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DE AVILA, Xochiquetzaly Yeruti. Momentos críticos no corpo. 2014. Tese (Doutorado 

em Psicologia Clínica). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, 2014. 

 

Resumo: 

O presente trabalho deriva da observação clínica com pacientes passando por um 

momento crítico sob tratamento em instituição hospitalar. Constelando relato clínico e 

metapsicologização do caso, apresenta-se um painel configurado, seguindo os 

postulados do Método Clínico e da Psicopatologia Fundamental. Aprofunda-se nas 

dimensões psíquicas implicadas em casos de: apendicite aguda, esclerose múltipla, dor 

do membro fantasma, e amnésia e cegueira pós-multitraumatismo cranioencefálico. 

Especula-se que momentos críticos são formas enigmáticas de reorganização do corpo 

visando uma harmônica. Distúrbios orgânicos produzidos por doença ou acidente são 

possíveis condições para atingir novos equilíbrios. Conjetura-se que reordenamentos no 

corpo respondem ao paradigma de soluções criativas filo-ontogenéticas. Introduzir na 

transferência a experiência de sentir-se vivo constitui o elemento da terapéia, almejando 

restabelecer o ritmo vital do corpo, sua harmônica pulsional. 

Palavras-chave: Método Clínico; Psicopatologia Fundamental; Corpo; Momento 

crítico; Harmônica pulsional. 
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Abstract 

This work derives from the clinical observation of patients under treatment in a hospital 

institution, going through a critical moment. Bringing together clinical report and 

metapsychology-making of the case, a panel is presented following the postulates of the 

Clincal Method and Fundamental Psychopathology. It delves into the psychic 

dimensions implied in cases of: acute appendicitis, multiple sclerosis, ghost limb 

syndrome, and amnesia and blindness due to cranioencephalic post-multitraumatism. 

We speculate that critical moments are enigmatic forms of reorganization of the body 

seeking a harmonic. Organic disorders due to illness or accident are possible conditions 

to reach new balances. We conjecture that reordering in the body is an answer to the 

paradigm of creative philo-ontogenetic solutions. Introducing into the transference the 

experience of feeling alive constitutes the element of therapeia, aiming the 

reestablishment of the vital rhythm of the body, its pulsional harmonics. 

Keywords: Clinical Method; Fundamental Psychopathology; Body; Critical Moment; 

Pulsional Harmonics. 
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INTRODUÇÃO 

[...] tudo acontece entre a opacidade e a transparência. Podemos contrapor essas duas categorias para fins práticos e estéticos, 

mas a verdade é que uma coisa não existe contra a outra. À nossa revelia, elas convivem, o tempo todo [...] 

Emilio Fraia, 2013. 

 

O primeiro parágrafo do prefácio do livro de Michel Foucault, O nascimento da 

clínica, dita: “Este livro trata do espaço, da linguagem e da morte: trata do olhar” (2013, 

p. V). Tomando isso como ponto de referência, esta tese trata do corpo, da linguagem e 

do pathos: trata do inconsciente. 

[...] o inconsciente, como é sabido – e o gênio de Freud é tê-lo 

explorado −, é uma região que não se assemelha a nenhuma 

conhecida: sua geografia, sua história e suas leis, sua lógica, em uma 

palavra, escapam à ordem que conhecemos, o que não quer dizer que 

o inconsciente não reconheça nenhuma ordem, senão todo o contrário. 

(Leclaire, 1981, p. 112)  

Reconhecendo a complexidade de aprofundar na vastidão do inconsciente, o foco 

de estudo que aqui é proposto, visa à observação e análise do que se passa durante 

momentos nos quais o corpo é duramente acometido.  

Esta investigação fundamenta-se nos postulados clínico-teóricos da 

Psicopatologia Fundamental
1
 e do Método Clínico, em interlocução com noções do 

campo da biologia, da filosofia, da psicanálise e da medicina. Os enigmas suscitados na 

clínica desenvolvida num hospital, assim como as possibilidades de intervenção em 

situações nas quais o crítico acomete o corpo
2
 assinalam a origem das especulações aqui 

propostas.  

A pesquisa remonta à experiência clínica desenvolvida com pacientes de um 

hospital geral na cidade de San Luis Potosí, no México. O trabalho clínico com 

pacientes vivenciando situações extremas, internados no referido hospital, suscitou 

                                                             
1 A Psicopatologia Fundamental atribui valor à noção de patei mathos para designar o que é pático, o que é paixão, o 
que é vivido. Aquilo que se pode tornar experiência, aquilo que o sofrimento ensina (Fédida, 1988). Tradição que 
trata do sofrimento humano (Berlinck, 2008a). 
2 Seguindo a proposta do Leclaire (1977), “o corpo é um conjunto de zonas erógenas (p. 39)”, acrescentando que o 

corpo surge como “o grande livro onde se inscreve a possibilidade do prazer” (p. 40). 
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instigantes e surpreendentes enigmas que até hoje exigem (e permanentemente exigirão) 

reflexão, análise, estudo e pensamento. 

Contempla-se a ideia de que determinações do inconsciente estão implicadas no 

desdobramento e forma dos momentos críticos no corpo, porém no intuito de atingir 

uma harmonia. Ainda quando a passagem através do momento crítico atrela cortes, 

regressões e repetições, quase sempre angustiantes e doloridas, é visando à 

reorganização e novos equilíbrios. Dolto (1984) ressalta que há momentos nos quais “o 

sujeito do desejo não pode mais animar a carne, seguindo-se, então, graves perturbações 

psicorgânicas” (p. 308), porém a própria situação crítica constitui uma fase no 

desdobramento de um processo de reordenamentos diante dos quais o corpo configura-

se como memorial. 

A propósito disso, Berlinck (1995, p. 13) afirma que “há sempre possibilidade do 

psiquismo encontrar soluções criativas para o conflito”, ou seja, possibilidades 

configurando-se como respostas que mobilizam a produção de alguma coisa que virá 

como catalisador das forças conservadoras do corpo.  

Através do tratamento psicoterapêutico de pacientes hospitalizados observam-se 

enigmáticas manifestações que possuíam uma opacidade. As hipóteses médicas 

referentes à evolução ou prognóstico da situação do paciente, destacavam “o crítico” 

como condição do paciente, no sentido de algo extremo e inusitado.  

Tal condição é aqui levada em conta como aquilo atrelado ao que Berlinck (1995) 

chama de “situação conflitiva que solicita um novo ato criativo” (p. 14), ou seja, o 

crítico é uma convocação para o criativo advir. E o crítico é também aquilo que, sobre 

os velamentos do corpo, manifesta-se. Eis uma forma dura, e por vezes extrema, porém 

fazendo parte de um andamento. 
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Na observação clínica, defrontou-se com diversas e sempre surpreendentes formas 

de resposta criativa desveladas durante momentos críticos do corpo, que despertaram 

reflexões referentes à prevalência de complexas (e dualistas) manifestações do 

inconsciente, determinantes na configuração de crises visando um reordenamento. 

Assim, o corpo constitui-se como território fecundo de reordenamentos onde 

crítico e criativo correspondem-se. Nesse sentido, ao se referir ao conceito de crise, 

Maruottolo (2008) afirma que se trata de um estado estruturante de uma possível nova 

ordem. 

Propõe-se que é nas camadas mais profundas do universo pulsional onde se 

alocam processos que aparecem e se espalham sob forma de turbulentas mudanças, 

mascarando a disposição ao crítico. Eis o que revela uma intrincada implicação psíquica 

exigindo do corpo complexos trabalhos.  

Contudo, acometimentos decorrentes de acidentes ou doenças – desde que 

possuam uma qualidade passageira ou crônica – imprimem e revelam no corpo os sinais 

de implicações psíquicas.  

É nessa linguagem que se quer debruçar; naquilo que brota no corpo a partir de si, 

da sua physis, nas formas em que pathos enigmaticamente atravessa acometendo o 

corpo. Assim, visa-se um “reconhecimento que, às cegas, avança nas dimensões do 

oculto” (Foucault, 2013b, p. 98), um “trabalho com os olhos” (Navarro, 1996, p. 30). 

Os enigmas suscitados no percurso do trabalho clínico com pacientes 

hospitalizados no México encontraram uma possibilidade de pensamento, reflexão e 

construção no âmbito do Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – PUC-SP.  



12 
 

Contudo, este trabalho também advém de uma interlocução institucional (hospital 

e universidade) e geográfica (México e Brasil). A partir dessa interlocução gerou-se 

uma rica aproximação e sustentação teórica. Além disso, acolhidas no campo do 

Laboratório de Psicopatologia Fundamental, as possibilidades de refletir sobre a 

observação e o trabalho clínico foram ampliadas, incitando a produção das especulações 

que fazem parte da construção desta pesquisa.  

Através do relato dos casos, no esforço de refletir o que foi suscitado na clínica, 

quando se tenta aprofundar na linguagem do corpo, não é possível abranger o que se 

passa na transferência. Por isso, o empenho de colocar em palavras as experiências 

transferenciais não responde a uma intenção demonstrativa, mas de construção e 

compreensão metapsicológicas. 

“Estamos fazendo, na realidade, psicologia biológica, estudando os 

acompanhamentos psíquicos dos processos biológicos” (Freud, 1933, p. 242). E 

também, como dito por Fédida (1988), trata-se de “reencontrar a evolução do amor e da 

morte no desenvolvimento da doença física” (p. 30). Desenvolvimento que, neste 

trabalho, está referido aos distúrbios orgânicos atrelados à passagem de um momento 

crítico.  

Decorrentes de doença ou acidente, em tais distúrbios a vida e/ou a saúde 

encontram-se ameaçadas ou severamente atingidas. Ou seja, o corpo encontra-se 

passando um sinuoso caminho, um momento crítico. 

Propõe-se uma sondagem nas operações psíquicas que se manifestam no corpo 

diante de uma situação na qual reviravoltas e mudanças radicais atingem seu estado e 

funcionamento. Nisso, Berlinck (2008) pondera que o psiquismo “é uma resposta 

defensiva do organismo” (p. 23) à violência originária. Poder-se-ia pensar o momento 
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crítico como contendo reedições daquela violência originária em que um acometimento 

desdobra defesas que advirão soluções criativas. 

A instituição hospitalar constitui o espaço de trabalho onde se efetuaram funções 

terapêuticas que agora fornecem a possibilidade de construir conjeturas sobre o pathos 

que se espalha durante a passagem de um momento de reorganizações no corpo. Assim, 

o trabalho clínico com pacientes em atendimento hospitalar suscita uma série de 

reflexões sobre o que do inconsciente se manifesta nos processos do corpo; questões 

que versam sobre o logos (discurso) que aí se produz sobre o pathos (dis-posição) dos 

momentos críticos.   

Assim, neste trabalho, pathos e momento crítico estão atrelados. Pathos é aqui 

levado em conta como algo originário e essencial do humano. É uma “dis-posição geral 

organizadora e propulsora do destino humano” (Martins, 1999, p. 68) 

A propulsão supõe movimento, algo batente que vem do interior projetando-se 

inexorável para fora; movimento cuja tendência implica um retorno que ao mesmo 

tempo impele uma progressão. “Esta dis-posição torna-se muitas vezes o elemento 

motor, o sopro da vida de toda existência.” (Martins, 1999, p. 68-69).   

Tal elemento motor está presente em cada momento crítico, na forma de dis-

posição à reorganização, à mudança e às possibilidades de acolher a diferença e reabrir 

vias à inovação. Pois ainda que pathos contenha dimensões de dor e sofrimento, isso 

não é tudo; nele ancora-se o núcleo da potência criadora e criativa do humano, uma 

disposição ao novo.  

Salientando o pensamento de Platão e Aristóteles referente ao filosofar como 

fazendo parte de uma dimensão do homem, Heidegger (1957) designa dis-posição 

(1957\1971) “no sentido de uma tonalidade afetiva que nos harmoniza e nos convoca 

por um apelo” (p. 36). 
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Antes, referindo-se ao elemento específico de philein do amor, pensado por 

Heráclito, Heidegger (1957) já havia descrito harmonia como aquilo que “se revela na 

recíproca integração de dois seres, nos laços que os unem originariamente numa 

disponibilidade de um para com o outro” (p. 26) 

 Disto, ainda tratara mais profundamente. O fato de uma disposição do homem a 

“‘um singular aspirar’ pela harmonia” (Heidegger, 1957, p. 27) será sondando na 

relação entre o repouso e o movimento que rege o corpo especificamente durante um 

momento cingido de pathos. 

Referente à dupla dimensão (diga-se páthica e criativa) do pathos implicado no 

momento crítico, Martins (1999) aponta que “pathos contém esta possibilidade de perda 

de harmonia na evolução e nos destinos diferentes dos seres humanos [...] mas também 

contém as formas mais sublimadas de existência” (p. 69). 

Como outro dos fundamentos deste trabalho, considera-se igualmente que “não há 

dicotomia entre corpo e psiquismo, há uma unidade funcional” (Navarro, 1996, p. 11). 

Nesse sentido, na sondagem do que se passa no inconsciente através das suas 

manifestações nos distúrbios orgânicos, salienta-se o que Piero Borrelli constata no 

Prefácio do livro Somatopsicopatologia (Navarro, 1996, p. 9).  

Para Borrelli é fundamental 

[...] considerar o ser humano como unidade indivisível de fisicalidade 

e história, de metabolismo e lembranças, de energia e pensamento, de 

vivências e transformações bioquímicas, de instintualidade e de 

pulsionalidade, de regra e liberdade, até a síntese total que é a vida [...]  

Unidade indivisível, o corpo e uma constelação de funções e circuito de 

interações. Nas passagens entre situações que acometem o corpo e aquilo que é 

determinado psiquicamente como ordem, há enigmáticas operações que constantemente 

geram transformações e novos equilíbrios.  
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Assim, o que instiga à realização desta investigação é o estudo do inconsciente. 

Trata-se de sondar o funcionamento psíquico durante um período de mudanças radicais 

que até então tinham-se desdobrado de forma mais ou menos regular. Assim, nesta 

pesquisa, apresentam-se casos de distúrbios orgânicos decorrentes tanto de situações de 

doença quanto de acidente.  

A tentativa é compreender, partindo daquilo que foi suscitado na experiência 

clínica, algo dos movimentos psíquicos que operam durante os momentos críticos 

refletidos pelos casos que fundamentam esta pesquisa. 

Doença e acidente são congregados na noção de momento crítico abrangendo uma 

série de operações que, além do crítico, possuem uma disposição à vinda ou 

desdobramento de transformações. Traçando possibilidades de acolher o diferente. 

Com frequência escuta-se dizer que algum distúrbio orgânico encontra-se inserido 

naquele vasto campo de afetações nas quais o estresse
3
 faz parte da sua etiologia. Ainda 

que seja um termo novo, estresse conjuga interessantes elementos. Um deles diz 

respeito a um “conjunto de reações a agressões”, e outro enfatiza uma “perturbação da 

homeostase de um sistema”. 

Sendo assim, o momento crítico é levado em consideração como período no qual 

algo da ordem do que estressa ou gera reações agudas opera, de forma inusitadamente 

intensa, fazendo parte de um processo contínuo de alternâncias entre tensões e 

relaxamentos.  

Isso se estende para supor que o processo de reordenamento do corpo é algo que 

pulsa e insiste através de correspondências e interações constantes. Nisso, reações 

críticas e criativas, agudas e inusitadas, sucedem-se num peristaltismo: movimento de 

                                                             
3 Estresse – [Do ingl. stress] S. m. Med. Conjunto de reações do organismo a agressões de ordem física, psíquica, 

infecciosa, e outras, capazes de perturbar-lhe a homeostase; estricção. (Ferreira, 2009, p. 837). | s. m. (1975) MED 

estado gerado pela percepção de estímulos que provocam excitação emocional e, ao perturbarem a homeostasia, 

levam o organismo a disparar um processo de adaptação caracterizado pelo aumento de secreção de adrenalina, com 

várias consequências sistêmicas (Houaiss, 2009, p. 842) 
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contrações e relaxamentos metabolizando e gerando a possibilidade de inovação e 

disposição ao novo.  

Cabe assinalar o dito por Bertalanffy (2008) referente à “necessidade que o 

organismo psicofísico tem de uma certa quantidade de tensão e atividade para uma 

existência sadia” ( p. 266). Contudo, salienta-se que momentos críticos fazem parte do 

andamento da vida. Momentos críticos constituem-se como formas de reorganização do 

corpo, conjugando simultaneamente crise e criação.  

No momento crítico supõe-se que são convocados intensos trabalhos psíquicos. 

Assim um dos riscos atrelado ao momento crítico é o repouso, pois o vivo é, sobretudo, 

movimento. 

O crítico e o traumático se aproximam um de outro, compartilhando – na sua 

função – uma dimensão constitutiva. Situação traumática, momento crítico, situação de 

crise ou crise, são noções próximas que permitem delinear o foco da sondagem na 

dinâmica psíquica em casos nos quais a unidade indivisível que o corpo é, resulta 

acometida ou ameaçada. Assim, no momento crítico revelam-se algumas ousadias do 

corpo; o momento crítico expõe parte do radicalismo que o corpo constela.  

Com relação à noção de conflito, Navarro (1996, p. 52) aponta que “trata-se da 

atuação simultânea de pulsões, impulsos, desejos ou exigências internos e externos que 

se opõem ou se excluem reciprocamente”. Como já anunciado, a ideia de conflito e 

atuação simultânea (oposições e exclusões) entre diferentes elementos psíquicos quanto 

do mundo externo, também é levado em conta no desenvolvimento das conjeturas deste 

trabalho.  

Num conflito algo produz curto-circuito interrompendo o fluxo de energia, a 

sucessão, o continuum do corpo. Algo advindo de fora torna-se pretexto para, através do 

momento crítico, o corpo desvelar parte de um conflito e se reordenar.  Para Navarro 
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(1996) “é a presença de um conflito que determina as crises psicológicas ou seus 

equivalentes somáticos” (p. 52). Nisso supõe-se que uma problemática pulsional revela 

o desdobramento de um momento crítico.  

Propõe-se que momentos críticos no corpo aparecem como manifestação de um 

conflito advindo das camadas mais profundas do inconsciente, operando como tentativa 

de reorganização e disposição à possibilidade de algo que, sem ser destrutivo, pulsa em 

busca de mudanças significativas e criativas.  

No sentido dos reordenamentos que possuem tendência criativa, Dolto (1984), 

analisando o complexo de castração, ilustra o fato a partir de uma preciosa metáfora que 

bem se apega ao que aqui se pretende analisar. Ela diz:  

[...] poder-se-ia comparar o indivíduo a uma planta que, muito jovem, 

faz desabrochar sua primeira flor – acreditando ser ela a única que 

jamais há de ter. É então que o jardineiro a corta. Sabemos que a flor é 

o órgão sexual da planta. Se a planta pudesse pensar, julgaria, 

portanto, estar sofrendo uma mutilação de seu destino reprodutor. De 

fato, se o jardineiro cortou esta primeira flor, é porque ele sabe, 

agindo assim, que a força das raízes levará a planta a crescer mais; e 

que, pelo contrário, se deixasse este ramo já florido, empobreceria a 

vitalidade da planta. [...] supondo-se que ela possa se pôr a pensar, a 

prova da nulidade da glória associada a esta primeira floração, que ela 

imaginava ser promessa de sua única chance de fecundidade [...] (p. 

