 

tarefas diárias da família. Logo no início, vemos Maria, ainda pequena, 

deliciando-se com seu caderno, concentrada, aprendendo a escrever seu 

nome, mas logo é repreendida pela mãe, que ordena que abandone o caderno 

                                                 
37

 Premiado em vários festivais, entre eles melhor filme no Cine CE em 2007, acessível em 
http://www.youtube.com/watch?v=rcCAOUur2mg. 

http://www.youtube.com/watch?v=rcCAOUur2mg


116 

 

para buscar água e cuidar de outros afazeres: “Em vez de ficar perdendo 

tempo desenhando o nome, vá já lá pra fora arranjar o que fazer, tem o pátio 

pra varrer, tem de dar água para os bichos...”. Ramos mostra então a repetição 

desse triste ciclo em várias gerações dessa típica família do sertão nordestino. 

Obviamente, estamos diante de uma situação extrema, em que estão 

implicadas dinâmicas socioeconômicas graves e crônicas38, mas que guarda 

sim certa semelhança com os episódios que aqui relato no que diz respeito a 

ambientes falhos, à falta de interlocução ou de boas e potenciais parcerias em 

momentos fundamentais de entrada no universo letrado. 

Inicio então com uma situação bastante ilustrativa, trazida pela 

pesquisadora Maria, que, quando me procurou, dedicava-se ao seu doutorado. 

Em nossa primeira sessão, quando me falava de seus entraves para 

escrever, Maria me perguntou: “a escrita é menos afetiva, não?”. Embora 

intrigada, logo respondi: “penso que não. Podemos sim imprimir marcas de 

afetividade na escrita, mesmo a acadêmica, embora utilizando recursos 

diferentes daqueles utilizados em textos literários”. Inclusive, o tema de seu 

trabalho pedia essa marca expressiva, o que em alguns momentos do texto 

que trouxe para compartilhar comigo já se fazia presente, como fui lhe 

mostrando. Mas, em outros, o uso de palavras “difíceis”, mais formais, 

predominava, artificializando o dizer e indicando certo apego à ideia 

equivocada de que a escrita pediria, necessariamente, uma maior formalidade 

– são, na verdade, ideias que não raras vezes projetamos na materialidade que 

escolhemos para nos expressar e que não correspondem à sua realidade ou às 

suas possibilidades e aos seus limites reais. E isso estava contribuindo para 

                                                 
38

Segundo o relatório de 2012 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), organizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há no Brasil 12,9 milhões de pessoas analfabetas, 
sendo que, do total, 96,1% estavam na faixa etária de 25 anos. A região Nordeste é a que tem os piores 
índices, concentrando mais da metade dos analfabetos do país: 16,9% entre a população com mais de 
15 anos. As regiões Sul e Sudeste apresentaram taxas de analfabetismo de 4,9% e 4,8%, 
respectivamente. Na região Centro-Oeste, a taxa foi de 6,3%, enquanto, na região Norte, esse 
percentual foi de 10,2% (http://noticias.r7.com/educacao/noticias/brasil-tem-quase-13-milhoes-de-
analfabetos-numero-caiu-apenas-1-em-tres-anos-20120921.html - acessado em 08/08/2013). No que se 
refere à evasão escolar, dados do mesmo relatório revelam que um a cada quatro alunos que inicia o 
ensino fundamental no Brasil abandona a escola antes de completar a última série. A taxa é de 24,3%, 
terceira maior entre os 100 países com maior IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), só atrás da 
Bósnia Herzegovina (26,8%) e das ilhas de São Cristovam e Névis, no Caribe (26,5%). Na América Latina, 
só Guatemala (35,2%) e Nicarágua (51,6%) têm taxas de evasão superiores 
(http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-
100-paises-diz-pnud.htm - - acessado em 08/08/2013).  
 

http://noticias.r7.com/educacao/noticias/brasil-tem-quase-13-milhoes-de-analfabetos-numero-caiu-apenas-1-em-tres-anos-20120921.html%20-%20acessado%20em%2008/08/2013
http://noticias.r7.com/educacao/noticias/brasil-tem-quase-13-milhoes-de-analfabetos-numero-caiu-apenas-1-em-tres-anos-20120921.html%20-%20acessado%20em%2008/08/2013
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-100-paises-diz-pnud.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-100-paises-diz-pnud.htm
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impedir Maria de fluir no texto e de nele imprimir marcas pessoais de 

expressão, como se a palavra escrita fosse muito estranha a si, reavivando 

ainda a autoimagem de que seria inábil para escrever, abalando a confiança 

necessária para desenvolver seus projetos de trabalho, aprofundar questões e, 

neste momento, legitimar sua prática no universo acadêmico. 

Nosso encontro continuou, e fui pontuando esse estranhamento, 

procurando desmistificar essas ideias equivocadas, reapresentando o objeto 

cultural escrita. Até que Maria se lembrou de um momento bastante 

significativo de sua história. 

Ainda pequena, mas já sabendo ler e escrever, interessou-se por um 

livro infantojuvenil adotado nas escolas nos anos 1960/70, intitulado “Cazuza” 

(1976). Nele, o autor maranhense Viriato Corrêa rememora e relata com 

riqueza de detalhes o cotidiano de sua infância, em especial o ambiente 

escolar, a convivência e os conflitos com professores, colegas, etc.. 

Encantada com a possibilidade de também registrar o próprio dia a dia 

por escrito, Maria começou a fazê-lo, e isso em seu próprio volume do livro, 

misturando suas palavras às do personagem Cazuza. Porém, um dia, sua mãe 

“descobriu” seus escritos, e jogou tudo fora...: “acho que ela não gostou do que 

escrevi de nossa vida, dela...”. 

Há várias questões que podemos levantar nesse episódio. Começo pela 

proposição de Winnicott em relação ao ambiente. O autor ressaltou em suas 

obras o quanto o ambiente é determinante em todo o processo de 

amadurecimento, constituindo-se inicialmente, no momento de dependência 

absoluta, como uma parte do bebê, já que ele ainda não seria aparelhado para 

discernir um não-eu do eu. 

Um bebê é segurado, satisfatoriamente manejado, e isso 
aceito, é-lhe apresentado um objeto de tal modo, que sua 
experiência legítima de onipotência não seja violada. O 
resultado pode ser que o bebê seja capaz de usar o 
objeto e sentir-se como se esse objeto fosse um objeto 
subjetivo, criado por ele (WINNICOTT, 1967/1975, p. 
154). 

Depois, a partir das experiências com o comportamento adaptativo da 

mãe/ambiente, pode encontrar fora de si o que é necessário e esperado, 

desenvolvendo então a percepção objetiva, ainda que num movimento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantojuvenil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maranh%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viriato_Correia
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saudável de oscilação e trânsito entre o objeto subjetivo e o que é 

objetivamente percebido, que será mantido durante toda a vida, em especial, 

mais adiante, no campo cultural. 

Winnicott destacou também que, em certo momento, o bebê começa a 

olhar em volta, e quando vislumbra o rosto da mãe, na verdade, o que vê é ele 

mesmo: “a mãe está olhando para o bebê e aquilo com o que ela se parece se 

acha relacionado com o que ela vê ali” (WINNICOTT, 1975, p. 154, grifos do 

autor). Mas, caso a mãe reflita “o próprio humor dela ou, pior ainda, a rigidez de 

suas próprias defesas” (op. cit.), o bebê não receberia de volta o que estaria 

dando a ela, não vendo a si mesmo, o que, segundo o autor, poderia atrofiar a 

capacidade criativa: 

Assim, a percepção toma o lugar da apercepção39, toma o 
lugar do que poderia ter sido o começo de uma troca 
significativa com o mundo, um processo de duas direções 
no qual o auto-enriquecimento se alterna com a 
descoberta do significado no mundo das coisas vistas 
(WINNICOTT, 1967/1975, p. 155). 

O autor atribuiu ainda importância fundamental à experiência de 

mutualidade, ao começo da comunicação entre duas pessoas, que, para 

acontecer, também depende da capacidade de a mãe adaptar-se às 

necessidades do bebê, através de uma comunicação silenciosa durante os 

cuidados a ele dispensados, o que gera confiabilidade no ambiente. 

Destaca também em sua obra que, sendo o ambiente suficientemente 

bom ao nos receber, isso nos traz segurança e confiança para lidar, de modo 

criativo e pessoal, com os reveses da vida. E todo esse início é rememorado, 

revivido e atualizado em momentos fundamentais e/ou críticos ao longo do 

processo de amadurecimento. O aprendizado da escrita ou a entrada no 

universo letrado é certamente um deles. 

Voltando à Maria, sua memória de interlocução com Cazuza se tornou 

tão viva que buscou um volume do livro em uma biblioteca; folheando-o, 

reencontrou então estes dois trechos bastante contrastantes e que 

reafirmavam sua cumplicidade com o personagem (figura 5). 

                                                 
39

 O termo apercepção remete à criação no momento em que percebemos algo; ou seja, o objeto que 
está no mundo não é apenas percebido sensivelmente mas já nos aproximamos dele afetivamente, 
imprimindo-lhe algo de nosso, nossos sentimentos, juízos de valor, etc. 
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À esquerda, a descrição do ritual para o seu primeiro dia na escola; e à 

direita, a frustração diante da realidade: 

 

 

 Naquele dia tudo 

se juntava para me dar 

contentamento ao coração. Minha 

mãe caprichava em satisfazer a 

todos os meus desejos de criança. 

Além das calcinhas de menino, ela 

me fizera uma camisa igualzinha às 

camisas de meu pai, com punhos, 

abertura e colarinho. Havia ainda 

uns sapatos novos, um gorro azul 

com borda de seda e uma blusa à 

marinheira. E, mal me acabaram de 

vestir, pus-me a passear pela 

calçada de minha casa, cheio de 

mim como um pavãozinho que 

expõe o esplendor de suas penas 

bonitas (Corrêa, 1976, p. 28). 

A minha decepção 

começou logo que entrei. Eu tinha 

visto aquela sala num dia de festa, 

ressoando pelas vibrações de cantos, 

com bandeirinhas tremulantes, ramos 

e flores sobre a mesa. Agora ela se 

me apresentava tal qual era: as 

paredes nuas, cor de barro, sem coisa 

alguma que me alegrasse a vista. 

Durante minutos fiquei zonzo, como a 

duvidar de que aquela fosse a casa 

que eu tanto desejara. E os meus 

olhinhos percorriam os cantos da sala, 

à procura de qualquer coisa que me 

consolasse. Nada. As paredes sem 

caiação, a mobília polida de preto – 

tudo grave, sombrio e feio, como se a 

intenção ali fosse entristecer a gente 

(Corrêa, 1976, p. 28). 

Figura 5: ilustrações e trechos do livro “Cazuza”, de Viriato Corrêa. 

Conversamos então sobre a qualidade potencial dessa primeira parceria 

com o personagem, sua cumplicidade com ele, que lhe despertou o desejo e a 

necessidade de também registrar suas inquietações por meio da palavra 

escrita. Mas que teria sido interrompida pelo olhar enviesado da mãe sobre 

essa “troca significativa com o mundo” – bem diferente, por sinal, da atitude da 
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mãe de Elsi, que apenas testemunhou a brincadeira com as cartas de 

Kafka/Brígida. 

Mas talvez, neste momento de reconstrução do passado, tenha sido 

ainda mais fundamental o fato de o sintoma que se apresentava na escrita – 

pouca segurança e liberdade para se expressar com suas palavras, imagem 

cristalizada de incapacidade para usar a escrita, gerando um texto com pouca 

pessoalidade – ter encontrado um espaço para ser comunicado. Comunicação 

é, por sinal, outro aspecto fundamental da teoria winnicottiana, tanto que, para 

o autor, saúde não quer dizer ausência de sintomas. Na verdade, sintomas são 

tentativas de comunicar que algo não vai bem, são pedidos de ajuda. Assim, 

quando o paciente busca se comunicar por meio de sintomas, significa que tem 

esperança de ser ajudado, recuperando a possibilidade de realizar potenciais, 

para que possa contribuir de modo pessoal e ético com o mundo que 

compartilhamos com os outros. 

Essa possibilidade de comunicar reavivou em Maria memórias de 

constituição, a partir das quais pudemos desmistificar ideias pré-concebidas e 

equivocadas sobre o escrever que não favoreciam a realização de seu projeto 

de trabalho. Interessante que uma dessas ideias dizia respeito justamente ao 

traço que fora obturado pelo ambiente (mãe/adulto letrado) nos primórdios de 

sua constituição como escritora – o uso da escrita para contar coisas de sua 

vida, coisas de ordem afetiva, como fazia Cazuza. 

Certamente, em sintonia com o personagem, Maria poderia também ter 

registrado a hostilidade de sua casa, a não receptividade ao seu gesto pessoal, 

a frustração diante de uma realidade sombria em contraste com a vivacidade 

com que se entregara às primeiras palavras... 

Penso então o quanto a forma como as crianças são recebidas, vistas e 

enunciadas no início do processo de letramento pode determinar a relação que, 

no decorrer da vida, vão manter com suas produções escritas. E isso é muito 

sério. 

Trago então outra situação, vivida com a garotinha Maria, que atendi em 

minha clínica. Os pais me procuraram por sugestão da escola, com a 

suposição de que ela teria dificuldades específicas para aprender a ler e 

escrever, estando inibida e defasada em relação ao restante do grupo. 
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Vejamos este trecho de relatório, em que a professora apresentava a 

aluna a seus pais, que o compartilharam comigo (grifos meus): 

Apesar de ter melhorado em relação ao período anterior, Maria 
ainda cometeu erros de ortografia, relacionados às questões já 
trabalhadas, como, o uso do C e QU; M e N ou do til para nasalizar 
vogais. Diversas vezes, omitiu ou trocou letras, escrevendo, por 
exemplo, BISICLETA para BICICLETA. Também continuou 
apresentando erros na separação das palavras, por exemplo, 
escrevendo OU TRO para OUTRO, CHASCI para JÁ SEI, RE 
BANHO para REBANHO. Ao rever seus textos precisa que 
indiquemos onde há erros. Em algumas ocasiões é capaz de 
corrigi-los, mas em outras só o faz com apoio de um adulto. 

Revelo então a idade de Maria: 7 anos. Ou seja, todos os chamados erros 

ainda cometidos, como omissões, trocas, segmentação de palavras, são 

lógicos e só mostravam que essa garotinha estava em franco e saudável 

processo de apropriação da escrita. Temos o exemplo de representação 

múltipla em bisicleta e chasci – neste último, aliás, Maria experimenta usar o 

SC, indicando que tem conhecimento da existência dessa possibilidade para o 

fonema /S/. Na verdade, trata-se de certa sofisticação no uso do objeto escrita, 

mas que não foi valorizado no relatório. Em re banho, temos a experimentação 

em relação a como segmentar as palavras na escrita, lembrando que a palavra 

banho existe; o mesmo acontece em ou tro – ou é palavra, bem comum, por 

sinal40. 

Embora a escrita não seja transcrição da oralidade, guardando suas 

especificidades, há sim um momento inicial de apreensão em que é 

absolutamente natural que a criança tome a fala como referência para 

escrever, o que leva justamente ao que Maria vinha fazendo, experimentar 

segmentações. Mas ela já tinha conhecimento de que, na escrita, ao contrário 

da oralidade, há blocos de palavras. 

                                                 
40

 Para saber mais, cf. FERREIRO e TEBEROSKY (1999). Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: 
Artmed Editora; SOARES, M. (2004). “Alfabetização e Letramento: caminhos e descaminhos”, Artigo 
publicado pela revista Pátio – Revista Pedagógica de 29 de fevereiro de 2004, pela Artmed Editora, 
disponível em http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40142/1/01d16t07.pdf. - 
acessado em 15/03/2014. E ainda: MASINI, L. (1987). “Cenhamepani: o contexto da escrita”. Revista 
Distúrbios da Comunicação, v. 2, n. 3/4.  
 

http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40142/1/01d16t07.pdf.%20-%20acessado%20em%2015/03/2014
http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40142/1/01d16t07.pdf.%20-%20acessado%20em%2015/03/2014
http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/issue/view/763
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Ou seja, há lógica no que foi apressadamente classificado como “erro” e 

uma grande evolução dessa garotinha que, de fato, tinha no início uma 

verdadeira aversão pelas letras. 

Qual o problema de, com 7 anos, necessitar da mediação/parceria de um 

adulto para ir adiante na construção desse conhecimento? Não seria essa uma 

função de cuidado a ser exercida pelo professor, adulto letrado? 

Aliás, na ocasião desse relatório, Maria estava se mostrando muito atenta 

e curiosa em relação às regularidades da escrita, fazendo perguntas como: 

Como faz o ‘man’, de mandão? Dente é junto ou separado? Mãe escreve com 

acento ou com til? Vovó tem dois acentos no ‘o’? ‘Elas’ tem acento no e? Mas 

isso ficou de fora do relatório escolar, o que leva a pensar que ou a professora 

não estava conseguindo observar essas qualidades em Maria, mais 

preocupada em diagnosticá-la, presa ao que considerava “erros” e a certa 

imagem que criara de sua aluninha, sem perceber que ela já estava indo 

adiante, superando sua inibição inicial; ou Maria não estava sentindo a sala de 

aula como um espaço de confiança em que pudesse revelar suas dúvidas e 

essa condição para o aprendizado. 

Interessante destacar ainda que em todo relatório não havia qualquer 

exemplo de produção completa da Maria, nenhum texto ou referência a suas 

capacidades de usar a escrita em situações concretas de comunicação, como 

neste bilhete que produziu comigo, em que mostrava essa competência (figura 

6). 

 

Figura 6: vinheta clínica - reprodução de manuscrito de Maria. Transcrição: Bia 

Fabiane só você vai ganhar na clace um presente não conta para niguem ta. 
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Tendo então Winnicott como referência, reafirmo que a maneira como 

recebemos crianças, adolescentes e adultos no universo letrado, que significa 

tanto lhes ofertar provisões como aceitar o que têm a oferecer no momento, a 

maneira como olhamos suas produções, que são algo de si, possibilitando ou 

não o autoenriquecimento e a descoberta do potencial da linguagem escrita, 

podem contribuir ou não para um desenvolvimento saudável no processo de 

letramento. 

Penso que se a intervenção fonoaudiológica, que aqui denomino campo 

potencial de experimentação da linguagem, seguir o caminho da 

reapresentação do objeto escrita, de modo que as pessoas possam refazer o 

processo, podendo viver o tempo da onipotência, tendo sustentadas suas 

frustrações diante do não saber, podem chegar a usar o objeto escrita, nele 

imprimindo marcas pessoais de expressão e não apenas submetendo-se a 

suas leis de organização ou apegando-se a mitos do bem escrever que não 

correspondem à realidade desse objeto. 

Mas o que seria usar o objeto cultural escrita? 

3.6 Uso do objeto na perspectiva winnicottiana 

“... Talvez o maior cumprimento que podemos receber [é] se formos 

tanto encontrados quanto usados” (WINNICOTT, 1968b/1994, p. 181). Neste 

texto, o próprio Winnicott procura desvendar essas palavras por ele ditas em 

uma conferência41, em especial o termo uso, indicando o quanto essa 

formulação é complexa e exige um bom tempo de reflexão. 

Tendo em mente a situação clínica psicanalítica, pergunta: “como pode o 

sujeito vir a ser capaz de usar o objeto [analista/ análise], e ser usado?” 

(WINNICOTT, 1968b/1994, p. 183) – referindo-se, aqui, à capacidade de “situar 

o analista fora da área de fenômenos subjetivos” (WINNICOTT, 1968c/1994, 

172, grifos do autor). Para responder a essa questão, há um aspecto 

fundamental da obra de Winnicott que necessita ser elucidado e que diz 

respeito à maneira como entende agressividade, contrapondo-se à formulação 

habitual de que haveria uma fusão das pulsões libidinais e agressivas, instinto 
                                                 
41

 Trata-se de palestra proferida na Sociedade Psicanalítica de Nova Iorque, em novembro de 1968, 
quando enunciou o conceito “uso de um objeto”, depois publicado no International Journal of Psycho-
Analysis, 50 (1969) e, mais adiante, com algumas modificações, em Brincar e Realidade (1971) (ORG., 
1994, p. 170). 
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de vida e de morte. O autor adverte que há uma fase anterior a essa, em que o 

termo fusão não caberia, já que o bebê estaria em unidade com a mãe, como 

vimos anteriormente: “Neste estágio inicial vitalmente importante, a qualidade 

viva ‘destrutiva’ (...) do indivíduo é simplesmente um sintoma de estar vivo e 

nada tem a ver com a raiva desse indivíduo com as frustrações que pertencem 

ao encontro do princípio da realidade” (WINNICOTT, 1968d/1994, p. 186). 

Seria algo como uma “pulsão combinada amor-conflito”, uma unidade primária 

que “surge no bebê pelo processo maturacional natural” (WINNICOTT, 

1969/1994, p. 190). 

Nesse início de vida, portanto, “essa premência destrutiva” é, na 

perspectiva do autor, vitalmente positiva e tem como função a objetivação do 

objeto, que então, sobrevivendo a essa destruição, conduziria à possibilidade 

de usá-lo: 

A sobrevivência do objeto conduz ao uso do objeto e, isto, 
à separação de dois fenômenos: 
1. Fantasia, e 
2. Colocação real do objeto fora da área e projeções 
(WINNICOTT, 1968d/1994, p. 186). 

Mais uma vez, Winnicott destaca a função constitutiva do meio ambiente 

facilitador - embora a pulsão seja potencialmente destrutiva, se vai ser 

destrutiva ou não depende da reação do objeto: “o objeto sobrevive, isto é 

mantém o seu caráter, ou reage?” (WINNICOTT, 1969, p. 190, grifos do autor). 

No primeiro caso, de provisão ambiental, há uma fantasia contínua e 

inconsciente de destruição: 

Aqui podemos utilizar o conceito de reparação kleiniano, 
que vincula o brinquedo e o trabalho construtivos com 
este pano de fundo de fantasia (inconsciente) de 
destruição ou provocação (...). Mas a destruição de um 
objeto que sobrevive, que não reagiu nem desapareceu, 
conduz ao uso (WINNICOTT, 1969/1994, p. 190, grifos do 
autor). 

Mas no segundo caso, quando o padrão ambiental é de reação ou de 

retaliação, o bebê “acha que a reação partida do meio ambiente é a realidade 

do que deveria ser o seu próprio impulso provocativo (ou agressivo, ou 

destrutivo)”; e sendo assim, não poderá experienciar essa “raiz pessoal para a 

agressão ou fantasia destrutiva, e, portanto, nunca poderá convertê-la na 
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destruição de fantasia inconsciente do objeto libidinalizado” (WINNICOTT, 

1969/1994, p. 190). 

Para melhor compreendermos a ideia de uso, precisamos ainda retomar 

outra, anterior em termos de processo de constituição, que diz respeito à 

relação com objetos. Ou seja, Winnicott faz uma diferenciação entre 

relacionamento e uso, destacando que a passagem de um momento a outro 

depende de um meio ambiente facilitador, não sendo, portanto, uma 

capacidade inata: “as mães, tal como os analistas, podem ser boas ou não 

suficientemente boas; algumas podem e outras não podem fazer o bebê passar 

do relacionar-se para o uso” - embora, como adverte, o primeiro se configure 

como um fenômeno do sujeito, sendo o objeto, aqui, um feixe de projeções, 

diferentemente do segundo, o uso, em que o objeto é necessariamente real, 

fazendo parte então da realidade compartilhada, implicando já uma mudança 

para o princípio de realidade (WINNICOTT, 1968c/1994, pp. 172-73). 

Pontalis (2005), no livro “Entre o sonho e a dor”, no capítulo dedicado à 

discussão sobre o self (“Nascimento e reconhecimento do ‘self’”), contribui 

imensamente para a difícil compreensão dessa distinção, e passagem, entre 

relacionamento e uso, caracterizando quatro tempos: 

Primeiro tempo: o objeto, se é que se pode falar de objeto 
nesse estágio, é primeiro “criado” pela criança 
(criatividade primária, segundo Winnicott). Não tem 
existência independente. É “objeto subjetivo”. (...). É o 
tempo do que Freud designou como “vivência da 
satisfação”, do que Winnicott chama a dependência 
absoluta do bebê. Vê nele o núcleo da onipotência, que é 
uma etapa necessária (PONTALIS, 2005, pp. 192-93). 

Para caracterizar o objeto subjetivo, lembra o conceito de primeira 

mamada teórica, desenvolvido por Winnicott, que diz respeito à condição da 

mãe de colocar o seio no lugar e na hora certos em que o bebê estaria pronto a 

criá-los. 

Já o segundo tempo seria marcado pela integração progressiva do eu da 

criança, correlata à constituição de um objeto exterior e que seria, na 

perspectiva winnicottiana, o núcleo da relação objetal, que sempre conservaria 

a marca do primeiro tempo: “ou seja, no nível das relações objetais, o objeto é 

essencialmente definido como feixe de projeções e como polo de 
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identificações: o sujeito investe o objeto que sempre pode voltar a ser parte do 

eu, objeto narcísico (PONTALIS, 2005, p. 193). 

O terceiro tempo seria o da constituição do objeto transicional, já 

descrito neste capítulo: e que é “ao mesmo tempo eu e não-eu, a mãe e um 

objeto bem real, diferente da mãe” (PONTALIS, 2005, p. 193); paradoxo aceito 

e não questionado - o bebê cria o objeto que já estava lá para ser criado e para 

que se torne afetivamente investido, de amor e ódio, criação e destruição. 

Por fim, o quarto tempo encontraria seu “protótipo no objeto transicional 

e sua especificidade na capacidade de modificar o ‘dado’ e transformá-lo em 

‘criado’” (PONTALIS, 2005, p. 193). 

Nas palavras de Winnicott (1968c/1994, p. 174), há, pois, entre o 

relacionamento e o uso “a colocação, pelo sujeito, do objeto fora da sua área 

de controle onipotente, isto é, a percepção que o sujeito tem do objeto como 

fenômeno externo, não como entidade projetiva, e, na realidade, o 

reconhecimento dele como uma entidade por seu próprio direito”. 

E aqui entra novamente a forma bastante peculiar como Winnicott 

entende o potencial de destruição. Diz ele: “A mudança do relacionar-se para o 

uso significa que o sujeito destrói o objeto” – que, como vimos, deve então 

sobreviver a essa destruição: 

O sujeito diz ao objeto: “Destruí você” e o objeto acha-se 
lá para receber a comunicação. A partir daí, o sujeito diz: 
“Alô, objeto! Destruí você. Amo você. Você tem valor para 
mim por sobreviver à minha destruição de você. Enquanto 
estou amando você, estou o tempo todo destruindo você 
na fantasia (inconsciente)”. Aqui começa a fantasia para o 
indivíduo. O sujeito pode agora usar o objeto que 
sobreviveu. É importante notar que não se trata apenas 
de o sujeito destruir o objeto porque este está situado fora 
da área de controle onipotente. É igualmente importante 
enunciar isto ao contrário e dizer que é a destruição do 
objeto que o situa fora da área de controle onipotente 
do sujeito. Destas maneiras, o objeto desenvolve sua 
própria autonomia e vida, e (se sobrevive) contribui para o 
sujeito, de acordo com suas próprias propriedades 
(WINNICOTT, 1968c/1994, p. 174, grifos meus). 

Então, como vimos claramente nas Marias aqui retratadas, a 

consequência das falhas ambientais que dificultariam o trânsito entre 

relacionamento e uso de objeto seria uma inibição do gesto criativo. 
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Lembrando, como apontei anteriormente, que esses momentos iniciais 

de relação com o objeto são atualizados ao longo do processo de 

amadurecimento, diante de tarefas cruciais, penso que a pesquisadora Maria 

trazia a lembrança de um ambiente que a teria retaliado por expor suas falhas 

– como consequência, a inibição ganhou espaço justamente na materialidade 

usada para expressá-las, perpetuando-se e obturando seu dizer pessoal, 

mesmo na idade adulta, quando buscava realizar um novo projeto acadêmico. 

É bem provável que as outras experiências que viveu com a apropriação da 

linguagem escrita não tenham sido favoráveis – mesmo que tenha 

desenvolvido habilidade para escrever, a relação que mantinha com esse 

objeto era, primordialmente de frustração, falta de intimidade e, por vezes, de 

sofrimento. 

A garotinha Maria vinha recebendo do ambiente escolar um olhar de 

desconfiança sobre sua capacidade de aprender, apegado à ideia de que suas 

produções apresentavam muitos “erros”, indicando a existência de uma 

suposta patologia, um equívoco, como vimos – certamente, esse olhar 

enviesado de um adulto significativo a estava inibindo, em especial, na sala de 

aula. Contava, porém, com pais em condições de questionar a visão da escola, 

subsidiados pelo trabalho clínico que vínhamos realizando, o que muito 

contribuiu para Maria ir adiante, superando seus entraves iniciais. 

Na verdade, as Marias caminhavam saudavelmente no processo de 

“destruir” os objetos: tanto o próprio ambiente, emoldurando com palavras suas 

possíveis falhas, quanto à escrita, brincando com a regularidade ortográfica, 

experimentando novas combinações, transitando entre romper com a tradição, 

com as regras e delas se apropriar – mais um paradoxo winnicottiano, por 

sinal. Era preciso então que os ambientes/objetos lessem os sintomas de outra 

perspectiva, desvendando o que comunicavam, ajudassem a sustentar tensões 

e sobrevivessem a esse ímpeto destrutivo, sinônimo de vitalidade, base do ser 

criativo. 

Ambas puderam então ressignificar essas histórias desfavoráveis, em 

um ambiente/espaço potencial favorável para a realização de seus projetos de 

escrita, ou, na perspectiva de Winnicott, para retomar o caminho em direção ao 

uso desse objeto. 
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3.7 Constituição da linguagem escrita e as primeiras relações de objeto 

Ambientes mais hospitaleiros, mais empáticos, com abertura para ouvir 

as crianças, aceitar o que têm a ofertar e lhes oferecer respostas e desafios a 

partir do lugar em que se encontram no processo possibilitam a constituição 

saudável e criativa da linguagem escrita. Mas o que seria essa constituição 

saudável e criativa? 

Fazendo uma analogia com essa teorização de Winnicott, diria que a 

constituição da linguagem escrita refaz o caminho das primeiras relações de 

objeto. 

No primeiro momento, a criança vive então uma saudável e constitutiva 

indiferenciação com o objeto cultural escrita, com o qual está unida - da mesma 

maneira como ocorre entre bebê e sua mãe, representante primeira do 

ambiente externo/realidade compartilhada/outro, que é vista pelo bebê como 

extensão de si. 

Esse primeiro tempo se manifesta nos rabiscos, no lápis correndo solto 

pelo papel, nas letras misturadas, nessa invenção de uma língua própria, sem 

qualquer preocupação em ser compreendido pelo outro, mesmo que a ele se 

dirija – é só fruição. Também observamos esse fenômeno na leitura, quando as 

crianças vão virando as páginas dos livrinhos e inventando histórias a partir das 

imagens, sem qualquer preocupação em ser fidedignas. 

Iniciamos, pois, subvertendo a ordem, rompendo o sentido original, algo 

que caracteriza todo e qualquer processo genuinamente criativo, que é sempre 

insubmisso. Nestes primórdios, ainda não há eu/outro, ou criança/objeto 

escrita, tudo é uma coisa só – a criança se mistura a esse objeto, que se 

mostra então maleável e receptivo ao seu gesto pessoal. Como nestas 

produções da Carol (figura 7). 
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      Produção 1: 2-3 anos       Produção 2: 4 anos               Produção 3: 5 anos 

Figura 7: reproduções de manuscritos da Carol ao longo dos anos. 

Este momento é fundamental, precisa ser vivido, é um momento de 

onipotência em que prevalece a ilusão de total controle sobre o objeto ou sobre 

o ambiente. Os adultos letrados aqui se fazem presentes em silêncio, apenas 

como testemunhas, sem interferir, permitindo a vivência dessa ilusão de 

onipotência, que é constitutiva. 

Em um segundo momento, depois dessa intensa experimentação, a 

criança começa a se distanciar um pouco e vai percebendo que as letras 

servem a algum propósito, que são lidas, a partir delas se criam sentidos - 

passa então a formular hipóteses, construir raciocínios, por vezes, as crianças 

pedem ajuda para aprender a escrever seus nomes e o fazem copiando as 

letras até decorar a ordem correta de grafá-las (figura 8). 

Aqui, os adultos já começam também a exercer outro papel: já podem 

apresentar, sempre em pequenas doses e de acordo com a necessidade da 

criança, algumas regularidades, como a ordem de colocação das letras no 

espaço, ou a própria existência de uma variedade de letras. Têm como função 

de cuidado ofertar provisões de acordo com as condições singulares de cada 

criança em absorvê-las, ou delas se alimentar, usufruir.  

A criança começa a perceber que aquele objeto não está assim tão a 

seu dispor, que tem regras, leis, que é preciso conhecê-las para que possa 

fazer parte da comunidade de usuários da escrita. 
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Produção 4: 6-7 anos de idade 

Figura 8: reprodução de manuscrito da Carol.   

Momento delicado este, pois o excesso de interferência, a pressa em 

“contar” para a criança como esse objeto funciona em sua totalidade pode 

desvitalizá-la, ou desiludi-la muito rapidamente, levando-a a internalizar a ideia 

de que não é capaz de apreendê-lo, de usá-lo – como acontecia com a 

garotinha Maria. 

De fato, a realidade da escrita que começa a ser percebida pela criança 

pode tanto levar a frustrações, que afastam do objeto, pelo sentimento de 

incapacidade, quanto a um excesso de submissão, que obtura o gesto pessoal 

e criativo – como vinha acontecendo, por sinal, com a pesquisadora Maria. 

Quando lhe perguntei de suas outras experiências com a escrita, novamente 

trouxe uma lembrança nada alentadora: seu orientador de mestrado costumava 

reescrever todo o texto, sem que ela conseguisse reagir, apenas se submeter, 

já que não se percebia com competência para realizar a tarefa. 

Outra falha ambiental, que pode afastar da escrita como possibilidade de 

expressão, é sobrepor a regularidade e artificializar a construção do texto. Um 

exemplo: um garoto de 12 anos me pediu ajuda para realizar o seguinte 

exercício escolar: escreva sobre seu esporte predileto usando três predicados 

verbo-nominais – a ideia da professora era certamente treinar esse conteúdo 

gramatical. Mas alguém já escreveu assim, pensando apenas em encaixar 

determinada estrutura gramatical, sem qualquer intenção comunicativa 

concreta, que não o mero treinamento? Esse tipo de exercício pode sim levar à 

imagem equivocada de que a escrita seria mais artificial do que a oralidade – 

ideia, por sinal, trazida pela pesquisadora Maria e por tantos outros com quem 

trabalho, crianças, adolescentes e adultos. 
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Trata-se de uma forma de apresentar o objeto, supervalorizando a 

regularidade em detrimento do sentido de escrever, ainda muito presente no 

ambiente escolar, que muitas vezes gera tamanha aversão, ou afastamento de 

situações sociais letradas, a ponto de levar muitos profissionais a diagnosticar 

quadros patológicos inexistentes. Obviamente, se a materialidade me é 

apresentada como pouco maleável, massa dura e impenetrável, como posso 

me apropriar de suas possibilidades e aceitar seus limites ou, ainda, usá-los a 

favor de minha expressividade? 

A função da regularidade (convenção ortográfica, regras gramaticais, 

léxico, características dos vários gêneros discursivos, etc.) é favorecer o 

terreno comum de interlocução, que nos traz o sentimento de pertencer a um 

grupo, a uma comunidade, compartilhando algo comum, em um diálogo que 

não tem fim. E esse algo comum está em constante transformação – está em 

disponibilidade para ser recriado por nós, usuários ativos de nossa língua. 

Mas será que atingimos definitivamente essa condição ou oscilamos 

permanentemente entre os quatro tempos da experiência com objetos, como 

sistematizado por Pontalis (2005)? 

Sim, oscilamos, transitamos, revivemos esses tempos a cada novo 

projeto de trabalho a que nos dedicamos, e continuamente necessitamos de 

ambientes, de outros significativos que contribuam para o atravessamento 

desse processo. Funções de cuidado podem ser assim internalizadas. Relemos 

nossos escritos com outros olhos, embora com nossos mesmos olhos, 

conseguimos então observar em que aspectos estão falhos, necessitando de 

mais aprimoramento. Em outros momentos, brigamos com as limitações 

próprias da realidade da escrita, até que possamos aceitá-las e usá-las a favor 

de nossa expressividade singular, discernindo de nossas próprias limitações. 

Não raras vezes, nos surpreendemos com nossa capacidade de compor 

frases, por vezes desconhecida, ou nos decepcionamos com a quantidade de 

folhas descartadas, de riscos e rabiscos. Até que, mais desprendidos, 

aceitamos a ideia de fim, grafamos o ponto final e vamos adiante, agora mais 

fortalecidos pelo embate, com registros de memória que, acionados, nos 

possibilitam um novo início. 
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Capítulo 4.  
Marion Milner, destinos do criar 

Talvez a maioria das pessoas esqueça o momento em que 
o "poeta" original que há dentro de cada um de nós criou o 
mundo exterior, para nós mesmos, encontrando então o 
que é familiar no que não é familiar; ou então, esses 
momentos ficam guardados em algum lugar secreto da 
memória, por serem muito semelhantes a visitas de 
deuses (MARION MILNER, 1952a/1991, p.94). 

Como Winnicott, Marion Milner também era psicanalista membro do 

Grupo Independente (Middle Group) da Sociedade Britânica de Psicanálise. 

Aos 18 anos de idade, quando foi contratada para ensinar um garoto 

canadense de 7 anos a ler, formulou a seguinte questão: Do que necessitamos 

para aprender? Precisamos lançar mão de alguma “brincadeira concentrada”, 

responde; não qualquer tipo de brincadeira, “mas sim uma em que se utilizem 

materiais especiais, de modo que a brincadeira funcione de verdade” (MILNER, 

1991, p.14). 

Na ocasião, sua preocupação se dirigia a crianças. Mais tarde (1933), já 

como psicóloga, questões de aprendizagem voltaram a lhe interessar, agora 

tendo como tarefa investigar o sistema educacional de uma escola ortodoxa 

voltada a moças (Girls Public Day School Trust)42. Para tanto, decidiu começar 

pesquisando por que algumas delas não estavam se beneficiando desse 

sistema. Ou seja, buscava “diagnosticar os fatores que influíam nas 

dificuldades das moças...” (1991, p. 15), que eram então qualificados como 

“preguiça mental”, “desobediência” e afins43. 

Mesmo que, nesse momento de seu percurso, Milner ainda não 

contasse com todos os instrumentos e referências que foi articulando em sua 

atividade profissional como psicanalista, já se desenhavam aqui os primórdios 

de seu pensamento, marcado pelo interesse em compreender a relação entre o 

trabalho criativo e o brincar, o problema da simbolização (encontrar o familiar 

no não familiar) e os tipos diferentes de concentração. No caso das moças, 

como fatores impeditivos para uma aprendizagem plena, Milner apontou a 

                                                 
42

 Essa experiência deu origem ao livro The Human Problem in Schools, publicado em 1938. 
43

 Certamente, hoje essas moças seriam diagnosticadas como disléxicas, portadoras de TDAH ou de 
problemas no processamento auditivo central e outros distúrbios da moda... 
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imposição de padrões, interferências e expectativas exageradas dos pais em 

relação ao desempenho escolar e também um sentimento, em particular por 

parte de uma das moças, de que “as exigências adultas eram uma tentativa de 

fazê-la moldar-se a um padrão de personalidade completamente estranho à 

sua natureza” (MILNER, 1991, p. 16). 

Nesses primórdios, outra preocupação marcante do pensamento de 

Milner foi tomando forma: “o problema de como confiar – de modo verdadeiro – 

no ‘inconsciente’, confiar no vazio, no branco, confiar naquilo que parece não 

estar ali”. Sim, no princípio de tudo, o caos. Sem essa confiança, forças 

invisíveis internas não podem fazer seu trabalho, e permaneceríamos então 

cindidos, impossibilitados de integrar opostos ou dominados “pela falsa 

oposição entre os deuses da luz e das trevas...” (MILNER, 1991, p. 17)44. 

Ainda preocupada em entender o problema das garotas nas escolas, 

Milner começou a se aprofundar na psicanálise, através de sua análise 

freudiana pessoal e também do estudo de autores como Melanie Klein e 

D.W.Winnicott, chegando inclusive a frequentar a clínica para mães e bebês do 

pediatra e psicanalista. Nessa ocasião, passou a se dedicar a outra atividade 

que viria a se tornar fonte inspiradora de suas investigações e que deu origem 

ao livro On Not Being Able to Paint (1950) - o desenho: 

Eu queria explorar a natureza da capacidade que a mente 
de cada pessoa tem de produzir retratos tão significativos, 
sem qualquer consciência do significado, feitos a rigor em 
um clima de brinquedo, fosse qual fosse o meio que 
porventura escolhesse. (...) Pensei que, ao explorar uma 
atividade na qual eu fracassaria em aprender o que eu 
queria aprender, poderia também descobrir algo do que 
sentia estar sendo negligenciado no sistema escolar 
(MILNER, 1991, p.18). 

Como compreender a frustração alheia diante da incapacidade de 

realização sem viver esse sentimento no próprio corpo? As reflexões de Milner 

ganham sentido, ampliam-se ou, antes, são engendradas em sua experiência 

pessoal com o fracasso. 

Milner utilizava o método do rabisco; ou seja, rabiscava o papel 

concentrando-se em um sentimento específico. Supunha então que um bom 

                                                 
44

 Essas formulações foram feitas no livro An Experiment in Leisure, publicado em 1937, mas 
desaparecido da gráfica em 1940 por conta dos bombardeios em Londres. 
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desenho poderia ser a expressão genuína de um estado de alma. Assim, 

esperava que em um momento de frustração, por exemplo, o desenho surgisse 

“caótico”, com “coisas despedaçadas”: “Ao invés, o que surgiu foi uma figura 

dotada de um alto grau de organização”... (MILNER, 1991, p. 19). 

A surpresa diante dessa contradição foi se repetindo em outras 

situações. Utilizando o mesmo método dos rabiscos, tentou fazer com que mão 

e olhos ficassem livres, mas mantendo a mente fixada em algo do exterior que 

desejasse reproduzir no papel, como uma bela paisagem: “Para minha grande 

surpresa, o que emergiu de minha primeira tentativa foi exatamente o oposto 

da cena pacífica que eu estava contemplando; na verdade, o que surgiu foi 

uma imagem de destruição total” (MILNER, 1991, p. 19). 

Mas Milner não se ateve, neste momento, ao significado dessa 

contradição em termos psicanalíticos. Antes, buscou enfrentar problemas de 

perspectiva – e suas relações com separação e distância - e de contorno 

visual, levando à questão dos limites. Em relação a este aspecto, incomodava 

Milner a artificialidade do contorno, o esforço para distinguir as bordas dos 

objetos como forma de defesa do medo gerado por um amplo foco de atenção. 

Buscando se libertar dessa artificialidade, ou desse “negócio inflexível” 

de “encarcerar um objeto e mantê-lo em seu lugar”, experimentou certa vez 

esboçar no papel duas jarras que se encontravam sobre a mesa, jogando com 

os contornos, deixando que brincassem e enfrentando “a necessidade 

emocional de aprisionar rigidamente os objetos dentro deles mesmos”: “O 

contorno representava o mundo dos fatos, de objetos sólidos palpáveis. 

Agarrar-se a ele protegeria indubitavelmente a pessoa contra o outro mundo, o 

mundo da imaginação” (MILNER, 1991, p. 20). 

Bloqueios na criatividade continuaram a ser profundamente rastreados 

por Milner, contando para isso muito mais com a interlocução com artistas, 

como Willian Blake, do que com psicanalistas, a exceção de Winnicott. Nesse 

contexto, a dúvida também ganhou peso em suas investigações. Em 1942, 

escreveu seu primeiro artigo como aluna da British Psycho-Analytical Society, 

denominado “A capacidade infantil para a dúvida”. Dirigido a educadores, 

discorre sobre a dúvida como tendo a significação de aceitação do vazio, do 

não saber e o valor da experiência na formação da pessoa, levando à 

diferenciação entre realidade interna e externa. 
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Também em 1942, escreve outro artigo, intitulado The Toleration of 

Conflit, que, depois, relacionou ao anterior, destacando o quanto o conflito é 

essencial à vida humana, tanto no que se refere ao mundo interno quanto na 

relação com o meio ambiente. Sendo assim, antes de eliminá-lo, devemos 

buscar a tolerância do conflito para o viver saudável, desenvolvendo então a 

capacidade de suportar as tensões da dúvida. 

Em sua crítica aos métodos de ensino, ela questiona o quanto, 

justamente por penalizar o não saber, acabam por dificultar o conhecimento da 

realidade psíquica, que, para ser vivido como processo, e alcançado, necessita 

do desenvolvimento da capacidade de tolerar a dúvida: “Talvez não seja nada 

encorajador aferrar-se às certezas, que interferem no aprendizado das 

experiências plenas” (MILNER, 1942/1991, p. 26). 

Afirma também a possibilidade de “uso criativo do conflito” em um 

processo terapêutico. A tolerância à dúvida também seria um dos aspectos que 

nos levaria à descoberta da vida interna, o que implica tolerar o choque entre 

nossos desejos e crenças com os de outras pessoas, forçando-nos a buscar 

alguma forma de expressá-los pela simbolização da experiência: “Esta 

capacidade simbolizante que a mente possui, sua infinita habilidade para 

utilizar metáforas a fim de expressar realidades psíquicas, flui em uma torrente 

poderosa que tem muitas ramificações: o brincar imaginário à infância, a arte, 

os rituais simbólicos, a religião”(MILNER, 1942/1991, p. 25). 

Nesse contexto, a palavra seria um meio privilegiado de expressão para 

a maioria de nós, possibilitando a construção de uma ponte sobre o “fosso que 

separa as realidades interna e externa”. Mas não garantiria a ausência de certa 

confusão original entre as duas realidades:  

Uma criança não nasce sabendo que o que está se 
passando em sua própria mente e aquilo que ela vê no 
mundo externo são espécies diferentes e separadas de 
realidade. Ela tem de descobrir, paciente e 
laboriosamente, através da experiência, que o 
pensamento é diferente das coisas. (...) A fim de conhecer 
a natureza de sua própria experiência, ou da experiência 
de outros, a criança tem de aprender a duvidar (...) de que 
suas próprias ideias são onipotentes e de que tudo é o 
que ela pensa. Antes de ter adquirido esta dúvida, ela 
sempre pensa que sabe (...) (MILNER, 1942/1991, p. 24). 
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Como Winnicott, Milner também afirma o valor do trânsito entre as 

realidades, da sustentação nesse lugar do entre, em que coexistem a 

subjetividade, mas não de modo a distorcer a realidade externa ao lhe dar a 

forma de seus próprios desejos e medos não reconhecidos, e também certa 

apreensão mais objetiva dessa realidade (denominada compartilhada por 

Winnicott), mas sem se negar o valor do símbolo, o que levaria ao 

empobrecimento da vida interior.  

Poetas buscam justamente esse transitar, permitem-se “o prazer do non 

sense verbal” (MILNER, 1942/1991), que os alivia ou possibilita que escapem 

do falso domínio das palavras.  

Há de se escapar, pois “a linguagem mente”, denunciam os próprios 

escritores, que vivem do ofício, como Virgínia Woolf (1988, p. 110): “... águas 

rumorejantes sobre as quais construímos as nossas loucas plataformas, são, 

apesar de tudo, mais estáveis que os gritos selvagens, inconsequentes e 

frágeis que soltamos quando tentamos falar, quando raciocinamos e 

pronunciamos mentiras do gênero ‘eu sou isto... eu sou aquilo’” (WOOLF, 

1988, p. 110). 

Diante da necessidade ou desejo de realizar um projeto discursivo vivo, 

como penso que seja o trabalho acadêmico, há, pois, a necessidade de 

sustentar a tensão, sempre presente, na coexistência de facetas da palavra - a 

palavra que mente, aquelas “já ditas que amordaçam a boca” (LISPECTOR, 

1980, p. 124), a que serve apenas às repetições, que nos fazem “presos entre 

as linhas, os liames das letras, afogado pelos traços, os laços das vogais” 

(PAZ, 1988, p.40), a palavra que vive “sob os riscos de devaneios internos” 

(BACHELARD, 1988, pp. 17-18), a palavra que salva, que permite a cada um 

que a usa se diferenciar e encontrar alguma unidade: “... ao escutar a voz 

interior que me diz para anotar tudo o que encontro nas minhas deambulações, 

imagino que nasci destinado a encontrar, numa noite de inverno, o sentido de 

todas as coisas, o fio que as liga, o resumo que as completa (...)” (WOOLF, 

1988, p. 93)45. 
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 As frases citadas estão, junto a outras, em minha dissertação de mestrado: O texto literário na 
fonoaudiologia. PERROTTA, C. M. (1990). Distúrbio da Comunicação/PUC-SP. Dediquei um capítulo para 
compartilhar minha coleção de trechos de livros em que autores da literatura expressam seus conflitos, 
dores e delícias do ofício de escrever. 
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No decorrer deste capítulo, fica claro que as questões trazidas por Milner 

em relação ao criar, em consonância com D.W.Winnicott e Clare Winnicott, 

abrem um campo fundamental para pensar a relação que estabelecemos com 

a materialidade, no caso, escrita acadêmica, como a ela nos misturamos em 

favor da realização do projeto, a necessidade de desenvolver essa confiança 

no vazio, naquilo que parece não estar ali, porque ainda em processo de 

constituição. 