62-63)   

Entendendo isso ao que se passa no corpo durante momentos críticos, pensa-se 

numa “mutação para o sujeito e de reforço para o desejo” (Dolto, 1984, p. 63). O 

inconsciente cinde e corta, mas é porque ele sabe onde fazer os cortes. Talvez seja essa 

a raiz do dualismo que atravessa todos os mecanismos, operações, funções e processos 

do corpo: daquilo que “diz respeito à coexistência de correntes contrárias” (Fédida, 

1988, p. 49). 

No percurso desta pesquisa reflete-se a tendência à transformação do corpo, em 

sua disposição à renovação. No painel clínico, em cada um dos relatos de caso tenta-se 

salientar tais aspectos. O corpo é levado em conta como campo de duelos e contendas, 
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mas ressalta-se sua capacidade de mutação, ou seja, de passagens e movimento. Eis que 

as funções e andamentos do corpo acham-se regidas pelos movimentos das forças de 

união, corte e repouso do inconsciente. 

Assim, através das manifestações de uma doença ou a partir de impressões físicas 

decorrentes de um acidente, no relato dos casos do painel clínico revelam-se alguns 

liames da enigmática e complexa linguagem
4
 do corpo: dos congestionamentos e fluxos 

do trânsito psíquico. Nisso, Dolto (1984) afirma que “Tudo é linguagem no ser humano. 

O próprio corpo, pela saúde ou pela doença é linguagem” (p. 305) . 

Além disso, também se retoma a ideia de que “o estado de marcha não é a saúde, a 

desregulação não é uma doença” (Canguilhem, 2005, p. 40), pois os processos de 

reorganização do corpo são certamente inacessíveis e incompreensíveis. Tais paradoxos 

são salientados para refletir nos enigmas que o corpo é: simultaneamente gerador e 

suscetível de congestionamentos e de florescências. Assim, nas manifestações do seu 

logos o corpo se expressa abrindo-se e fechando-se, velando e desvelando, ocultando e 

expondo, sempre por meio de símbolos. 

Partindo do observado durante as vivências de pacientes passando por um 

momento crítico, analisar-se-á as possíveis efrações que interrompem a regular 

irregularidade do corpo.  

Na construção de cada caso, reflete-se a transferência como via para desvendar a 

(oculta, esquecida, minguada ou reprimida) vitalidade e fecundidade do corpo. Pois, 

como frisado por Martins (1999) “O pathos diz assim respeito não somente de 

alterações e aberrações desequilibrantes da harmonia do sujeito. Ele está presente na 

cotidianidade cultural e nas formas de existência mais exemplares e caras da história da 

humanidade” (p. 70). 

                                                             
4 No sentido empregado por Heidegger (1954) no qual “a linguagem tem o caráter fundamental de ‘expressão’” (p. 

202), ainda Heidegger (1954) destaca que “A linguagem vale, como expressão e vice-versa” (p. 202). 
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O relato dos casos – além de direcionar esta pesquisa – guia no esforço de pensar 

metapsicologicamente os enigmas da linguagem do corpo e da transferência na clínica 

do momento crítico. Sendo assim, na última parte apresentam-se uma série de ideias 

sobre noções consideradas significativas. Salientam-se e estudam-se noções teóricas 

atrelando-as a reflexões clínicas importantes de serem levadas em conta no tratamento 

do momento crítico em pacientes hospitalizados. 

As experiências transferenciais norteiam a investigação e formam parte do corpus 

que se pretende compreender, ou seja, a clínica cultiva a pesquisa, pois constitui a 

semente e o tronco da formalização teórica. Trata-se de aprofundar acerca das questões 

e conceitos de uma clínica inserida na instituição hospitalar que se desdobra sobre os 

enigmas do corpo, ou seja, sobre o humano, demasiado humano. 

Os casos constituem-se a partir de ficções reconstruídas, sinalizando e analisando 

as formas nas quais a força do momento crítico irrompe transformando o corpo. Para 

preservar a identidade dos pacientes, seus nomes, assim como quaisquer possibilidades 

de identificação, foram alterados. Parte-se da ideia de que “o paciente de quem falamos 

no escrito clínico é, portanto, um personagem, e, como todo personagem, calcado sobre 

alguém efetivamente existente” (Mezan, 2011, p. 200). 

Seguindo a proposta de Berlinck (2000), no âmbito da Psicopatologia 

Fundamental, pesquisar quer dizer inserir mais um logos
5

 nos múltiplos logos 

existentes. Eis a pretensão desta pesquisa: contribuir na multiplicação de elos no vasto e 

inesgotável logos sobre a natureza crítico-criativa do corpo, assim como sobre as 

possibilidades de tratamento. 

                                                             
5 Logos, do grego clássico vem de legein, que significa “pôr conjuntamente, reunir, daí que signifique, antes de 
qualquer outra coisa, dizer, pois em toda nomeação há um pôr conjuntamente, tanto no nível material, falando 
descritivamente, como no nível semântico, em que, por meio de uma pluralidade de elementos, diz-se algo unitário” 

(Berlinck, 2008a, p. 200). 
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Na tradição da Psicopatologia Fundamental, Berlinck (2009) refere-se à noção de 

teoria como uma construção cujo gérmen encontra-se no caso clínico, no caso único, ele 

mesmo uma teoria em gérmen. Fédida (1991, p. 230) aponta que o caso é uma 

capacidade de transformação metapsicológica. Contudo, esses autores constatam e 

privilegiam o caso como o fundamento na construção de um logos. 

Sendo assim, não pode ser negligenciado que em toda construção é preciso um 

método. Segundo Heidegger (1965), método significa “o caminho no qual o caráter do 

campo a ser conhecido é aberto e limitado” (p. 132). Aqui, o que tentará ser conhecido, 

mesmo que só parcialmente, está referido à implicação de um desbalanço no 

paralelismo pulsional na reorganização exigida ao corpo diante da passagem do 

momento crítico.  

Fraia (2013) define opacidade como tudo aquilo que não se pode ver ou entender, 

um tema secreto. Eis a qualidade da linguagem do corpo, inconsciente, turva em relação 

ao juízo e entendimento racional, mas talvez parcialmente acessível pela transferência.  

Como já dito, o campo do inconsciente não é acessível, pois possui a qualidade da 

opacidade. Sondá-lo é um trabalho intrincado, mas através da observação clínica e 

formalização teórica, tentar-se-á balizá-lo e, de certa forma, compreendê-lo. Para isso, 

deve-se pormenorizar o caminho seguido. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO DE PESQUISA 

Método, Método, que queres de mim? 

Bem sabes que comi do fruto do inconsciente. 

Jules Laforgue, apud Gaston Bachelard, 2009. 

Especificando o caminho percorrido na construção deste trabalho pretende-se 

mostrar os passos seguidos para atingir uma formalização dos enigmas que suscitaram 

surpresa durante o tratamento de pacientes hospitalizados passando por um momento 

crítico. Através do detalhamento do método empregado, pretende-se explicitar o 

percurso feito. 

A estrutura metodológica empregada conjuga elementos de três campos: clínico, 

investigativo e teórico. O núcleo de união entre tais elementos ancora-se na interlocução 

entre postulados do Método Clínico e da Psicopatologia Fundamental.  

Nenhum trabalho de pesquisa é tarefa simples; sempre envolve um rigor. Para 

diminuir tais dificuldades e atingir as exigências do trabalho de construção, tentou-se 

seguir um método que, como já dito, articula três dimensões: 

1. Clínica. Atrelada ao relato de casos e a consequente rememoração do suscitado 

na transferência, parte-se dos casos para refletir ideias em torno da transferência 

e do tratamento do momento crítico. Reflete-se sobre o observado e o vivido no 

tratamento de pacientes em momento crítico. Trata-se do que passou e do que 

poderia ser levado em conta na clínica com pacientes em situação crítica. 

2. Pesquisa. Tarefa que engloba a reunião de material bibliográfico e a 

consequente leitura, análise e seleção daqueles recursos teóricos (conceitos, 

noções, postulados) que dialoguem com as ideias deste trabalho, sustentando-o. 

A leitura e seleção do material teórico visou uma compreensão sobre a 

transferência e o logos do corpo durante um momento crítico. 
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3. Formalização teórica da pesquisa. Envolve a escrita. Constitui o trabalho de 

tecelagem e explicitação das especulações metapsicológicas pela via da 

articulação escrita. Trata-se de articular e criar a ponte entre a dimensão clínica e 

a de pesquisa (investigativa).   

Essas dimensões, não devem ser consideradas fases ou elementos individuais e 

sim integração e desdobramento simultâneo. O método mostra que a clínica é pesquisa, 

a pesquisa contém clínica e, na escrita, clínica e teoria dialogam. 

Assim, a congregação das três dimensões precedentes conforma a estrutura 

metodológica desta investigação. Partindo desse conjunto de elementos é plausível uma 

associação de ideias e elaboração de especulações
6
 clínico-metapsicológicas sobre o 

tema da tese: momentos críticos no corpo. 

Para atingir a almejada formalização teórica, visando alcançar um logos, um saber 

ou uma compreensão sobre os momentos críticos no corpo, há uma série de objetivos 

que devem ser assinalados. 

 

1.1  Objetivos 

a. Sondar a ideia de uma problemática pulsional implicada no desdobramento de 

um momento crítico, manifestando-se através de distúrbios orgânicos. 

b. Conhecer e estudar trabalhos que dialoguem com as especulações aqui 

construídas e contribuam no esforço de compreender parte do vasto e enigmático campo 

da linguagem do corpo que se manifesta durante um momento de tumultos e 

reorganização.  

                                                             
6 Freud chama de especulação “um modo de reconhecer a disjunção entre a verdade e o saber” (Porge, 2009, p. 54). 
Aponta-se que especular tem duas acepções: uma, a que envolve o raciocínio abstrato; e a outra, a referente ao 

espelho. Neste trabalho, a construção de especulações abrange ambas as acepções. 
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c. Aprofundar nas manifestações do inconsciente envolvidas na configuração e 

passagem do momento crítico, enfatizando as ressonâncias de uma desregulação da 

harmônica do corpo. 

d. Sustentar a ideia de uma correspondência entre o crítico e o criativo implicada 

na turbulenta reorganização que se desdobra no corpo durante um momento crítico.  

e. Refletir sobre algumas das vicissitudes do tratamento e sobre as possibilidades 

de terapéia com pacientes passando por um momento crítico e atendidos na instituição 

hospitalar. 

f. Analisar e aprofundar a ideia de que momentos críticos atualizam respostas 

arcaicas favorecendo o advento do novo e propiciando o criativo. 

Os objetivos precedentes constituem a delimitação dos propósitos teóricos 

almejados neste trabalho de pesquisa.  

No final, espera-se não apenas atingir esses objetivos, mas efetivar alguma 

contribuição no campo da clínica debruçada sobre pacientes passando por um momento 

crítico.  

O que se suscita na clínica é surpreendente e enigmático; por conta disso busca-se 

abrir sendas na pesquisa e contribuir na clínica no que diz respeito à compreensão do 

logos do corpo defrontado com o crítico.  

Os objetivos acima poderiam ser classificados como fazendo parte de um dos dois 

objetivos mais gerais:  

1) Um objetivo clínico fundamental que pretende aprofundar nas 

ressonâncias intersubjetivas e intercorporais da transferência no tratamento 

de pacientes passando por um momento crítico imposto por distúrbios 

orgânicos decorrentes de doença ou acidente. Neste objetivo almeja-se a 
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compreensão sobre algo do vivido na experiência clínica com pacientes em 

situação de crise atendidos no campo hospitalar.  

2) Um objetivo teórico metapsicológico que primeiramente constitua uma 

revisão bibliográfica para a reunião de material teórico e que, em segundo 

lugar, propicie possibilidades de propor especulações visando a 

compreensão do que ocorre no corpo durante um momento de 

acometimentos.  

Na pormenorização dos elementos da estrutura metodológica cabe 

sublinhar que a hipótese central deste trabalho, a partir da qual se desprende uma 

série de conjeturas, diz respeito à ideia de que manifestações do inconsciente 

desdobradas no momento crítico advém de uma alteração no paralelismo 

pulsional que, por sua vez, constela uma tentativa de reorganização do corpo. 

 

1.2  Perguntas de investigação 

“A evolução do caso está se desenvolvendo inusitadamente”, “Antes não tinham 

sido vistas manifestações parecidas”, além de mais expressões denotando um sentido 

similar, eram frequentes em conversas com os médicos. O que por eles foi (e ainda é) 

referido de “inusitado” e de “nunca antes vistas” coloca-se no centro dos 

questionamentos que norteiam esta pesquisa. É o inusitado e o nunca antes visto na 

passagem do momento crítico dos pacientes o que atrai o nosso interesse, fazendo surgir 

e ressoar uma instigante e insistente pergunta: O que é isso que faz surgir manifestações 

inusitadas e nunca vistas pelos médicos? O que do corpo estava se abrindo a um olhar 

distinto do olhar médico? O nascimento da clínica trata do olhar, diz-nos Foucault 

(2013). 
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Os médicos viam que havia algo encoberto e invisível ao seu olhar. É o encoberto, 

o que se revelava no corpo manifestando-se inusitadamente, o que abre ideias para 

serem pensadas. 

Efetivar contribuições significativas seria impossível sem antes ter refletido 

aprofundadamente sobre a vivência clínica. Diante de tal processo, surgidas das 

articulações entre o suscitado na clínica e a teoria, busca-se compreender algo das 

seguintes questões: 

Será que determinações inconscientes operam no momento crítico configurando-o 

como interrupção necessária no desdobramento de novos equilíbrios na organização do 

corpo? Será que distúrbios orgânicos na doença, decorrentes de um acidente, arremetem 

no corpo provocando novas formas de organização? E, se assim for, quais seriam as 

implicações que nessa reorganização dirigem-se ao desligamento ou mortificação
7
 dos 

órgãos e das funções do corpo? Quais as operações psíquicas para algo do momento 

crítico se ancorar no corpo acometendo-o e espalhando repouso? Seria possível advertir 

a direção da força que determina a reorganização no corpo inerente ao momento crítico? 

Quais as possibilidades e vias de terapéia sobre o momento crítico? Poderia a 

transferência operar como meio simultâneo de observação e terapéia do que se passa no 

corpo durante um momento crítico? Quais recursos terapêuticos possibilitariam alguma 

forma de tratamento do momento crítico?  

Aparecem muitas perguntas, porém, segundo Berlinck (2008a), “um tema de 

pesquisa é tão mais interessante quanto mais respostas solicitar”, e acrescenta que “as 

respostas são, neste âmbito, muito menos importantes do que as perguntas” (p. 315).  

Sem respostas, mas com especulações, inicia-se um esforço por refletir e 

compreender a enigmática constelação das formas de reorganização do corpo. Cenário 

de confrontos e correspondências, onde a disposição ao novo ou à atualização de 

                                                             
7  “Mortificação” | “Kraenkung”, literalmente “adoecimento”|. (Freud,1893, p. 45).  
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respostas criativas parece configurar-se como uma articulação entre elementos trans-

históricos e atuais. 

Contudo, tomando como eixo as perguntas formuladas, esboçar-se-ão respostas e 

construir-se-ão elucidações sobre o vasto e complexo campo do corpo coabitado por 

dimensões críticas e criativas.  

 

1.3  Sobre a construção do trabalho de pesquisa 

É preciso cortar e recoser para dar sequência às ideias.  
Gaston Bachelard, 2009. 

Uma interlocução entre os fundamentos do Método Clínico e da Psicopatologia 

Fundamental constitui a base sobre a qual esta pesquisa é construída. Seguindo a 

posição da Psicopatologia Fundamental, privilegia-se a construção de caso como 

fundamento epistêmico. Neste trabalho, a experiência clínica desenvolvida no cenário 

hospitalar suscitou surpresas e enigmas que apelam para a construção de especulações 

metapsicológicas visando a compreensão de momentos críticos no corpo. 

Referindo-se ao fundamento do Método Clínico, Magtaz e Berlinck (2012) 

colocam-no no “caso”, acrescentando que ele é o que possibilita a coincidência entre 

tratamento e pesquisa. Essa ideia liga-se à compreensão de Ramos (2010) no que diz do 

Método Clínico como resultado de um sólido vínculo ao preceito de se tratar a 

dimensão subjetiva.  

Assim, na conjunção entre Método Clínico e Psicopatologia Fundamental 

reconhece-se um logos entre a clínica e a pesquisa. Nesse sentido, Ferenczi (1938) 

também aponta a importância da interlocução entre um fator técnico-terapêutico e outro 

teórico-científico. Ou seja, Magtaz, Berlinck, Ramos e Ferenczi coincidem ao salientar 

o estatuto privilegiado da clínica e, mais especificamente do caso, no que diz respeito ao 

desenvolvimento de uma pesquisa.  
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Neste trabalho tudo começa e se organiza privilegiando o caso clínico. Tomam-se 

como fundamento quatro casos que conformam um painel clínico. Partindo do relato de 

caso, visa-se a compreensão sobre turbulências que, veladas de dor e angústia, renovam 

as formas de organização do corpo abrindo espaço para o advento do novo, o 

acolhimento do diferente e/ou o desdobramento do criativo. 

A estrutura metodológica, constelando dimensões da clínica, da pesquisa e da 

formalização do texto, dá conta do complexo dispositivo metodológico que abrange 

funções de observação, memória ou rememoração, associação livre, pensamento 

metapsicológico e escrita. A conjugação desses elementos gera um plano de estudo e 

pesquisa que exige o desenvolvimento de um logos legitimado na produção de 

especulações fundamentadas no relato de caso. 

A elaboração das conjeturas metapsicológicas derivadas da observação dirige-se à 

compreensão da natureza do que acomete o corpo, desordenando seus sistemas de 

regulação e gerando manifestações “inusitadas” e “nunca antes vistas”. No trabalho de 

metapsicologização, observar é apagar a luz do visível para se deixar surpreender pela 

manifestação da tendência às transformações no corpo: observando seus velamentos e 

desvelamentos; escutando seu logos (por vezes silencioso, por outras barulhento). 

A partir do empenho em compreender algo dessas instigantes questões, ou seja, 

para nos internar nas profundezas da clínica, é importante pensá-la tal como Berlinck 

(2008b) destaca, pois “a clínica ganha seu sentido pleno, de inclinar-se sobre o enfermo 

para auscultar, tocar, percutir, cheirar, palpar, pressionar, observar, olhar, mas, 

sobretudo, para traduzir estes signos, verdadeira linguagem da natureza, em recortes 

visíveis desenhados no corpo que adoece” (p. 192).  

Nisso salienta-se que a clínica desenvolvida no campo hospitalar implica inclinar-

se sobre o leito do paciente, debruçando-se sobre as manifestações da linguagem do 
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corpo acometido pelas turbulências suscitadas no momento crítico, colocando a lupa da 

observação na complexa natureza da psicopatologia somática.  

Fédida (1988) refere que a psicopatologia somática é “ver como as perturbações 

físicas tomam significado numa longa história amorosa da vida” (p. 30). Assim, o 

clínico, além de desenvolver funções de observação, escuta, pensamento e escrita é, 

como dito por Leclaire (1992), um tecelão de elos, tecendo palavras para, junto ao 

paciente, construir ou reencontrar histórias amorosas da vida: do que nasce e do que se 

perde, do que pulsa e do que faz repousar. Ou seja, trata-se de construir um saber sobre 

seu pathos.  