4.1 Sabores e dissabores da mente imaginativa 

O questionamento do aprendizado formal de toda e qualquer habilidade 

permanece como central no pensamento de Milner. 

Logo na introdução de On Not Being Able to Paint (1950/1971), ela fala 

da descoberta desconcertante de produzir desenhos de forma diferente 

daquela como havia sido ensinada, ou seja, “deixando a mão e o olho fazerem 

exatamente aquilo que queriam, sem qualquer trabalho consciente dirigido a 

uma intenção preconcebida”. E do quanto essa descoberta ameaçava suas 

crenças familiares sobre o poder da vontade e do esforço consciente, como 

também “ameaçava o senso de uma pessoa sobre si mesma como uma 

entidade mais ou menos conhecida” (MILNER, 1950/1971, p. xvii). 

Deixando de lado o enfoque intelectual, evitando ter contato com teorias 

estéticas e psicologia da arte e concentrando-se então em manuais de como 

pintar escrito por pintores, buscou, antes, aventurar-se em uma experiência 

pessoal, registrando seus sentimentos de forma direta e simples46. Milner 

(1950/1971) queria dar vazão à mente imaginativa, e suas visões particulares 

sobre o significado de aspectos como luz, distância, sombra, pois as regras 

que havia aprendido na escola sobre perspectiva, por exemplo, não lhe 

pareciam levar a um desenho que “valesse o esforço”: 

Um dia então tentei desenhar um quarto imaginário, mas, 
depois do esboço, tentei me impedir de representar os 
móveis na perspectiva correta. O desenho foi mais 
satisfatório do que qualquer um dos anteriormente 
realizados, apesar de não ter noção do porquê disso. 
Então me ocorreu que tudo dependia dos aspectos dos 
objetos com os quais a pessoa estivesse mais 
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 O método de registrar suas experiências em diários foi repetidamente utilizado por Milner. 
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preocupada. O tampo de uma mesa, por exemplo, poderia 
ser considerado como a superfície retangular de suporte 
para depositar o café da manhã, não como a forma 
achatada com linhas laterais terminando num ponto de 
fuga, como parecia para o olho contemplativo quando 
alguém se senta e faz um esboço da mesa, e assim 
também com as cadeiras. A coisa importante sobre elas 
parece ser que está sob a pessoa, pronta para suportar 
seu peso, e era dessa forma que eu desejava desenhá-la 
(MILNER, 1950/1971, pp. 9-10). 

Mais mistura com os objetos do que perspectiva. Mais vivência de 

sentimentos transmitidos pelo espaço, ou de “problemas de ser um corpo 

separado do mundo de outros corpos ocupando diferentes posições”, e 

portanto de ideias de distância e separação, ter e perder e formas diferentes de 

estar junto. Interessava a Milner (1950/1971) o outro lado não visto dos objetos 

que se propunha a desenhar, e assim discernir os perigos do ato imaginativo, 

de selecionar e combinar: “a experiência sensorial direta é sempre fragmentada 

e tem de ser combinada em um todo pela imaginação criativa” (op. cit., pp.12-

13). 

Ater-se às bordas seria, nessa perspectiva, uma maneira de evitar o 

medo de perder o contorno que mantém tudo separado e em seu lugar; seria 

similar ao medo de um foco mais amplo de visão. Jogar com os contornos, com 

as linhas é como “furar” a necessidade emocional de encarcerar rigidamente os 

objetos em si mesmos. O mesmo ocorre no caso das cores, que podem gerar 

uma experiência de intimidade e vitalidade que costuma ser diferente da 

branca e iluminada consciência. De fato, as cores geram uma impressão na 

mente. Se olharmos para algo, depois fecharmos os olhos e tentarmos nos 

lembrar das cores, é possível que elas mudem, cresçam, adquiram mais brilho, 

desenvolvam-se de formas surpreendentes. Há um encontro do olho 

consciente interno e a experiência cega (de olhos fechados) com cores, 

resultante da capacidade de observar e esperar que esse encontro se dê. 

Nessa outra experiência, na qual há um mundo em constante mudança, 

em contínuo desenvolvimento e processo, não encontramos linhas claras 

delimitando a passagem de um estado para o outro, fronteiras entre o 

crepúsculo e a escuridão, por exemplo, mas apenas uma gradual fusão entre 

um e outro. Essa experiência às vezes pode parecer assustadora, pois, para 



139 

 

uma parte da mente, o mundo em mudança se aparenta a um mundo louco, e 

o mundo fixo, parado, igual se parece com a sanidade. 

Dessa forma, Milner (1950/1971) supôs que, em uma parte da mente, 

realmente poderia existir um medo de perder todo o senso de existência de 

contornos e separações; particularmente os contornos entre as realidades 

tangíveis do mundo externo e as realidades imaginativas dos sentimentos e 

ideias do mundo interno. Trata-se, pois, do medo de estar louco ou de se 

permitir suspender a aparência do senso comum e ser levado pela imaginação. 

Conjecturava que essa seria uma das razões pelas quais novas experiências 

com a pintura pudessem despertar ferozes oposições e raiva; ou seja, a 

oposição e a raiva no desenho sendo fruto do conflito entre deixar a mente livre 

ou encerrá-la em objetos tangíveis e separados. 

Mas essa transfiguração imaginativa do mundo externo exige certo 

mergulho em si mesmo, nos sonhos, que, para Milner (1950/1971), são fruto de 

memórias armazenadas do passado, amoldadas internamente de forma a gerar 

esperanças e expectativas em relação ao futuro. Assim, a parte de si que uma 

pessoa pode dar ao mundo externo se relaciona a essa primeira fase de uma 

experiência, os seus sonhos, já que não nascemos sabendo a diferença entre 

pensamento e coisas, entre o que é subjetivo e o que é objetivamente 

percebido, como vimos anteriormente. Trata-se de um conhecimento que se 

adquire muito aos poucos. Inicialmente, a experiência é de unidade e se dá de 

maneira que sujeito e objeto não se diferenciam, ocorrendo a ilusão de serem 

um, como bem explorou Winnicott. 

Milner (1950/1971) então se pergunta como alcançamos a condição de 

termos uma percepção. Como chegamos a sentir que nossa busca se relaciona 

a um encontro com algo da externalidade? Como um sonho se torna símbolo 

de uma situação externa? 

Sem uma transfiguração pessoal do mundo externo, responde a autora, 

ele não alcança nenhum significado. Sem ilusão, sem apercepção criativa, o 

mundo não alcança um senso de existência. Não temos como ver algo se não 

lhe atribuímos um sentido. E, ao dar um sentido, necessariamente, propomos 

uma transformação. A substância do que experimentamos é o que colocamos 

naquilo que vemos. Sem uma contribuição pessoal, nada podemos ver. 
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Assim, tanto a simbolização quanto a ciência e a razão são formas 

posteriores dessas experiências, que, em uma fase primitiva, não possibilitam a 

distinção entre sonhos internos e percepções. Ambos surgem de algo comum, 

uma “loucura” primária que todos nós vivemos em tenra idade e à qual, de 

tempos em tempos, queremos ou precisamos retornar 47. 

Neste trecho de “Cartas a Anita Malfatti”, o escritor Mário de Andrade 

(1989) descreve com beleza e precisão o que seria essa transformação 

alcançada através da materialidade que escolhemos para nos expressar, neste 

caso, um retrato composto pela artista em 1922 (figura 9). Interessante como 

Mário se reconhece na transfiguração de Anita, e cria sentidos para cada cor, 

textura, traço, pincelada, para cada símbolo que se tornou sinônimo de seu ser. 

 
 
 
(...) Pintava. Pintava sempre. Pintava de cor, 
trêmula de ânsia, gloriosa de força 
divinatória. Suas cores eram fantasmagorias 
simbólicas, eram sinônimos! Por traz da 
minha face longa, divinizada pelo traço do 
artista, um segundo plano arlequinal, que era 
minha alma. Tons de cinza que eram minha 
tristeza sem razão... Tons de oiro que eram 
minha alegria milionária... Tons de fogo que 
eram meus ímpetos entusiásticos... 
(ANDRADE, 1989, p. 48) 

 

 

Figura 9: reprodução do quadro “Mário de Andrade I”, de Anita Malfatti, 1921-22, óleo 
s/ tela (51x41). Col. Particular, SP.48 

A experiência não é “simples” imaginação, porém, não podemos sempre 

querer decidir o que é mais real, pensamentos ou coisas, imaginação ou 

percepção; se o fizermos, seremos apanhados por uma falsa dicotomia que 

ignora a verdadeira natureza da relação entre ambas. Encontrar um lugar de 

descanso na alteridade, no outro, em lugares ou coisas, pode esclarecer se o 

que vivemos é um sonho, uma imagem criada imaginativamente a respeito do 

                                                 
47

 Da mesma maneira, Winnicott fala que, para mantermos a saúde, de tempos em tempos precisamos 
viver a dependência, de maneira a viver uma relação com nossos objetos subjetivos. Esses momentos 
nos revigoram e nos colocam em devir (cf.: “Comunicação e falta de comunicação levando ao estudo de 
certos opostos”, in O Ambiente e os Processos de Maturação, WINNICOTT, 1963/1983). 
48

 Acessível em: http://obrasanitamalfatti.wordpress.com/ 
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que amamos ou o que buscamos. São esses momentos de vital ilusão que nos 

fazem sentir vivos, pois não precisamos decidir o que é o si mesmo e o que é a 

alteridade – momentos de ilusão, mas ilusões que talvez sejam a raiz de todo 

senso de existência e entusiasmo vital, momentos que podem ser 

experimentados no amor físico combinado com o apaixonamento, mas que 

nem sempre requerem um contato físico, podendo ser vividos 

imaginativamente em uma variedade infinita de contatos com o mundo externo 

(MILNER, 1950/1971). Um bom exemplo desse apaixonamento de que fala a 

autora, desse entusiasmo vital que o mundo externo, que ganha forma na 

materialidade, pode provocar é, justamente, o impacto  estético que a obra de 

Anita Malfatti despertou em Mário de Andrade. 

Quando transfiguramos algo da realidade de acordo com o si mesmo 

(próprio self), chegamos a conhecer/saber o que amamos e o que sentimos 

valer a pena dedicar esforço. São essas experiências que nos levam a 

constantes e crescentes integrações em nossas vidas e que, pela temporária 

fusão do sonho com a realidade externa, possibilitam que o sonho em si se 

torne dotado de qualidades reais. E cada vez que isso ocorre, vivemos uma 

experiência divina que nos enriquece por sua própria encarnação49 (MILNER, 

1950/1971). 

Para Milner (1950/1971), portanto, a experiência se torna enriquecida 

assim que alguém estabelece um gesto (ação) de aproximar o objeto 

transfigurado a si mesmo (seu self). Parece então que não é apenas uma 

simples visita divina que automaticamente enriquece o sonho, mas sim a ação 

que tal visão estimula. Sendo uma pessoa que se torna a transfiguração, dela 

buscamos nos aproximar, talvez até com vontade de compartilhar com ela uma 

vida. Sendo um lugar sonhado, passamos a querer descobrir tudo a respeito 

dele, de modo que faça parte de nós mesmos. E, ao agir assim, o sonho em si 

se transforma, crescendo através da atividade, dos gestos, da ação. 

Fazendo uma analogia com o objeto desta tese, o texto acadêmico, 

penso que ele se torna investido de pessoalidade, ou passa a fazer parte de 

nós quando o sonho de realizá-lo se concretiza nas palavras que escolhemos 

para compô-lo e nos vários outros recursos que acionamos para aproximá-lo 
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 Encarnar: converter-se em carne; tomar corpo; humanizar-se; tomar forma; enraizar-se; introduzir-se 
profundamente. 
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cada vez mais do que nos mobiliza em nossos percursos profissionais, e de 

vida, e que pretendemos compartilhar com nossos leitores – ser e aparecer, 

então, coincidem. Isso não significa desconsiderar as especificidades do 

discurso mais conceitual ou a visada investigativa sobre o objeto; penso que é 

sim possível essa realização mais pessoal, mesmo em uma esfera de 

comunicação que não a literária.  

Materialidade (forma com que a experiência se torna real) e imaginação 

tem, para Milner, valor equivalente. Mas a autora faz um alerta importante: 

mesmo sendo verdade que, de tempos em tempos, precisamos viver a 

experiência de não precisar decidir o que é o (do) si mesmo e o que é o (do) 

Outro, esse tipo de estado carrega consigo os seus perigos. A experiência de 

criação pode se tornar tão fascinante que perdemos a vontade de voltar à 

realidade de sermos separados e nos responsabilizarmos por nossas ações. 

Assim, não apenas um “deus pessoal” pode fazer do corpo humano a sua 

casa, mas também um “demônio pessoal” (MILNER, 1950/1971). 

Pensando a respeito de sua experiência com os desenhos livres, Marion 

(1950/1971) parece ter encontrado então uma maneira de inter-relacionar 

loucura e sanidade mental. 

4.2 Encontrar o familiar no que não é familiar: interjogo self/objeto 

Como vimos, através de sua rica experiência com o desenho, Milner 

discerniu duas maneiras de desenhar - na primeira, objeto, meio, materialidade 

e pessoa se mantêm bem separados, de modo a se ter certeza de que tudo 

está “correto”. Já a segunda consiste em “... manter os olhos no tema, e ir 

desenhando bem rápido, e de modo excitado (...) sem separar as duas coisas” 

(MILNER, 1952b/1991, pp.85-6). 

Diferenciou também formas de se desenhar usando a imaginação: 

lançando mão das ideias, dos conhecimentos prévios sobre determinado objeto 

antes de desenhá-lo ou deixando que os próprios traços sugiram as ideias... “a 

partir do dar e receber entre o traço e o pensamento”, até que excitação e 

problemas de ordem prática, como uso de cor, forma, textura, deixem de ser 

conscientes: “A pessoa fica perdida em um momento de atividade intensa na 

qual a consciência do self e a consciência do objeto estão algo confundidas, e 
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a pessoa emerge para a separação novamente, e aí descobre que há alguma 

nova entidade no papel” (MILNER, 1952b1991, p.86). 

Milner se encantou com os resultados que foi alcançando quando 

abandonava um plano deliberado para desenhar, deixando mão e olhos 

brincarem com a materialidade escolhida, que se mostrava então maleável, e 

sobre a qual “parecia estar agindo uma força interna organizadora de padrões, 

que não um planejamento voluntário, uma totalidade que havia se corporificado 

externamente em um produto para que todos os vissem” (MILNER, 

1952b/1991, p. 86). Essa experiência a levou a discorrer sobre moldura. 

Antecedida pelo espaço vazio, um “hiato a ser enquadrado”, a moldura 

demarca o dentro, o interior, e o fora, o exterior, que devem ser percebidos e 

interpretados de modos diversos, como acontece também em outras atividades 

humanas: “... poemas enquadrados no silêncio quando são declamados e o 

espaço delimitado pelo papel, quando são escritos”: “... tais molduras delimitam 

uma área dentro da qual aquilo que percebemos tem de ser tomado como 

símbolo, como metáfora, e não literalmente” (MILNER, 1952b/1991,p. 87). 

Qual a analogia que podemos fazer aqui com o texto acadêmico? 

Também produções dessa natureza ganham molduras; o problema é quando a 

moldura se sobrepõe como padrão, ou é de antemão determinada, restringindo 

excessivamente a reflexão a ser compartilhada. O texto se torna então 

submisso, e a moldura perde sua função, que seria a de possibilitar ao autor, e 

depois ao leitor, um espaço/tempo de criação de sentidos, interpretações. 

Milner também qualifica a vontade como uma espécie de moldura, que 

restringiria a atenção, uma moldura para o paradoxo da “ação contemplativa” – 

aqui, reafirma a consciência total do corpo enquanto apenas a mão se move, 

destacando um tipo de concentração em que a pessoa ficaria deliciosamente 

“perdida em uma atividade”; este estado, porém, requer “um contexto seguro, 

que vai continuar existindo quando a pessoa emergir de novo na 

autoconsciência corriqueira”. Há, pois, dois tipos de atenção: o fitar 

desfocalizado e amplo e o focalizado e penetrante. A vontade teria como papel 

manter o espaço vazio para que algo de novo possa emergir, manter a 

atenção, abarcando a realidade “da relação que estava em desenvolvimento 

entre a pessoa e aquilo que esta pessoa olhava (...). A pessoa mantém a 

atenção sagaz em uma contemplação apaixonada e então pode deixar a mão ir 
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fazendo exatamente o que quer, sentindo apaixonadamente a forma...”( 

MILNER, 1952b/1991, p. 87). 

Essa possibilidade de brincar, ou de se manter a meio caminho entre o 

sonhar acordado e alguma intenção, permite “encontrar o familiar no não 

familiar” e assim participar com vitalidade e originalidade da criação do mundo 

exterior, contribuindo com novos símbolos e meios de expressão. 

Se, num primeiro momento, ainda crianças, usamos o brincar para 

descobrir muito gradualmente os limites entre interior e exterior, depois 

podemos utilizar, para isso, a arte, tanto como protagonistas como 

espectadores: 

E assim o ser humano em desenvolvimento torna-se 
capaz de se permitir deliberadamente ilusões a respeito 
daquilo que ele observa que está ocorrendo, permite-se 
experimentar dentro do espaço-tempo limitado do drama 
ou do quadro, ou da história (...) uma transcendência da 
percepção do senso comum que poderia ver o quadro 
apenas como uma tentativa de fotografar... (MILNER, 
1952a/1991, pp. 103-4). 

No desenho imaginativo livre, profundamente experimentado pela autora 

como um brincar, lápis ou tintas poderiam ser usados de modo flexível, e ainda 

que externos, não mantinham uma existência objetiva separada; com isso, a 

visão de um traço produzido no papel levaria a novas associações, em um 

fluxo só contido pela moldura, que teria então a função de permitir o 

desenvolvimento da ilusão criativa – moldura aqui seria um paradoxo a ser 

mantido, limite para algo que pode então se expandir, fluir. Mas isso, na 

perspectiva de Milner (1952a/1991, p.102), “requer a capacidade de tolerar a 

perda temporária do self, a desistência temporária do ego discriminante, que 

fica apartado tentando ver objetivamente as coisas, tentando vê-las 

racionalmente, sem as cores emocionais”. 

Na verdade, esses estados de mente podem também ser vividos quando 

estamos diante de uma obra de arte (seria um “momento estético”, como 

definido por BERENSON ou “sentimento oceânico”, como enunciado por 

FENICHEL, apud MILNER, 1952a/1991) e nos sentimos “irmanados” a ela, nos 

tornamos uma “única entidade”, sendo abolidos tempo e espaço. São 

momentos que fazem parte de uma infância saudável e que buscamos repetir 
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no decorrer da vida, “a transcendência da percepção do senso comum”, 

comungando com coisas e as carregando de colorido afetivo, em um transitar 

entre interior e exterior, em que as bordas de um e outro são borradas. 

Reproduzo aqui então mais um dos desenhos de Guille, a quem me 

referi no capítulo 2 (figura 10). Guille foi também o autor da frase que citei na 

introdução: “as letras não me acomodam, não sei por que as letras existem...” – 

ao contrário do desenho, que usava para dar vida a criaturas bizarras, 

divertidas, cheias de detalhes, sempre acompanhadas de narrativas orais 

igualmente ricas, a palavra escrita lhe parecia hostil, pouco maleável para 

expressar suas questões. 

 

Figura 10: vinheta clínica - reprodução de desenho de Guille. 

Interessante como, nesse desenho, ele experimentou materializar certa 

continuidade entre um menino comum e um monstrengo diabólico, ou a 

possibilidade de coexistência de faces antagônicas, borrando limites – 

exercício de integração de energias e potenciais que vinha experimentando na 

vida, não sem sofrimento. 

Partindo então do pressuposto de que esses “estados de ilusão de 

unicidade com o meio talvez sejam uma fase recorrente necessária no 

crescimento contínuo do sentimento de dualidade [self/objeto]”, Milner 

(1952a/1991,p. 105) pergunta: “o que ocorre quando se impede que eles 

ocorram com frequência suficiente, e na hora certa?”. 

Ainda que seja óbvia a necessidade de uma criança sofrer 
frustrações, há algo que pode ser dito sobre a maneira e a 
época em que estas porventura ocorram. Sugiro que, sob a 
pressão de necessidades insatisfeitas, a criança tem que se 
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tornar consciente de sua identidade separada 
excessivamente cedo ou de modo excessivamente 
contínuo. Aí, ou a ilusão de união torna-se (...) caos 
catastrófico, em lugar de uma felicidade cósmica, ou 
desiste-se da ilusão e ocorre um prematuro 
desenvolvimento do ego. O estado de se estar separado e 
as demandas da necessidade podem ficar aparentemente 
aceitos, mas a necessidade torna-se uma janela, e não algo 
que possa cooperar para a libertação de forças futuras 
(MILNER, 1952a/1991, p. 106). 

Aqui, Milner afirma o papel fundamental do ambiente para que a 

passagem da unicidade para a dualidade ocorra de modo a não gerar 

ansiedades excessivas que possam obturar a capacidade criativa. O ambiente 

deve prover “condições nas quais seja possível um retorno recorrente do 

sentimento de ser um”. Para isso, deve necessariamente ofertar “espaço e 

tempo enquadrados”, além de meios plásticos, de modo que “em certas 

ocasiões, não vai ser necessário que se distinga, para finalidade de 

autopreservação, entre o interior e o exterior, self e não-self” (MILNER, 

1952a/1991, p. 106). 

Essa é uma questão fundamental e recorrente em meu trabalho clínico 

com adultos que pretendem publicar na esfera acadêmica de comunicação – 

também eles, autores em potencial, necessitam encontrar esse ambiente tão 

bem caracterizado por Milner, que abre espaço para essa fase de mistura do 

eu com o objeto sobre o qual se pretende teorizar, para então se alcançar a 

dualidade. Muitas vezes, essa mistura aparece em um texto confuso, caótico, 

apressadamente qualificado como mal escrito. Sim, pode estar mal escrito – mas 

é da tolerância e receptividade a esse caos que pode advir um bom acabamento.  

A questão é que essa esfera de comunicação opera com a restrição bastante 

rígida desse tempo de caos – prazos e pressões para produções de excelência 

que aumentem as notas dos programas de pós-graduação são circunstâncias 

que não raramente competem com a possibilidade de se atingir essa realização 

mais criativa, chegando mesmo a obstruí-la.      

De fato, mais uma vez, a autora fala do papel da educação escolar que, 

em vez de ser receptiva à criatividade pessoal, tende a exigir a distinção entre 

realidade interna e externa e a atenção às qualidades reais do símbolo 

precocemente: “... o sonho diurno e o tratar o mundo externo como se fosse 
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parte do sonho da própria pessoa não são algo que os professores tolerem 

facilmente” (MILNER, 1952a/1991, p. 107). No entanto, eles deveriam sim “criar 

situações para o aquecimento da imaginação, situações para que um assunto 

ou um talento se acendam, plenos de significância” (op. cit., p. 94). E isso vale 

para crianças, jovens e adultos... 

4.3 Capacidade criativa e suas inibições 

Milner foi então emoldurando sua compreensão a respeito do que 

denominou criatividade psíquica, que se caracterizaria por uma potencialidade 

presente no psiquismo de criar um símbolo. Diz a autora: “(...) a criatividade 

psíquica é a capacidade para se fazer um símbolo. Assim, a criatividade nas 

artes é fazer um símbolo para o sentimento e a criatividade na ciência é fazer 

um símbolo para o ato de conhecer” (MILNER, 1957/1991, p. 216). 

Para Milner (1957/1991), ilusão, idealização, apaixonar-se são inerentes 

ao criar, sendo acompanhados de seus correlatos: desilusão, desidealização, 

desapaixonamento. A autora entende que a capacidade criativa deriva da 

experiência corporal. Assim, muito cedo, desde os primórdios da existência, a 

criatividade se posiciona corporalmente - as crianças se oferecem por meio de 

seus produtos e têm grande interesse por tudo que envolve o corpo, como 

comer, urinar, cuspir, vivendo um deslumbramento quando se dão conta de 

que podem produzir coisas com ele e ofertá-las. Mas, além disso, dessa 

satisfação, também se fazem presentes as inibições, pois há um grande 

desapontamento quando esses “presentes” não são recebidos com a mesma 

intensidade com a qual foram produzidos. 

A autora foi observando que muitos de seus pacientes, crianças e 

adultos, sofriam de “inibição da capacidade de produzir ideias, tanto sob a 

forma lógica ou sob forma artística, não-lógica” (MILNER, 1957/1991, p. 217), e 

isso em razão de uma interrupção brusca da ilusão, sendo então a capacidade 

de criar vivida como profundamente decepcionante, levando à desistência de 

qualquer tentativa nesse sentido, em qualquer registro, afetando inclusive a 

capacidade de pensar: 

Ficou claro que esses pacientes tinham uma noção 
extremamente idealizada daquilo que seus produtos 
deveriam ser, e a tarefa de avaliação objetiva daquilo que 
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de fato eles produziam parecia-lhes ser de tal modo 
decepcionante que frequentemente acabavam desistindo 
de produzir qualquer coisa (MILNER, 1957/1991, p. 217). 

De fato, sentimentos amorosos de alegria investidos na hora da oferta, 

processos subjetivos não são completamente veiculados na materialidade. Mas 

o choque desse descompasso pode ser tão profundo que a pessoa passa a 

acreditar que tudo que cria não é vivo. Criar significa produzir algo sem valor, 

não atrativo, não significativo. Essa decepção define então um estado subjetivo 

de ruptura que a faz colocar em questão a própria criatividade. 

Estamos aqui no campo da idealização, mas Milner lhe atribui um novo 

sentido. Em vez de concebê-la como delirante, negação da realidade ou uma 

defesa contra a ambivalência nas relações com o objeto, já que “nenhum 

objeto real jamais pode ser ‘tudo aquilo que a alma deseja’” (MILNER, 

1957/1991), via a idealização como uma tentativa de seus pacientes em 

externalizar e encontrar, assim, uma maneira de pensar e simbolizar aspectos 

de suas criações. 

Tendo agora o corpo como referência para suas reflexões, retoma a 

ideia de indiscriminação eu-outro, ou “soltura das capacidades discriminadoras 

que distinguem diferenças” (MILNER, 1957/1991, p. 218). Essa soltura geraria 

então uma espécie de terror de retornar à completa indiferenciação entre todos 

os orifícios do corpo e seus produtos. O temor aqui é de perder o amparo nos 

processos perceptivos, que nos protegem e orientam, é o temor de suspender 

a capacidade de diferenciação e de criar categorias. Na verdade, há o pavor, 

mas há também o prazer de vivenciar um estado de transcendência dos limites 

ou de “retornar àquele estado infantil no qual não havia discriminação entre a 

entrega orgástica dos produtos corporais e dos próprios produtos” (op. cit.). 

Essa falta de discriminação, para a autora, levaria à idealização dos 

produtos corporais; porém, ao entregar ou disponibilizar ao outro esses 

produtos, ocorreria então a desilusão, pois eles são seriam vistos ou recebidos 

com o mesmo estado ou sentimento de encantamento com que foram 

produzidos: 

Descobri uma evidência clínica que parece mostrar o 
seguinte: em poetas e artistas [lembrando que, para 
Milner, em todo paciente há um artista] que se inibem em 
seu trabalho, houve uma desilusão catastrófica na 
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descoberta original de que suas fezes não são tão vivas, 
tão maravilhosas, tão ilimitadas, como os sentimentos 
amorosos que eles haviam tido no ato de dá-las (MILNER, 
1957/1991, p. 218). 

Pautada em Winnicott, Milner lembra a desilusão infantil, vivida quando a 

criança vai se dando conta de que o mundo não foi criado de acordo com seus 

próprios desejos – neste caso, seus próprios produtos corporais: “(...) para 

pacientes cujo ponto de fixação esteja neste estágio, a rendição da mente 

planejadora consciente à força criadora espontânea pode ser sentida como se 

constituindo em uma empreitada excessivamente perigosa (...)” (MILNER, 

1957/1991, p. 218). 

Para a autora, a criança se dá conta de que sua “linda sujeira” não é um 

belo poema ou uma pintura justamente quando alcança o estágio de 

reconhecer a mãe como pessoa, e não mais como produto de sua criação – 

uma pessoa de quem recebe amor e para quem oferece amor, como vimos no 

primeiro capítulo, nas formulações de Clare Winnicott. Nesse momento, ocorre 

então um problema: como dar amor? De que maneira comunicá-lo? Se os 

produtos corporais não são mais satisfatórios para isso, é preciso então 

desvelar outro meio para a expressão de sentimentos. 

Permito-me, aqui, fazer nova relação com Clare Winnicott – me parece 

que esses outros meios seriam, justamente, as provisões ofertadas pelo campo 

cultural. Mas entendo que Milner nos faz uma advertência: para delas usufruir, 

é preciso simbolizar essa experiência de natureza orgástica, que é a 

indiscriminação entre orifícios do corpo e seus produtos, criando uma 

“linguagem do amor”. Daí a necessidade de sentir o corpo vivo e, ao mesmo 

tempo, identificar os “materiais não-vivos” por ele produzido. Trata-se, 

justamente, do trabalho do artista: “conferir vida aos pedaços da matéria ‘morta’ 

do mundo externo, o meio escolhido”: 

O artista tem um caso de amor com o seu meio; e esse 
fato também ocasiona dificuldades, através de um 
exagero quanto à esperança daquilo que o meio pode 
fazer. No entanto, se o artista amar seu meio o suficiente 
para submeter-se às suas reais qualidades, e ao mesmo 
tempo impor sua vontade ao meio, o produto final pode 
eventualmente justificar a idealização (MILNER, 
1957/1991, p. 219). 
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É preciso então sustentar essa tensão, ou conflito com a materialidade - 

escolher determinado meio, ou provisão ambiental, e com ele estabelecer uma 

relação amorosa, de modo a aceitar suas qualidades, ou especificidades, 

potencialidades e também limitações, de modo a usá-las a favor da criação. 

Pensando no tema desta tese, seria aceitar as qualidades/limitações do texto 

conceitual, para nele imprimir marcar pessoais de expressão, como já 

formulado anteriormente. Mas é preciso sustentar ansiedades inerentes ao 

processo, a de não ser recebido pelo outro com a mesma intensidade vivida 

durante o momento de criação do texto, bem como a necessidade de, por 

algum tempo, se misturar à materialidade, revivendo o estado de 

transcendência dos limites. 

Milner (1957/1991, p. 220) também se refere a outro aspecto da 

capacidade criativa - o fato de as crianças, ao se darem conta de que não 

criaram o mundo à sua volta, transferirem essa crença para os pais – “(...) se 

não fizemos tudo, então pelo menos foram eles”.  

Brinco aqui com essa ideia, voltando-me novamente ao contexto 

acadêmico: se não fomos nós quem criamos os conceitos, nossos orientadores 

ou autores de referência certamente o fizeram... Essa constatação também 

pode ser paralisante, pois, assim como as crianças, temos de lidar com o 

“doloroso fato de reconhecer uma dependência real dos pais [orientadores, 

autores de referência]” (MILNER, 1957/1991, p. 220). Daí certa tendência a 

imitá-los, copiá-los, muitas vezes produzindo um texto obediente, mas que 

acaba por não agradar aos olhos, levando a 

(...) uma contínua batalha interior a ser travada contra o 
impulso de tentar essa cópia mecânica [Milner se refere 
aqui ao desenho, à cópia no papel de algo real]; e isto, 
apesar de anos de experiência do fato de que só quando 
eu havia me descartado deste desejo de copiar é que os 
desenhos ou pinturas tinham alguma vida, algum sentido 
de uma estrutura viva, integrada, em si mesma existente 
(MILNER, 1957/1991, p. 221). 

Fica o alerta. E também uma hipótese e uma objeção ao processo 

educativo a que somos submetidos por tantos e tantos anos: não raras vezes, 

produzimos textos e os entregamos aos professores, que nos devolvem com 

suas correções. Assim, essa figura se constitui como única autoridade que nos 
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avalia, dono absoluto de determinado saber, apto a nos dizer se cumprimos ou 

não a tarefa de acordo com as expectativas, com o que espera em termos de 

qualidade. Poucos são os professores que se preocupam, nessa avaliação, em 

detalhar suas observações, explicar o porquê de determinada nota, nos 

oferecendo parâmetros que poderiam nos levar a ganhar certa autonomia, ou 

condições de realizar autoavaliações, sem mantermos eternamente essa 

dependência absoluta de autoridades. Talvez essa falha do sistema educativo 

nos leve à perpetuação de idealizações e do desejo de copiar, por não nos 

vermos com potencialidade para criar, de modo vivo e integrado. 

Em meu trabalho, vivo também momentos em que os pacientes 

projetam em mim a figura desse professor algoz, pronto a apontar seus erros, 

ou me idealizam como a única em nosso espaço em condições de escrever. 

Conto então uma situação exemplar: trata-se do trabalho que realizei com uma 

senhora, Berta, que me procurou para escrever um texto sobre sua experiência 

com seu filho deficiente, já com 50 anos de idade, mas que acabou se tornando 

portador de paralisia cerebral por um erro médico no momento do parto. Esse 

momento dramático de sua história ia sendo rememorado em nossos 

encontros, emocionando a nós duas, em especial diante de sua grande 

habilidade de usar palavras para descrevê-lo. Ocorre que, por sua inabilidade 

com programas de computador, essa senhora me trazia seu texto escrito à 

mão, e como a ideia era publicá-lo em uma revista voltada ao tema da 

deficiência, eu os copiava no Word, para que, na sessão seguinte, lêssemos 

juntas e nos dedicássemos a aperfeiçoá-lo.  

E assim fizemos; assim que li o primeiro trecho - A partir do instante 

em que pela voz estridente de um fórceps errante ouvi o silêncio gritando no 

espaço, a partir do momento do nascimento de meu filho, quando teve o 

cérebro lesionado por um punhal sem dono, decidimos juntos, em meio à dor e 

às lágrimas, que, a partir daí, inventaríamos seriamente brincadeiras e 

estratégias que nos ajudassem a driblar a tragicidade do acontecimento – ela 

me interrompeu, elogiando o uso que “eu” teria feito de alguns termos, como 

voz estridente, fórceps errante, exaltando minha competência e genialidade 

para compor textos. Lembrei então que aquelas palavras eram dela, eu apenas 

as havia copiado, e a prova estava diante de nós, no texto escrito à mão. Mas 

ela me ignorou, nem ao menos conferiu seus escritos, e continuou insistindo 
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em me idealizar. Aceitei, e fiquei com essa comunicação sobre a forma como 

vinha se relacionando com suas produções guardada em minha memória, para 

que pudéssemos retomá-la em outro momento. E assim foi – essa idealização 

se tornou tema de nossas sessões, e fui podendo aproximá-la de sua real 

capacidade de compor textos excelentes, de autoria, e muito bem escritos... 

Milner fala de êxtase, contemplação50, estados de elevação de 

consciência próprios do criar, advertindo que eles não podem ser tratados 

exclusivamente no campo das alucinações, pois assim deixamos de perceber o 

quanto permitem liberdade à criatividade originária e possibilitam a sustentação 

de sentimentos que inibem o criar. Propõe então uma abordagem em que 

pudesse atravessá-los e tratá-los, não por meio da interpretação, mas pelo 

manejo clínico de cada situação, ofertando momentos em que a ação prática 

pudesse ser substituída pela experiência do sonho diurno, do contemplar e da 

experiência de indiscriminação eu e não-eu (SAFRA, 2010). 

Separamos aquilo que vemos daquilo que somos nós 
mesmos, e isso funciona bem em certos contextos. No 
entanto, não funciona muito bem para entender e 
administrar o mundo interno, seja o nosso próprio mundo 
interno ou o de outras pessoas. Pois, de acordo com a 
lógica formal, todo pensamento que não completa a 
separação entre aquilo que uma coisa é e aquilo que ela 
não é, é um pensamento irracional. No entanto, toda a 
área da expressão simbólica é irracional, dado o fato de 
que o ponto que concerne ao símbolo é que ele 
representa tanto a si mesmo como a alguma outra coisa 

(MILNER, 1957/1991, p. 227). 

Para a autora, esses momentos de mergulho na não-diferenciação 

possibilitariam a interação de forças a favor da criação de algo novo: “(...) 

certos estados de mente que são diferentes da consciência diária podem ser, 

em parte, uma expressão da necessidade inconsciente ou parcialmente 

consciente de outorgar liberdade a essa criatividade (...)” (MILNER, 1957/1991, 

p. 222). 

                                                 
50

Contemplar implica deslizar pelo tempo, possibilidade de conviver com ritmos e sua força 

inconsciente integradora. Na relação mãe/bebê, temos que não há holding sem que a corporeidade da 
mãe se organize pelo ritmo de corporeidade da criança, que também entra no ritmo das batidas do 
coração, da respiração da mãe - esse ritmo em si é organizador, é integrador da criatividade originária, o 
que nos leva a ansiar por experiências rítmicas (ondas do mar, por exemplo) (SAFRA, 2010). 
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Mas Milner (MILNER, 1957/1991) adverte que há necessidade de 

proteção do ambiente nesses momentos de suspensão do pensamento, tanto 

um contexto físico como mental, da própria pessoa; certa tolerância a isso que 

pode parecer loucura. Pergunta então: “(...) vamos tratar certos fenômenos 

como se fossem sintomas, algo de que devemos nos livrar, ou nós, em nossa 

cultura mentalizada de modo objetivo, chegaremos a reconhecê-los como algo 

a ser usado, como tendo seu lugar?”. Lugar garantido no brincar infantil, em 

que a ilusão, o faz de conta é permitido, em que podemos “nos perder no jogo, 

sentindo que ele é real em certo momento”. Também na vida adulta 

necessitamos de um contexto que nos assegure a possibilidade de confundir 

eu e não-eu, de modo a recebermos a “influência integradora do pensamento 

reflexivo” (MILNER, 1957/1991, pp. 230-31). 

Ao criar, habitamos o mundo e, ao mesmo tempo, nos tornamos facetas 

do mundo significativas para nós. A criação em si nos possibilita, ainda, 

desmascarar “organizações caducas”, contribuindo com algo inédito. Assim, se 

tudo caminha bem, vivemos a desilusão inerente ao processo, transitando 

entre os estados fundamentais da criatividade ao longo da vida, mantendo a 

capacidade de criar. Mas, para isso, precisamos de parceiros, ou de um 

ambiente potencializador, que seja capaz de receber o que temos a ofertar. 

Trata-se de uma necessidade não só na infância, mas no decorrer de toda a 

vida (SAFRA, 2010). 

4.4 O idioma do caos 

Na nossa infância, todos nós experimentamos o idioma do 
caos, todos nós usufruímos do momento divino em que a 
nossa vida podia ser todas as vidas e o mundo ainda 
esperava por um destino. Essa relação com o mundo 
informe e caótico é o que faz mover a escrita, qualquer 
que seja o continente, qualquer que seja a nação, a língua 
ou o gênero literário (MIA COUTO, 2009, p.12). 

... qualquer que seja o gênero de escrita ou apenas o literário? 

Ainda que Mia Couto esteja neste ensaio falando de seu ofício de 

escritor, a maneira como enuncia essa experiência primitiva dialoga claramente 

com muito do que Marion Milner pontua como capacidade psíquica para o criar, 

o que me parece então independer da materialidade escolhida, ou destinada. 
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Os dois falam do caos primeiro como momento divino, de sua fertilidade 

a que podemos recorrer ao longo da vida. As experiências nesse caos estariam 

sempre em disponibilidade na memória, memória ainda corporal, quando o 

idioma ainda não se constituiu como idioma, só é ainda mistura de sons dos 

quais nos apercebemos, mas sem elaborar nada no plano racional, ainda 

nenhum significado, nenhum símbolo. Mas são sons que ecoam, reverberam, é 

uma reserva de potencial para realização que acionamos porque nos move, 

nos coloca em busca de alguma forma de expressão, necessidade ontológica 

que nunca será satisfeita, estando sempre em disponibilidade para 

transformações. 

É a reserva, memória de mundo informe que move Mia para a escrita. E 

movia Marion Milner para o desenho. Retomo a citação: 

Talvez a maioria das pessoas esqueça o momento em que 
o "poeta" original que há dentro de cada um de nós criou o 
mundo exterior, para nós mesmos, encontrando então o 
que é familiar no que não é familiar; ou então, esses 
momentos ficam guardados em algum lugar secreto da 
memória, por serem muito semelhantes a visitas de 
deuses (MILNER, 1952a/1991, p. 94). 

Winnicott fala que criamos aquilo que encontramos, também um 

momento divino. A busca, inconsciente ainda, tem início em meio a esse caos; 

só depois, muito depois, vem a escrita ou o desenho, ainda pura intuição. 

Antes, se pudéssemos recuperar memórias, alguma linha do tempo, 

certamente encontraríamos indícios no bebê que fomos dessa escolha de 

objeto que toma forma muito depois. Pistas nas preferências de texturas, 

permeabilidade ou dureza de objetos ainda sem uma linha que nos separasse 

deles, muito ainda no início da constituição, longe de qualquer noção clara do 

eu pele, de um corpo separado no espaço. Por isso o caos, por isso o mundo 

informe e todas as sensações corporais que vão sendo impressas, tanto 

divinas, porque plenas, como angustiantes, quando não há um outro que 

forneça o holding necessário para nos iniciar no universo de formas, espaços, 

limites. 

Então, muita coisa acontece antes da constituição de um corpo sólido no 

espaço compartilhado por outros corpos igualmente sólidos. Escolher o objeto 

através do qual vamos nos expressar ou nos apresentar com nossa 
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inquietações, nossos temas já implica dualidade (self/objeto), demanda alguma 

ação, ou deliberação, já comporta a busca para encontrar “o familiar no não 

familiar”, quer dizer, encontrar algo do eu já em processo de constituição - 

tendo recebido sustentação amorosa de outro corpo - em algo que é não-eu. Já 

há aqui algum reconhecimento de objeto, do outro. A escolha da materialidade 

presentifica algo da apreciação estética primeira, ainda instintiva, ainda não 

propriamente uma apreciação – aquarela ou tinta óleo, carvão, barro, mármore 

ou madeira, caderno de notas, palavra conceitual – textura, consistência, cor. 

Não importa, a materialidade precisa portar essa qualidade de maleável, 

precisa nos remeter ao caos inicial, precisa permitir alguma mistura, de modo a 

abandonarmos, ainda que temporariamente, a necessidade de discernir 

realidade interna e externa (o brincar de Winnicott). É preciso intuir na 

materialidade a possibilidade de alguma integração. 

Só depois vem o relacionamento com o objeto, a qualidade da 

concentração, ou da brincadeira concentrada, como fala Milner, ou os três 

tempos de Winnicott: hesitação, envolvimento e abandono, equilíbrios ou 

desequilíbrios entre eles. Só é possível abandonar o objeto porque, ainda que 

o envolvimento ou o estar perdido em uma atividade implique mistura, as 

bordas se esvanecem, mas o objeto (materialidade) mantém sua existência 

separada. Esse paradoxo é que leva os rabiscos a tomarem forma. Sou eu 

quem seguro o lápis, que deslizo; a materialidade se mostra dócil, maleável, 

mas ela não perde suas características, por vezes limitantes para a realização 

plena da expressão (a idealização da obra nunca se completa), e com isso ela 

me carrega também, me conduz. Escrever a mão definitivamente não é o 

mesmo que este bater de teclas. As molduras são outras e interferem ou até 

mesmo determinam o que busco expressar. 

Enfim, Mia Couto e Marion Milner, e também Winnicott, falam o mesmo: 

todos trazemos essa reserva de caos que move, que é motor para realização 

de potenciais criativos. Talvez mude a intensidade, o valor, o sentido que 

ganha, mas sem isso não há metáfora, não há símbolo. 

Mia Couto (1991, p. 12) fala exclusivamente dos poetas e ficcionistas, 

que seriam então os autênticos perseguidores desse “caos seminal” - buscam 

regressar a essa condição e seguem como “impossíveis tradutores de sonhos”: 



156 

 

“Na verdade, os sonhos falam em nós o que nenhuma palavra sabe dizer”. 

Língua cega, “não falável”. 

Milner enuncia a partir de seu lugar de psicanalista interessada nos 

entraves da criação e do ambiente como decisivo para a saúde, para a 

sustentação de sentimentos paralisantes advindos dessa experiência intensa 

(também acentuado por Winnicott). Fala de todos nós, artistas ou não. 

De qualquer forma, parece então que, nesse aspecto, não há diferença 

em relação ao meio de expressão ou à materialidade. Penso que, inclusive no 

caso do texto que abordo nesta tese, o acadêmico, ainda que árido, ainda que 

exija de seu autor a capacidade de abstrair (secundária), de conceituar, sem 

que acione a reserva do caos, sem que viva alguma experiência de mistura 

com o objeto – ou objetos: a própria escrita acadêmica com suas 

regularidades, passíveis de destroncamentos; os conceitos/autores com os 

quais busca dialogar; o método, o campo, enfim, esse outro a respeito do qual 

pretende teorizar - não há possibilidade de nele imprimir alguma marca de 

autoria que diferencie sua escrita, constituindo-se assim como contribuição 

para desmascarar a “organização caduca” das coisas. A escrita protocolar não 

gera transformação, não possibilita compartilhar inquietações de modo a criar 

novos sentidos, não contribui para gerar algum movimento de transformação, 

função de uma produção dessa natureza. 

Na verdade, a escrita protocolar, que segue rigidamente padrões 

acadêmicos legitimados, nada mais é do que uma forma de defesa diante do 

que Milner denomina “medo gerado por um amplo foco de atenção”, ou uma 

forma de aprisionar o objeto e assim não viver os sentimentos gerados por todo 

e qualquer movimento, ação ou gesto que envolva o criar. A escrita protocolar 

não surpreende, protege o leitor, que então não vê frustradas suas 

expectativas, encontrando na produção mais uma confirmação de suas 

certezas do que um lugar de geração de novas dúvidas, e também o autor, que 

segue o planejamento, o que dele se espera e não fere o status quo, autor 

submisso, portanto. 

A palavra de hoje se “despiu da dimensão poética”, alerta Mia Couto em 

sua reflexão sobre a linguagem escrita; não traz mais qualquer utopia sobre a 

possibilidade de um mundo diferente, que possa contemplar a capacidade 

humana de produzir diversidade. Ao mesmo tempo vítimas e culpados dessa 
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triste realidade, vamos tendo castrada nossa “condição comum e universal de 

criadores de histórias”: 

As línguas servem para comunicar. Mas elas não apenas 
‘servem’. Elas transcendem essa dimensão funcional. Às 
vezes as línguas fazem-nos ser. Outras, fazem-nos deixar 
de ser. Nascemos e morremos naquilo que falamos, 
estamos condenados à linguagem mesmo depois de 
perdermos o corpo. Mesmo os que nunca nasceram, 
mesmo esses existem em nós como desejo de palavra e 
como saudade de um silêncio (MIA COUTO, 2009, pp. 13-
4). 

Essa dimensão poética se engendra na condição universal para criar 

histórias - aqui vislumbrada não como gênero literário, mas sim como algo 

inerente também à natureza da própria escrita, qualquer que seja o texto que 

circula em toda e qualquer esfera – é mais a condição de gerar sentidos em 

uma extensa e infindável narrativa que é a vida humana, sendo então nossas 

palavras elos dessa cadeia universal de comunicação. Nossas palavras, 

inclusive a palavra que circula na academia. Também ela necessita portar essa 

dimensão poética, também o seu autor necessita abrir-se para a visita dos 

deuses, de modo que o símbolo criado para falar de sua busca do familiar no 

não familiar, nesse trânsito entre inquietações que habitam o interior e meio de 

dar forma a elas, esteja permeado ou traga as marcas da experiência primeira 

com o caos, a mistura, a brincadeira com a materialidade. Sem um momento 

inicial de ilusão de que o objeto escrita acadêmica foi criado pelo autor, ainda 

que já existisse na realidade compartilhada, não há como imprimir algo inédito 

em sua produção, que vá além do senso comum, das verdades já 

estabelecidas na vida cotidiana. 

Vivemos dominados por uma percepção redutora e utilitária 
que converte os idiomas num assunto técnico da 
competência dos linguistas. Contudo, as línguas que 
sabemos — e mesmo as que não sabemos que sabíamos 
— são múltiplas e nem sempre capturáveis pela lógica 
racionalista que domina o nosso consciente. Existe algo 
que escapa à norma e aos códigos. Essa dimensão 
esquiva é aquela que a mim, enquanto escritor, mais me 
fascina. O que me move é a vocação divina da palavra, que 
não apenas nomeia mas que inventa e produz 
encantamento (MIA COUTO, 2009, p. 14). 
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Encantamento que advém, justamente, da mistura com o objeto-palavra, 

ou do desvanecimento das referências no mergulho de Michel Serres, no rio 

largo e impetuoso - abandono das margens, do chão da piscina: 

Ninguém sabe nadar de fato antes de ter atravessado, 
sozinho, um rio largo e impetuoso, um braço de mar 
agitado. Só existe chão em uma piscina, território para 
pedestres em massa. 
Parta, mergulhe. Depois de ter deixado a margem, você 
continuará durante algum tempo muito mais perto dela do 
que da outra à sua frente, tempo bastante, pelo menos, 
para que seu corpo se aplique ao cálculo e 
silenciosamente reflita que ainda pode voltar. 
Até um certo limiar, você conserva esta segurança: o 
mesmo que dizer que ainda não partiu. Do outro lado da 
aventura, o pé confia na aproximação, desde que tenha 
ultrapassado um segundo limiar: você está tão próximo da 
margem que pode dizer que já chegou. Margem direita ou 
esquerda, não importa, nos dois casos: terra ou chão. 
Você não nada, espera para andar, como quem salta, 
decola e atinge o chão, mas não permanece em voo. 
Ao contrário, o nadador sabe que um segundo rio corre 
neste que todo mundo vê, entre os dois limiares, atrás ou 
à frente dos quais quaisquer seguranças desapareceram: 
ali ele abandona toda a referência (...). 
A verdadeira passagem ocorre no meio. Qualquer sentido 
que o nado tome, o solo jaz a dezenas ou centenas de 
metros sob o ventre ou a quilômetros atrás e na frente. 
Eis o nadador sozinho. Deve atravessar, para aprender a 
solidão. Esta se reconhece no desvanecimento das 
referências (SERRES, 1993, pp. 11-2). 