Retomando as considerações sobre o trabalho de pesquisa, no painel clínico se 

apontam e sinalizam elementos transferenciais que fundamentam o começo e o percurso 

das conjeturas em torno da tendência à reorganização inserida num momento crítico no 

corpo. Partindo dos casos de Carla, Elena, Tristan e Gisela
8
 torna-se possível refletir 

sobre os paradoxos das manifestações da linguagem do corpo durante um momento 

crítico.  

Os momentos críticos dos casos relatados decorrem de diagnósticos medicamente 

definidos: a) apendicite aguda, b) esclerose múltipla, c) dor do membro fantasma e d) 

amnésia e cegueira decorrentes de multitraumatismo cranioencefálico. 

Nas experiências transferenciais suscitadas na condução do tratamento, revelaram-

se inquietações, inibições, associações, sintomas, angústias, sonhos e impressões que se 

conjugam para balizar o começo e desenvolvimento da presente investigação. 

Além disso, o aprofundamento no tema investigado abrange uma análise de 

ponderações referentes às pulsões, ao corpo, à transferência, à instituição hospitalar e à 

noção de apoio. Para efetivar todos os aprofundamentos que aqui pretendem ser feitos, 

estudar-se-á e dialogar-se-á principalmente com as ideias de Berlinck, Dolto, Fédida, 

                                                             
8 Nomes fictícios outorgados aos pacientes que conformam o painel clínico deste trabalho. 
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Ferenczi, Freud e Groddeck, mas também com pensadores de diferentes campos de 

saber.  

Porém, as conjeturas aqui apresentadas encontram uma estreita filiação com o 

pensamento de Groddeck. As hipóteses por ele desenvolvidas servem de sustentação 

teórica para refletir sobre o que se passa nos casos em estudo.  

Coloca-se a ideia de que toda manifestação de crise no corpo advém como 

resultado de uma tentativa inconsciente de renovação. No corpo operam enigmáticos 

movimentos visando espalhar formas inteiramente novas de ordem, porém, 

paradoxalmente tais formas por vezes ligam-se ao novo, mas desligam-se do vivo.  

O momento crítico revela-se a partir de uma interrupção, de uma problemática 

pulsional atingir a sucessão dos ritmos e funções do corpo. No tratamento de pacientes 

passando por um momento crítico observaram-se surpreendentes e “inusitadas” (por 

vezes paradoxais) manifestações de vida, repouso e geração. 

Tais manifestações, cingidas de paradoxo e enigma, constituem a situação 

problemática deste trabalho. Os paradoxos dessas manifestações marcam o ponto de 

partida para refletir clinicamente sobre as vicissitudes e possibilidades da transferência 

na condução do tratamento de pacientes hospitalizados passando por um momento 

crítico.  

Designam-se vicissitudes da transferência por conta de uma condição que parece 

contrariar ou que poderia dificultar a instauração e desenvolvimento do tratamento com 

pacientes sob situações extremas de dor, angústia e sofrimento. Neste sentido tenta-se 

descrever quais as vias, meios ou condições que permitiram desdobrar uma terapêutica 

com pacientes em decorrência de acometimentos, atendidos num hospital por doença ou 

acidente. Conjetura-se que uma forma de transferência é plausível e se propõe também 

que tal é possibilidade de terapéia.  
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Contudo, o trabalho especulativo e a decorrente exploração teórica, incitados pela 

experiência clínica, visam compreender parte do logos do corpo sob momento crítico e 

das possibilidades de tratamento desse momento.  

O precedente faz parte do trabalho clínico, mas no intricado dispositivo 

metodológico proposto há outros elementos que também devem se reunir para 

configurar a formalização das ideias geradas. 

Tanto na função clínica quanto na de pesquisador, a associação livre no 

pensamento do clínico envolve um abandono da inércia do pensamento assim como de 

fixações ideológicas que busquem uma comprovação. O clínico deve-se deixar balançar 

por um ritmo livre associativo e colocar-se numa disposição à observação, escuta 

pensamento e escrita.  

Sobre a função de escuta, Magtaz e Berlinck (2012) destacam a premissa 

freudiana para apontar que “o clínico deve escutar com a atenção flutuante, livre” (p. 

75). A partir da observação e da escuta flutuante, emana um ímpeto por aprofundar e se 

debruçar sobre aquilo que se manifesta surpreendente. Isso impele à pesquisa, refletindo 

sobre as experiências clínicas, formalizando ideias e construindo pensamento e um 

saber sobre. 

Somado a isso tudo, também é importante sublinhar que a investigação aqui 

desenvolvida nutriu-se dos padrões de pensamento e trabalho do Laboratório de 

Psicopatologia Fundamental do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 

Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, sob a direção do 

Prof. Dr. Manoel Tosta Berlinck.  

O Laboratório de Psicopatologia Fundamental constitui um espaço onde são 

cultivados o comentário, o estudo e a pesquisa. O ambiente desse Laboratório possui a 

qualidade de estimular a interlocução produtiva, livre e criativa entre os pesquisadores.  
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Criando um ambiente de acolhimento à pesquisa e ao pensamento, o Laboratório 

propicia reflexões, contribuindo para a ampliação de ideias e aprimoramento do texto.  

Nesse sentido, Berlinck (2000) ensina que “depois de longas horas elaborando sua 

escrita, o autor precisa de leitores com quem possa dialogar sobre seu escrito” (p. 2). Ou 

seja, o Laboratório opera como espaço de interlocução, circundando a manifestação de 

ideias, constitui-se como um tório (local) para o logos. 

Pode-se afirmar que esta pesquisa faz parte de uma rede de construção dialógica, 

visando o aperfeiçoamento não apenas de um texto escrito, mas da tecelagem entre 

clínica e metapsicologia. Eis a condição primordial do processo de pensamento em que 

esta pesquisa foi construída, pois ela é conjunta, uma vez que também é fruto dos 

comentários, arguições e compartilhamentos nutrícios do Laboratório de Psicopatologia 

Fundamental. 
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CAPÍTULO 2 

PAINEL CLÍNICO 

Para dizer um amor, é preciso escrever. 

Gaston Bachelard, 2009. 

2.1 Carla. Insuficiência imunológica psíquica na apendicite aguda 

Eram as formas várias de um mal, que ora mordia a víscera, ora mordia o pensamento,  

e passeava eternamente as suas vestes de arlequim, em derredor da espécie humana.  

A dor cedia alguma vez, mas cedia à indiferença, que era um sono sem sonhos,  

ou ao prazer que era uma dor bastarda. 

Machado de Assis, 1997. 
 

Carla teve de ser hospitalizada devido a uma torturante e crescente dor no 

abdômen. Estivera sentindo dor durante alguns dias, mas desconsiderou-a porque 

pensou que, como sempre, passaria, após suportá-la durante algum tempo. A dor não 

passava, porém aumentava gradativa e dilaceradamente.  

Uma noite, durante suas atividades laborais, pouco antes de cumprir suas horas 

de trabalho, Carla não teve mais forças para tolerar a dor e, depois de uma queda 

provocada pelo excesso de mal-estar, foi levada ao hospital. A dor era tamanha que 

bloqueou o estado de vigília da paciente. Imediatamente atendida no PS do hospital e, 

depois dos exames clínicos, os médicos decidiram operá-la, pois o funcionamento 

intestinal diagnosticou-se severamente atingido. A cirurgia efetivada pretendia ligar as 

partes do intestino que tinham sido danificadas pelo rompimento do apêndice.  

Posterior à primeira cirurgia, Carla permaneceu inconsciente durante alguns 

dias. O tratamento psicoterapêutico foi solicitado, pois tanto os médicos como os 

familiares consideravam que o momento de recuperação da consciência de Carla seria 

vivenciado como choque, pois a consciência da dor e do corpo ferido – abdômen com 

perfurações pelas quatro colostomias
9
 realizadas – iria ter um impacto devastador. 

Enquanto Carla ainda não despertava, teve conversas breves com a mãe. Nelas, a 

mãe descreveu a filha como uma mulher muito trabalhadora, enérgica e alegre, exigente 

                                                             
9 Comunicação cirurgicamente construída entre o colo e o meio exterior (Ferreira, 2009). 1. abertura cirúrgica do 
cólon, com a finalidade de criar um ânus artificial para a eliminação das fezes; 2. estoma assim criado (Houaiss, 

2009). 
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na ordem e na limpeza, e que gostava de festas, viagens e reuniões sociais; de caráter 

firme, mas sensível.  

Já a equipe médica, mostrava-se de um lado preocupada no que se referia ao 

prognóstico de Carla e, de outro, ocupada no tratamento visando reverter os 

acometimentos provocados pela apendicite.  

“O estado da paciente é crítico” disse-me um cirurgião; “O caso dela é 

complicado”, comentou titubeantemente o gastroenterologista; “Por enquanto é melhor 

não antecipar nada” com tímido olhar sobre Carla, proferiu o médico internista.  

Certo dia, antes de me dirigir ao quarto ocupado pela paciente, li as anotações 

que constavam no prontuário médico, no qual se lia “recuperação da consciência”, mas 

também uma frase que me fez sentir um calafrio: “incompatibilidade com a vida”. 

Devastador antagonismo, pois Carla “finalmente” tinha despertado, porém, de um sono 

repousante alheio ao “sonho de existir” (Dolto, 1984, p. 185). 

No momento em que entrei no quarto, enquanto a figura de Carla refletia força e 

severidade, seu olhar transluzia ternura e exaustão. Jovem com 32 anos, solteira, 

corpulenta, olhos escuros e olhar profundo, mas terno, ainda encontrava-se confusa e 

sonolenta.  

Por conta disso, apenas apresentei-me. Disse-lhe meu nome, acrescentei que era 

psicóloga e que médicos da sua equipe tinham-me solicitado apoio. Salientei que se ela 

estivesse de acordo, iria visitá-la para que falasse quando e quanto quisesse daquilo que 

desejasse. Naquele momento, olhando-me, Carla piscou.  

Depois de ter pestanejado, respondi que estaria visitando-a para escutá-la. Carla 

piscou de novo. Toquei a sua mão e retirei-me. Sob um terno olhar, com seus olhos 

fixos em mim, interpretei a delicadeza dos seus movimentos oculares como uma 

discreta forma de fechar um acordo. 
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Nos dias seguintes, ao chegar ao privativo de Carla, discretamente a mãe saía. 

Isso permitia encontros mais íntimos e livres. Na ausência da mãe, Carla chorava. Em 

uma ocasião se desculpou por só chorar sem ter condições de dizer alguma palavra por 

conta da “excessiva quantidade de lágrimas que tinha nos olhos”. Ela disse “as lágrimas 

impedem-me de falar”. Disse-lhe que as lágrimas também eram uma forma de falar, e 

que eu a escutava.  

Aquele seu olhar terno e delicado apareceu de novo para estabelecer mais outro 

acordo: o das lágrimas que falam. Dispôs-se um ambiente para expressar dor através de 

lágrimas.  

Nos encontros, ainda que com poucas palavras, cada choro parecia manifestar 

um sofrimento diferente: falta, tristeza, frustração, impotência, decepção, falência. Tons 

de choro e fala, assim como brilhos diferentes no olhar, denunciavam dores 

desconhecidas e disposição ao repouso. Carla não se movia, pouco falava, apenas 

queixava-se e chorava. 

Durante um internamento de quase quatro meses, diariamente marcaram-se 

encontros nos quais se procuravam vias para manter (ou renovar) um desejo. Manter a 

presença do amor, a procura inquieta por alguma coisa, despertar a vontade de algo, 

tudo em vão. 

Silenciosas e densas lágrimas revelavam, desde outro lugar e momento, um 

desejo ausente, ou melhor, um desejo de ausência. Depois de chorar, Carla fechava os 

olhos, fingia dormir e dormia. Não falava. Dolto (1984) comenta que a no ser enquanto 

dorme, o humano está constantemente em busca de comunicação com o outro. Fingindo 

dormir e dormindo, Carla dificultava a construção de vias de comunicação. 

Transcorreram quase quatro meses, nos quais ela se manteve na mesma posição. 

Deitada de barriga para cima, o que mudava era a acomodação da maca (respaldo ou 
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pernas elevados). Os sutis e desvitalizados movimentos de Carla limitavam-se à boca, 

olhos e mãos.   

Repousando na mesma posição, seu corpo, olhar e voz sofreram uma particular 

transformação. Não me dei conta do momento em que tal mudança começou; 

surpreendi-me quando percebi que uma metamorfose tinha se dado. Seu corpo 

abandonou a corpulência, refletindo um esmorecimento, processo de inércia. Quase 

permanentemente em repouso, figurou-se para mim a imagem de uma fruta em processo 

de desidratação em que vai perdendo suas propriedades nutricionais. Carla perdia força, 

vitalidade, fôlego: secava, desapropriava-se de si.  

Durante o internamento hospitalar, diversas intervenções cirúrgicas tentaram 

restabelecer a função intestinal da paciente. Essas eram em si mesmas uma reparação 

violenta, pois provocavam aumento de mal-estar. A dor intensificava-se, as feridas não 

cicatrizavam e iam irritando a pele. Sob a dor intensa, perfurações e irritações, Carla 

repousava; o brilho no seu terno olhar turvou-se. 

Nas primeiras cirurgias o expressivo olhar de Carla externava medo (refletia-se 

uma dimensão de desejo); nas posteriores, seu olhar continuava expressivo, mas turvo, 

revelando desânimo, desaparição e falência.  

O desejo vai à procura e ao encontro do prazer, desejo e prazer articulam-se 

buscando alcançar a satisfação e liberando o excesso de tensão. Porém, num corpo com 

dores, perfurado, estagnado durante longo tempo na mesma posição, aparece o risco do 

repouso ou do mortífero minando o desejo.  

O desejo minguou o corpo? Ou no corpo ocultou-se um desejo minguante ou de 

minguar? Enquanto a aposta de todos (familiares, médicos, enfermeiras, inclusive a 

minha – ainda que levando em conta o princípio no qual o clínico é sem desejo) 



36 
 

almejava à vida, a disposição de Carla encaminhava-se para outra direção. Disposição e 

direção turva e enigmática.  

Nesse sentido, Dolto (1984) propõe que: 

[...] uma retração do desejo do sujeito que tende a descansar do 

trabalho de viver com seu corpo na realidade; é como se ele reduzisse 

a um ponto focal onde os ritmos de manutenção vegetativa do corpo 

são bem mantidos, conservando a perenidade do sujeito 

momentaneamente em “férias” de libido. (p. 179) 

Em Carla o desejo não estava momentaneamente retraído; ela se mantinha 

descansando, de férias do trabalho de viver. Assim, o seu desejo opunha-se ao dos 

outros, minando a busca de laço e de comunicação; seu desejo parecia turvar – e 

perturbar – a vida. Poucas horas depois da última cirurgia (uma reconexão visando o 

restabelecimento da função intestinal), Carla morreu em decorrência de uma septicemia. 

A mortificante conjunção entre a falência na disposição à criação de laços e a dor, 

perfuração e irritação dispuseram um mortificativo repouso. 

Durante quase três dias, Carla teve força e energia suficientes para tolerar o 

silencioso e expansivo processo destrutivo da dor de uma apendicite. Nesse sentido, 

Delouya (1999) reflete que “se o organismo perde a sensibilidade à dor pode morrer 

desprevenido de um tombo ou entregando-se vivo às chamas de uma fogueira sem 

poder recorrer a nenhuma medida de fuga ou de proteção” (p. 25).  

Cabe apontar que a dor de uma apendicite é torturante e aguda, extremamente 

intensa. Carla desconsiderou a dor, quase se anestesiou dela. Carla costumava aguentar 

dores até não mais senti-las. Considera-se que a devastação desse processo pôde 

representar uma acidez perfurante, uma irritação que desde seu aparecimento contém 

potencialidade lesiva, esmorecendo as forças do corpo.  

Referente aos aspectos inconscientes de afecções no corpo, Groddeck (1966) 

afirma que a inflamação do apêndice “muitas vezes está relacionada e condicionada à 
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ideia de castração” (p. 80). Tal proposta diz respeito à separação e abolição do desejo; 

de uma prorrogação de “férias de libido”, falência progressiva minava em Carla. 

Associando a castração ao momento crítico que o rompimento do apêndice gera, 

observa-se um falecimento no encontro e reconhecimento do próprio desejo.  

Aguentando dor e desdenhando o saber da linguagem do seu corpo, a paciente 

anestesiou os sinais corporais que a alertavam da ameaça de algo torturante e destrutivo. 

Carla não escutou aquilo que em seu corpo assinalava desfalecimento, não deu conta do 

apelo, da voz de algo do corpo solicitando criar proteção e defesas diante de um 

mortificativo confronto.  

Tentando anestesiá-la, desconsiderando a dor, Carla investiu grandes 

quantidades de energia e força. Minguando, desamparou-se em decorrência de “uma 

espécie de incurabilidade da dor de amor” (Carneiro, 2009, p. 2), “anestesiando uma dor 

que está ligada também a dor da existência” (Loss, 2005, p. 91). Dor que não poderia 

ser anestesiada. Algo que precisava ser atendido, escutado, diferenciado, reconhecido, 

algo que interpelava um cuidar; não foi considerado.  

Esse algo é um apelo articulado no corpo, um chamado invocando atenção, 

cuidado, tratamento não invasivo, mas sustentador. Essa indiferença faz viver irritação, 

no sentido do enunciado por Freud (1923): “somos, [...] ‘vividos’ por poderes 

desconhecidos e incontroláveis” (p. 28) pois algo da tendência ao repouso manifesta-se 

incontornável e violenta; irritante. 

Groddeck (1970) assinala que “Os órgãos estão sujeitos ao poder do 

desconhecido. Se esse desconhecido quer que o órgão adoeça, ele adoece; e se quer que 

o órgão sare, ele sara” (p. 113). O autor refere-se ao Isso que governa o pulsional. 
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No caso de Carla, uma ruptura na sequência intestina das pulsões legitimaram 

transgressão e irritações. Quais operações inconscientes armam esse singular 

desligamento no corpo, na vida, na comunicação?  

Levando em conta que rompimentos poderiam decorrer da expansão repentina 

de pressão, no estudo aqui aprofundado, supõe-se o aumento lacerante de uma tensão 

psíquica. A dor, o desconhecido ou uma ruptura no interfluxo pulsional detonaram 

violentamente depois de constante desdém. 

Não tinha sido a primeira vez que Carla aguentava uma dor intensa; era comum 

tolerar todo tipo de sensações de mal-estar. Ou seja, Carla negligenciava as 

interpelações do seu corpo. Assim, desenvolveu uma forma de anestesiar o corpo, 

fazendo-o insensível e resistente à dor.  

O precedente pode ser atrelado à noção desenvolvida por Ferenczi (1932) 

denominada “reação psíquica autoplástica” (p. 227) para destacar modificações 

patológicas no próprio ego que implicam uma destruição parcial ou total do psiquismo. 

Destruição possivelmente ancorada no processo de mortificação desdobrado, partindo 

do vínculo entre uma prorrogação das férias de libido e um arraigado anestesiar dores.  

Considerando as manifestações do corpo como manifestações de um saber, 

acredita-se que nele prevalece uma verdade que se desvela intermitentemente podendo 

ser escutada na disposição ao logos do corpo. Eis a voz (apelo) que, através da repetitiva 

obstinação em anestesiar dores, Carla não escutava. 