Os leitores sentem quando estão diante de uma escrita visceral, quando 

aconteceu, em algum momento do processo de produção do texto, encontro de 

entranhas – palavra e escritor certamente se tornaram únicos, para que, 

depois, o terceiro, o texto, ganhasse corpo com sua existência separada, fruto 

certamente de uma força interna que tem sim uma capacidade de organização 

que precisamos confiar, mesmo que pareça não estar ali – segundo rio que 

corre junto ao que todo mundo vê, trazendo suas surpresas. Afinal, “Nenhum 

escritor tem a seu dispor uma língua já feita. Todos nós temos de encontrar 

uma língua própria que nos revele como seres únicos e irrepetíveis” (MIA 

COUTO, 2009., p. 23). 
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4.5 Espaço clínico da escrita: idas e vindas, com a promessa de 
encontros transformadores ao final 

o barro 
toma a forma 
que você quiser 
 
você nem sabe 
estar fazendo apenas 
o que o barro quer 
(PAULO LEMINSKY, 2014, p.39) 

Trago aqui dois episódios em que busco pontuar aspectos que se 

fizeram presentes, ou prevaleceram, no processo de construção do texto 

acadêmico levando à desconfiança sobre a condição de realizá-lo, bem como o 

tipo de manejo clínico necessário. Busco também, através da escrita, dar forma 

aos encontros, emoldurar o acontecimento terapêutico, comunicando ao leitor, 

ainda que precariamente (qualidade do brincar tão bem traçado por Winnicott, 

por sinal), a natureza do que vivi com essas autoras em potencial. Penso que 

algo inédito sobre minha maneira de ser terapeuta sempre se faz presente, 

misturando-se mesmo às descobertas a respeito de si que tenho testemunhado 

e que tanto me afetam, em um processo sempre repleto de idas e vindas, é 

certo, de surpresas e aberturas para o modo de ser de cada um, com a 

promessa de encontros transformadores ao final. 

No primeiro, “Margarida, entre pausas”, conto das inquietações vividas 

por essa mulher diante de sua escrita e de minhas tentativas de ajudá-la a não 

se entregar a essa parte da gente que não escreve... 

E em “Clarice, antes de tudo” abordo os sentimentos paralisantes 

despertados por certa “briga” com a materialidade escrita acadêmica, que, 

sendo nomeada, pudemos usar a favor da realização do projeto discursivo do 

momento. 
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 Margarida, entre pausas 

Lugar onde se faz 
o que já foi feito, 

branco da página, 
soma de todos os textos, 

foi-se o tempo 
quando, escrevendo, 

era preciso 
uma folha isenta. 
 
Nenhuma página 

jamais foi limpa 
 Mesmo a mais saara, 
ártica, significa. 
 Nunca houve isso, 
uma página em branco 

No fundo, todas gritam 
pálidas de tanto 
(PAULO LEMINSKI, “Plena Pausa”, 2002, p.111) 

Margarida, 51 anos de idade, me procurou por conta de suas questões 

com a escrita, de seus bloqueios e inibições. Ela estava às voltas com 

solicitações para compor textos em um grupo de estudo. 

Na ocasião, primeiro semestre de 2011, estava muito chateada por 

nunca conseguir entregar os trabalhos no prazo; sentia que esses atrasos 

constantes a desmereciam diante dos colegas. Não havia pressão por parte de 

seus coordenadores; ao contrário, eles diziam compreender suas dificuldades, 

aceitavam estender os prazos para entrega e valorizavam suas contribuições. 

Também não havia uma grande exigência em temos de formato de texto e nem 

quanto ao aspecto conceitual. A solicitação era para que relacionasse as 

leituras realizadas e as discussões com situações cotidianas de sua área de 

atuação. 

Interessante que Margarida não apresenta inabilidades para escrever; 

ao contrário. Em uma das sessões, compartilhou vários de seus escritos 

antigos, tanto relatórios do grupo de estudos como outros mais poéticos – um 

destes era uma carta para seu filho. Li e me emocionei, e também sentia que 

Margarida tinha afeição por esses seus escritos. Mas, mesmo assim, o que ela 

me pedia neste primeiro momento era que eu a acompanhasse muito de perto 

na nova tarefa – ouvisse o esboço de texto que trazia em pensamento, os 
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sentimentos conflituosos que a situação a ser relatada na primeira produção a 

que nos dedicamos havia gerado e ajudasse em cada linha, palavra, frase, 

sugerindo a melhor forma de registrar no papel. 

E assim fizemos durante vários encontros, algumas vezes estendendo o 

tempo das sessões, de modo a não interrompermos a fluência, a desenvoltura 

que Margarida alcançava quando estávamos juntas. Era preciso acompanhá-la 

no longo período de hesitação, até que chegasse a se envolver com a tarefa, 

atingindo então um estado de concentração que lhe permitia buscar a melhor 

forma de compartilhar suas inquietações e reflexões, usando, para isso, as 

particularidades da escrita. 

Algumas vezes também, Margarida continuava o texto sem minha 

presença e então me enviava por e-mail antes do encontro seguinte, pedindo 

minha opinião. Quando retornava, líamos todo o texto, fazendo um ou outro 

ajuste. Até que o escrito se completou. E nós duas ficamos felizes. 

TERMINEI!!! ENVIEI!!! 
 Imagino que você compartilha desta minha felicidade, pois realmente foi uma 
grande parceira neste meu desafio, sofrido, mas tão importante. 
Sou absolutamente grata pela tua paciência e interesse e por tanta 
disponibilidade. 
Esta foi uma etapa, seguimos adiante. Vamos? 
 Alterei algumas coisas do texto, na verdade acrescentei e finalizei. 
Fica a prova da nossa conquista. 

Quando finalizamos um texto, somos mesmo tomados por certa 

felicidade, pela sensação de completude – o texto tem esse valor de prova da 

conquista. Ficamos em um estado de encantamento, e quando o relemos de 

imediato, também é comum não formularmos muitas críticas. E assim deve ser. 

A ilusão de que dissemos o que tínhamos a dizer é fundamental para nossa 

constituição como pessoas dotadas de potencialidade para criar. Trata-se, 

aqui, daquela vibração de que fala Milner - o produto escrito parece veicular a 

excitabilidade do processo de criação.  

Mas, passados alguns dias, a obra começa a ser vista com outros olhos, 

mais críticos – habitam em nossa interioridade aqueles interlocutores para 

quem dirigimos nossos produtos e que não os recebem como esperávamos, 

não reconhecem nele a vitalidade com a qual a ele nos dedicamos. Ou seja, 
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somos também nossos próprios interlocutores- algozes, pouco receptivos ao 

que temos a oferecer:  

Li o texto para o grupo, foi de um jeito meio atrapalhado, cheguei atrasada. As 
pessoas foram receptivas, mas eu não gostei. Achei que faltou fechar algumas 
ideias, encadear outras. 

Interessante como, nessa mensagem que me enviou, Margarida fala da 

receptividade de seus interlocutores, enquanto ela mesma se mostrava 

excessivamente crítica. Claro está que, em alguns momentos, essa autocrítica 

é bem-vinda, contribuindo para refacções, aperfeiçoamentos, mas em excesso, 

como ocorria com Margarida, reafirma incapacidades, inabilidades para se 

expressar e se torna paralisante. 

Aqui, são também reavivadas memórias de fracassos – um texto não tão 

bem resolvido parece ganhar um valor muito maior do que aquele que alcançou 

um bom acabamento. Não há linearidade na criação. Há momentos mais 

felizes e outros menos, e os produtos finais também não têm esse caráter de 

fatalidade – podemos rearranjar um texto que não nos agradou ou, em outra 

produção, buscar uma precisão maior das ideias. Mas essa liberdade com 

nossas criações, esse olhar despido de rigidez é também uma conquista. Qual 

memória prevalece? Por que algo que pode ser reformulado, rearranjado não é 

visto assim, e permanece como intocável, talvez preso àquele momento inicial 

da criação, em que esperamos do outro (também o outro em nós) acolhimento 

e afinação com o estado mais excitado de que fala Milner? 

Envolvidas nessas questões, que iam sendo emolduradas em nossos 

encontros, certa vez, recebi um presente significativo de Margarida: o texto “A 

escrita como leitura”, de Susan Sontag (2000/2005). Nele, a autora revela os 

próprios embates com a escrita, como neste trecho: 

Escrevemos a fim de ler o que escrevemos, ver se está 
bem e depois, como nunca está, é claro, reescrever — 
uma vez, duas vezes, quantas vezes forem necessárias 
para que se torne algo que suportemos ler e reler. Somos 
o nosso primeiro leitor, e talvez o mais severo (SONTAG, 
2000/2005, p.335). 

Outra questão trazida com intensidade por Margarida: muitas vezes, 

depois de experimentarmos o jogo da escrita, ela reclamava de sua falta de 

autonomia, e comemorava quando conseguia escrever algum trecho sem 
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minha presença. Acontecia com frequência de esses trechos que compunha 

“sozinha”, como costumava dizer, serem elaborados logo após nossas 

sessões. Parece então que o clima que vivíamos em nosso trabalho, favorável 

à criação, ganhava corpo, reverberava no corpo, e o estado de concentração, 

captura e suspensão permanecia por algum tempo, possibilitando a escrita 

desses trechos. Até nova pausa... Mas, apesar de reconhecer isso e expressar 

sua gratidão por essa parceria que lhe oferecia, havia esse grande incômodo 

por não conseguir produzir sozinha. 

O que me parece é que esse ideal de autonomia, embora não 

corresponda à experiência de criar e, claro, de escrever, é algo 

excessivamente valorizado no ambiente escolar, referência primordial no 

aprendizado da escrita e que contribui para memórias de fracasso. O processo 

criativo pede, para se realizar, presença humana, e generosa. A companhia 

que era acionada por Margarida quando se punha a escrever, em sua 

interioridade, não trazia esse traço de generosidade; ao contrário, era de 

alguém que a despontencializava, que a bloqueava, desvitalizava, afastava da 

possibilidade de compor seus textos, repetindo a “ladainha” de que não era 

capaz, que não conseguia cumprir prazos, etc. Apresentando-me como uma 

parceira mais “paciente, interessada e com tanta disponibilidade”, apresentava 

também outra forma de Margarida lidar com os conflitos próprios de todo e 

qualquer processo criativo – e me parece que é essa qualidade de presença 

que leva à desenvoltura na escrita. Era esse olhar para suas produções que 

precisaria encontrar um lugar mais estável na interioridade de Margarida. 

Também tematizamos em nossas sessões o quanto, mesmo não usando 

as mãos para escrever, e todas as suas extensões, quando ficamos diante de 

algo que impacta, uma forma que esse impacto pode tomar é de um escrito; 

isso não exclui outras materialidades. Um desenho, uma canção, escultura em 

madeira. Com Margarida, em muitas ocasiões, o que a impactava pedia para 

tomar forma de texto. A carta para o filho e também, mais recentemente, a que 

havia lido no funeral de seu tio querido mostravam isso. 

Foi também o que aconteceu diante das ruínas de Cesareia, em sua 

viagem a Israel. O impacto a remeteu aos temas que vinha estudando, fez 

relações, sentiu-se potente e lembrou-se de algo que eu já havia lhe dito: 

mesmo sem o lápis correndo no papel, sem o som das teclas, escrevemos. É 
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mais do que o livre pensar, é um pensar que ganha já, mesmo sem se 

materializar, contornos, ares de coisa escrita. Quando lhe disse isso a primeira 

vez, Margarida me olhou com certo descrédito, entendendo que essa ideia não 

passava de uma forma de consolá-la, ou de maternalizá-la, talvez 

excessivamente. Significativo que tenha se lembrado, e reconhecido em si 

essa experiência diante das ruínas, significativo também o presente que me 

trouxe - Hamsá ou mão de Mirian – um talismã, uma proteção, também símbolo 

de esperança. 

Mais significativo ainda que a imagem das ruínas e a lembrança do 

impacto tenham surgido na sessão em que começávamos a nos dedicar a um 

novo trabalho solicitado pelo instituto. Lemos o roteiro, o que deveria ser 

abordado no texto, e, enquanto Margarida compartilhava suas questões 

comigo, eu ia registrando-as na tela, instigando-a a ir adiante em algumas 

ideias, fazendo perguntas, trazendo novos elementos para sua reflexão. Essas 

anotações, ainda soltas, ainda deixando a mão correr solta no papel, ainda 

sem formato de texto conceitual, serviriam de base para a produção do 

trabalho, e Margarida estava mesmo instigada e empolgada por ter dado esse 

primeiro passo. Mais uma vez, ela já havia “furado” o prazo de entrega... 

A sessão seguinte ocorreu antes de uma semana. Após meia hora de 

atraso, Margarida me ligou avisando que só chegaria dentro de 15 minutos, e 

me perguntou se valeria a pena vir ao encontro. Disse que sim e esperei por 

ela. Chegou se desculpando, sentou-se e começou a revirar sua pasta, um 

tanto perdida diante dos textos que serviriam de base para o trabalho. Abri o 

arquivo que havíamos iniciado e continuamos a seguir o roteiro, que havia 

ficado comigo, a pedido de Margarida. Nesse dia, as ideias estavam mesmo 

emperradas, demoramos a atingir o estado de fluência que havíamos 

experimentado na sessão anterior, com as coisas se integrando, se compondo, 

quase sem esforço, naturalmente. 

Ficou muito claro para nós duas o porquê dessa situação: havia chegado 

o momento de conceituar. O roteiro do trabalho pedia agora para que 

Margarida sintetizasse os autores lidos, suas teorias, relacionando-as com sua 

atividade prática. O bloqueio para escrever se fez mais presente. Margarida 

não se via como alguém capaz de realizar essa tarefa, sentia que não havia 

estudado o suficiente, não estava segura de suas contribuições nesse campo, 
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mais acadêmico, ou de sua capacidade de fazer a síntese das teorias e propor 

relações, dialogando com os autores. Os nomes deles lhe fugiam, as ideias, e 

tudo servia para reforçar a imagem negativa de si, de que era pouco capaz de 

dominar conceitos, de teorizar. A falta de organização dos estudos, a bagunça 

da pasta, a tendência a não cumprir prazos para entrega dos trabalhos surgiam 

agora como sinais claros de uma organização defensiva, retirando Margarida 

do jogo da escrita. Mas não paramos, eu continuava ali, juntando os pedaços, 

as ruínas, procurando instigá-la a ir adiante. E Margarida foi. Criou uma 

imagem para seu pensamento, e se empolgou. 

Rabisco: Imagem das ruínas Cesareia – as ruínas já contam uma 

história e contam do que ficou e daquilo que não tem mais – o que ficou pode 

ser a base para reconstruir e o que não ficou é a possibilidade do novo. 

Talvez as ruínas tenham nos contaminado, não sei. A verdade é que 

Margarida faltou na sessão seguinte, e quando retomamos, quinze dias depois, 

o texto que vinha sendo construído parecia muito distante. Ela havia me 

enviado por e-mail algumas imagens de Cesareia e episódios da história da 

região – a origem do nome, seu status de parque arqueológico, o velho 

convivendo com o novo: “o anfiteatro não é apenas uma relíquia do passado, 

mas um local moderno onde concertos são realizados”, e coisas assim. O 

tempo de rabiscar, de anotar livremente os pensamentos, as relações, havia 

passado. Margarida precisava agora permitir-se entrar em um segundo tempo, 

sair do estado bruto e dar feitio às ideias. Difícil. A habilidade para escrever, 

algo garantido, parecia um tanto perdida, e o que prevaleceu nessa sessão foi 

a crítica, a repetição, “isto está horrível”. 

Havia um risco aqui – de os rabiscos se tornarem somente destroços, 

vestígios de um pensamento que não tomou forma. Mais uma falta, e sigo me 

perguntando se terá lugar em Margarida a memória da experiência de criar, a 

sustentação das dúvidas, das angústias, dos sentimentos paralisantes, de 

modo que possa ir adiante e completar mais este escrito. 

Como me posicionar diante dessa ausência de Margarida, que acabou 

durando mais de um mês? Optei por me manter à distância, buscando respeitar 

seu silêncio, quem sabe ele não seria uma fonte de inspiração?  

Temia que chamar Margarida de volta ao trabalho pudesse soar como 

cobrança de escola primária, reavivando a memória do exercício de escrever 
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apenas para agradar ou “ganhar” a professora. Por outro lado, não chamá-la 

também poderia soar como abandono. Corri o risco. E esperei que Margarida 

tomasse a iniciativa. Foi mesmo um tempo de ausência-presença, e quando já 

estava a ponto de rever minha decisão, esboçando uma mensagem em que 

apenas pediria notícias, ela retomou o contato: 

OLÁ QUERIDÍSSIMA 

Desculpa o sumiço, andei meio desanimada, mas preciso reagir e tocar. Assim, 
preciso rever as pessoas e retomar as coisas que gosto e as que eu preciso 
fazer. Você tá incluída nas duas categorias rsrsrs. Porém, eu acho que preciso 
voltar com algo escrito para trabalharmos. Como não consigo escrever, tb não 
consigo voltar. 
Mas acho que podíamos marcar um horário na semana que vem, assim algum 
jeito eu tenho que dar. 
Vc pode mandar algumas possibilidades? 
Beijo grande com saudades de vc e do trabalho 

Estávamos, mesmo, em sintonia. 

Mas, novamente, surgiu em Margarida o incômodo com o fato de 

necessitar de minha companhia para escrever. O “círculo vicioso” preciso voltar 

com algo escrito para trabalharmos. Como não consigo escrever, também não 

consigo voltar gerava angústia, amarrando Margarida em uma busca de 

autonomia que, naquele momento, ainda não alcançava. Ela se via longe do 

ideal que imaginava para si, e o fracasso ia assim se confirmando. 

Em meio a intensos e desconcertantes acessos de tosse de Margarida, 

conseguimos realizar uma nova sessão. Ela chegou contando das tensões que 

vinha enfrentando em seu ambiente de trabalho, o que a havia impedido de se 

dedicar ao texto que vínhamos produzindo. Nosso tempo acabou sendo 

preenchido mais por esses problemas, por esse tempo extenso de hesitação, e 

somente no final reavivamos a memória dos últimos encontros. 

A pedido de Margarida, acessei o texto em meu computador e relemos 

os primeiros parágrafos, aqueles que ela havia achado “horríveis”. Mas 

Margarida se surpreendeu: “não está ruim!”. De fato, não estava. Talvez o 

tempo tenha sido nosso aliado e, agora, depois desse longo período de 

suspensão, ela via seu escrito com outros olhos, mais amáveis. Parecia 

possível partir daí, desse ponto em que paramos. 
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Mas a doença se agravou, e mais uma vez não pudemos realizar a 

sessão. Novos acertos de horários, até que Margarida chegou, sem atrasos, 

me trazendo um bombom, e muito disposta para o trabalho. 

O material que havíamos rabiscado nos serviu de referência. Relemos, 

fomos completando as ideias, buscando conectivos, acertando o tom. Vez ou 

outra, Margarida me ditava uma frase completa, para que eu, diante do 

computador, registrasse na tela. Em outros momentos, pedia para que eu a 

ouvisse e então sugerisse uma forma mais precisa de escrever o que ela 

estava pensando e enunciava oralmente. E assim fomos caminhando, até que 

Margarida me pediu para acertar a diagramação do texto. Enquanto fazia isso, 

ela rascunhou no papel, e sem minha ajuda, novas articulações, boas sacadas 

que completariam o escrito. Ao final, pediu um novo horário logo para o início 

da semana. 

Neste dia, chegou contando que havia se lembrado de mim quando, 

sozinha, tentou escrever um novo texto. Contou de seus movimentos 

dispersivos – sentava-se diante do computador e então, “para dar uma 

relaxada”, acessava algum joguinho... paciência, na verdade, levantava-se para 

buscar um café e, quando via, a tarefa de escrever havia se perdido. Decidiu 

então, nesse dia, buscar outro caminho: registrar o que precisava dizer em uma 

cartolina, com canetas coloridas. Me pareceu uma estratégia interessante, ou 

um bom “drible” para “enganar” essa parte de Margarida que insistia em não 

escrever... 

Retomamos o texto, agora perto do final. Faltava justamente a 

articulação com os conceitos teóricos, parte mais acadêmica, digamos. De 

imediato, Margarida dizia que não saberia fazer essas inter-relações, insistia 

que teria de estudar de verdade, que não bastava ler, como havia feito. 

Nomeou como “preguiça” sua indisposição para o discurso mais conceitual. 

Conversamos sobre isso, sobre o quanto se trata de um discurso que, de fato, 

“amarra” o leitor, que necessita então acionar determinadas capacidades 

leitoras para compreender o autor, localizá-lo no contexto em que se insere seu 

estudo, conhecer suas motivações, intenções, teorias as quais se contrapôs, 

outros estudiosos com os quais dialogou – ou seja, um “mergulho 

epistemológico”. Mas, ainda que Margarida não estivesse nesse ponto, insisti 

para que me contasse o que na teorização de cada autor a havia mobilizado. 
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Ouvi atentamente, enquanto ela ia fazendo articulações bem pertinentes com o 

que havíamos composto até então, estabelecendo um diálogo com as ideias. 

Propus: “vamos experimentar escrever isso que você falou?”. E assim fizemos, 

e com desenvoltura. 

Mais um escrito se completava, mais uma vez ficamos felizes com a 

possibilidade de, pela escrita mesmo, sustentar essa parte de Margarida que 

insistia em ficar nas alturas do pensamento e não descer até a concretude do 

texto. Ficamos felizes com a possibilidade de marcar na memória mais esta 

realização, esta experiência, esta parceria. 

O próximo encontro foi pedido por Margarida; antes, me enviou a versão 

final, com imagens e novos trechos. Falamos então dessa versão e de como 

ela a havia concluído: Vou assim investigando ‘minhas ruínas’, na tentativa de 

criar versões melhores de mim. 

E nessas novas versões, estava o plano para um novo texto. Nesta 

sessão, permaneci como testemunha, lugar que Margarida me atribuiu neste 

momento, escutando com atenção e interesse as ideias para o próximo escrito 

que ia compartilhando comigo. Desta vez, ela queria surpreender seus 

interlocutores e, claro, ela mesma – queria ousar, fazer diferente e não 

começar sempre da mesma forma...  

De fato, não começou: alguns meses depois, marcamos um novo 

encontro. Desta vez, Margarida chegou com um capítulo de livro que escrevera 

com uma colega, estava praticamente pronto, e juntas, fizemos apenas alguns 

ajustes. Neste momento, parece que ela se aproximava então do escrever tal 

como formulado por Sontag (2000/2005, p. 337): 

Escrever é, por fim, uma série de permissões que damos 
a nós mesmos para sermos expressivos de determinadas 
maneiras. Para inventar. Para saltar. Para voar. Para cair. 
Para encontrar nossa maneira própria e característica de 
narrar e de persistir: ou seja, de descobrir nossa própria 
liberdade interior. Para sermos rigorosos sem sermos 
demasiado autopunitivos. Sem pararmos muitas vezes 
para reler. Permitimos a nós mesmos, quando ousamos 
pensar que o trabalho vai bem (ou não muito mal), 
continuar a tocar o barco.  Sem esperar pelo impulso da 
inspiração. 
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No ano seguinte, recebi este e-mail de Margarida: 

Claudia querida 
Tô com saudades!!!!! 
Tudo bem com vc? 
Na verdade pensei em vc a tarde toda, queria estar aí. Mas, claro que de última 
hora fiz um texto. Vou te mandar só por curiosidade e saber se vc fica 
orgulhosa de mim (rsrsrsrs), já que eu não pude fazer com vc. 
Agora preciso começar o meu TCC, mas vou rascunhando ideias e qdo eu 
conseguir, a gente volta a se encontrar para isso, ok? 

 Clarice, muito antes de tudo 

moinho de versos 
movido a vento 
em noites de boemia 
 
vai vir o dia 
quando tudo que eu diga 
seja poesia 
(PAULO LEMINSKI, 2002, p. 49) 

Clarice é poeta. Arrisca-se também nas artes plásticas, mas, quando me 

procurou pela primeira vez, com sua pasta de poesias, algumas inclusive já 

premiadas, logo vi, Clarice é, antes de tudo, poeta. “Muito antes de tudo”, na 

verdade, título que deu a uma série de poesias que me tocou muitíssimo, esta 

em especial, talvez pelo silêncio que fala tanto ou mais do que as próprias 

palavras: 

Flor de haste longa, cheiro doce e desnorteante. 
Toque de mãos e porta aberta. 
Sair foi um grande alívio. 