A comunicação com o outro que Carla apagou se deslocou para uma forma de 

protesto intestino. A ruptura do apêndice supurado foi invadindo e desidratando órgãos 

e sistemas no corpo. O que estava comprometido não era apenas o sistema intestinal; a 

supuração atingira o sistema sanguíneo. Ainda faziam-se necessárias mais cirurgias, 

mas com o sistema sanguíneo danificado o corpo desvitalizava-se.  
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Com a libido de férias, o intestino perfurado, o sangue contaminado, e 

desconsiderando dores, pouco podia ser feito. Os efeitos de um antigo costume (de uma 

ânsia de repetição) – anestesiar sensações de dor – irritou tudo, minguando o ânimo e o 

corpulento corpo de Carla. 

Observou-se uma mudança radical na figura corpulenta que Carla possuía. Dia 

após dia, seu corpo minguava; quando falava (palavras sempre acompanhadas de choro, 

ou melhor, choro acompanhado de falas), sua voz quebrava-se, cortando a tessitura de 

uma comunicação.  

Sem corpulência no corpo nem firmeza na fala, Carla mantinha um olhar terno, 

transluzindo algo do infantil. A intimidade desse olhar parecia fixar-se no infinito, 

revelando desligamento. Mais parecia que ela ocupava um espaço no passado, num 

antes do atual. Intestinamente Carla desligava-se; tinha empreendido um andamento 

regressivo.  

Agora, dentro das ressonâncias da transferência, não sei dizer a partir de que 

momento, cada vez que me debruçava sobre Carla, sentia frio na pele, ou melhor, sentia 

minha pele esfriar.  

O olhar fixado no longínquo fazia esfriar a superfície do meu corpo. Não tinha 

refletido nessa intensa sensação de frio atrelada aos encontros com Carla. Durante o 

tratamento, não compreendia sua desanimação (indisposição à vida) ou sua animação ao 

repouso. Isso me fazia sentir irritação e privação, ou seja, congelamento.  

A irritação e esfriamento que percebia na minha pele durante os encontros com 

Carla, representaram manifestações de formas de ausência de movimento e silêncio 

libidinal. Durante o tratamento, as sensações de esfriamento e irritação da pele não 

foram levadas em conta; hoje, neste relato do caso, é que posso rememorar e refletir 
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sobre isso. Esfriamento e irritação atrelam-se à falta de calor e água, elementos vitais 

para o vivo se espalhar, prevalecer e criar laços, para uma harmônica se reconfigurar. 

Tanto ao chegar quanto ao sair, costumava colocar (o mais delicadamente que 

podia) minha mão sobre a dela. Uma ocasião, depois de ter retirado minha mão para 

sair, Carla disse: “sempre que você vai embora está com a mão gelada”. Não me lembro 

de ter dito ou pensado alguma coisa, hoje reflito na importância daquilo.      

Partindo do antecedente, de algumas questões presentes no tratamento de Carla, 

reflete-se nos enigmas do desejo e as intermitências do tratamento. Sobre isso cabe 

perguntar: como opera o desejo e sobre que condições há tratamento possível diante da 

disposição ao repouso que aparecem no caso de Carla?  

Carla tinha um desejo de cura, mas a forma desse desejo opunha-se à vida. Ao 

invés do “sonho de existir” (Dolto, 1984, p. 185) parecia que Carla dormia num “sonho 

de repousar”. Desejo e vontade de cura parecem, em primeira instância, a mesma coisa, 

mas configuram o ponto de velamento do inconsciente, alvo de enigmas e sombras.  

Considerada um acontecimento na relação entre corpo e doença, a cura surge 

como enigma. Adstrita nas possibilidades, meios e instrumentos do corpo para se 

proteger, defender e libertar daquilo que provoca ir ao repouso, a cura envolve 

incompreensíveis laços e determinismos inconscientes.  

Intervenções cirúrgicas, tratamento médico e farmacológico, prescrições 

nutricionais, escuta e apoio psicoterapêutico, enfim, nesse momento, para mudar a 

direção da cura Carla precisava, ou melhor, desejava algo distinto de todo aquele 

dispositivo que lhe era oferecido. Tal desejo, indiferenciado, desconhecido e 

desdenhado (desta vez pelos outros) espalhou-se violentamente, desvitalizando o corpo, 

desligando a vida.  
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Com referência à transferência, merece destaque a importância do corpo como 

medium de impressões intertransferenciais. Dentro do trabalho psicoterapêutico 

constrói-se conjuntamente um desejo que fala no corpo. Esse deve atender à 

interpelação daquela voz ecoante do inconsciente. 

Algo do desejo implica conjunta e simultaneamente tanto paciente como clínico, 

condição que constela as possibilidades terapêuticas da transferência. Ao fazer menção 

de “algo do desejo”, alude-se a algo reencontrado no amor de transferência, algo 

atrelado na história amorosa da vida. 

Já o desejo de Carla, interpretado como autoerótico ou de fuga, transitava por 

outros caminhos: estrangeiros, migrantes e longínquos. Observa-se que esse não 

responde a um restabelecimento fisiológico, não é curar o corpo – lembre-se que o 

corpo se cura segundo suas próprias leis – porém, restabelecer ou reencontrar uma 

harmônica no interfluxo pulsional, uma matriz protetora e criativa.  

As vias da cura, além de dirigir-se ao restabelecimento da vida e da saúde, 

desdobram-se no campo do desejo e do amor num invólucro de amor nutrício e 

reassegurador. Nesse sentido, Dolto (1984) destaca que a base da saúde atrela-se ao 

reencontro de um conhecimento de si, ou seja, narcísico primordial “associado aos 

fantasmas da simbiose primeira: Eu-minha-Mamãe-o-mundo reencontrado” (p. 52).  

Ora, cumpre dizer que, sendo assim, uma armadilha do desejo deslocou-se da 

constante busca de asseguração narcísica à insistente tendência de retorno. Em Carla o 

desejo, ao invés de possuir dimensões de ligação, repousava apagando vias 

comunicacionais com o mundo. 

A cura no corpo se desdobra como espiral que, partindo de um ponto, expande-

se em diversas direções, encaracolando-se, ascendendo, voltando, aproximando-se, indo 

etc., porém, no lugar de continuidades, em Carla apareciam seções. Rupturas no campo 
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da polaridade real referida por Freud (1915, p. 80) na qual eu-mundo livraram um 

conflito que apenas o repouso resolvia e, com isso, os desdobramentos do desejo 

rompiam intestinamente as trocas com o mundo externo.   

Contudo, a partir do caso de Carla, refletiu-se o seguinte:  

a) A manifestação do conflito pulsional aparece como uma forma autoerótica. 

Por conta disso, no Eu inicia-se um processo de desligamentos e rupturas.  

Ou,  

b) A doença surge em decorrência de algo advindo do mundo externo, que é 

percebido como intensamente violento, desencadeando uma fuga em oposição a ele. É a 

internalização do externo extremo que ataca intestinamente. 

Os pressupostos precedentes partiram da leitura de pontuais enunciações 

freudianas. O primeiro surgiu a partir da seguinte:  

Na medida em que é autoerótico, o Eu não precisa do mundo exterior, 

mas recebe dele objetos, devido às experiências dos instintos de 
conservação do Eu, e portanto não pode deixar de sentir estímulos 

instintuais internos como desprazerosos por algum tempo. (Freud, 

1923, p. 74) 

 

E, o segundo, estabeleceu-se a partir de que:  

[...] quando o objeto é fonte de sensações desprazerosas, há uma 
tendência que se esforça por aumentar a distância entre ele e o Eu, 

repetir a original tentativa de fuga face ao mundo externo emissor de 

estímulos. Sentimos a “repulsão” do objeto e o odiamos; esse ódio 
pode então se exacerbar em propensão a agredir o objeto, em intenção 

de aniquilá-lo. (Freud, 1923, p. 76) 

   

É assim que no caso de Carla se supõem duas possibilidades nas vias do desejo 

inconsciente de cura que, de certa forma, estão interligadas. O desejo autoerótico opera 

como fuga do mundo externo. Algo nos objetos do mundo externo prevalece 

intensamente hostil e destrutivo. Numa tentativa de fuga, encontra-se o corpo como 

lugar de asilo, de amparo.  
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Nisso, algo no corpo falha ou não possui a suficiência para desenvolver-se como 

matriz nutrícia e protetora. Dá-se uma internalização. 

Isso parece representar uma internalização da hostilidade do externo, de uma 

dimensão atrelada ao extermínio intestino. Essas vias do desejo são as ideias que, 

partindo do caso de Carla, sugerem refletir sobre formas mortificantes da cura. Pois “é 

apenas uma fuga do incompreendido e uma defesa contra o insuportável” (Groddeck, 

1970, p. 192) o que qualifica inusitadas formas de cura do corpo. 

Segundo Canguilhem (2005), “é bastante conhecido, por meio da etimologia, 

que curar é proteger, defender, munir, quase militarmente, contra uma agressão ou uma 

sedição [...] Curar é conservar, abrigar” (p. 52).  

Porém, Carla abrigou repouso. Algo se alocou no próprio corpo, hospedando-se 

nele, desencontrando a proteção desejada. Tentando esconder-se da hostilidade do 

mundo externo numa inversão, no lugar de agir para fora e se defender, agiu 

intestinamente. Nessa operação, paradoxalmente, Carla municiava o mundo externo, 

minguando o próprio corpo diante das agressões ou rebeliões.  

Supõe-se que se curar envolveria restabelecimento e preservação; no caso em 

estudo, observa-se que um desencontro gerou desligamentos. Do que Carla fugia? Faz 

parte de um dos enigmas do caso que aqui foi apenas apresentado, mas pouco 

compreendido.  

O clínico não cura, mas deve, sim, ser instrumento para o cuidar. Além de 

proteger e defender o corpo, é essencial cuidá-lo. O cuidar está atrelado ao amor. O 

desejo construído pelo amor de transferência é o desejo de cuidar: desejo 

intertransferencial que se desdobra entre clínico e paciente.  

De acordo com as ponderações de Groddeck, a cura é própria, interior ao corpo, 

há um agir inconsciente no e do corpo – do Isso que o governa. É dentro dele onde 
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interagem os mecanismos da cura e aonde se encontra a disposição à harmônica. 

Groddeck (1970) defende que “a cura não pode vir de fora, o organismo cura 

autocraticamente de acordo com suas próprias leis” (p. 140).  

Segundo Valverde e Riveras (2004), Groddeck ensina que: 

No fundo é o ISSO que nos faz pensar, sentir e agir, que nos vive ou 

dá vida. O ISSO engloba “consciente” e “inconsciente”, também o 

“ego” e os impulsos, corpo e alma, o fisiológico e o psicológico: 

perante o ISSO não há uma fronteira demarcando o físico e o 

psíquico. Ambos são manifestações do ISSO, formas de apresentação. 

Devemos nos fixar em suas manifestações e aprender a língua em que 

ele nos fala. (p. 83) 

 

O Isso nos fala! É através da observação e da escuta do corpo que algo dessa 

língua poderia ser compreendido. Considera-se que há uma complexa interlocução no 

interior do corpo, uma linguagem constelando sequências de movimentos e sons 

pulsionais. Assim, há uma interlocução intestina e pulsional operando como governança 

do corpo. Interlocução que, como sugerido por Groddeck, o clínico deve observar e 

aprender.  

No caso de Carla, a observação dessa linguagem é o que faz refletir nos 

confrontos que possivelmente desde os primórdios foram travados intestinamente; 

tentativas mortificantes que, nos recantos mais arcaicos e profundos do desejo, Carla 

acolhia. Ou seja, o abalo do corpo pelo rompimento do apêndice não foi tão abrupto 

assim, decorreu da repetição e insistência de uma mortificação pretérita.  

Carla orgulhava-se da sua força e energia, sentia-se poderosa pelo controle que 

chegava a exercer sobre as sensações de dor. Assegurava que no combate contra essas 

sensações ela triunfava, tolerando o estímulo até a dor ser anestesiada. Encruzilhada 

explosiva, onipotência destrutiva. 

Ao negar a natureza vulnerável do corpo, Carla desamparou-se. Junto à 

onipotência do humano prevalece também sua vulnerabilidade, dualismo em que ambas 
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as dimensões deveriam fluir num compasso pulsional que regula e mantém o corpo 

harmonizado. 

Cabe fazer menção ao ponderado por Fédida (1989) referente à noção do 

“harmônico” que “não é a harmonia e é menos ainda harmonioso. Dos contrários 

reunidos – compondo-se juntos segundo o poder de Eros mensageiro, intermediário – 

resulta o harmônico que é uma atividade de discernimento musical das tonalidades 

entre si por ressonância” (p. 96).  

Com a sonância de Carla silenciada, difícil construir uma composição conjunta. 

Atonalidade, falta de ritmo e dissonância não fazem composição, menos ainda 

harmonia, ou seja, ao invés de uma disposição à harmonia, Carla repousou no momento 

crítico imposto pela apendicite com uma indisposição a atingir novas formas de andar 

no mundo.   

Em Carla prevaleceram os processos de dis-posição ao repouso ou formas de in-

disposição à harmonia. Nesse sentido, Martins (1999) frisa que: “A dis-posição global 

então é essencial na tomada de posição na existência. Muitas vezes a disposição leva a 

formas extremamente malogradas de existência, em que a falta de harmonia (dis-

posição) torna-se o elemento mais evidente” (p. 69).  

  

2.2  Elena. A reviravolta de Eros na esclerose múltipla 

Quero alegria, a melancolia me mata aos poucos. 
Clarice Lispector, 1998. 

Elena estava com 28 anos quando a conheci na área de consulta do hospital. O 

neurologista que a tratava tinha me solicitado o apoio devido – disse-me ele – a um 

“quadro de depressão”, pois poucos meses antes deram-lhe o diagnóstico de esclerose 

múltipla. O médico acrescentou que Elena estava recebendo remédios para tratar da 

depressão, mas mesmo assim ele a via desanimada.  
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Enquanto medicamente o “quadro de depressão” decorria do recente 

diagnóstico, partindo de alguns elementos condensados no caso, aqui se sondara a ideia 

de que disposições psíquicas à tristeza, ainda anteriores ao diagnóstico de esclerose 

múltipla, estavam implicadas nas manifestações e percurso dos distúrbios que Elena 

passava.  

Supõe-se que uma forma de tristeza primária estaria implicada nas 

manifestações e evolução do diagnóstico de esclerose múltipla. Pensa-se também num 

conflito pulsional na emergência das manifestações e acometimentos da doença. Mas a 

tristeza era tamanha e tamanhos os desligamentos! 

Elena não precisava de hospitalização, mas apresentava-se frequentemente a 

consultas e revisões neurológicas. Os médicos que tratavam dela estavam testando os 

fármacos que seriam administrados para controlar e amenizar os intensos danos que a 

doença produzia prejudicando a função motora. 

Os aspectos médicos da esclerose múltipla assinalam que ela é causada por dano 

à cobertura protetora que envolve as células nervosas. Tal cobertura recebe o nome de 

bainha de mielina, e quando é danificada interrompe ou impede o fluxo dos impulsos 

nervosos. Pelo ataque de células autoimunes ao sistema nervoso central, o dano ao 

nervo é causado por uma inflamação. Assim, pensa-se numa doença de invólucro, algo 

operava funções diferentes daquelas fronteiriças e protetoras. 

No caso de Elena, os ataques ao sistema nervoso central danificaram a 

capacidade de movimentos e sensibilidade nas extremidades inferiores. Sentada numa 

cadeira de rodas, ela não caminhava, não conseguia ficar em pé e estímulos sensoriais 

nessa região mal eram percebidos. 
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Psiquicamente, um dano numa camada psicoprotetora alterou o fluxo pulsional. 

Antes do diagnóstico, a dificuldade para andar e as quedas frequentes alertaram-na de 

que algo “andava mal”.  

Procurou assistência médica, consultando-se com diferentes especialistas; 

submeteu-se a exames e tratamentos, mas o “mal” não era reconhecido, porém 

prosseguia. Enquanto isso, os abalos da doença espalhavam-se, destrutivos e 

paralisantes.  

Fouillée (2010, p. 26) enuncia que “sobre nosso mundo interior destruído, o 

tempo teria dormido imóvel”; nesse sentido, no caso de Elena pensa-se numa espécie de 

destruição interna que apagava o andar do tempo. O mal acometia “o central” e impedia 

o fluxo de impulsos na camada psicoprotetora restringindo o trânsito das pulsões, 

paralisava e parecia impor para Elena uma estagnação, pois não só imobilizava suas 

pernas impedindo o andar, como também fixava-a numa tristeza que parecia advinda 

por ter reconhecido seu desamparo e vulnerabilidade.  

Logo depois de ter se formado, foi trabalhar num vilarejo próximo voltando para 

casa a cada fim de semana. Foi naquelas idas e vindas entre o lugar de trabalho e casa, 

que frequentes quedas começaram a atrapalhar seu andar. 

Parecia que para Elena as coisas não passavam, não chegavam, não andavam. O 

momento crítico parecia, mais que uma passagem, uma estagnação crônica. A 

inflamação de algo ancorado num momento primário impedia o continuum da marcha à 

maturidade. Era como se Elena se esforçasse, sem conseguir, avançar na passagem do 

infantil para a maturidade. Ligar-se a outro lugar parecia implicar um ataque ao núcleo.  

Elena procurou tratar o “mal” que dificultava sua marcha provocando-lhe 

quedas. Exercícios para fortalecer as pernas, longas caminhadas para exercitar os 

músculos, reabilitação física, massagens, banhos frios ou quentes, remédios, 
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acupuntura, diferentes especialistas, diversos exames, inúmeros tratamentos, nada 

aliviava ou lançava luz sobre o enigmático motivo daquilo que provocava as quedas, 

degenerando sua sensibilidade e resistência muscular. Caminho sinuoso e escuro aquele 

no qual Elena andava buscando respostas e soluções. Mesmo assim, ela não desistia.  

Dia após dia, enquanto a marcha se tornava mais difícil, quedas eram mais 

frequentes e espontâneas. “Nesse momento o medo começou a me dominar” – disse 

Elena. Assim, depois de três anos de procura, de insistir em encontrar uma resposta 

diante da certeza de que algo “andava mal” e da inquietante angústia que isso lhe 

provocava, o diagnóstico de esclerose múltipla foi confirmado. 

Depois do diagnóstico e de ter começado tratamentos específicos no controle 

daquele “mal” chamado esclerose múltipla, Elena esperava-me na recepção da área de 

atendimento ambulatório do hospital. Chamei-a pronunciando em voz alta seu nome. 

Informações fornecidas pelo médico e lidas no prontuário antecipavam traços e imagens 

da sua figura.  

Na sala de espera, alguém levanta a mão; era a irmã de Elena que a 

acompanhava e dirigia a cadeira de rodas com movimentos delicados, porém 

determinados. Assim, aproximaram-se do consultório. No trajeto, o rosto de Elena 

pareceu-me congelado, sem expressão; sua face refletia incômodo.  

Esperei, segurando a porta do consultório. Entraram Elena e sua irmã. 

Cumprimentei, disse meu nome e alguns detalhes referentes ao tratamento 

psicoterapêutico. Esclareci que o médico que tratava dela tinha me solicitado “apoio”. 

Depois de mais alguns apontamentos, pedi para Elena falar de si. “Então, o espaço é 

para você Elena, para você falar enquanto eu a escuto”.  

Elena não estava olhando para mim, escutava-me, mas não me olhava; tinha o 

olhar levemente deslocado, parecendo privilegiar o acesso das palavras através do seu 
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ouvido esquerdo, porém ao mesmo tempo em que parecia escutar atentamente, o olhar 

fixado num ponto indeterminado revelava indiferença. Assim, pela simultaneidade entre 

uma aparente escuta atenta e indiferença, senti-me paralisada.  

No momento em que esclareci que se tratava de um espaço e tempo para escutá-

la, Elena não manifestou movimento nenhum; logo após dirigiu seu olhar para a irmã, a 

qual respondeu que tinham ido porque o neurologista havia lhes dito que a psicóloga 

iria aplicar testes psicométricos e avaliar seu estado psicológico.  

Duas coisas chamaram minha atenção. Uma delas diz respeito ao momento em 

que, sem falar, apenas através do olhar, sua irmã respondeu algo enunciado mudamente 

por Elena. Em mim ficou a dúvida de se a resposta da irmã era aquilo que mudamente o 

olhar de Elena enunciava. Não perguntei, alguma forma de paralisia apoderou-se do 

meu pensamento. 

O outro elemento que chamou minha atenção atrelou-se à calma manifestada por 

Elena ao supor um trabalho de avaliação psicológica (no qual ela, ou a irmã, apenas 

responderia perguntas), diferente da confusão que pareceu provocar-lhe o apelo para 

falar de si e minha disposição em escutá-la. 

“Estou disposta a escutar”, insisti olhando para Elena: “pode falar o que você 

quiser”. Por algum motivo, minha insistência pareceu-me invasiva. Diante da frágil 

figura de Elena, minha insistente disposição pareceu-me violenta, porém ela olhava 

fixamente para mim e escutava-me de modo atento.   

Eis “um estilo de escuta que, não devemos esquecer, se inicia pelo olhar” 

(Berlinck, 1988, p. 83). Elena escutava atenta minha disposição em escutá-la; depois, 

um silêncio destacou uma peculiar “interlocução” de olhares. Elena falava através do 

olhar; antes de escutá-la tinha de receber seu olhar e olhá-la. 
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Comentei que não iria aplicar testes ou avaliações, destacando que o espaço era 

para ela falar sobre si. Esclareci também que nos próximos encontros apenas Elena e eu 

iríamos conversar, pois se tratava de um espaço apenas para ela. Elena olhou mais uma 

vez para a irmã, depois olhou para mim assentindo por meio de um suave movimento de 

cabeça. Desse modo, um enquadre clínico foi balizado. 

Pele clara, cabelos e olhos escuros, figura frágil, voz quase inaudível. Elena 

aparentava muitos anos a menos. Parecia criança, porém sem movimento. Séria, 

expressões faciais congeladas (gélidas), postura rígida e olhar penetrante, mesmo assim,  

aparência frágil e infantil, triste. 

O olhar era intensamente escuro, afiado. Era um olhar que parecia amaldiçoar. 

Sim, sem falar, Elena parecia amaldiçoar, transparecia-se na espessura de seu olhar. Não 

me senti amaldiçoada, senti ternura. No entanto, percebi um ódio intenso brilhando na 

negritude de seus olhos. Era um brilho negro o que Elena tinha nos olhos. 

Depois de alguns encontros, aos poucos Elena começou a articulação de falas 

mais elaboradas. Na sua voz também ressoava ódio, uma decepção parecia raspar-lhe a 

garganta, ressecando a sonoridade das suas palavras. Ou seja, a voz era suave, mas as 

palavras ásperas, Elena expressava-se através de uma voz entre o gélido e o seco.   

O fato de ter começado conversas, não sobre a esclerose múltipla, mas sobre si e 

seu sofrimento, supunha que alguma forma de transferência poderia ser desdobrada e 

construída para reencontrar e dosar a ternura que Elena escondia. Era sim uma bela 

ternura, porém oculta, amedrontada.  

Um amedrontamento intimidador produzia uma face gélida e ressecada. Tal 

expressão no rosto faz lembrar aquela que, diante de um inesperado susto, congela não 

apenas os traços do rosto, mas o corpo inteiro. Expressão que revela espanto traduzindo-

se em paralisia diante de uma inquietante e infigurável forma de mortificação. 
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Nesse sentido, Heidegger (1957) diz: “O espanto é pathos. Traduzindo 

habitualmente pathos por paixão, turbilhão afetivo. Mas pathos remonta à páschein, 

sofrer, aguentar, suportar, tolerar, deixar-se levar por, deixar-se convocar por” (p. 37). 

No deixar-se levar, Elena abriu mão dos movimentos e da marcha, deixou-se 

convocar por uma dimensão autocrática do espanto estagnante. Por conta desse espanto, 

supõe-se um congelamento do corpo, uma paralisia das pernas. Essa paralisia atrelar-se-

ia a uma estagnação decorrente da força do espanto que operou detendo o andamento de 

ligações inter e transubjetivas. Algo das camadas mais profundas do inconsciente 

impedia-lhe o andamento: convocava-a à paralisia, a uma forma enigmática de repouso.  

Segundo Ferenczi (1928) “não é inverossímil que uma modificação na 

distribuição da energia psíquica e nervosa pudesse provocar a informação ou a 

degenerescência de um órgão” (p. 3). Sendo assim, reflete-se que uma debilitação –

configurada por motivos insondáveis e desconhecidos – das forças de resistência ao 

ataque poderia dar a ver algo do conflito pulsional implicado na vivência de Elena no 

que diz respeito à progressiva paralisia das pernas.  

Acredita-se que a diminuição ou interrupção dos impulsos nervosos nos 

processos da esclerose múltipla seja homologia do acontecer psíquico, isto é, de um 

distúrbio na harmônica pulsional. Isso faz refletir sobre a intensidade de uma força que 

espalha repouso e degenerescência ou desbalanço radical na economia das pulsões. 

Revela-se um processo de desligamentos, rupturas e separações decorrentes de uma 

reviravolta nas funções que visam à união, ou seja, as tessituras de Eros.  

“Quando caía, era porque perdia a conexão com minhas pernas... era como se 

elas se afastassem de mim”, disse Elena numa conversa.  

Perde-se a capacidade de conexão produzindo ancorações no alheio e 

desligamentos do próprio. As desconexões são pensadas como um processo de fuga. É 
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assim, como a busca de um refúgio gera uma contravolta. O que há de atormentador e 

ameaçador que pulsa a procurar um refúgio e ao mesmo tempo congela dificultando o 

deslocamento? Será que o Eu reconhece em si uma falha, impulsionando-se a 

enigmáticas formas de desligamento?  

Na impossibilidade de reconhecer uma suficiência protetora ou um amplexo de 

segurança, no psiquismo geram-se desligamentos. Mas o que será aquilo que ameaça e 

desorganiza tão turbulentamente camadas psíquicas? No caso de Elena, uma força apaga 

a potencialidade psíquica que tende à unificação, perdem-se conexões e, já que o 

acometimento mais violento aloca-se nas pernas, perde-se apoio. 

Destaca-se que, além de ataques contra objetos internos, segundo os destinos 

pulsionais, a forma de ataque que aqui está sendo levada em consideração é aquela 

voltada contra a própria pessoa. Assim, no caso de Elena, analisa-se uma forma de 

escape de si e contravolta.  

Tal escape de si e/ou contravolta poderia ser compreendida a partir do 

ponderado por Freud (1930) ao propor que “O fato de o Eu, na defesa contra 

determinadas excitações desprazerosas vindas do seu interior, utilizar os mesmos 

métodos de que se vale contra o desprazer vindo de fora, torna-se o ponto de partida de 

significativos distúrbios patológicos” (p. 19).  

A ponderação precedente é o que de certa forma contribui para a compreensão 

do que se passa na vivência do momento crítico – crônico estagnante – de Elena.  

Os mesmos mecanismos utilizados por Elena como defesas diante de ameaças 

advindas do mundo externo, paradoxalmente operaram com desproporcionada 

intensidade contra ameaças de procedência interna. Amedrontada e confusa, Elena, no 

intuito de se defender, numa enigmática contravolta, arremeteu severa contra si.  
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Mas de onde surge tal confusão? Pode-se especular que diante de uma 

autopromessa não cumprida, uma decepção apaga o ímpeto à unidade, à busca e criação 

de laços. A proteção e amparo almejados não foram satisfeitos; insuficientes, foram 

desvitalizando e fazendo destacar vulnerabilidade. 

Desde o campo da neurologia, a esclerose múltipla é definida etiologicamente 

como doença autoimune ou resposta ao ataque de um vírus. Contudo, o caso de Elena 

faz refletir numa reviravolta na tendência de Eros de tudo unir. Sob a ameaça, o Eu 

buscou um refúgio, mas chocado e congelado pelo terror, ancorou-se na própria rede de 

conexões: paralisação.  

Nesse sentido Knobloch (1996) admite que “o choque, que atua como um 

anestésico interrompe a atividade psíquica e instaura um estado de passividade, 

desprovido de qualquer resistência” (p. 62).  Assim, em choque, Elena ficou vulnerável, 

submetida à força espalhadora de repouso.  

Kaës (1991) argumenta que “Existem perturbações graves que não se exprimem 

por nenhum sofrimento acessível ao sujeito. Os mecanismos de defesa contra o 

sofrimento são tais que se mantêm o maior tempo possível fora do campo de sua 

experiência” (p. 31). Ou seja, algo da ordem de um estancamento que se fixa intra-

psiquicamente, aquilo que Fédida (1989, p. 106) descreve como “amuralhamento 

interno que encrava” acometeu as funções psíquicas dificultando o desdobramento de 

proteções e defesas.  

Com referência à base psíquica das doenças autoimunes, Anzieu (1989) sugere 

tanto um ataque destrutivo quanto uma insuficiência. O autor aponta que em numerosas 

doenças o sistema de defesa imunológico pode ser ativado para atacar tal órgão do 

próprio corpo, como se ele fosse um enxerto. No caso de Elena, a contravolta 

imunológica recai sobre as ações de Eros, congelando-o. 



54 
 

Distingue-se o paradoxal mecanismo do corpo de dirigir contra si a reação 

imunitária. Sob que condições o corpo emprega esse recurso? Defesa ou proteção diante 

de reedições de desligamentos arcaicos? Defesa ou proteção diante de ameaças 

amedrontadoras? Enigmas diante dos quais continuarão se delineando algumas 

conjeturas. 

A vivência de Elena faz refletir na noção de insuficiência imunológica psíquica 

(Berlinck, 1997, 1999a, 2008), na qual se encontraram elementos para sustentar a ideia 

de uma contravolta que acomete as funções de Eros gerando choque, amedrontamento, 

desligamentos e paralisia.  

Sobre essa noção, Berlinck (1997, p. 7) pondera que no humano prevalece um 

desamparo adicional, expondo o sujeito ao extermínio. Pensando numa forma de 

desamparo presente no momento crítico balizado pela esclerose múltipla de Elena, o 

extermínio é aqui levado em consideração como ataque de Eros sobre si. Extermínio 

alocado na formação de laços, ocupando e secando o solo capaz de gerar trabalho e 

criatividade. 

Berlinck (1997) aponta igualmente que a insuficiência imunológica psíquica 

abrange “falta de autonomia” e “ausência de individualismo”. No caso de Elena, a 

junção dessas dimensões – falta de autonomia e ausência de individualismo – supõe a 

constelação subjetiva desencadeadora da lesiva reviravolta nas funções de Eros, na qual, 

simultaneamente, ele é opoente e opositor. 

Em “Reflexões sobre o ‘prazer da passividade’”, Ferenczi (1930) faz a seguinte 

ponderação: 

No momento em que todas as forças de defesa estão esgotadas (ou 

também quando o caráter súbito da agressão surpreende os 

investimentos de defesa), a libido volta-se contra a própria pessoa com 

a mesma veemência utilizada até então para defender a pessoa. (p. 

276) 
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Isso também se atrela a uma forma de abandono do próprio corpo, “era como se 

elas se afastassem de mim”, disse Elena em referência às suas pernas. Diante da 

decepção pela insuficiência, operam mecanismos de fuga e congelamento; um 

esfriamento de Eros.  

Elena parecia se esconder. Não só tentava uma fuga, como também se ocultava. 

Quando o medo congela até o ímpeto à fuga, o recurso é um refúgio. Diante da 

dificuldade de fugir, resta se ocultar. No caso em estudo, esse lugar deveria ter operado 

como proteção, porém, mais do que proteção, forneceu isolamento e debilitação das 

forças psíquicas de tendência reorganizadora. 

Escondida, congelada e sob a persistência de perturbações na economia 

pulsional, Elena ficou presa no apavoramento: sem possibilidades suficientes para se 

defender e, debilitadas as forças para buscar novas formas de organização, a 

possibilidade que restou foi a da ocultação num esconderijo de escuridão.  

Oculta, um silencioso vírus manifestou-se. Supondo-se protegida num refúgio, 

sem defesas operando, o “mal” encontrou condições para se hospedar, espalhando 

extermínio, desligando.  

Evitar desligamentos, assim como a disposição para criar uniões, requer energia 

e liberdade. Amedrontada, escondida e congelada, Elena ficou vulnerável à invasão; à 

disposição ao extermínio, a insuficiência imunológica psíquica dominou-a.  

Elena revelava certa docilidade (indefensibilidade) condição para uma virulência 

se espalhar. Assim, o caso de Elena faz refletir no momento em que surge uma 

tendência gerativa de autoataques, hospedando e espalhando estagnação.  

Como é constituída tal tendência, como opera tal disposição? De onde se poderia 

obter a força para se proteger sem se ocultar? Como defender-se daquilo que volta 
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contra si, sem tender à fuga? Sublinha-se a importância de uma simultaneidade nas 

operações dos mecanismos de proteção e defesa. 

Os mecanismos psíquicos implicados nas possibilidades de proteção e defesa 

implementadas diante da potencialidade lesiva da esclerose múltipla encontram 

sustentação na noção de estética fálica (Berlinck, 2008, p. 187).  

Eros congelou-se diante da força dos desligamentos e da intensidade das 

rupturas. Ocultou-se diante das estratégias, recursos e intensidade, enfim, dos 

imperativos do que produz desconexões. Defender-se implicaria sair da ocultação, ou 

seja, revelar-se desafiando a soberania daquilo esteticamente fálico.  

Ocultando-se, Elena não conheceu nem desenvolveu recursos e estratégias para 

se preservar. Implementou meios que tendem à proteção – a ocultação ,  mas 

debilitando defesas. Nessa conjunção de operações, atribui-se todo poder e mandato ao 

outro fálico, àquilo que iludiu Eros, passivando-o. 

Queda após queda, invadida pelo verme da estética fálica, Elena congelou seu 

corpo, secou seus músculos, paralisando – ou parasitando – o andar. 

Eros é uma força criativa, tendência à criação de elos, de vínculos que poderiam 

propiciar passagens e retornos livres entre o infantil e respostas maturativas, ou 

conexões de um livre fluxo entre o possível e o ideal. No caso de Elena, tal força 

apagava-se. Eros encontrava-se carente do calor necessário para agir. Isso faz introduzir 

a ideia de uma tristeza advinda de processos inflamatórios.   

Observa-se que inflamatório envolve aquilo que enche de paixão e produz 

excitação. Elena não dispunha daquilo que na porção justa aquece, permitindo a ação e 

o movimento, ou seja, ligações. Ao mesmo tempo, amatório é relativo ao amor, mais 

uma referência à afetação nas funções de Eros.  
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A esse respeito, poder-se-ia especular que na esclerose múltipla o processo 

inflamatório desencadeado pelo ataque ao sistema nervoso central, poderia aparecer 

como símbolo de excesso de uma decepção que gera tristeza profunda, desamparando e 

potencializando insuficiência imunológica psíquica. Tal conjunção de elementos 

desregula a temperatura do corpo (inflamando-o pelo congelamento e a secura), 

produzindo um bloqueio no andar e na criação de conexões. 

“Um guerrilheiro passivo é um guerrilheiro morto”, disse Berlinck (2008, p. 

189), pois a tristeza e a passividade decorrente seriam condição para o ataque gerar 

extermínio. Congeladas as funções do corpo e de Eros, Elena dispôs-se à passividade, 

ao repouso e aos desligamentos; neles uma forte dimensão do mortífero não pode ser 

negligenciada.  

Referente à morte, cabe salientar o que diz Foucault (2013a): “talvez seja preciso 

levar em consideração o que Hunter chamou ‘estímulo da morte’, que, sem pertencer à 

doença, de que entretanto depende, precipita o término da vida” (p. 148). Tal 

formulação faz supor que, no momento crítico, a desvitalização de Eros precipita o 

repouso do vivo, porém, vê-se também “o símbolo da morte como interpretação 

possível de mudança” (Fédida, 1988, p. 43). 

O desconhecimento do próprio corpo e dos seus meios e possibilidades para 

cuidar de si e se preservar são condição da disposição a ataques que frequentemente 

precipitam o término da vida. Nesse sentido, Berlinck (2008) propõe que o 

desconhecimento do próprio corpo é: 

[...] campo fértil para fantasias melancólicas que enfraquecem 

sobremaneira as defesas a ataques virulentos externos [...] Essas 

fantasias inconscientes que revelam um desconhecimento, uma falta 

de intimidade com o corpo e, até mesmo, uma recusa do 

reconhecimento da existência do corpo são, muitas vezes, 

responsáveis pela insuficiência imunológica a ataques virulentos 

externos. (p. 189) 
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Especulando, possivelmente no narcisismo primitivo, na imagem do corpo 

constituída pelo narcisismo dos pais, alguma coisa foi rabiscada. Marcou-se no 

imaginário um engodo que eliminou o germe da autonomia no Eu, produzindo tristeza 

profunda e indefensibilidade diante do ataque.  

Um rabisco na imagem do corpo, configurada a partir dos narcisismos primitivo 

e primário, torna-se o ponto central das fantasias melancólicas que enfraqueciam Elena. 

Assim, espalharam-se os acometimentos de algo muito arcaico, algo da ordem de um 

“defeito fundamental, por uma carência congênita” (Kristeva, 1987, p. 18). Segundo 

Kristeva, algo que “seria antes de mais nada a expressão mais arcaica de um ferimento 

narcísico nãosimbolizável, nãonomeável, tão precoce que nenhum agente externo 

(sujeito ou objeto) pode ser relacionado com ele” ( p. 18) 

Vislumbra-se uma dimensão melancólica no cerne do caso de Elena, algo 

atrelado ao que Kristeva (1987) anuncia como depressão narcísica. A melancolia se 

manifesta a partir dos processos de: desunião, desvitalização, desintegração, desprazer, 

destrutividade, desmielinização etc. Gramaticalmente emprega-se o prefixo “des” para 

destacar uma negação ou uma ausência. Aqui é referido aos desligamentos, às funções 

de anulação e/ou separação desenvolvidas pela intensidade ganhada pela força opositora 

a Eros.  

Seria o des (negação e/ou ausência) um a priori configurando no primitivo a 

marca de uma falha filogenética, ou talvez o vestígio de uma pré-falha? Impõe-se uma 

visão do conflito pulsional em que Eros encontra-se dominado. Essa submissão de Eros 

revela congelamento do amor e desligamento com a vida. 

Assim, enquanto o invasor revigora-se, a potência do vivo encontra-se 

amedrontada diante do extermínio. Enlutada com a vida, Elena vestiu-se de esclerose 
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múltipla esfriando Eros, congelando o corpo e paralisando as pernas. São as condições 

do refúgio que Elena criou para se proteger da iminência de um “mal”.  