Além de atender adultos em “crise” com a produção acadêmica, também 

me dedico a ajudá-los em outros projetos, como este de Clarice: trabalhar um 

pouco mais suas poesias, organizá-las por temáticas ou por qualquer outra 

categoria, uma ou outra pincelada. Mas o que importava mesmo eram nossos 

encontros, a revelação do quanto suas palavras me encantavam, de que forma 

reverberavam, a que memórias me remetiam, os sentidos inéditos que íamos 

criando juntas. Fui apenas, e antes de tudo, uma leitora de sua obra, e assim 

ela emoldurou nossa parceria em certa ocasião: 
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Afinal quem é o leitor? 
Alguém que beija a obra com o olhar 
E ao beijar, ao mesmo tempo, contempla e anima. 
Quem faz a obra? 
O artista criador? 
Ou um mero, melro observador? 
Comunhão entre dois mundos. 
Espaço de encontro, onde um sopra e o outro 
respira. 
Nem só alma, nem só carne. 
O amor é feito de mescla. 
Respiração boca a boca que chama de volta pra 
vida. 

E foi certamente a necessidade de voltar pra vida que levou Clarice a me 

procurar novamente, cinco ou seis anos depois, no final de 2011, agora com 

outro pedido: havia sido solicitada a escrever um artigo sobre um belo trabalho 

que vinha desenvolvendo já há alguns anos no contexto de sua área de 

atuação. 

Ocorre que Clarice não fazia a menor ideia, segundo me relatou, de 

como compor um artigo, pois, até então, não havia se experimentado nesse 

tipo de texto. Para ajudá-la na tarefa, seu supervisor lhe indicou um colega já 

bem experiente na produção acadêmica, que seria então coautor. E a partir 

daí, teve início o drama de Clarice. 

Esse colega começou por questionar qual seria a relevância do trabalho 

que pretendia publicar. “Relevância? ”, estranhou, “o que isso quer dizer, 

exatamente? ”. O acento apreciativo que sentiu nesse questionamento, vindo 

de uma autoridade em um campo não dominado por Clarice, levou-a a formular 

a seguinte resposta: “não deve ter nenhuma, é só uma história que tenho pra 

contar, devem ter muitas outras muito mais interessantes ou relevantes! ”. Em 

seguida, o colega começou a sugerir o conteúdo temático de cada parte, de um 

modo padronizado, sem considerar o que Clarice realmente desejava 

compartilhar com o público leitor: “mas não vejo sentido em fazer isso”, 

indignou-se Clarice, “não é algo que me mobiliza no trabalho que realizo! ”. 

Diante dessas orientações, ou dessa voz tão sabedora, Clarice sentiu-se 

incapaz de realizar o projeto acadêmico. “Descobri que sou burra! ”, declarou 

em nosso primeiro reencontro. Conversamos sobre esse sentimento e fomos 

percebendo que, na verdade, ela estava se sentindo humilhada. 
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Humilhação: essa situação é decorrente de um processo 
de exclusão social em que o ser humano é não só 
impedido de participar do campo social como um todo, 
mas, fundamentalmente, é visto pelas pessoas das 
classes dominantes como inferior e desprezível. O 
resultado é um sentimento de vergonha de si, que 
interdita os gestos que poderiam pôr em marcha a 
criatividade do paciente, tanto no sentido de seu devir, 
quanto para uma ação política que pudesse vir a 
transformar sua situação social (...) (SAFRA, 2004a, pp. 
140-41). 

O fato de não ter produzido, até o momento, um texto de natureza 

conceitual, colocava Clarice em um lugar hierarquicamente inferior ao colega, 

por sinal, mais jovem, visto como mais hábil e competente para escrever um 

artigo. De certa forma, ela estava apartada da comunidade de autores de 

textos acadêmicos. 

Emoldurar esse sentimento de humilhação, de certo modo, fortaleceu 

Clarice. Ela então decidiu enviar um primeiro rascunho ao colega “eleito” para 

ajudá-la. Diante da resposta, logo se comunicou comigo: 

Desculpe te amolar mas travei de novo... Help! Resolvi mandar um e-mail para 
*** [nome da colega] com aquele texto que lemos juntas. E veja só a resposta... 
Agora nem sei por onde retomar... 

De fato, a resposta foi um tanto desvitalizante. Resumia-se a uma série 

de pressupostos sobre o que seria uma produção acadêmica, diferenciando-a 

do registro poético, campo expressivo caro à Clarice. Segundo o colega, um 

leitor de poesia quer apenas fruir o texto, enquanto o leitor de textos científicos 

quer aprender e não ser surpreendido, não lê por ler, lê de modo pragmático e 

utilitário. Por isso, o texto precisa ser claro, organizado e convencional, pois é 

apenas um instrumento. 

Com isso, o isolamento se acirrou – todos tinham competência para a 

produção acadêmica, e ela, “apenas” para a poesia... O colega também lhe 

passou uma nova tarefa: escrever o resumo do artigo, e já com orientações de 

quais padrões deveria seguir. 

Temi que Clarice se fragilizasse diante da assertividade do colega e 

acabasse por desistir. Afinal, como escreveu certa vez... 
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Porcelana fina, 
Conchas nacaradas... 
As delicadezas da alma, 
Menina, 
Também quebram! 

Mas não foi o que ocorreu. Logo respondi à Clarice, dispondo-me a uma 

nova sessão, antes do dia que havíamos combinado. Marcamos, e ela chegou 

um tanto abatida, me deu a impressão de estar tensa, meio brava ou raivosa. 

Foi logo dizendo: “não é possível que isso seja tão difícil de fazer!”. Concordei, 

“não é mesmo, é mais fácil, num certo sentido, do que escrever poesia!”. E a 

presenteei com uma página repleta de várias que havia escrito na ocasião de 

nosso primeiro trabalho. Ela sorriu, a tensão inicial foi se dissolvendo, relemos 

juntas, apreciando o quanto estavam belas, precisas, em especial no que se 

refere à concisão e abertura para o leitor fazer suas viagens... 

Mas a tarefa do resumo se impunha com urgência, e era fundamental 

realizá-la. Clarice fez algo bem interessante. Procurou resumos de trabalhos 

escritos por outros colegas, modelos nos quais se inspirar. Elogiei esse 

procedimento, e fui compreendendo a “braveza” de Clarice como positiva, um 

estado emocional que indicava o quanto estava se sentindo desafiada e 

instigada a sair daquele lugar frágil, de incompetência e inferioridade. 

Partimos de seus rabiscos. Ela ditava e eu ia registrando no computador. 

Parávamos a cada frase, buscando palavras que precisassem o que o leitor 

encontraria ao ler o artigo. Alertei: o resumo deve ser muito fiel ao corpo do 

texto; não pode prometer uma discussão que não se concretizará. Sim, trata-se 

de uma lei que organiza o texto acadêmico, que orienta o conteúdo temático do 

resumo. Não deixa de ser uma convenção, como outras descritas pelo colega. 

A diferença é que partíamos do conhecimento prévio que Clarice trazia sobre 

esse tipo de produção, potencializando capacidades escritoras existentes, 

embora não acionadas nos últimos tempos, simplesmente porque Clarice vinha 

se dedicando a escritos de outra natureza. Sua própria experiência como 

leitora de produções acadêmicas lhe garantia certa competência inicial para a 

produção, que precisaria então ser sofisticada, contando com uma parceria 

suficientemente boa. 

Também refletimos juntas sobre a visão do colega a respeito do texto 

acadêmico. Será mesmo que o leitor desse tipo de texto não quer ser 
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surpreendido? Busca apenas um escrito convencional? Será que a natureza do 

trabalho realizado por Clarice estaria contemplada em um dizer mais 

pragmático, seria mesmo apenas um instrumento para o aprendizado? Não 

caberia a expressividade, marcas de autoria, no caso de Clarice, banhadas 

pelo dizer poético? 

Obviamente, há sim inúmeras formas de registrar ou, melhor dizendo, 

legitimar práticas, reflexões na academia. Há sim certa flexibilidade entre os 

polos: seguir à risca a convenção, sem nunca surpreender o leitor, ou 

descaracterizá-la totalmente, frustrando o leitor em sua busca por 

conhecimento51. 

Propus a Clarice que experimentássemos transitar entres esses dois 

polos, considerando o perfil das produções do grupo, lembrando que se trata 

de texto realizado em coautoria, e arriscando sim “sujar” o texto com marcas 

expressivas, de modo a não se constituir por um dizer apenas submetido à voz 

hierarquicamente dominante. 

E o resumo foi se concretizando; para isso, foi fundamental que eu 

sustentasse certa impaciência, certa resistência de Clarice para entrar no jogo, 

brincar com as convenções, arriscar-se nas potencialidades e limites da 

materialidade escrita conceitual, da mesma forma que me contou ter brincado, 

recentemente, com as regras do haicai.  

Interessante como a capacidade criativa de Clarice estava muito 

estabelecida em outros registros. Quais seriam as memórias que trazia em 

relação à esfera acadêmica de comunicação? Certamente, mais de fracassos 

do que de conquistas, talvez por ser essa materialidade apresentada como 

pouco maleável, pouco afeita, portanto, para receber o gesto pessoal 

expressivo. Já no haicai, o criar fluía, e as regras não se mostravam 

impeditivas – aqui, o interjogo comunicar-se e, ao mesmo tempo, permanecer 

                                                 
51

 Sobre a estabilidade dos gêneros discursivos, Bakhtin (1952-53/1979, p. 279) define: “Todas as esferas 
de atividade humana, por mais variadas que sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da 
língua. O caráter e os modos dessa utilização são tão variados como as próprias esferas da atividade 
humana, o que não contradiz a unidade nacional de uma língua. A utilização da língua efetua-se em 
forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos. O enunciado reflete as condições específicas 
e as finalidades de cada uma das esferas, não só por seu conteúdo temático e por seu estilo verbal, ou 
seja, a seleção operada nos recursos da língua – lexicais, fraseológicos e gramaticais -, mas também, e 
sobretudo, por sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e 
construção composicional) fundem-se indiscutivelmente no todo do enunciado, e todos eles são 
marcados pela especificidade de uma esfera de comunicação”. 
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escondido nas metáforas estava garantido para Clarice. Ao contrário, a 

materialidade escrita acadêmica parecia ameaçá-la com uma superexposição, 

em que tudo deveria ser minuciosamente explicado, sujeito a críticas, quem 

sabe “ferozes” – Clarice talvez temesse ser então devorada, e quebrar, qual 

porcelana fina ...  

Não conseguimos finalizar a tarefa na sessão e me comprometi a ajudá-

la por e-mail. No dia seguinte, bem cedo, ela me enviou o texto. Fiz alguns 

ajustes e devolvi, com a seguinte mensagem:  

Lembre-se, sou só a parteira... Volte agora a lamber sua cria, e faça novos 
ajustes, ok? O jogo, a brincadeira é essa na academia... E viva o dizer 
poético!!!  

Clarice logo me respondeu:  

Nem sei como te agradecer!!! Vc tem sido uma anja morena e querida! Ficou 
muito melhor do que eu poderia organizar! Gracias! 

Importante aqui refletir sobre essa percepção de que eu teria uma 

habilidade maior do que Clarice para organizar o escrito. É, de fato, algo 

comum em meu cotidiano com esse grupo de pessoas. Ainda que possa 

indicar uma idealização de minha capacidade, levando a pessoa a ocupar, 

consequentemente, um lugar de certo desmerecimento, falas, percepções ou 

comunicações dessa natureza contribuem muitíssimo em meu manejo e 

indicam em que momento do processo de apropriação da escrita a pessoa se 

encontra, bem como certas organizações defensivas. 

Há aqueles que, após revisarmos e acertarmos o texto juntos, “perdem” 

o arquivo que salvamos e voltam com os mesmos equívocos que já havíamos 

acertado, indicando certa resistência para trabalhar o texto, ou uma “briga” com 

a materialidade, como destaca Marion Milner. É comum, nesses casos, um 

longo tempo de suspensão das sessões, ensaios para voltar, trocas de e-mail, 

em que me coloco disponível e demonstrando minha curiosidade sobre o 

estudo, chamando o paciente a completar o escrito. 

Há também aqueles que anseiam por ganhar autonomia e me 

perguntam sobre regras gramaticais, pontuação e também sobre as 

regularidades do gênero. São mais questionadores, buscam aprender comigo, 

já chegam mais seguros, menos sofridos ou ansiosos, sendo comum também 
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que tenham orientadores que os acolhem e interferem no estudo em uma 

medida suficientemente boa – sem interferir em excesso ou se ausentar. 

Também acontece outro fenômeno: aqueles que se tornam revisores de 

textos de colegas, sendo constantemente procurados como leitores 

qualificados, em condições de apontar em que aspectos os textos necessitam 

de maior elaboração, como passou a acontecer com Margarida, do episódio 

anterior. Ela me contou empolgada que vinha agora tendo essa função em seu 

grupo de referência, ressaltando que havia aprendido comigo. 

Interessante como muitos chegam para o trabalho mais defendidos, 

como descrevi anteriormente, de certa forma “brigando” com a materialidade, e 

no decorrer dos atendimentos, contando com minha presença, por vezes 

apenas como testemunha da briga, vão passando para os outros momentos – 

começam a mostrar uma disposição para aprender e questionar, bem como o 

desejo de experimentar assumir funções de cuidado, com seus colegas-

autores, semelhantes a que vivenciam comigo. 

No caso de Clarice, essa certa idealização de minha capacidade 

indicava o quanto eu precisaria estar atenta a essa sua tendência a ver os 

outros como mais capazes de escrever no registro acadêmico. Cuidava então 

para sempre lhe oferecer várias opções de conectivos, de palavras, de 

composições de frases, para que ela mesma escolhesse qual seria mais 

afinada ao seu idioma pessoal, sem perder de vista a esfera de comunicação e 

o gênero discursivo em que deveria publicar. 

Assim, ao mesmo tempo em que apresento o objeto em questão, gênero 

acadêmico artigo, monografia, dissertação, tese, com suas regularidades e 

tradições, abro um espaço para que o paciente se perceba em condições de 

trazer algo novo para esse campo, uma nova composição de palavras, um 

novo ponto de vista. 

Há certa tensão aqui, a necessidade de “negociar” entre um dizer mais 

apegado à tradição – lugar que, no caso de Clarice, o colega coautor do artigo 

insistia em mantê-la – e a abertura para o gesto pessoal – banhado pelo 

registro poético, no caso de Clarice. 

Não estava fácil. Passaram-se alguns dias, e recebi novo e-mail de 

Clarice:  
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Veja só a resposta do *** abaixo. Vou me sentindo cada vez mais engessada... 
mas paciência. 
Agora é refazer o resumo de um jeito bobo mesmo. Eu até já refiz, veja em 
anexo, mas confesso que tá ruinzinho... Se vc puder dar uma olhada pra mim, 
qdo tiver um tempo, eu agradeço, de coração! Beijo e muito obrigada! 

Conferi o anexo, e a mensagem do colega, que começava de um jeito 

animador, afirmando que o resumo estava muito bem encaminhado; mas, de 

fato, o que vinha depois era novamente uma série de regras, tais como: “há 

uma ordem certa”, “não se pode colocar palavras que pertencem a um item em 

outro”. E, mais ainda, desta vez ele propunha reformulações de cada um 

destes itens, objetivo/relevância/metodologia/resultados/conclusão, e esta com 

uma frase de praxe, substituindo praticamente todas as palavras de Clarice, 

que, obviamente, só poderia mesmo se sentir “engessada”, optando então por 

um recorte/cole que resultou em um texto sem personalidade, submetido, 

ruinzinho... 

Optei por não apontar isto para Clarice neste momento, e nem 

questionar alguns equívocos do colega; apenas acertei aspectos mais 

objetivos, como pontuação, concordância. Reenviei rapidamente, para que ela 

cumprisse o compromisso, junto com a seguinte mensagem:  

O que me parece é que ele [o colega] tende a impor palavras/termos... Vamos 
ter de ir temperando, trazendo o seu idioma para o texto, sem, claro, esquecer 
da coautoria. Mas é coautoria, moça, importante pra vc se fazer presente sim 
no artigo, e vc tem toda a condição e competência pra isso. Vamos adiante, 
estou do seu lado! 

Mais uns dias se passaram, e recebo nova mensagem de Clarice:  

Recebi outro e-mail do *** me pedindo para refazer o resumo. Depois te mostro 
... Ele explica mil coisas e o encadeamento... Vou me sentindo tão burra que 
nem sei se compreendi, nem sei se faço um bom trabalho mais. Me 
desorganizou! Vamos marcar nosso encontro da semana que vem? 

Refiz minha agenda para atender Clarice. Fomos lendo juntas o novo e-

mail do colega, que fez questão de apontar as mudanças que “sugeria” em 

caixa alta. E então compreendemos a “confusão de línguas” que estava 

ocorrendo: o colega coautor do artigo afinava-se mais com a perspectiva de 

pesquisa, enquanto Clarice buscava registar o processo que vinha 

experimentado. Enquanto Clarice pensava que o objetivo do artigo seria 
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apresentar a narrativa do trabalho que realizara, e refletir sobre ele, “Este artigo 

tem como objetivo refletir sobre um trabalho realizado...”, o colega coautor 

insistia em denominar o trabalho como pesquisa: “A PRESENTE PESQUISA 

tem como objetivo estudar...”, destacando termos como PROCEDIMENTOS 

INVESTIGATIVOS, PRODUÇÃO INTERPRETATIVA, etc. 

Compreender essa diferença de entendimento, de intenções foi mesmo 

fundamental, não só para tirar certo “peso” de Clarice, como para esclarecer 

que havia uma decisão a ser tomada. A perspectiva investigativa estava mais 

de acordo com as intenções da supervisora do grupo, compartilhadas pelo 

colega coautor do artigo. Mas não havia equívoco, da parte de Clarice, em 

querer acentuar o cotidiano do trabalho, e a partir da narrativa do que viveu, 

conceituar e trazer as referências teóricas que embasavam sua prática. Ambos 

os caminhos são possíveis na esfera acadêmica. E ainda que, neste momento, 

Clarice optasse por seguir a proposta do colega coautor, e da supervisora, o 

mesmo trabalho poderia, posteriormente, em outra publicação, ganhar 

destaque pelo viés mais afeito a Clarice. 

Com essas questões mais claras, ela se sentiu mais fortalecida, 

conseguindo justificar e, de certa forma, “brigar”, ainda que em parte, por seus 

posicionamentos e também por seu idioma. Um exemplo: o colega sugeriu o 

termo LOGROU BENEFICIAR, como forma de expressar a eficácia do 

trabalho. Mas Clarice achou “logrou beneficiar um horror”, trocando por 

beneficiou... Pequenas conquistas que indicavam algum fortalecimento. Mas 

ainda tínhamos um longo caminho a percorrer. Enquanto o colega afirmava que 

Clarice deveria agora escrever um artigo de modo pragmático, pensando no 

leitor de textos científicos, que, ao contrário do leitor de poesia, não busca 

prazer estético, e sim soluções que devem ser fundamentadas cientificamente, 

eu insistia para que começasse pela narrativa, para depois negociar o 

destaque que ganharia no artigo: comece pelo seu trabalho, é o que pode te 

deixar mais segura e apropriada do que vc tem a dizer! Pode entrar como 

anexo neste artigo, mas pode depois ganhar vida própria. Não deixe que suas 

necessidades genuínas percam o valor. 

Mas havia mesmo muita tensão entre os posicionamentos - o colega 

insistia em desmerecer Clarice, apresentava a produção acadêmica como 

puramente objetiva e, assim, dela retirava a possibilidade de “criá-la para 
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encontrá-la”, matriz fundamental da experiência criativa, banhando o objeto 

com sua subjetividade, no caso, muito marcada pelo registro poético. Faltava 

aqui certa hospitalidade – Clarice era uma nova visitante do universo 

acadêmico, uma iniciante, recém-chegada; caberia, de meu ponto de vista, ser 

recebida com amabilidade e generosidade, sendo apresentada à materialidade 

ou objeto cultural escrita acadêmica em pequenas doses, de modo que se 

percebesse com possibilidade de trazer algo de novo a esse universo, suas 

contribuições pessoais, se percebesse com possibilidade de enriquecê-lo com 

suas experiências e reflexões. Isso não significava, como me parece que o 

colega concebia, que Clarice descaracterizaria o objeto ou deixaria de seguir 

certas tradições, não deixaria de conceituar, de dissertar, mas poderia fazê-lo 

de modo mais apropriado, vivaz e pessoal se fosse reconhecida em sua 

capacidade criativa. 

Ao contrário, justamente propunha que Clarice esculpisse e emoldurasse 

sua forma de expressão na academia, deixando-se sim levar pela 

subjetividade, banhada de dizer poético.  

Lembro-me aqui de um episódio clínico narrado por Safra (2004a, pp. 

60-1): 

Um paciente, menino de 10 anos de idade, veio à sessão 
trazendo um caderno. Entregou-me o caderno, pediu que 
eu o abrisse e lesse as poesias que ele havia escrito. 
Eram poesias tipicamente escolares, versos rimados, 
plenos de lugar comum. Depois de um período de 
silêncio, ele disse: 
- A professora adorou esses versos que eu 

fiz...(silêncio)...ela não sabe de nada. Eu escrevi esses 
versos para agradar ela...São uma droga!! 
Tomou o caderno de minhas mãos, virou-o ao contrário, 
abriu-o novamente e entregou-o a mim, pedindo que eu 
lesse as poesias que estavam escritas naquela parte do 
caderno. Eram escritas em verso livre e eu poderia dizer 
que eram vivas. 

Ele comentou: 
- Essas, sim, são boas. Eu escrevi para dizer o que eu 
sinto, o que eu vivo... 

Pergunta o autor: “Quantas crianças encontram a possibilidade de virar o 

caderno ao contrário?”.. E eu pergunto:  possível aos pesquisadores da 

universidade virar seus artigos, suas dissertações e teses ao contrário? E 
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depois, fazer com que, no meio do caderno, os dizeres se encontrem - aquele 

mais próximo do que se espera nessa esfera de comunicação e o outro, tantas 

vezes caótico, organizado de acordo com outras leis, não lógicas, não a de 

categorias previamente determinadas, com tudo em seu devido lugar? É 

preciso confiar no potencial do caos, ou no trabalho silencioso da mente 

imaginativa, que, a seu tempo, contribui para a integração de recursos, de 

repertórios e para a realização de nossos projetos. 

Acompanhei o processo de Clarice até o momento em que, mais 

fortalecida, confiante, com funções de cuidado internalizadas, ela pôde tomar 

decisões e continuar a completar seu artigo-obra.  

E para que não se esquecesse, lhe enviei Itamar Assunção (1993)52: 

Se a obra 
é a soma das penas, 
pago, 
Mas quero 
o meu troco 
em poemas 

Em 2013, recebi então este e-mail de Clarice: 

Oi, oi, 
Como vai querida? 
Comigo tudo bem, saí de férias recentemente e levei meus olhos pra passear... 
Vi coisas lindas de morrer e descansei bastante! 
Agora de volta, já retomei o trabalho e te escrevo para contar que meu artigo 
ficou pronto! Finalmente, depois de mais de ano, de tantas confusões e nova 
parceria. 
Se puder, dê uma espiada, afinal vc é minha madrinha pois me encorajou a 
fazê-lo apesar dos pesares. 
Não é um verdadeiro texto "pra chamar de meu" mas ficou fiel ao trabalho que 
desenvolvi. 
 Agora, de volta as poesias! 

                                                 
52

 ASSUNÇÂO, I. (1993). “Se a Obra é a Soma das Penas”. In: Bicho de 7 Cabeças - Vol. I.  
http://www.vagalume.com.br/itamar-assumpcao/discografia/ 
 

http://www.vagalume.com.br/itamar-assumpcao/discografia/bicho-de-7-cabecas-vol-i.html
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Considerações finais: um texto pra chamar de seu 

... as palavras produzem sentido, criam realidades e, às 
vezes, funcionam como potentes mecanismos de 
subjetivação. Eu creio no poder das palavras, na força 
das palavras, creio que fazemos coisas com as palavras 
e, também, que as palavras fazem coisas conosco. As 
palavras determinam nosso pensamento porque não 
pensamos com pensamentos, mas com palavras, não 
pensamos a partir de uma suposta genialidade ou 
inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar 
não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”, 
como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é 
sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos 
acontece. E isto, o sentido ou o sem-sentido, é algo que 
tem a ver com as palavras. E, portanto, também tem a ver 
com as palavras o modo como nos colocamos diante de 
nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em 
que vivemos. E o modo como agimos em relação a tudo 
isso. (...) (JORGE LARROSA BONDÍA, 2001, p. 21). 