Quando Elena não respondia, no momento em que seu nome pareceu-lhe alheio, 

sua fala era substituída pela resposta de outro. De certa forma, Elena não tinha comando 

sobre suas respostas, sobre si. Faltou-lhe autonomia? Esta importância constitutiva da 

fala explicita-se na seguinte formulação: 

[...] restituindo ao paciente, nas suas próprias palavras e em 

determinado momento sua fala, lhe é confiado o dito de sua demanda 

e, no mesmo ato, lhe é significada a ausência do ausente destinatário 

de sua demanda. Ou então: a fala é fala que, analiticamente, 

interpreta-se, da transferência (de seu sonho esquecido), ela recolhe o 

infantil e o pronuncia lá onde ele ainda é impronunciável. Isto 

significa sustentar que a fala interpretativa não dispõe apenas de uma 

temporalidade complexa de regressão, mas comporta esta implicada 

na sua formação poética e, portanto, no seu recurso metafórico de 

linguagem. (Fédida, 1989, p. 114) 

Poder-se-ia pensar que é o impronunciado do infantil o que se manifesta na 

forma de paralisia, forma simbólica de regressão ou fixação do desenvolvimento numa 

fase em que a marcha ainda não tinha sido atingida. 

A precedente formulação de Fédida resulta fundamental para destacar a 

importância de reconhecer que o infantil desdobra ao mesmo tempo formas poéticas da 

linguagem que se tece (corta e costura) durante o momento crítico que Elena 

atravessava na esclerose múltipla.  

 

2.3 Tristan. A presença do ausente na dor do membro fantasma 

[...] neste mundo haveria menos sofrimentos se os homens (só Deus sabe por que eles são assim!) não se ocupassem,  

com tanta imaginação, em fazer voltar a lembrança  das dores passadas em vez de suportar um presente tolerável.  
Goethe, 2010.  

Recebi uma solicitação de apoio psicoterapêutico para tratar um paciente na área 

de cirurgia de homens. A solicitação tinha sido feita pelo pessoal médico em 

decorrência da atitude intransigente e violenta do paciente, provocada – segundo os 
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médicos e pessoal de enfermagem – a partir da sensação de dor do membro fantasma. 

Dias antes, devido à gravidade de um acidente, Tristan tivera a perna direita amputada.  

Tristan era migrante, vinha da Guatemala e ia em busca do chamado “sonho 

americano”. Tentava atravessar o México para chegar aos Estados Unidos. Para cruzar a 

fronteira, Tristan e mais quatro amigos haviam escolhido ir de trem e esconder-se nos 

vagões. Ia correndo junto aos outros, mas quando deu o salto para subir no trem em 

movimento, escorregou e caiu sobre os trilhos. Tristan não viu mais ninguém, pareceu-

lhe que todos tinham conseguido subir no trem.  

Comentou que naquele momento tudo lhe pareceu muito confuso. Não sabia o 

que estava acontecendo. Tristan disse: “realmente minha mente ficou em branco, sem 

pensar e sem me mover, fiquei lá”. Logo após, agentes do serviço de migração 

chegaram. Encontrando Tristan consciente, mas confuso, trasladaram-no para um centro 

de saúde, e daí para o hospital. Já no hospital, numa breve nota no prontuário de Tristan, 

constava que no dia do ingresso o paciente tinha permanecido confuso.  

Na solicitação de atendimento clínico, os médicos presumiam que a atitude do 

paciente de “difícil manejo” decorria da denominada sensação da dor do membro 

fantasma, pois ainda que tratada farmacologicamente
10

, suscitava em Tristan ansiedade 

e intenso desconforto. Foi o motivo formulado pelos cirurgiões para solicitar apoio 

psicoterapêutico. 

Compareci à área de cirurgia de homens e li o prontuário do paciente. Nele era 

informado o seguinte: “masculino de 21 anos com amputação transfemural
11

 direita e 

despedaçamento da tíbia esquerda”. Durante essa leitura nasceu um esboço da figura
12

 

do paciente. Eis um processo no qual os traços e bordas do corpo do paciente são 

                                                             
10 É importante destacar que nenhum tratamento invasivo ou farmacológico tem se mostrado eficaz no controle da dor 
do membro fantasma. 
11 Remoção ou secção óssea da perna, acima do joelho. 
12

 Erich Aurerbach (1998) destaca que a palavra “figura” tem sido precisamente, através de toda sua história, a 

expressão do que se manifesta de novo e do que se transforma. 
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imaginados, digamos sonhados. A figura esboçada, de certa forma, inicia a 

aproximação: um encontro imaginário prévio ao momento diante do paciente, que 

resulta sempre surpreendente.  

Tal prefiguração constitui um dos elementos na disposição à observação e à 

escuta. Porém, a equivalência entre a prefiguração elaborada e a figura do paciente no 

momento do encontro, é mínima; a realidade sempre vai além. Entretanto, as 

prefigurações fazem parte do processo simbólico da “imagem inconsciente do corpo” 

(Dolto, 1984, p. 15)
13

. Processo influenciado pelo trabalho que clínico e paciente irão 

desenvolver. 

Jovem, de estrutura muscular forte e com belos traços indígenas, Tristan tinha 

pele, cabelos e olhos muito escuros. Entrei na sala onde, entre dez pacientes, Tristan 

ocupava a maca do fundo. Encontrava-se deitado de barriga para cima, cabeça 

levemente girada à esquerda e olhar no horizonte longínquo, perdido. Não o achei 

confuso, mas estrangeiro: corpo forte, mas presença ausente. Estrangeiro no sentido 

trazido por Fédida (1996) que salienta que “é o silêncio de uma ausência” (p. 75). 

A intensa cor escura de sua pele, olhos e cabelo, destacava sobre a cinzenta 

brancura dos lençóis e paredes da sala. Além disso, seu corpo robusto, sob o fino e 

desgastado lençol, evidenciava a porção ausente da perna amputada. O que aparecia era 

um contraste: escura-clara, presença-ausência, robustez-fraqueza; sombra brilhante, 

enfim, alteridade no sentido do que introduz diferença. 

Aproximei-me dele e pronunciei seu nome, mas Tristan não respondeu nem 

mudou a direção do seu olhar; pareceu não me escutar. Abraçado à lembrança dolorosa 

do perdido, ele estava imóvel. Deitado na maca parecia que estava em outro lugar, 

ocupando um espaço invisível para mim, mas claro (e caro) para ele. 

                                                             
13 Interessante noção desenvolvida e detalhada por Dolto (1984) aqui empregada para destacar que “é, a cada 
momento, memória inconsciente de todo o vivido relacional e, ao mesmo tempo, ela é atual, viva, em situação 

dinâmica, simultaneamente narcísica e inter relacional” (p. 15). 
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Então, repeti seu nome e, desta vez, pressionei levemente seu antebraço. Olhou-

me, eu disse meu nome e perguntei se podia conversar com ele. “Conversar? Você quer 

conversar comigo? Conversar o que?”. A possibilidade de conversar causou-lhe 

estranhamento. Quanto a mim, a imagem de seu corpo grande e forte, mas mutilado, 

gerou uma sensação de inquietação: forte estranheza. Ambos sentimo-nos estranhos. 

Cabe salientar que em aparência, a simples ação de nomear e de se aproximar do 

paciente produz nele um reasseguramento narcísico, no sentido de amenizar a crueza do 

real pela via da nomeação. Cintra (2007) destaca que uma propriedade que os nomes 

têm é a de “nos transportar de um lugar para outro”, sublinhando que “O nome é algo 

que nos transporta” (p. 46).  Para Heidegger (1954) “O nomear, no sentido de dar e 

chamar o nome [...], não consistem em exprimir um significado verbal, mas em deixar 

dispor-se e tornar disponível na luz em que alguma coisa se acha, por ter um nome” (p. 

197). 

Parece que nomear Tristan o transportou do inominável da dor para a polissemia 

das palavras e dos símbolos. Fédida (1989) admite que “o ato de nomeação recebe da 

denominação o poder do que acontece entre” (p. 120). Indicar ou situar o que acontece 

revive no paciente a recordação da sua condição falante, inserindo no campo da 

linguagem e das trocas, das reciprocidades e dos acontecimentos: daquilo “que se passa 

entre dois corpos”
14

 (Fédida, 1988, p. 52).  

Dessa forma, o paciente toma a palavra e responde à oferta de uma escuta que o 

situa no campo simbólico, diferenciando-o. Quando o clínico nomeia o paciente “evoca 

a atenção do paciente para si” (Ávila, 2011, p. 9), ou seja, o clínico não demanda a 

atenção do paciente, mas borda seu contorno psíquico. Segundo Fédida (1989), trata-se 

de oferecer “adequadamente todos os meios para solicitar a linguagem em favor de uma 

palavra (parole) que falta para denominar e nomear” (p. 121). 

                                                             
14 É o que Fédida chama de “linguagem”.  
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Tristan girou num brusco movimento parecendo não se lembrar da amputação. 

Tocou o coto da perna que sofreu a remoção e, contrastantemente, em seu rosto 

delineou-se a expressão de uma dilacerante dor, talvez a da dor psíquica de uma perda. 

Sua expressão não estava referida a uma dor física, mas a uma dor de desolação, o 

reflexo de uma vivência de devastação. Você está com dor? Perguntei-lhe. 

Tristan, olhando e apalpando sua perna, respondeu: “Não está claro, é que não 

só dói aqui senão a perna toda, mas o trem a cortou, mal me lembro de que a cortaram, 

é só fechar os olhos e sentir que estou com dor nas duas pernas”. É só fechar os olhos 

para que a vivência do que se sente não se oponha à vivência do que se vê. Confusão; 

diante da presença do ausente, da opacidade das imagens, sentimos estranhamento.  

Tristan não podia determinar o lugar da dor, sua forma e contornos eram 

inespecíficos; ele parecia não sentir dor, mas vivê-la. Ou seja, Tristan não conseguia 

descrever nem delimitar a desagradável sensação que o acometia, mas queixava-se dela, 

gemia num tom de lamento. A expressão em seu rosto estava além de refletir uma 

sensação: transluzia lamentação e sofrimento.  

A ambivalência da sensação na fronteira entre o tido e o perdido, entre o unido e 

o fragmentado, coloca em questão as implicações pulsionais que operam na dinâmica do 

ligado e destruído. Isso, levando em consideração que a sensação da dor do membro 

fantasma parece atrelar-se a “uma impossibilidade de inscrição significante, devido à 

emergência de um real, relativo a uma perda traumática” (Loss, 2005, p. 6).  

Sendo assim, a trama (ou o drama) pulsional das uniões e desuniões implicadas 

no fenômeno do membro fantasma permite elaborar algumas conjeturas. Especula-se 

que em decorrência da vivência de remoção de uma parte do seu corpo, Tristan 

começou a conceber uma representação da perda; operação imaginária intensamente 

investida e fortemente ligada à memória de uma imagem corporal ideal.  
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Consciente do fato da remoção, mas sem representação dela, tudo virou 

confusão. Tristan não negava a remoção, mas ao mesmo tempo não reconhecia a perda 

daquele pequeno pedaço de si
15

. O corte de um pequeno pedaço de si atrela-se à noção 

ferencziana de autotomia descrita como o sacrifício de algo de si, da morte de pedaços 

de si para que algo mais sobreviva, para que uma forma de preservação aconteça.  

Poder-se-ia dizer que diante de momentos ou acontecimentos intensos, é preciso 

que alguma parte de si morra em benefício da sobrevivência de outra: dádiva para 

permitir uma salvaguarda psíquica. Numa breve, mas destacável menção, Fédida (1989) 

afirma que “o corte para consigo (a auto-tomia) é a consequência de uma sideração 

produzida pelo aspecto cumulativo do trauma” (p. 109). 

Segundo Allouch (2004), “o pequeno” envolve um desafio fálico. Associando a 

noção de queda – inerente ao caso de Tristan – com a ideia de “o pequeno”, Groddeck 

(2011) aporta interessantes considerações ao afirmar que: 

[...] a queda é uma confissão: perdi o direito à posição ereta, o direito 

a ser humano de valor, não sou suficientemente forte para tanto; é 

ainda um pedido: ó destino, ó Deus, não me julgue como julga as 

pessoas, veja, eu sou uma criança que não pode nem ficar de pé, 

indigna de sua ira. Não me castigue, estou caído aqui, indefeso; me 

apoie, pois sozinho não consigo me levantar. (p. 98) 

Enquanto a queda é associada a culpa e castigo, supõe-se que a amputação de 

um “pequeno pedaço de si” impõe duas dimensões de perda: fálica e narcísica. Assim, o 

membro fantasma aparece como sombra narcísica e resquício fálico da perna. Em 

termos anatômicos, daquilo que sustenta o corpo, mantendo-o erguido. Por conta disso, 

talvez a devastação advenha da queda da condição fálica e de uma perda que fere o 

narcisismo. 

Confusão, alucinação, erro perceptual, estranhamento, intensa dor pelo ausente, 

enfim, diversos mecanismos refletem a necessidade de um tempo para reconhecer a 

                                                             
15 Allouch (2004) emprega a noção de pequeno pedaço de si para se referir ao objeto de um “gracioso sacrifício de 

luto”. 
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perda de um pedaço de si e apropriar-se da abruptamente nova, e inconscientemente 

fragmentada, gestalt do corpo. 

A confusão torna-se o mecanismo no qual um tempo de elaboração de 

representações permitiria efetivar os desligamentos necessários nas estreitas ligaduras 

narcísicas com o próprio corpo e sua imagem. Algo da ordem de uma autoapresentação 

que deve se repetir para conceber o novo esquema corporal. Além de intersubjetiva, a 

imagem do corpo é trans-historicamente constituída e construída. Sendo assim, é 

necessário um tempo para reeditar sua historicidade.  

Da mesma forma como a história pode ser reescrita, no corpo também podem ser 

reinterpretadas marcas e passagens da própria história, ou seja, o corpo age como 

tessitura de memória psíquica. Contudo, um trabalho inconsciente deve configurar-se 

para possibilitar uma via de reorganização dos registros do imaginário.  

Mas, ao redor de tudo isso, há dor. Nasio (2007) explica a dor como: 

[...] a prova de uma separação, da singular separação de um objeto 

que, deixando-nos súbita e definitivamente, nos transtorna e nos 

obriga a reconstruir-nos. A dor psíquica é dor de separação, sim, 

quando a separação é erradicação e perda de um objeto ao qual 

estamos tão intimamente ligados – a pessoa amada, uma coisa 

material, um valor, ou a integridade do nosso corpo – que esse laço é 

constitutivo de nós próprios. Isso diz como o nosso inconsciente é o 

fio sutil que liga as diversas separações dolorosas da nossa existência. 

(p. 20-21) 

A dor age como testemunha da destruição nas ligaduras narcísicas tecidas 

primordialmente por Eros. Assim sendo, a sensação de dor do membro fantasma gerar-

se-ia a partir de uma intensificação nessas ligaduras constitutivas e primordiais, ou seja, 

da insistência e rememoração do desejo sempre inalcançável da onipotência do corpo.  

Contudo, supõe-se que é através de uma operação psíquica que é trazido – e 

traçado – vivamente, algo do passado longínquo. Assim, uma desordem na percepção 
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conflita com o discernimento entre o que faz parte dos fluxos de vida e o que pertence 

ao passado, ao perdido e ao estrangeiro.  

Na função de Eros, os laços à vida vão ao passado, nele se fixando e 

sobreinvestindo o outrora. O passado retorna vivamente no atual. Enquanto o atual 

devasta, o passado se dissolve produzindo choque e confusão.  

O relato do caso de Tristan faz sugerir que há dois desmoronamentos que 

precisam de tempo de elaboração: o da ilusão de uma imagem ideal do corpo e aquele 

atrelado às possibilidades de alcançar o chamado “sonho americano”. Como dito 

precedentemente, pode-se pensar em duas castrações simultâneas: fálica e narcísica.  

Fazendo referência ao sofrimento devastador que se espalha no Eu, numa 

descrição que se atrela ao caso de Tristan, Marraccini (2010, p. 21) diz: “Restavam o 

sonho desabitado e o fracasso encarnado”. Vê-se que a perda se dissemina no real, 

imaginário e simbólico. Não há forma ou figuração que represente uma perda que se 

desdobra em diferentes níveis: tumulto psíquico que encrava confusão. 

Desvitalizado o sonho e descarnado o corpo, o sofrimento aparece como 

correlato de uma ruptura no campo do ideal. Essa experiência de desilusão gera, além de 

lamentação, quebra ou, como aprofundado por Marraccini (2010) “um eu em ruína”. 

Pois, além dos acometimentos dos cortes cirúrgicos, fendas perfuram no campo das 

fantasias, do desejo, das representações, do figurável e do ideal, do que poderia ter 

vindo, daquilo que poderia ter sido alcançado. 

Tristan sonhava? Não, em algum encontro perguntei-lhe sobre seu sono e 

sonhos. Ele disse não sonhar, porém alucinava produzindo uma dor intensa no ausente 

vivo.  Impunha-se algo da ordem – e da força – do que irrompe com ímpeto cortante: 

quebra pela perda de algo inestimavelmente próprio. 
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Na dor do membro fantasma se torna presente, pela memória, a forma viva da 

ausência, daquilo que constata a ferida narcísica do corpo. A quebra produz-se pelo 

choque entre a presença de uma ausência viva e a perda de um sonho de vida. Assim, 

tornar presente
16

 implica um movimento regressivo que pelo intenso investimento no 

ideal (corpo unificado e onipotente), atualiza a aparição ou presença de um fantasma 

espalhando dor e opacidade.  

No esforço de elaborar a perda lancinante do arrancado
17

, um tempo de 

alternância entre a ausência e a presença opera, delineando uma figura sombria e uma 

dor alucinante. Isso pressupõe algo “que corresponderia a uma espécie de asfixia do 

pensamento e de aniquilamento da linguagem pelo visual desta manifestação” (Fédida, 

1988, p. 82).  

O relato do caso de Tristan permite observar que a queda, no período em que 

buscava concretizar seu sonho (“americano”), interrompe bruscamente sua ilusão, 

tornando-a alucinação. Na confusão entre a ausência e a presença, a dor do membro 

fantasma opera como pausa e passagem necessárias na organização psíquica diante do 

excesso e violência de uma quebra insuportável.  

Cabe lembrar que a ação de remoer também abrange uma ação de pulverizar 

(desmoronar), reduzir a pó, ou seja, fazer cinzas. Diante disso, especula-se que Eros 

esforça-se em criar ligações ao e no passado, excedendo as quantidades de investimento 

no perdido, neste caso, em um pedaço de si. 

Eros não cessa seu trabalho de adesões, pelo contrário, parece criar 

reforçadamente ligações ao tempo em que o corpo era vivido como unidade narcísica e 

                                                             
16 Heidegger (1965) diz: “não se pode negar que o tornar presente e a recordação dependem de percepções anteriores. 

Mas para estas são necessárias as funções de nossos órgãos sensitivos com cuja ajuda vemos, ouvimos, cheiramos, 
saboreamos, tocamos.  Estes órgãos pertencem ao âmbito do somático” (p. 103). 
17 Emprega-se o termo “arrancado” para destacar a condição daquilo que é arrebatado com violência destrutiva. 
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não como conjunção de fragmentos. Ou seja, na dor do membro fantasma, Eros cria, 

com potência intensa, elos a um tempo primordial.  

Abre-se um abismo no tempo, o fantasma aparece pela fenda produzida por um 

corte na organização subjetiva. Na remoção, e no surgimento do fantasma que tenta 

mascará-la, funda-se um atrelamento entre corpo, passado e ausência. É como se o 

fantasma surgisse numa forma de limiar na memória a fim de mitigar a devastação da 

desilusão. 

Segundo noções de Ferenczi (1932a), pode-se pensar na “tendência para fugir” 

(p. 313) do presente e em uma “força de atração do passado” (p. 313). A dor do membro 

fantasma é interpretada como: 1) fuga diante da revivescência de castrações
18

 (fálica e 

narcísica) e, 2) como retorno a um ideal intensamente investido. Reeditar a historicidade 

requer tempo, mas, no caso em estudo, esse processo condensa sombras do passado, ou 

seja, fantasmas no presente. 

Falar do membro fantasma é falar do que aparece como figura mnêmica que, 

depois de sofrer desmembramento e quebra, recusa-se ao desligamento, ou seja, 

privilegia os elos à unidade. O fantasma aparece porque as ligações de Eros tecidas no 

próprio corpo não foram interrompidas no momento da amputação. O corte no corpo 

não é assimilado imediatamente, a amputação desordena e interrompe, além das funções 

orgânicas, a história tecida e traçada por Eros no corpo.  

Por conta disso, surge o que pode ser pensado como “delírio de afirmação”
19

. 

Nele, irrestrito, Tristan, no lugar de negar algo que tinha, afirmava possuir algo ausente: 

o pequeno pedaço arrancado de si “que tem, portanto, um efeito operacional na 

                                                             
18 No sentido outorgado por Dolto (1984) em que “a castração é a proibição radical oposta à satisfação procurada e 
anteriormente conhecida” (p. 56). “As castrações – no sentido psicanalítico – são provas de partição simbólica” 
(Dolto, 1984, p. 66).  
19 A ideia surge a partir do síndrome de Cotard ou  delírio de negação “descrito por primeira vez por Jules Cotard em 
1880 como um delírio negativo sistematizado autônomo, caracterizado por ideias hipocondríacas e niilistas de 
negação do funcionamento ou da existência de órgãos do corpo, às vezes acompanhadas de ideias de imortalidade”  
(Gramary et al, 2004). Descrevendo o delírio de negação, Cotard (1998) afirma que “os doentes negam tudo, não têm 
nem parentes, nem família, tudo está destruído, nada mais existe, eles não são mais nada, não têm alma, Deus não 

existe mais” (p. 177). 
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realidade, sempre penoso de ser admitido no momento em que é dada a dita castração.” 

(Dolto, 1984, p. 66) 

Há um convencimento obstinado, uma ideia fixa e mordaz em torno da 

proibição. A queda representaria o acatamento dessa proibição lembrada: inibindo as 

possibilidades de perseguir o objeto de desejo, de continuar o caminho e busca pelos 

sonhos.  

Não obstante, evidencia-se a força de Eros nos sólidos e inesquecíveis elos de 

unificação fazendo surgir (no lugar da amputação) a sensação de uma presença. Eis o 

que impede e confunde o reconhecimento da perda e da falta. Tristan é, portanto 

separado de uma parte de si; perda no corpo de um membro e ganho de um fantasma na 

memória. No caro sentido freudiano, a sombra do objeto projetou-se sobre o Eu (Freud, 

1917/1915). 

A dor do membro fantasma anestesia a possibilidade de enterrar para nascer
20

, 

torna-se recordação viva, lembrança fértil e afirmação intensa da perda. Assim, talvez a 

dor do membro fantasma apareça pela primazia de processos mnêmicos e imaginários, 

que tentam amenizar a quebra imposta pela revelação do ideal inatingível.  

Pela violência com que uma parte do corpo foi extirpada e uma imagem 

recortada, nesse momento não há condições para uma reorganização psíquica, senão 

pela confusão e alucinação. Só aos poucos uma reorganização narcísica gestada no 

campo das funções de Eros permitiria a mediação das proibições impostas ao desejo.  

Retomando o sentimento de unidade corporal que no estádio do espelho
21

 

provocou júbilo na criança, poder-se-ia pensar que, no caso de Tristan, isso foi 

severamente acometido uma vez que representar apenas se tornaria possível pela via da 

                                                             
20 Frase extraída de um título de capítulo da tese de doutoramento de Adriana Campos de Cerqueira Leite, defendida 
em 2002 na Universidade Estadual de Campinas. 
21 Momento de transformação pela assunção da imagem, cujo reflexo atribui a consolidação do sentimento de unidade 

corporal no Eu (De Avila, 2009). 



70 
 

alucinação. Sob a forma de uma reedição da castração, a perda da perna opera como 

obstáculo ao desejo que o redefine sem anulá-lo.  

Para compreender o que está sendo levado em conta nessa redefinição do desejo, 

apela-se a Dolto (1984), ao propor que “a castração é algo a ser sempre começado no 

ser humano” (p. 63). Trata-se de uma flexibilidade, do apego às cláusulas de uma Lei 

que “mesmo que pareça momentaneamente repressiva para o agir é, de fato, uma Lei 

promovedora do sujeito para seu agir na comunidade dos seres humanos” (Dolto, 1984, 

p. 63).  

O processo de reunificação do corpo e redefinição do desejo opera na 

reintegração da gestalt, elaborando primitivas fantasias de fragmentação, porém na via 

do reconhecimento e reconfiguração da constitutiva imagem do corpo. Segundo Dolto 

(1984) “este fato acarreta um processo que se pode chamar de mutação para o sujeito e 

de reforço para o desejo” (p. 63).  

Assim, tal processo pode agir como proteção diante do choque produzido pela 

amputação, animando a potência vital do paciente a fim de evitar o amortecimento e a 

perpetuação da devastação. 

Como corporar
22

 uma nova ordem na anteriormente configurada forma 

ortopédica de totalidade
23

? A sensação da dor do membro fantasma – a alucinação do 

corpo sem corte – se introduz no intervalo de corporar essa nova ortopedia.  

A dor do membro fantasma configura-se como corte não apenas no esquema do 

corpo, mas nas cadeias simbólico-imaginárias. Diante do irrepresentável da perda de um 

pedaço de si, as palavras se diluem e as imagens se deformam.  

                                                             
22 Heidegger (1965) defende uma interessante tese na qual “O corporar copertence sempre ao ser-no-mundo. Ele 
codetermina sempre o ser-no-mundo, o ser aberto, o ter de mundo” (p. 123). Complexa tese que nos serve para levar 
em conta que o tornar presente também é codeterminado pelo corporar. 
23 Noção presente na definição do estádio do espelho (Lacan, 1949). 
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O traço de um fantasma é reflexo da presença do perdido perturbando e 

transbordando os limites do representável. É uma função que tenta dissimular a 

prevalência inexorável da castração, da marca do que Abraham e Törok (1995) apontam 

como a “lembrança daquilo que foi arrancado” (p. 254). 

Lembrança viva daquilo que não deixa de ser, nem deixa o ser. A marca da 

perda configurou-se como sombra que, diante da amputação, provocou uma desordem 

no sistema das representações.  

Desse modo, o membro fantasma é cúmplice do segredo do corpo, ou seja, a dor 

do membro fantasma poderia ser pensada como uma forma de rememoração do 

desamparo e da insuficiência do corpo. Assim, vê-se como a gestalt do corpo figura-se 

ou dissipa-se dinamicamente.  

Logo após um intervalo, o corpo cindido poderá dispor-se ao trabalho de 

simbolização. Isso quer dizer que no lugar assinalado pela lembrança do arrancado, 

poderia advir uma reunificação de si, uma forma nova. São as funções de Eros que 

poderão efetivar essa tessitura, trabalho de ligações e remendos.  

O fantasma do arrancado é assim uma prótese psíquica diante da incisão e 

transbordamento que resultaram insuportáveis e irrepresentáveis. O fantasma é então 

revelação da sombra arcaica da cisão do corpo. Gerando confusão, a dor do membro 

fantasma é a presença do estranho24 e presença estranha. Porém, segundo Fédida (1988) 

“a confusão é a condição informe da construção especular” (p. 74). 

Algumas vezes acompanhei Tristan nos curativos que eram realizados. Em 

nenhum deles pareceu se queixar de dor física. Calmo e com olhar fixo no teto, os 

curativos do coto não pareciam gerar-lhe dor, mas quebrantamento e profunda tristeza.  

                                                             
24 No sentido do inquietante relacionado ao que é terrível, ao que desperta angústia e horror, equivale ao angustiante. 

Segundo Freud (1919) “o inquietante das vivências produz-se quando complexos infantis reprimidos são novamente 

avivados, ou quando crenças primitivas superadas parecem novamente confirmadas” (p. 371). 
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Quando chegava a hora do curativo eu dizia que voltaria depois, mas Tristan 

pedia para eu ficar. Dizia que minha companhia lhe fazia bem. Em silêncio, sem 

conversa, ficava do seu lado direito. Agora que relembro a cena, penso numa cerimônia 

fúnebre. Enterrávamos o morto: um pequeno pedaço de si.   

Passaram-se algumas semanas. Consciente da amputação e da falta da perna 

direita, Tristan teve de lidar com a notícia da remoção da perna esquerda. Os cirurgiões 

trabalharam arduamente para preservar essa extremidade, mas uma amputação 

transtibial teve de ser realizada.  

A lancinante dor do membro fantasma gerada pela amputação da extremidade 

direita aos poucos foi diminuindo. Além disso, não se repetiu na segunda amputação. 

Posteriormente, nossas conversas versavam sobre as próteses e as possibilidades de ele 

usá-las. Ou seja, Tristan abriu espaço para a alocação de um substituto, de algo que iria 

realizar as funções do perdido. Hospedou um substituto e não mais um fantasma. 

Acredita-se que a possibilidade desse acolhimento ao substituto deriva-se da 

seguinte consideração:  

As pulsões assim recalcadas sofrem um remanejamento dinâmico e o 

desejo, cujo alvo inicial foi proibido, visa realizar-se através de novos 

meios, as sublimações: meios que exigem, para a sua satisfação, um 

processo de elaboração que o objeto primitivamente visado não exigia. 

(Dolto, 1984, p. 63) 

Certo dia, chegando ao hospital, encontrei Tristan sentado numa cadeira de 

rodas. Acompanhado de dois agentes ministeriais, ele estava sendo extraditado. 

Estavam levando-o para um centro de migração. Emocionado, estendeu os braços para 

me dar um abraço; além de algumas palavras, trocamos olhares e um forte aperto de 

mãos. Dissemo-nos, obrigado. 
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2.4 Gisela. Amnésia e cegueira no multitraumatismo cranioencefálico  

A memória é, portanto, o lugar onde o homem busca encontrar  

não somente o saber, como também a vida.  
Mariana Massimi, 2010. 

Depois de um violento acidente de carro, Gisela é internada no hospital em 

decorrência de graves lesões. Fraturas expostas, hematomas e multitraumatismo 

cranioencefálico faziam parte das sequelas de um acidente automobilístico que 

provocou, além de severos ferimentos, lesivo sofrimento. Naquele acidente, morreram 

seu filho e marido; Gisela foi a única a sobreviver.  

Depois de complexas intervenções cirúrgicas e de uma longa internação na UTI, 

Gisela foi transferida para a área de atendimento geral. Lá começaram os encontros 

visando tratamento psicoterapêutico. Num primeiro momento não tinha conversa com a 

paciente, apenas a observava. 

Por conta da gravidade dos ferimentos e da dor que em estado consciente não 

seria suportável, Gisela recebia fortes doses de analgésicos. Apesar dos efeitos 

sedativos, nas intermitências da consciência, Gisela perguntava insistentemente pelo 

filho e marido. 

Além disso, enquanto uma traqueostomia substituía e tentava restabelecer seu 

debilitado fôlego, dificultava-lhe a fala. Todavia, nessas condições, Gisela repetia o 

nome do filho e do marido. Tais repetições fizeram-me sentir vibrações. Quando Gisela 

pedia pelo filho e marido, um tremor suave ecoava sobre minha pele. 

Tal sensação agora me faz pensar nos ecos do clamor de Eros. Gisela clamava 

saber sobre o filho e o marido, e com isso, parecia buscar os lugares desde onde o amor 

brota gerando energia e movimento. Certamente, Gisela conhecia tais lugares e 

seguramente, ainda que em ruínas, tais lugares conservavam sons de luta, amor e vida. 

O pai e a mãe de Gisela estavam muito abalados mas, mantinham-se 

amorosamente acompanhantes. Interagiam ativamente nos cuidados, curativos e 
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resoluções burocráticas que, pelo acidente e pelo estado da paciente, deviam resolver 

com médicos, assistentes sociais e peritos.  

Quando observavam a filha, revelava-se medo. O medo advindo da angústia e da 

ameaça de perder um representante do amor, Gisela. Pareciam surpresos diante daquele 

antagonismo entre uma crua imagem  chocante pelo excesso de lesões que tinham de 

ser suportadas – e uma doce voz de clamor que em Gisela se repetia com constante 

insistência. Pareciam compartilhar algo da dor que Gisela estava vivenciando, e também 

pareciam temer, mas não fugir, a dor que viria quando Gisela conseguisse manter-se 

consciente.  

Entre bandagens, sondas e aparelhos, nas intermitências da consciência, de 

alguma forma Gisela refletia e transmitia seu empenho, o seu corajoso duelo pela vida. 

Movimento e barulho decoravam o privativo de Gisela, pois ruidosos aparelhos 

pareciam reproduzir um ritmo agitado, mas compassado. Devido ao ritmo no qual 

Gisela, ia se restabelecendo e recuperando a consciência, os médicos manifestaram-se 

surpresos, parecia um ritmo inusitadamente vivo. Aqui cabe abrir um parêntese. 

Bachelar (2009) afirma que “A consciência é contemporânea de um devir psíquico 

vigoroso, um devir que propaga seu vigor por todo o psiquismo” (p. 5). Eis o que 

acontecia em Gisela: algo propagava um inusitado vigor na retomada da consciência e 

no restabelecimento das funções do corpo que tinham sido severamente acometidas. 

Diante de lesões que os médicos asseguravam nunca antes ter visto alguém se 

recuperar, em Gisela o restabelecimento parecia sob regência de um andamento que 

musicalmente é chamado de  vivace
25

.  

Dentre os abalos provocados pelo acidente, também funções da memória e da 

visão foram atingidas, funções nas quais os danos foram mais extremos, não obstante, 

                                                             
25 Palavra em italiano para “vivaz”. Andamento musical indicando que um movimento tem cadência com vivacidade 

e caráter dançante. Rápido e vivo. 
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sem produzir destruição. Enquanto Gisela ia retomando a consciência, revelava-se um 

esquecimento do momento do acidente, um lapso na memória.  

Em referência àquilo que é esquecido, Freud (1899) disse que “esses elementos 

da experiência foram omitidos, em vez de esquecidos” (p. 290). Isso nos faz pensar num 

apagão mnêmico, uma amnésia “seletiva” fazia desaparecer imagens, suprimindo 

elementos relacionados a imagens de morte e perda.    

A construção do caso de Gisela faz sugerir o pressuposto da amnésia como 

empenho de preservação, como amenização diante de uma desintegração. Amnésia e 

cegueira são os distúrbios que serão sondados, visando à compreensão dos movimentos 

que operaram na vivência de Gisela.  Vivência que surpreendente e “inusitadamente” 

revela a potência construtiva e reparadora do amor. 

Áreas cerebrais que certamente podem acarretar amnésia e cegueira foram 

severamente atingidas, entretanto este estudo se debruça sobre o fundo inconsciente 

desses. Questões médicas, totalmente desconhecidas por nós, serão apenas mencionadas 

quando, na construção das conjeturas que o caso de Gisela suscita, alguma especificação 

for necessária. 

Assim, dentro das vastas questões que o caso de Gisela traz, coloca-se o ponto 

de análise na ideia da amnésia como cegueira da memória. Diante do inquietante e das 

ameaças do mortífero, do que suscita angústia e abalo; amnésia e cegueira intrincam-se 

com o mnêmico, num processo que paradoxalmente tende à amenização da 

desintegração, no sentido de algo trágico. “A tragédia, entendida como a frustração 

inevitável e a destruição da vontade individual, vem a ser compreendida também como 

a alegria suprema da vida” (Potkay, 2010, p. 288).  

Um clarão intenso na memória cancela as lembranças do acidente, apagando o 

horror e a crueza das imagens “que ‘falam’ de sofrimentos que não têm palavras a 
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serem ditas” (Berlinck, 1988, p. 83). Singular forma de recalque no sentido trazido por 

Bachelard (2008) para quem “O recalque bem conduzido é dinâmico e útil na medida 

em que é alegre” (p. 147). Ainda, segundo Bachelard (2008), tal alegria atrela-se a uma 

“vontade constante de endireitamento” (p. 147), ou seja, a uma vontade constante de 

dirigir-se vivace.  

Em Gisela tal operação serviu como lâmpada psíquica para iluminar caminhos 

sobre os quais Eros conseguiu tecer uniões de restabelecimento e reorganização: 

“operações de separação e ligação – corte e costura –, tão decisivas no fazer sentido” 

(Figueiredo, 2009, p. 133).  

No caso de Gisela, a amnésia e cegueira poderiam ser atreladas à noção de 

impressão traumática
26

? O que é o trauma? Ferenczi (1932) refere que é “comoção”, a 

reação a uma excitação externa ou interna que modifica o Eu. “Denominamos traumas 

aquelas impressões, cedo experimentadas e mais tarde esquecidas” (Freud, 1939 [1934-

38], p. 87). 

Tanto a impressão traumática quanto a comoção constelam-se na amnésia que 

Gisela apresentava e que poderia ser interpretada como suspensão mnêmica para gestar 

energia psíquica e evitar sucumbir diante das comoções do horror e da perda. Referindo-

se à música e citando Schopenhauer, Potkay (2010) destaca que “[A suspensão] é uma 

dissonância que atrasa a consonância final que é certamente esperada; desse modo, o 

desejo por ela é forçado e seu aparecimento oferece uma mais ampla satisfação” (p. 

293). 

A referência de Potkay serve para refletir sobre um tipo de suspensão mnêmica 

que opera como satisfação ao adiar até cancelar o horror e a comoção. No campo das 

situações de horror e perda, Petit (2009) ao se referir especificamente ao trauma diz que 

“Talvez ele seja, antes de qualquer coisa, uma doença do olhar” (p. 100).  Assim, os 

                                                             
26 Noção ponderada por Ferenczi (1932, p. 80). 
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distúrbios na visão de Gisela, atrelam-se nisso que Petit chama de doença do olhar. 

Trata-se de uma forma de lidar com impressões de horror e fragmentação, forma que 

pode ser amenizada por um “regime de amor”
27

 (Petit, 2009, p. 101). 

O excesso de lesões, de dor e das imagens de horror representava uma conjunção 

letal, excesso que iria produzir turbulências lesivas. Não obstante, Gisela esforçava-se 

no restabelecimento de uma regularidade e na harmonização daquele excesso.  

Nas intermitências pela busca de uma reorganização do corpo, as vibrações que 

foram percebidas transferiam a sonoridade e polifonia do trabalho que Eros estava 

levando a efeito.  Assim, os encontros com Gisela eram musicais, pois produziam 

sonoridades, ressonâncias e vibrações. Não eram ouvidos os sons dos aparelhos médico-

cirúrgicos, mas a música do ímpeto vivace pela vida. Em Gisela ressoava polifonia. 