As palavras tocam profundamente aqueles que delas vivem, e por isso 

podem ofertá-las como meio de construção de realidades, como pontes entre o 

que habita nossa interioridade e o que convencionamos chamar de 

exterioridade, estando ou não em consonância, sustentando possíveis e 

prováveis tensões. 

Donald Winnicott encontrou uma boa forma de nomear isso que estaria 

fora de nós - realidade compartilhada. Ao mesmo tempo em que dilui cisões, o 

termo reafirma a ideia de que há sim universos distintos entre os quais 

transitamos; parece trazer engendrada a possibilidade, ou esperança, de 

“sujar” o “fora” com coisas nossas, de dentro, ou, como fala Clare Winnicott, 

emprestar sentido pessoal à realidade externa, desde que esta se mostre 

permeável ao nosso gesto, a nossas contribuições, como sugere também 

Marion Milner. Os três autores, em consonância, parecem afirmar a 

necessidade de constituirmos um espaço e um tempo em que nos seja 

permitido suspender o discernimento entre ambos os mundos – sem isso, 

podemos nos apegar a um dos polos, o que nos empobrece e impede a 

realização de potenciais inatos. 

É aqui que entra o brincar, através do qual vamos então criando 

maneiras de colocar ambos os universos em diálogo, buscando na realidade 
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compartilhada objetos que possam tanto nos enriquecer como se ajustar ao 

nosso modo de ser, que vai então se constituindo também com a contribuição 

das características ou peculiaridades desses objetos – no caso desta tese, o 

texto acadêmico. Escolhemos, mas somos também por eles escolhidos – 

fazemos também o que o barro quer -, é uma via de mão dupla. As fronteiras 

ficam mesmo borradas, e é bom que seja assim. 

E é nesse contexto que as palavras ganham sentido. São provisões 

disponíveis no meio cultural que possibilitam encontros, tanto de cada um 

consigo mesmo, como com o outro. Por isso a importância de serem ofertadas, 

dentre outras materialidades, como destacam os três autores que usei aqui. 

E também por isso, “atividades como considerar as palavras, criticar as 

palavras, eleger as palavras, cuidar das palavras, inventar palavras, jogar com 

as palavras, impor palavras, proibir palavras, transformar palavras etc. não são 

atividades ocas ou vazias, não são mero palavrório” (LARROSA, 2001, p. 21). 

São, antes, experiências que nos permitem integrar os mais variados registros, 

de fora, de dentro, correlacionar palavras e coisas em busca de sentidos, de 

nomear o que “vemos ou o que sentimos” e, em contrapartida, de “como vemos 

ou sentimos o que nomeamos” (op. cit.). 

Usar a palavra implica, então, na proposição de Donald, Clare e Marion, 

nela imprimir marcas pessoais, de autoria. Estamos ainda na via de mão dupla 

– a palavra se apresenta com seu sentido originário, construído historicamente; 

mas, por assim ter sido, ou por ser assim, nos é oferecida de modo a nos 

sentirmos aptos a transformá-la de acordo com nossa maneira de ser, que 

também desvendamos por meio da palavra, maltratá-la até que se ajuste a 

nossa necessidade de comunicar inquietações, para depois abandoná-la, em 

busca de outra, mais justa. Pertencemos à comunidade que participa 

ativamente na construção de sentidos e significados, e isso nos outorga 

liberdade para o criar - embora, como destaca Donald Winnicott, o novo surja 

da tradição. Ou seja, o criar parte do estabelecido histórica, social e 

culturalmente, rompe, quebra paradigmas, mas compõe novos sentidos que 

são, por sua vez, absorvidos pelo meio cultural, dispondo-se a novas rupturas e 

quebras. 

Mas essa possibilidade de uso da palavra, que vai ganhando 

sofisticação, como bem destacam Clare e Donald, só é possível se trazemos 
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na memória experiências positivas com esse objeto, referentes ao modo como, 

nos primórdios, ele nos foi apresentado. Se poroso ou pouco maleável, no dizer 

de Marion Milner. 

As várias situações clínicas aqui relatadas indicaram, justamente, como 

as pessoas que me procuraram se sentiram destituídas da potencialidade para 

usar a materialidade ou objeto cultural palavra escrita – foram supercorrigidos 

logo nos primeiros passos, nas primeiras letras, apressadas no tempo 

necessário e singular para absorver padrões de comunicação, ou modos de 

dizer legitimados pela comunidade. O que tinham a dizer foi desvalorizado pela 

precariedade, sendo destacado o modo errado como diziam. São pessoas que 

tiveram roubado seu tempo de experimentação. A palavra lhes foi sendo 

imposta, fraturando a possibilidade de ser usada a partir de si. A realidade 

externa se destacou, submetendo a interna, que não via abertura para se 

colocar. São experiências que ferem a confiança e a segurança necessárias 

para nos apresentarmos diante do outro, com nossas questões, inquietações, 

aflições. 

Essa falta de reciprocidade na situação de comunicação ou o olhar 

enviesado do outro diante do que finalmente conseguimos expressar, ainda 

que precariamente, se repetida no tempo, gera tanto essa desconfiança em 

relação a nossas capacidades de usar o objeto palavra, como certa 

desesperança e antecipação de fracassos na interlocução. 

No campo dos trabalhos acadêmicos, esses sentimentos são bastante 

comuns – o encontro com o orientador não raramente remete a essas 

memórias de fracassos e a uma identificação de si como o incompetente, ou o 

único responsável pelas dificuldades reais inerentes à elaboração de um 

trabalho acadêmico, portanto, merecedor de humilhações. 

Escolha do objeto de reflexão, seleção de estudos pertinentes para 

aprofundar o tema, de conceitos explorados pelos autores, sem descaracterizá-

los ou simplificá-los, o que compartilhar da experiência vivida no campo, 

sustentando a impossibilidade de colocar em palavras sua riqueza, a 

necessidade de apresentar publicamente uma contribuição inédita e não a 

mera repetição de tudo que já foi dito, todos esses aspectos trazem 

complexidade ao texto acadêmico. Exigem ainda inúmeras capacidades 

escritoras, desde as mais triviais até as mais sofisticadas - relatar, descrever, 
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narrar, resenhar, fazer inferências, abstrair, articular, sintetizar, generalizar, 

particularizar, analisar, compor esteticamente, atentar à língua dita culta – em 

uma palavra: dialogar. 

Para realizá-lo, precisamos de parceiros, sendo o orientador, coautor do 

trabalho, o principal deles. Entra aqui uma carga de afetividade, de um lado e 

de outro, que pode tanto favorecer como dificultar o trabalho. O orientador 

necessita exercer certas funções de cuidado, disponibilizar-se para a escuta 

sensível e amorosa do que o orientando traz como questão/tema, contribuir 

para emoldurar o problema de pesquisa e fazer o recorte, localizar o estudo no 

panorama da área, alimentar, na medida da necessidade do orientando, com 

referências teóricas, autores com quem estabelecer interlocução, oferecer 

subsídios para articulações entre o campo e a teoria, legitimar a autoria do 

orientando, mas sem deixar de exigir rigor, precisão conceitual, acabamento e 

organicidade do texto. De outro lado, com essa provisão “suficientemente boa” 

de cuidados, e com a relação de confiança estabelecida, o orientando 

responde comunicando inquietações, mobilizando-se para leituras e 

ampliações de conhecimento, formulando novas dúvidas e questões, 

localizando-as na história da área para propor reflexões pertinentes e em 

consonância com as inquietações do momento. 

Com essa aliança de trabalho, essa sintonia entre ambos, com um 

alimentando o outro, os conflitos inerentes a toda e qualquer relação de 

trabalho podem ser sustentados e ganha-se certo equilíbrio entre os autores, 

com orientando assinando o texto, imprimindo marcas pessoais, e o orientador 

se fazendo presente como aquele que referenda, subsidia, legitima o estudo. 

A necessidade humana fundamental de estabelecer interlocução com o 

outro, dialogar é assim contemplada, tendo a regularidade a função de 

propiciar um terreno comum que nos traga o sentimento de pertencer a um 

grupo, a uma comunidade, compartilhando algo que nos é caro, em um diálogo 

que não tem fim. E esse algo comum está em constante transformação – está 

em disponibilidade para ser recriado. A regularidade não paira acima da 

história, também ela penetra no tecido vivo e dinâmico que é a língua, que se 

realiza em situações concretas de comunicação. 

E é a partir dessas situações que desenvolvo meu trabalho clínico. 



184 

 

Em especial nos episódios clínicos que aqui compartilhei, vividos com 

autores que me procuraram para eu os ajudasse com suas produções 

acadêmicas, penso ter conseguido emoldurar a natureza de meu trabalho. 

 Trata-se de um trabalho clínico-terapêutico, aqui entendido como 

conjunto de tarefas de cuidado, ou funções de cuidado a serem exercidas 

eticamente pelo terapeuta fonoaudiólogo, sendo a primeira delas o acolher do 

sofrimento, muitas vezes ainda sem nome, trazido por esses autores, o que 

implica escuta atenta de suas inquietações e da forma como são enunciadas, a 

partir de seus idiomas pessoais. 

Reapresentação do objeto cultural escrita acadêmica é outra função a 

ser exercida no espaço clínico, necessariamente partindo das experiências e 

conhecimentos prévios de cada um nesse campo discursivo, especificamente, 

mas também ampliando a outros que componham sua constituição como 

escritor. Aqui, o alerta winnicottiano sobre a necessidade de apresentação em 

pequenas doses é mesmo fundamental, compondo este momento a 

desmistificação de supostas dificuldades ou sinais, sintomas indicativos de 

doenças. 

Explico: é bastante comum que esses autores compreendam como 

limitações individuais processos de construção do texto que são inerentes ao 

objeto escrita, em especial a acadêmica, que guarda suas especificidades. 

Angustiam-se, por exemplo, com o fato de terem tudo muito claro no 

pensamento e perderem o fio das ideias no momento de registrá-las no papel. 

Ou ainda diante da necessidade de revisões, refacções, idas e vindas em 

busca de aperfeiçoamentos, o que gera frustração por conta das críticas e 

objeções feitas por seus leitores, em especial, pelos orientadores-avaliadores. 

Pensar é, de fato, muito diferente de escrever, embora nossa busca seja 

também a de registrar pensamentos. Escrever pode ser visto como menos do 

que pensar, pois perdemos sim certa liberdade da mistura de fragmentos - 

imagens, palavras, sons, falas, ideias muito claras a respeito dos negócios 

humanos convivendo com a preocupação prosaica de levar o cachorro para 

tomar banho, interrupções e retomadas de fluxos, alguns pedaços saem com 

feição de texto, outros não. Mas escrever é também mais do que pensar. Nada 

do que agora escrevi estava tão claro em meu pensar prévio, ganhou corpo 

conforme uma palavra escrita foi registrada, acionando outras tantas de meu 
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repertório, compartilhado por tantos de uma comunidade de destino, que vão 

surgindo num fluxo incontido. 

Paro em alguns momentos, permaneço em suspensão, “perco o chão, 

não acho as palavras”; o que será que me faz continuar em busca, juntar os 

cacos de uma forma só possível pela palavra escrita, exercício incansável de 

integração de si? “A palavra é uma vergôntea que tenta vir a ser um râmulo”, 

descreve Gaston Bachelard (1988, pp. 17-18). E pergunta: “Como não 

devanear quando se escreve? ... É a página branca que dá o direito de 

devanear”, mas esse direito compete com a necessidade de ser compreendido: 

“Se ao menos fosse possível escrever só para si! Como é duro o destino de um 

fazedor de livros! É preciso cortar e recoser para dar sequência às ideias (...)” – 

lamenta. 

Coexistência do sentimento oceânico de plenitude, memória das 

primeiras experiências de satisfação, de onipotência, com o de frustração, que 

pode ser excessiva e paralisante, diante da limitação do próprio objeto escrita e 

de nossas possibilidades de embate com ele. É duro, é uma luta, mas há o 

prazer da caça. 

É desta luta que se trata, com todos os sentimentos que desperta. Meu 

trabalho com essas pessoas que me procuram é fazer com que não desistam 

de escrever, apesar de todos esses reveses. É preciso então que internalizem 

os cuidados que lhes ofereço em nosso espaço, potencializador. 

E para que ganhe essa qualidade, entendo que uma característica 

marcante no trabalho é a flexibilidade, de modo que possamos acompanhar as 

idas e vindas do processo criativo. Geralmente, quando sou procurada para a 

realização de uma produção acadêmica, há uma demanda bem concreta, que 

pode ser a composição de um projeto de pesquisa, de uma monografia, 

dissertação, tese, de um artigo ou de um primeiro texto desta natureza para o 

exame de qualificação. Essa demanda faz com que o trabalho seja 

intensificado para uma ou duas vezes por semana, com sessões estendidas, 

de 1h30 de duração. Há também uma abertura de minha parte para 

comunicações por e-mail, com anexos, partes do texto para que eu aprecie, em 

continuação à interlocução presencial, o que tem se mostrado proveitoso para 

o andamento do trabalho. 
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Acontece ainda de essa demanda concreta não ser tão urgente, e 

podemos então estipular outra frequência para os encontros, geralmente 

quinzenal. Isso porque considero favorável à realização de um dizer investido 

de pessoalidade os momentos de solidão, ou de necessidade de não 

comunicação, em que o autor pode travar seu embate com as palavras, para 

então, depois, em um próximo encontro, compartilhar essa experiência no 

espaço terapêutico. Há sim alguns riscos nesta opção pela flexibilidade, mas 

minha prática indica que é um bom caminho a ser seguido, contribuindo para 

transformações consistentes no que se refere à reaproximação amorosa de si e 

do próprio escrito. 

Nomear os processos singulares de entrega à criação é tema do 

trabalho, fundamental para desmistificar padrões pré-estabelecidos sobre o 

bem escrever, além de contribuir para legitimar esses processos, indicando 

como são sim favoráveis e possíveis para a realização. Até mesmo os 

bloqueios, ou momentos menos produtivos, menos “inspirados”, podem ser 

encarados como parte da história de construção de um texto, voltando a servir 

à criação, quando conseguimos desvendar o que levou ao afastamento, à 

suspensão do fluxo verbal escrito. Pode ser, por exemplo, a idealização de um 

leitor-algoz, excessivamente crítico, que teria impedido a experiência primordial 

de, antes de aperfeiçoar o escrito, de lhe dar acabamento final, ainda que 

provisório, “escrever sem correção, ... de acordo consigo mesmo e com o 

momento que se atravessa, naquele momento, jogar a escrita para fora, 

...maltratá-la, não retirar nada de sua massa inútil, deixá-la inteira com o resto, 

não moderar nada, ..., deixar tudo no estado da aparição” (DURAS, 1988, p. 

106). Trata-se de um aprendizado: o de confiar nesses momentos como 

potencializadores do que estar por vir, do texto que será completado; trata-se 

de confiar na condição de se comunicar com o outro, apresentar-se 

publicamente, contribuir para a comunidade de destino com seu trabalho. 

Penso que o meu campo de trabalho se restringe a uma investigação e 

nomeação de ansiedades, bloqueios, frustrações, acionados diante da 

exigência de produção acadêmica, vista, por inúmeras razões que aqui busquei 

rastrear, como inalcançável. Obviamente, esse processo desperta para 

descobertas a respeito de si, de modos de existir, de organizações defensivas 

que se repetem em outras situações que exigiriam integração pessoal para 
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realização de projetos. Há sim momentos em que essas questões são 

compartilhadas, permaneço como testemunha, muito presente, aguardando o 

momento de retomar a temática que nos leva a estar juntos, em companhia – a 

escrita como possibilidade de emoldurar alguma inquietação que certamente 

ecoa a história pessoal, ganhando novos contornos, feições, neste momento de 

pesquisa acadêmica. 

Nessas idas e vindas, há muitos reencontros. Terminada uma produção, 

é comum a proposta de continuidade do trabalho, agora sem a pressão da 

demanda, portanto, em outras bases e com exploração de outras 

materialidades, ou outros gêneros discursivos e reflexões sobre as histórias 

pessoais de constituição como escritores e leitores. E é também comum o 

encerramento do trabalho e, ainda, retornos em outras ocasiões, em busca de 

interlocução para realização de novo projeto discursivo. Nestes retornos, 

observo então se houve um fortalecimento, se a pessoa chega mais apropriada 

e confiante em suas condições para o trabalho de composição textual, o que 

acontece com frequência, para que possa me posicionar e regular o manejo – 

muitas vezes, o cuidado inicialmente pedido, de maternagem na linha de mãe-

ambiente, não se mostra mais necessário, e reiniciamos a partir dos ganhos já 

internalizados. Assim, é comum a pessoa chegar, neste retorno, com um texto 

já escrito, buscando nosso espaço apenas para um aperfeiçoamento. 

Mas também acontecem oscilações, retorno a ansiedades, 

desconfianças sobre si, que requerem então a função de holding – nestes 

casos, é fundamental que eu rememore junto com o paciente os textos que 

foram completados, publicados, legitimando as contribuições. Sou testemunha 

viva dessas realizações que ganharam corpo e de como o processo foi se 

constituindo em nosso espaço de trabalho, contando com a presença amorosa 

do terapeuta ao receber a pessoa e seu escrito, ou a pessoa por escrito... 

Partimos sempre, na verdade, da difícil arte de começar. Quase sempre, 

travamos uma briga com a parte de nós que não escreve, que insiste em 

permanecer “nas alturas do pensamento”. Por que fazer o que já foi feito? Por 
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que somar mais um texto, buscar mais um significado em meio a tantos, se “a 

maioria das coisas que é genuína é melhor permanecer não dita”53? 

E, no entanto, escrevemos, ainda que um gemido, um grito talvez 

bastasse. Falar, escrever salva. Dessa aridez de deserto que seria nada dizer, 

nada comunicar, nada compartilhar. Não escapamos disso, tantos já afirmaram 

que silêncio é também linguagem, às vezes “pura eloquência”, que desde o 

início, ainda sem saber, sem palavras, sem “signos que devoram signos”, 

procuramos apenas outro corpo que nos ofereça abrigo para nosso desamparo 

– bastam então balbucios. Estes mesmos que muito tempo depois retornam 

nos rabiscos, nas rasuras, nas linhas mal traçadas das quase extintas cartas 

de amor. 

A gente, no fundo, sonha em ser decifrado sem ter que ter o trabalho de 

escrever. Porque, quando vira trabalho... Quando não pode ser mais diário, 

rascunho, caderno de notas. Quando não é mais livre pensar e só anotar. 

Quando a ingenuidade não tem mais lugar. As frases precisam estar 

encadeadas, lógicas, os parágrafos, seguir uma linha de raciocínio, contemplar 

o leitor, antecipar objeções, defender uma ideia, um conceito, fundamentar. 

Mas, mesmo aqui, há uma felicidade em escrever. 

Não sei qual a natureza dessa felicidade, tão efêmera como qualquer 

outra. Mas é plena também. Em algum momento da escrita do texto, depois 

das hesitações, do enfrentamento do branco inicial, há algo ali que nos torna 

desenvoltos, mesmo que dure poucos minutos até a próxima pausa, que pode 

persistir por horas, dias, muitos e, por vezes, angustiantes dias. Não é mais o 

pensamento que nos guia então, não é mais tradução, passagem de uma (i) 

materialidade a outra. Ou seria um pensar que só se realiza quando 

escrevemos? Ou talvez, por ser de outra natureza, não dá para chamar de 

pensamento. Por que inventar outro nome? Escrever é isso. Atingir esse 

estado, permitir-se essa captura, essa suspensão que só acontece mesmo na 

palavra escrita. 

                                                 
53

 Essa frase de J.D.Sallinger nos remete a ideia de Winnicott sobre a necessidade premente de nos 
comunicarmos e a outra, igualmente premente, de não nos comunicarmos: “... cada indivíduo é isolado, 
permanentemente sem se comunicar, permamentemente desconhecido, na realidade nunca encontrado. 
(...) No centro de cada pessoa há um elemento não-comunicável, e isto é sagrado e merece muito ser 
preservado” (WINNICOTT, 1963/1983, p. 170, grifo do autor). 
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Depois da pausa, o reencontro. Com tudo que não conseguimos 

abandonar, com todas as memórias de realizações e fracassos. Ainda é re, 

ainda é prisão em uma identidade, em um modo de apresentar-se e de dizer as 

coisas, o mesmo tom, o mesmo estilo. E ainda assim, é sempre inédito, é soma 

singular de todos os textos, nossos e alheios. A gente precisa se reconhecer 

nesses mesmos traços, mas, ao mesmo tempo, precisa seguir as pistas de 

algo novo que se anuncia, de novas molduras e aberturas. 

Dar tempo ao tempo é ditado popular de grande sabedoria quando 

falamos de processos criativos. 

Talvez seja possível compor um trabalho acadêmico sem prestar 

atenção às questões que busquei aqui emoldurar. Mas a experiência de 

escrever correndo todos os riscos que envolvem o criar é de outra natureza – 

assumi-los certamente não garante um produto acabado nos moldes 

considerados ideais, já tão legitimados nesse universo. Se a busca é apenas 

esta, não há muito o que discutir, ficamos só no campo da apropriação, da 

habilidade. Necessária, mas não suficiente, se o que buscamos é experiência 

de constituição do eu. 

Finalizo então com um trecho de Duras que me parece sintetizar muito 

bem algo que necessitamos experimentar no jogo com a escrita, antes de 

pretender chegar a um bom acabamento em nossas produções, o mais fiel 

possível a nossos valores e motivações. 

... Queria lhe dizer que não era suficiente escrever bem ou mal, 
fazer escritos belos ou muito belos... Que também não era 
suficiente escrever assim, fazer acreditar que não há nenhum 
pensamento, que era guiado apenas pela mão, assim como era 
demasiado escrever apenas com o pensamento na cabeça que 
vigia a atividade da loucura. É pouco demais o pensamento e a 
moral e também os casos mais frequentes do ser humano, os 
cachorros, por exemplo, é pouco demais e é mal recebido pelo 
corpo que lê e quer conhecer a história desde as origens, e a 
cada leitura ignorar sempre mais além daquilo que já ignora. 
Também disse a você que era preciso escrever sem correção, 
não necessariamente depressa, a toda velocidade, não, mas 
de acordo consigo mesmo e com o momento que se atravessa, 
naquele momento, jogar a escrita para fora, maltratá-la quase, 
sim, maltratá-la, não retirar nada de sua massa inútil, nada, 
deixá-la inteira com o resto, não moderar nada, nem rapidez 
nem lentidão, deixar tudo no estado da aparição (DURAS, 
1988, p. 106). 



190 

 

Referências Bibliográficas 
 
ARENDT, H. (1989). A condição humana. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária. 
 
ARENDT, H. (1993). A vida do espírito – o pensar, o querer, o julgar. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Relume Dumará. 
 
ANDRADE, M. (1989). Cartas a Anita Malfatti. São Paulo: Forense 
Universitária.  
 
BACHELARD, G. (1988).  A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes. 
 
BAKHTIN, M. (1997). Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes. 
 
BENJAMIN, W. (1994). “O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai 
Leskov”. In: BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, pp. 197-221. 
 
BERBERIAN, A. P., MASSI, G. E MORI-DE ANGELIS, C. (ORG.) (2006). 
Letramento. São Paulo: Plexus. 
 
BEZERRA JR. e ORTEGA, F. (2007). “Por que Winnicott hoje”. In: BEZERRA 
JR., B e ORTEGA, F. (ORG.). Winnicott e seus interlocutores. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, pp. 7-12. 
 
BRAIT, B. (2005). Bakhtin conceitos-chave. São Paulo: Contexto. 
 
BRAIT, B. (2008). Bakhtin outros conceitos-chave. São Paulo: Contexto. 
 
BRAIT, B. (2009). Dialogismo e Polifonia. São Paulo: Contexto. 
 
CAILLÉ, A. (2002). Antropologia do dom: o terceiro paradigma. Petrópolis: 
Vozes. 
 
CÉSAR, M. R. de A. (2012). “A educação em um mundo à deriva”. In: Hannah 
Arendt pensa a educação. Revista Educação Especial: Biblioteca do 
Professor. São Paulo: Segmento, pp. 36-45. 
 
CINTRA, E.M. U. (2007). “Trate-me como um cachorro. Ou assim que for 
possível”. Revista Cadernos de Psicanálise – Sociedade de Psicanálise da 
Cidade do Rio de Janeiro v.23, n.26, pp.35-71. 
 
CLARK, K. e HOLQUIST, M. (1998). Mikhail Bakhtin. São Paulo: Perspectiva. 
 
COELHO JUNIOR, N. (2007). Da fenomenologia à ética como filosofia 
primeira: notas sobre a noção de alteridade no pensamento de E. Lévinas. 
Disponível em http://www.revispsi.uerj.br/v8n2/artigos/html/v8n2a07.html 
 

http://www.revispsi.uerj.br/v8n2/artigos/html/v8n2a07.html


191 

 

COUTO, M. (2009). “Línguas que não sabemos que sabíamos”. In: COUTO, M. 
E se Obama fosse africano? São Paulo: Companhia das Letras, pp. 11-24. 
 
COUTO, M. (2013). A confissão da leoa. São Paulo: Companhia das Letras. 
 
CORRÊA, V. (1976). Cazuza. 25 ed. São Paulo: Nacional. 
 
DAUDEN, A. T. B. e MORI-DE-ANGELIS, C. (ORG.) (2005). Linguagem 
escrita: Tendências e reflexões sobre o trabalho fonoaudiológico. São 
Paulo: Pancast. 
 
DERRIDA, J. (2003). Da Hospitalidade: Anne Dufourmantelle convida 
Jacques Derrida a falar da hospitalidade. São Paulo: Escuta. 
 
DIAMANT, K. (2013). O último amor de Kafka: o mistério de Dora Diamant. 
Editora Via Lettera. 
 
DURAS, M. (1987). A Vida Material. Rio de Janeiro: Globo. 
 
DURAS, M. (1988). Emily L. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 
 
KAHN, M. (1958/2000). “Introdução”. In: WINNICOTT, D .W. Da Pediatria à 
Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, pp. 11-54. 
 
KUPERMANN, D. (2009). “Princípios para uma ética do cuidado”. In: Sándor 
Ferenczi: a ética do cuidado. Coleção Memória da Psicanálise, Volume 3. 
São Paulo: Duetto Editorial, pp. 45-51. 
 
FERENCZI, S. (1927/1992). “A adaptação da família à criança”. In: FERENCZI, 
S. Obras Completas – IV. São Paulo: Martins Fontes, pp. 1-15. 
 
FERENCZI, S. (1933/2011). “Confusão de línguas entre os adultos e a criança”. 
In: FERENCZI, S. Obras Completas - IV. São Paulo: Martins Fontes, pp. 11-
121. 
 
FERREIRO, E. e TEBEROSKY, A. (1999). Psicogênese da Língua Escrita. 
Porto Alegre: Artmed Editora. 
 
FIGUEIREDO, L. C. (2012). “A metapsicologia do cuidado”. In: FIGUEIREDO, 
L. C. As diversas faces do cuidar. 2 ed. São Paulo: Escuta, pp. 131-151. 
 
FIGUEIREDO, L. C. (2012). As diversas faces do cuidar. 2 ed. São Paulo: 
Escuta. 
 
FREUD, S. (1908[1907]). “Escritores criativos e devaneios”. In: FREUD, S. 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud. Vol. IX. Rio de Janeiro: Imago, pp. 145-158. 
 
LARROSA, J. (2001). Notas sobre a experiência e o saber de experiência. 
Conferência proferida no I Seminário Internacional de Educação de Campinas, 

http://www.ifono.com.br/ifono.php/linguagem-escrita--tendencias-e-reflexoes-sobre-o-trabalho-fonoaudiologico-
http://www.ifono.com.br/ifono.php/linguagem-escrita--tendencias-e-reflexoes-sobre-o-trabalho-fonoaudiologico-


192 

 

traduzida e publicada, em julho de 2001, por Leituras SME; Textos-subsídios 
ao trabalho pedagógico das unidades da Rede Municipal de Educação de 
Campinas/FUMEC. 
 
LARROSA, J. (2010). Pedagogia Profana – danças, piruetas e mascaradas. 5 
ed. Belo Horizonte: Autêntica. 
 
LEMINSKI, P. (2002). Melhores Poemas. 6 ed. Org. GOES, F. e MARINS, A. 
São Paulo: Global. 
 
LEMINSKI, P. (2014). Sem título. In: O Bicho Alfabeto. São Paulo: Companhia 
das Letrinhas. 
 
LIMA, C. (2005). Hospitalidade. São Paulo: Aleph. 
 
LIMA, J.C.C. (2007). “A questão da internalidade e da externalidade em 
Winnicott e Melanie Klein”. In: BEZERRA JR., B e ORTEGA, F. (Org.). 
Winnicott e seus interlocutores. Rio de Janeiro: Relume Dumará, pp. 229-
252. 
 
LISPECTOR, C. (1980). Onde estivestes de noite. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira. 
 
MANCE, E. A. (1994). “Emmmanuel Lévinas e a Alteridade”. Revista Filosofia 
7(8):23-30 abr 94. Curitiba, PUC-Pr. Instituto Vicentino de Filosofia. Disponível 
em  http://www.solidarius.com.br/mance/biblioteca/L%E9vinas.htm. 
 
MASINI, M. L. H. (1987). “Cenhamepani: o contexto da escrita”. Revista 
Distúrbios da Comunicação, Vol. 2, n. 3/4, pp. 165-172. 
 
MASINI, M. L. H. (1999). “A escrita na clínica fonoaudiológica”. Revista 
Distúrbios da Comunicação, Vol.10. n. 2, pp.193-209.  
 
MASINI, M. L. H. (2004). O Diálogo e seus sentidos na Clínica 
Fonoaudiológica. Tese de doutorado. Orientadora: Roxane Helena Rodrigues 
Rojo. Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem - LAEL/ PUC-SP. 
 
MASSI, G. (2007). A dislexia em questão. São Paulo: Plexus. 
 
MILNER, M. (1942/1991). “A capacidade infantil para a dúvida”. In: MILNER, M. 
A loucura suprimida do homem são. Rio de Janeiro: Imago, pp. 23-26. 
 
MILNER, M. (1952a/1991). “O papel da ilusão na formação simbólica”. In: 
MILNER, M. A loucura suprimida do homem são. Rio de Janeiro: Imago, pp. 
89-117. 
 
MILNER, M. (1952b/1991. “O hiato enquadrado”. In: MILNER, M. A loucura 
suprimida do homem são. Rio de Janeiro: Imago, pp.85-88. 
 

http://revistas.pucsp.br/index.php/dic/issue/view/763
http://www.ifono.com.br/ifono.php/a-escrita-na-clinica-fonoaudiologica-


193 

 

MILNER, M. (1957/1991). “A ordenação do caos”. In: MILNER, M. A loucura 
suprimida do homem são. Rio de Janeiro: Imago, pp.216-232. 
 
MILNER, M. (1977/1991). “Winnicott e os círculos sobrepostos”. In: MILNER, 
M. A loucura suprimida do homem são. Rio de Janeiro: Imago, pp.275-282. 
 
MILNER, M. (1971). On not being able to paint. Grã Bretanha: HEB 
Paperback. 
 
MILNER, M. (1991). A loucura suprimida do homem são. Rio de Janeiro: 
Imago. 
 
PAZ, O. (1988). O Mono gramático. Rio de Janeiro: Guanabara. 
 
PERROTTA, C. M. (1990). O texto literário na fonoaudiologia. Dissertação 
de Mestrado. Orientador: Milton José de Almeida. Distúrbios da Comunicação - 
PUC/SP. 
 
PERROTTA, C. M. (2002). “Breve estudo de caso: uma abordagem da escrita 
na terapia fonoaudiológica”. Revista Distúrbios da Comunicação, Vol. 14 (1), 
pp. 91-101. 
 
PERROTTA, C. M. (2004). Um texto pra chamar de seu – preliminares sobre 
o texto acadêmico. São Paulo: Martins Fontes. 
 
PERROTTA, C. M. (2010). “Possível intervenção fonoaudiológica em um caso 
de escrita”. In: Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e Grupo 
Interinstitucional “Queixa Escolar” (GIQE) (Org.). Medicalização de Crianças e 
Adolescentes: conflitos silenciados pela redução de questões sociais a 
doenças de indivíduos. São Paulo: Casa do Psicólogo, pp. 251-268. 
 
PERROTTA, C. M. (2014). “Possibilidades de enfrentamento da onda de 
medicalização da aprendizagem: práticas substitutivas no campo da 
Fonoaudiologia”. In: VIÉGAS L., RIBEIRO, M. I.L S., OLIVEIRA, E.C. E TELES, 
L. A. L. (Org.). Medicalização da Educação e da Sociedade: ciência ou 
mito. Bahia: EDUFBA, 2014, pp. 251-275. 
 
PERROTTA, C.M., MASINI, L., MÄRTZ, L. (1995). Histórias de contar e de 
escrever – a linguagem no cotidiano. SÃO PAULO: Summus.  
 
PERROTTA, C., MASINI, L., MÄRTZ, L. (2004). “O Trabalho Terapêutico 
fonoaudiológico com a linguagem escrita: considerações sobre a visitação a 
gêneros discursivos”. Revista Distúrbios da Comunicação Vol. 16 (2), pp. 181-
193. 
 
PERROTTA, C. e MAIA, S. M. (2007). “O manejo na terapia fonoaudiológica 
em um caso de linguagem escrita”. Revista Distúrbios da Comunicação Vol. 19 
(3), pp. 389-401.  
 

http://www.ifono.com.br/ifono.php/breve-estudo-de-caso-uma-abordagem-da-escrita-na-terapia-fonoaudiologica-
http://www.ifono.com.br/ifono.php/breve-estudo-de-caso-uma-abordagem-da-escrita-na-terapia-fonoaudiologica-
http://www.ifono.com.br/ifono.php/historias-de-contar-e-de-escrever---a-linguagem-no-cotidiano--
http://www.ifono.com.br/ifono.php/historias-de-contar-e-de-escrever---a-linguagem-no-cotidiano--
http://www.ifono.com.br/ifono.php/o-trabalho-terapeutico-fonoaudiologico-com-a-linguagem-escrita-consideracoes-sobre-a-visitacao-a-generos-discursivos-
http://www.ifono.com.br/ifono.php/o-trabalho-terapeutico-fonoaudiologico-com-a-linguagem-escrita-consideracoes-sobre-a-visitacao-a-generos-discursivos-
http://www.ifono.com.br/ifono.php/o-trabalho-terapeutico-fonoaudiologico-com-a-linguagem-escrita-consideracoes-sobre-a-visitacao-a-generos-discursivos-
http://www.ifono.com.br/ifono.php/o-manejo-na-terapia-fonoaudiologica-em-um-caso-de-linguagem-escrita
http://www.ifono.com.br/ifono.php/o-manejo-na-terapia-fonoaudiologica-em-um-caso-de-linguagem-escrita


194 

 

PERROTTA, C., FERREIRA, I. B.M., WARSCHAUER, M. A. (2008). “A clínica 
em foco: o destino da dor”. Revista TRIEB – Sociedade Brasileira de 
Psicanálise do Rio de Janeiro Vol.VII(1/2), jun.-dez. 2008, pp. 76-83. Disponível 
em: http://www.ifono.com.br/ifono.php/a-clnica-em-foco-o-destino-da-dor  
 
PERROTTA, C., MASINI, L. (2013). “Considerações sobre a diversidade de 
processos de constituição de leitores e escritores”. In: Conselho Regional de 
Fonoaudiologia 2ª região/SP (Org.). Fonoaudiologia na Educação: a 
inclusão em foco. São Paulo: Expressão e arte editora, pp. 147-155. 
 
PESSOA, F. (1980). O Eu Profundo e Outros Eus. 7 ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira. 
 
PHILLIPS, A. (2006). Winnicott. São Paulo: Ideias e Letras. 
 
PONTALIS, J. B. (2005). Entre o sonho e a dor. São Paulo: Ideias e Letras. 
 
SIERRA I FABRA, J. (2006). Kafka e a Boneca Viajante. São Paulo: Martins 
Fontes. 
 
SAFRA, G. (2004a). A pó-ética na clínica contemporânea. São Paulo: Ideias 
e Letras. 
 
SAFRA, G. (2004b). “Fenômenos e Objetos Transicionais”. Aula ministrada 
para o concurso de Professor Titular na USP – 23 de setembro de 2004. 
 
SAFRA, G. (2006). “Do handling ao corpo no setting: a corporeidade humana a 
partir de uma perspectiva ética”. PROFOCO – Programa de Formação 
Continuada, Módulo 3. 
 
SAFRA, G. (2008). “O pensamento de Winnicott”. Curso ministrado no 
programa de pós-graduação em Psicologia Clínica/PUC-SP. 
 
SAFRA, G. (2009). “Condição humana e facetas ontológicas na produção de 
conhecimento”. Curso ministrado no programa de pós-graduação em 
Psicologia Clínica/PUC-SP. 
  
SAFRA, G. (2010). “Diálogos Winnicottianos: a contribuição de Marion Milner”. 
Curso ministrado no programa de pós-graduação em Psicologia Clínica/PUC-
SP. 
 
SAFRA, G. (2011). “Diálogos Winnicottianos: a contribuição de Clare 
Winnicott”. Curso ministrado no programa de pós-graduação em Psicologia 
Clínica/PUC-SP. 
 
SERRES, M. (1993). Filosofia Mestiça. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 
 
SNIKER, B. H. (2009). Excedente de significação na clínica psicanalítica: 
articulações entre o pensamento de Emmanuel Lévinas e a psicanálise. 

http://www.ifono.com.br/ifono.php/a-clinica-em-foco-o-destino-da-dor-
http://www.ifono.com.br/ifono.php/a-clinica-em-foco-o-destino-da-dor-
http://www.ifono.com.br/ifono.php/a-clnica-em-foco-o-destino-da-dor


195 

 

Dissertação de mestrado. Orientador Luiz Claudio Figueiredo. Instituto de 
Psicologia/USP. 
 
SOARES, M. (2004). “Alfabetização e Letramento: caminhos e descaminhos”. 
Revista Pátio – Revista Pedagógica de 29 de fevereiro de 2004. Porto Alegre: 
Artmed Editora, pp. 96-100. Disponível em: 
http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40142/1/01d16t07.pdf 
 
SONTAG, S. (2000/2005). “A escrita como leitura”. In: Questão de Ênfase: 
ensaios. São Paulo: Cia das Letras, pp. 335-341. 
 
TODOROV, T (2011). A beleza salvará o mundo. Rio de Janeiro: Difel. 
 
VIARO. M. E. (2003). Manual de Etimologia do Português - por trás das 
palavras. São Paulo: Globo. 
 
VIEIRA, M.R.J. (2014). Sobre a experiência da perda, da dor e do luto. 
Dissertação de Mestrado. Orientadora: Elisa Maria Ulhôa Cintra. Psicologia 
Clínica – PUC/SP. 
 
WINNICOTT, C. (1994). “D.W.W.: uma reflexão”. In: WINNICOTT, C., 
SHEPHERD, R., DAVIS, M. (Org.). Explorações Psicanalíticas D.W. 
Winnicott. Porto Alegre: Artes Médicas, pp. 1-13. 
 
WINNICOTT, C. (1964/2004). “Communicating with children I”. Face to face 
with children – the life and work of Clare Winnicott. London: Karnac, pp. 184-
197. 
 
WINNICOTT, C. (1977/2004). “Communicating with children II”. Face to face 
with children – the life and work of Clare Winnicott. London: Karnac, pp. 198-
210. 
 
WINNICOTT, C. (2004). Face to face with children – the life and work of Clare 
Winnicott. London: Karnac. 
 
WINNICOTT, C., SHEPHERD, R., DAVIS, M. (ORG.) (1994). Explorações 
Psicanalíticas D.W. Winnicott. Porto Alegre: Artes Médicas. 
 
WINNICOTT, D. W. (1941/2000). “A observação de bebês numa situação 
padronizada”. In: WINNICOTT, D. W. Da Pediatria à Psicanálise. Rio de 
Janeiro: Imago, pp. 112-132. 
 
WINNICOTT, D. W. (1953/1975). “Objetos transicionais e fenômenos 
transicionais”. In: WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: 
Imago, pp. 13-44. 
 
WINNICOTT, D. W. (1958/1983). “A capacidade para estar só”. In: 
WINNICOTT, D. W. O ambiente e os processos de maturação. Porto Alegre: 
ArtMed, pp.31- 37. 
 

http://www.acervodigital.unesp.br/bitstream/123456789/40142/1/01d16t07.pdf


196 

 

WINNICOTT, D. W. (1959/1994). “O destino do objeto transicional”. In: 
WINNICOTT, C., SHEPHERD, R., DAVIS, M. (ORG.). Explorações 
Psicanalíticas D.W. Winnicott. Porto Alegre: Artes Médicas, pp. 44-48. 
 
WINNICOTT, D. W. (1960/1983). “Distorção do ego em termos de falso e 
verdadeiro self”. In: WINNICOTT, D. W. O ambiente e os processos de 
maturação. Porto Alegre: ArtMed, pp 128-139. 
 
WINNICOTT, D. W. (1963/1983). “Comunicação e falta de comunicação 
levando ao estudo de certos opostos”. In: WINNICOTT, D. W. O ambiente e os 
processos de maturação. Porto Alegre: ArtMed, pp. 163-174. 
 
WINNICOTT, D. W. (1964-68/1994). “O jogo do rabisco”. In: WINNICOTT, C., 
SHEPHERD, R., DAVIS, M. (ORG.). Explorações Psicanalíticas D.W. 
Winnicott. Porto Alegre: Artes Médicas, pp. 230-243. 
 
WINNICOTT, D. W. (1967/1975). “O papel de espelho da mãe e da família no 
desenvolvimento infantil”. In: WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Rio 
de Janeiro: Imago, pp 153-162. 
 
WINNICOTT, D. W. (1968a/1994). “O brincar e a cultura”. In: WINNICOTT, C., 
SHEPHERD, R., DAVIS, M. (Org.). Explorações Psicanalíticas D.W. 
Winnicott. Porto Alegre: Artes Médicas, pp. 160-162. 
 
WINNICOTT, D. W.  (1968b/1994). “O uso da palavra uso”. In: WINNICOTT, C., 
SHEPHERD, R., DAVIS, M. (Org.). Explorações Psicanalíticas D.W. 
Winnicott. Porto Alegre: Artes Médicas, pp. 181-182. 
 
WINNICOTT, D. W.  (1968c/1994). “O uso de um objeto e o relacionamento 
através de identificações”. In: WINNICOTT, C., SHEPHERD, R., DAVIS, M. 
(Org.). Explorações Psicanalíticas D.W. Winnicott. Porto Alegre: Artes 
Médicas, pp.171-177. 
 
WINNICOTT, D. W.  (1968d/1994). “Comentários sobre meu artigo o uso de um 
objeto”. In: WINNICOTT, C., SHEPHERD, R., DAVIS, M. (Org.). Explorações 
Psicanalíticas D.W. Winnicott. Porto Alegre: Artes Médicas, pp. 185-186. 
 
WINNICOTT, D. W.  (1969/1994). “O uso de um objeto no contexto de Moisés e 
o Monoteísmo”. In: WINNICOTT, C., SHEPHERD, R., DAVIS, M. (Org.). 
Explorações Psicanalíticas D.W. Winnicott. Porto Alegre: Artes Médicas, pp. 
187-191. 
 
WINNICOTT, D. W.  (1970/1994). “Sobre as bases para o self no corpo”. In: 
WINNICOTT, C., SHEPHERD, R., DAVIS, M. (Org.). Explorações 
Psicanalíticas D.W. Winnicott. Porto Alegre: Artes Médicas, pp. 203-218. 
 
WINNICOTT, D. W. (1975). O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago. 
 
WINNICOTT, D. W.  (1983). O ambiente e os processos de maturação. 
Porto Alegre: ArtMed. 



197 

 

 
WINNICOTT, D. W.  (1990). Natureza Humana. Rio de Janeiro: Imago. 
 
WINNICOTT, D. W. (2000). Da Pediatria à Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago. 
 
WINNICOTT, D. W. (2002). Privação e Delinquência. São Paulo: Martins 
Fontes. 
 
WINNICOTT, D. W. (2005). O gesto espontâneo. São Paulo: Martins Fontes. 
 
WOOLF, V. (1988). As ondas. Lisboa: Relógio D’água. 
 

SITES/ Páginas consultadas (por ordem de apresentação no 
texto) 
 
 
ASSUNÇÂO, I. (1998). “Dor elegante”. In Pretobrás. 
http://www.vagalume.com.br/itamar-assumpcao/discografia/ 
Acesso em 24/05/2014. 
 
MASINI, L. Sobre Mikhail Bakhtin - Dialogismo.  
http://www.ifono.com.br/ifono.php/sobre-mikhail-bakhtin-  
Acesso em 24/05/2014. 
 
GUIMARÃES, L. (2012). “Desordens da Escrita Literária”. Matéria publicada no 
jornal Estado de São Paulo, caderno Sabático, em 24/03/2012: 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,desordens-da-escrita-
literaria,852734,0.htm  
Acesso em 24/05/2014. 
 
MASSI, G. Estratégias para apropriação da escrita ou “sintomas disléxicos”? 
Publicado em  
http://www.ifono.com.br/ifono.php/estrategias-para-apropriacao-da-escrita-ou--
sintomas-dislexicos-  
Acesso em 24/05/2014. 
 
BORENSZTEIN, S (2011). Um cuento chino 
https://www.youtube.com/watch?v=K5lTnxBl-OE 
Acesso em 24/05/2014 
 
SAFRA, G. www.sobornost.com.br. e 
http://www.livrariaresposta.com.br/v2/cursocompleto.php?tipo=2&id=31.  
Acesso em 24/05/2014. 
 
HEINZ, K. http://febrapsi.org.br/biografias/heinz-kohut/ 
Acesso em 24/05/2014. 
 
BUARQUE, C. (1987). “Todo sentimento”. Francisco. 
http://www.chicobuarque.com.br/discos/mestre.asp?pg=francisco_87.htm  
Acesso em 24/05/2014. 

http://www.vagalume.com.br/itamar-assumpcao/discografia/
http://www.ifono.com.br/ifono.php/sobre-mikhail-bakhtin-
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,desordens-da-escrita-literaria,852734,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,desordens-da-escrita-literaria,852734,0.htm
http://www.ifono.com.br/ifono.php/estrategias-para-apropriacao-da-escrita-ou--sintomas-dislexicos-
http://www.ifono.com.br/ifono.php/estrategias-para-apropriacao-da-escrita-ou--sintomas-dislexicos-
https://www.youtube.com/watch?v=K5lTnxBl-OE
http://www.sobornost.com.br/
http://www.livrariaresposta.com.br/v2/cursocompleto.php?tipo=2&id=31
http://febrapsi.org.br/biografias/heinz-kohut/
http://www.chicobuarque.com.br/discos/mestre.asp?pg=francisco_87.htm


198 

 

 
QUINO. http://www.quino.com.ar/ 
Acesso em 24/05/ 2014. 
 
BECKER. J (2010). Minhas Tardes com Margueritte.  
https://www.youtube.com/watch?v=9M3ArjDkPvA 
Acesso em 24/05/ 2014 
 
PERES, S. e  TATI, ,Z. (1998). Antigamente.  
https://www.youtube.com/watch?v=IJ-5gOw3hUw 
Acesso em 24/05/ 2014 
 
RAMOS, M. “Vida Maria”  http://www.youtube.com/watch?v=rcCAOUur2mg  
Acesso em 24/05/2014. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE)/ Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) (2012).  
http://noticias.r7.com/educacao/noticias/brasil-tem-quase-13-milhoes-de-
analfabetos-numero-caiu-apenas-1-em-tres-anos-20120921.html.  
 http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/brasil-tem-3-maior-taxa-de-
evasao-escolar-entre-100-paises-diz-pnud.htm 
Acesso em 24/05/2014. 
 
MALFATTI, A.“Mário de Andrade I”,  1921-22, óleo s/ tela (51x41). Col. 
Particular, SP. 
http://obrasanitamalfatti.wordpress.com/  
Acesso em 24/05/2014. 
 
ASSUNÇÃO, I. (1993). “Se a Obra é a Soma das Penas”. Bicho de 7 Cabeças - 
Vol. I.  http://www.vagalume.com.br/itamar-assumpcao/discografia/  
Acesso em 24/05/2014. 
 

http://www.quino.com.ar/
http://noticias.r7.com/blogs/rubens-ewald-filho/2011/05/19/estreias-minhas-tardes-com-marguerite/
https://www.youtube.com/watch?v=9M3ArjDkPvA
https://www.youtube.com/watch?v=IJ-5gOw3hUw
http://www.youtube.com/watch?v=rcCAOUur2mg
http://noticias.r7.com/educacao/noticias/brasil-tem-quase-13-milhoes-de-analfabetos-numero-caiu-apenas-1-em-tres-anos-20120921.html
http://noticias.r7.com/educacao/noticias/brasil-tem-quase-13-milhoes-de-analfabetos-numero-caiu-apenas-1-em-tres-anos-20120921.html
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-100-paises-diz-pnud.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-100-paises-diz-pnud.htm
http://obrasanitamalfatti.wordpress.com/
http://www.vagalume.com.br/itamar-assumpcao/discografia/bicho-de-7-cabecas-vol-i.html
http://www.vagalume.com.br/itamar-assumpcao/discografia/bicho-de-7-cabecas-vol-i.html
http://www.vagalume.com.br/itamar-assumpcao/discografia/

	claudiaperrotta_completa_11_06_14_com pginiciais
	claudiaperrotta_completa_11_06_14-2