Os sopros de Gisela nomeando os nomes do amor ecoavam com mais força e 

mais compassadamente que os sons dos inúmeros aparelhos aos quais estava conectada. 

Gisela transferia vibrações seguindo um compasso pulsional. Num ritmo semelhante ao 

das pulsações, as pulsões debatiam-se sob o comando de manter, gerar e transmitir os 

laços do amor com a vida.    

Deitada na cama de hospital sob os efeitos sedativos, circundada por aparelhos e 

sondas, Gisela refletia ação, luta e trabalho. A musicalidade advinha daí. Um estado 

aparentemente inanimado emitia polifonias, ações e lutas pulsantes. Esforço gigante, 

vigoroso, clamante e amorosamente ritmado.  

Porém, a figura de Gisela parecia sob tensão excessiva, relacionada com o que 

Freud (1893) chama de “um aumento da soma de excitação de seu sistema nervoso” (p. 

45). Mesmo assim, em torno da soma de excitação das impressões de horror formou-se 

um clarão nos registros mnêmicos da paciente.  

                                                             
27 Referindo-se a um trabalho sobre Sherazade, Petit (2010) metaforiza que conduzir um regime de amor é “obra de 
paciência, questão de detalhe, atenção aos movimentos da alma daquele a quem pretende dar novamente o aspecto 

humano” (p. 101). 
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No psiquismo, operou uma amenização do excesso de destruição através de uma 

pausa mnêmica e visual. Diante da catástrofe, uma suspensão, porém diversificadas 

operações psíquicas e vigoroso – e vigorante  trabalho de ligações.  

Assim, a elaboração das perdas foi percorrida por vias mais suaves. Tal 

elaboração inclui uma narrativa da história, a partir da qual, para criar um mundo de 

fantasia
28

, Gisela tornar-se-ia de certa forma uma escritora. 

Isso para possibilitar a criação de representações e colocar-se no mundo, ou seja, 

fantasiar, sonhar e viver. Escritora no sentido de criar e de narrar simbolizando. Pois 

como dito por Groddeck (1966) “o ser humano tem uma inclinação simbólica, porque é 

um ser simbolizador” (p. 95). Além disso, tornar-se escritora envolve elementos 

trazidos por Fraia (2013): “mecanismos da memória, de invenção involuntária, da 

ignorância parcial e da desfiguração do tempo” (p. 54). Todos esses constituídos como 

operações simbólicas. 

Nesse processo de narrativa do vivido, de invenções e desfigurações, antes, a 

amnésia e a cegueira operaram como formações de compromisso. De um lado, a 

amnésia é a suspensão que ameniza a violência das perdas. De outro, a cegueira 

constitui uma condição para a posteriori acolher uma cena de imagens unificadoras, 

diferentes daquelas de horror e morte.  

Ver e lembrar são, além de vias de registro perceptual, meios para criar 

representações. No caso de Gisela, configuram também meios para reescrever a história. 

Pode-se supor que enquanto funções orgânicas foram atingidas, forças pulsionais 

agiram potencialmente – sob complexos mecanismos – na preservação da vida e do 

amor. Um vigoroso trabalho de Eros evitou a desintegração, amenizando os embates da 

destruição.  

                                                             
28 No sentido atribuído por Freud (1908 [1907], p. 135) em “Escritores criativos e devaneio”. 
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Nesse “espaço amnésico” e “tempo cego”, o psiquismo elaborou um “escudo” e 

um “intervalo” para armar o que Freud (1898) chama de “atitude favorável ou 

desfavorável de um dado fator psíquico que se recusa a reproduzir qualquer coisa que 

possa liberar desprazer” (p. 281). Assim, surpreendentes fatores psíquicos advinham de 

uma força de libertação do amor e do acorrentamento da devastação.   

No caso em estudo, dita atitude “favorável” atribui-se ao esforço de Eros para 

expulsar o excesso e combater o horror. Transferencialmente, tal fator psíquico foi 

vivenciado pelas vibrações, pulsações no corpo, delicadas ressonâncias da voz e da 

força de Eros empenhado em harmonizar o ataque extremo. 

Sem sombras nem escuridão, a amnésia é um vazio de transparência absoluta, 

um véu sobre a pesarosa perda, cegueira branca
29

 na qual o excesso de horror faz fechar 

os olhos e apagar as imagens de morte. Nisso Bachelard (2009) reflete que “diante desse 

grande universo que é a página em branco [...] as imagens se compõem e se ordenam” 

(p. 6). 

Por conta da amnésia, o esquecimento merece exame pontual. Segundo Freud 

(1901), esquecimento atrela-se a: 

[...] um processo espontâneo ao qual se pode atribuir o requisito de um 

certo decurso de tempo [...] esquecimento se produz uma certa seleção 

entre as impressões que nos são oferecidas, o mesmo acontecendo 

entre os detalhes de cada impressão ou experiência. (p. 141) 

No caso de Gisela, supõe-se que de um lado a amnésia operou como catalisador 

do excesso e, de outro, a debilitação da função visual constituiu uma suspensão daquilo 

da ordem do horror e da mortificação. Poder-se-ia conjeturar que a junção amnésia-

cegueira de Gisela, conformou-se como um escudo psíquico na tentativa de assegurar a 

energia necessária para ganhar corpo no combate pela vida.  

                                                             
29 Essa característica extrai-se do romance de José Saramago (1995), intitulado Ensaio sobre a cegueira. 
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Poder-se-ia pensar que a amnésia de Gisela não apareceu como forma de 

desligamentos, e sim como tempo de suspensão. Isso visando reorganização e 

acorrentando o trágico para preservar a vida. A força de Eros, geradora de laços – 

sentida como vibrações sonoras – desenvolveria funções de conservação do vivo. 

Esse labor psíquico de filtragem das impressões tanáticas configura-se como 

espaço catalisador daquilo que no momento crítico torna-se irrepresentável. Enquanto o 

inominável das impressões adiou a representação, a suspensão, armada pela amnésia e 

cegueira temporal, gestou as possibilidades de preservação diante do confronto com o 

sinistro. 

Tal stop psíquico teceu uma borda de contenção para amenizar a destruição e 

criar condições para representar o excesso. Gisela esqueceu as imagens do acidente, não 

recuperou as impressões daquele momento, depois atravessou a penosa elaboração da 

perda pela morte do filho e do marido. Talvez, possível só depois de ter suspendido o 

horror e representado o inominável das perdas.  

O processo de hospitalização ainda foi árduo e prolongado. Aos poucos, 

aparelhos e sondas iam sendo retirados, pois em Gisela restabeleciam-se (e fortaleciam) 

as funções vitais. Seus sopros tornaram-se voz, suas vibrações falas, suas pulsações 

palavras. 

Cabe mencionar que além de aparelhos, sondas e dispositivos médicos, Gisela 

esteve sempre rodeada de amor. Seus pais acompanharam-na dentro de uma esfera de 

amor protetor. Gisela recebia esse amor nutrindo-se dele e, transmitindo-o nas vibrações 

sonoras dos seus sopros, Gisela parecia gerar harmonia no ambiente. 

  Os abalos da internação hospitalar e das perdas decorrentes do acidente 

continuaram exigindo trabalho psíquico. Pouco tempo depois de a traqueostomia ter 
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sido retirada, Gisela começou a falar fluentemente. Falou da dor e do pesar das perdas, 

porém com imagens trazidas pela lembrança de amor do marido e do filho.  

Durante um dos últimos encontros, Gisela deu-me um pedacinho de folha 

recortado de uma receita médica. Nele, lia-se um breve poema que falava de 

luminosidade: referia-se a um brilho que sem ser visto, iluminava. Tratava-se de energia 

de amor, palavras sentidas, notas organizadas e pensadas, reflexo do esforço psíquico 

que continuava fortalecendo laços. Lembro-me de Gisela como uma música da força e 

como uma poetisa da vida. 

Fiquei sabendo que antes de ser-lhe dada alta, Gisela escreveu notas de 

agradecimento para os outros (familiares, amigos, médicos, enfermeiras e funcionários 

do hospital); testemunhas que a rodearam na sua luta pela reorganização do corpo 

através dos compassos vivaces da força de Eros. 
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CAPÍTULO 3 

MOMENTOS CRÍTICOS NO CORPO 

Reconstruiremos tudo o que a guerra destruiu, e talvez  

em terreno mais firme e de modo mais duradouro do que antes. 
Sigmund Freud, 1916. 

Após o trabalho clínico realizado em cada um dos casos apresentados dentro do 

painel clínico precedente, condensaram-se algumas conjeturas advindas de um estudo 

ampliado. Ou seja, depois de uma análise caso a caso, buscou-se integrar numa noção a 

constante presente em cada um deles.  

Tal constante refere-se à ideia do momento crítico no corpo. O intuito é uma 

sondagem naquilo que une os casos, propiciando conjeturas metapsicológicas. Contudo, 

a formalização das ideias aqui apresentadas só foi possível partindo de uma retomada da 

experiência clínica. 

Supõe-se que as operações postas em marcha durante o momento crítico 

envolvem um duelo ocorrido nas camadas mais profundas do inconsciente, duelo no 

qual instâncias e processos psíquicos, tempos arcaicos e atuais, o heimlich e o 

unheimlich, paradoxos e opacidades, assim como pulsões, defrontam-se num confronto 

(complexo e enigmático) cujo objetivo constitui uma reorganização.       

Apresentar-se-ão algumas conjeturas a partir da ideia de que a presença e a 

passagem de distúrbios orgânicos compõem um momento crítico, porém gerando 

condições de possibilidade para novos equilíbrios se desdobrarem.   

Reunir na noção de momento crítico, tanto os distúrbios gerados por acidente 

quanto por doença, permite identificar o núcleo a partir do qual os casos são 

metapsicologizados. Um diálogo entre ideias advindas da observação clínica em 

articulação com propostas teóricas de autores de diversos campos – psicopatologia 

fundamental, psicanálise, biologia, filosofia, música, física etc. − configura a unidade de 

formalização dos esboços metapsicológicos aqui em construção.   
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3.1 Algumas observações preliminares 

A ideia de momento crítico não pode ser desligada das noções de gravidade 

(estado de perigo), trauma, catástrofe, turbulência, reviravolta, crise etc. Acham-se 

atreladas, podendo até se misturar e se corresponder, porém respondem e operam sob 

mecanismos diferentes. Não são homólogos nem formam paralelismos, mas, por vezes 

ou por momentos, confluem ou se correspondem.  

Por falar disso, em “Além do princípio do prazer”, Freud (1920) propõe que “um 

evento como o trauma externo vai gerar uma enorme perturbação no gerenciamento de 

energia do organismo e pôr em movimento todos os meios de defesa” (p. 192). Ou seja, 

acredita-se que uma enorme perturbação seja uma possibilidade para o caos.  

Numa introdução à teoria do caos, Fiedler-Ferrara e Do Prado (1994) explicam 

que o comportamento caótico determinístico pode ocorrer “em sistemas com pelo 

menos três graus de liberdade” (p. 1). O precedente é trazido como reforço na ideia do 

corpo como sistema no qual instâncias e pulsões constituem graus de liberdade 

operando e interagindo num complexo e obscuro encadeamento: o inconsciente. 

Fiedler-Ferrara e Do Prado (1994) apontam que: 

Pomeau e Manneville propuseram três mecanismos para o 

aparecimento de caos, os quais estão relacionados com intermitência. 

O comportamento característico das intermitências é o de um sinal que 

é regular – periódico ou quase-periódico – durante certo intervalo de 

tempo e que evolui para produzir, num breve instante, um “estouro” 

(“burst”) geralmente caótico; o sistema retoma depois seu 

comportamento regular e o processo recomeça com o aparecimento de 

outros “estouros” de oscilação aperiódica de duração finita. O 

comportamento caótico global é então dado pelos “estouros”, mas 

sobretudo pela distribuição aleatória do comprimento dos períodos 

regulares. (p. 6) 

Pensando no momento crítico, reconhece-se que além ou no lugar de “estouros” 

propriamente ditos, prevalecem rupturas e desligamentos. Extrapolando o que é 

chamado de oscilações aperiódicas ao campo do momento crítico, supõe-se que elas 
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sejam irregulares e determinadas pelas intensidades de um cravado conflito nos graus de 

liberdade do inconsciente. 

Antes de especificar o que aqui estará sendo considerado com referência à ideia 

de momentos  − ou movimentos − críticos no corpo, é importante se deter e sondar 

noções que permitam situar a matriz conceitual das conjeturas esboçadas.  

Questões de temporalidade inerentes à noção de momento levam a pensar numa 

passagem: algo se passa num certo lapso de tempo. Quais as características daquilo que 

se passa num lapso de tempo crítico? Moutinho (2013) diz que “o tempo é para sempre 

movimento” (p. 182). 

Contudo, a ideia de momento supõe um período que deverá ser ultrapassado, 

mas também é importante pensar num tempo que se pode fixar, deixando singulares 

marcas ou gerando permanentes tribulações.  

No Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea (2001, p. 2511), entre 

outras especificações, se lê:  

MOMENTO: (Do lat. momentum). 1. Espaço de tempo muito breve, 

mas indeterminado. 2. Espaço de tempo indeterminado, geralmente 

breve e relacionado com acontecimentos, sentimentos, vivências. 3. 

Ponto no tempo, geralmente determinado por referência a um 

acontecimento. 4. Ponto no tempo para que alguma coisa aconteça ou 

para realização de determinada ação.   

Retoma-se a ideia de momento enquanto ponto, intervalo, instante inserido num 

processo em desenvolvimento, fazendo parte de um continuum e gerando movimento. O 

momento crítico é um processo de reorganização, por vezes extremo e violento, mas 

não destrutivo – pelo menos não na sua configuração. 

Em essência um momento é dinâmico, está em constante mudança e constitui-se 

a partir de uma série de passagens e deslocamentos. O “momento” longe de ser 

colocado como algo fixo é algo que possui movimento; é algo que se passa movendo-se 

e movendo. 
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O precedente parece paradoxal, mas é a partir dos casos que isso pode ser 

observado. Propõe-se pensar o momento crítico inserido dentro de um andamento, 

fazendo parte de uma continuidade, do compasso natural do corpo visando alcançar um 

novo reordenamento
30

.  

O momento crítico produz formas singulares de sofrimento. Kaës (1991) 

pondera que o sofrimento ligado à própria vida “conduz a um trabalho psíquico, 

principalmente pelo desenvolvimento de mecanismos de defesa e pela busca de 

realização de satisfações superiores” (p. 30).  

Essa “busca de realização de satisfações superiores” constitui uma possibilidade 

para gerar algo diferente e diferenciado a partir de um sofrimento. Condição necessária 

no processo de restabelecimento de novas formas de equilíbrio na organização e ritmo 

do corpo. 

Kaës (1991) ainda sugere que “a falta de mecanismos de defesa e de sublimação  

leva, ao contrário, à destruição do sujeito – no seu corpo ou na sua vida psíquica – e à 

destruição do objeto e do vínculo” (p. 30). Por conta disso, cabe refletir que em um 

momento crítico, além do desdobramento de defesas, o andamento de mecanismos de 

proteção é mais vital.  

Do momento crítico não tem como se defender, mas apenas se proteger. O 

momento crítico é inevitavelmente impetuoso e dolorido, porém é conveniente dizer que 

“a dor protege o organismo provocando uma tensão e ações que procuram evitar esses 

perigos, mas é bom não esquecer que a própria defesa contra a dor é, muitas vezes, 

dolorida” (Berlinck, 1999b, p. 10). Durante o percurso do momento crítico é dado 

andamento a ações de proteção possibilitando a instauração, manutenção e delimitação 

                                                             
30 Parece contraditório, mas no uso do prefixo “re-” tenta-se salientar o correlato de algo a priori necessário tanto 

para um ordenamento se consolidar quanto para algo de dimensão criativa se desdobrar. 
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do espaço e tempo, necessários no trabalho de restabelecimento e reordenamento do 

corpo.  

Já o risco do momento crítico é a dominância da dimensão de repouso nele 

instaurada a partir das bifurcações e correspondências entre energias diferentes. Isso 

significa que há possibilidade de um fading da disposição à criação de ligações para 

novos equilíbrios advirem.  

A sublimação à qual Kaës (1991) se refere, no caso do momento crítico, acha-se 

atrelada à potência da disposição ao trabalho, ao movimento que leva à mudança do 

ritmo, conservando algo do antigo, criando algo novo, fazendo uma ponte em direção ao 

encontro com formas novas de organização. O corpo é assim, solo fértil, por natureza 

fecundo, detentor de uma tendência natural à procriação. 

No sentido do que é natural no corpo, Berlinck (2008) salienta que:  

O corpo, em si, não é doente. Ele é natural. Por isso está sempre apto a 

ficar ou cair doente, sendo possuído por algo que vem de longe e vem 

de fora, seja um vírus, seja uma crise psíquica. Mas o que vem de 

longe e vem de fora, introduzido no corpo, aí brota dada a sua 

condição de natureza.  (p. 23) 

Fouillée (2010) aludindo à representação de uma sucessão, diz: “de fato, no 

estado normal, o ser animado sente-se passar de uma sensação a outra” (p. 26). Retoma-

se a ideia precedente para fazer referência ao momento crítico como algo normal que se 

passa e anima.  

Normal, no sentido da natureza e vida estarem constituídas a partir de uma 

sucessão constante de alternâncias e reviravoltas, natural. A insistência do corpo em se 

fazer ver, ouvir e em se reordenar é naturalmente constante. 

Pensando no momento crítico como uma situação na qual há turbulência e 

reviravoltas, a palavra situação também se acha atrelada à ideia de posição ou maneira 
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de se situar dentro ou diante de um espaço no qual agitações e mudanças são constantes 

e intensas.  

O dicionário citado anteriormente, no verbete situação, diz: (De situar + suf. –

ção). Posição no espaço; maneira como uma coisa está disposta, situada ou colocada. 

Estado em que uma pessoa se encontra. Conjunto de circunstâncias. Conjunto de forças 

no poder.  

Assim, a conjuntura espaço-tempo encontra-se implícita na noção de momento 

crítico: intervalo crítico e situação de crise. Não obstante, o momento crítico opera 

como processo em que algo gerador de dor, angústia e horror – através de vias 

incompreensíveis e enigmáticas – pode fazer brotar inspiração e criatividade.  

Na interseção desses polos, o momento crítico constitui-se como uma situação 

que diz respeito a uma baliza, daquilo que coloca o corpo à beira de rupturas e ligações. 

Assim, há no corpo um esforço, um desgaste diante do trabalho em se reorganizar, 

“embora em todos os trabalhos haja uma quota de padecimento, todos são também uma 

fonte de prazer” (Figueiredo, 2014). 

Contudo, os efeitos da alternância entre os polos que interagem no inconsciente 

gerando passagens, reorganizações e transformações, foram detalhadamente expostos 

em “Os instintos e seus destinos” onde Freud (1915) pondera que: 

[...] os destinos dos instintos consistem essencialmente no fato de que 

os impulsos instintuais são submetidos às influencias de três grandes 

polaridades que governam a vida psíquica. Dessas três polaridades, 

pode-se designar a da atividade-passividade como a biológica, a do 

Eu-mundo exterior como a real, e por fim a de prazer-desprazer como 

a econômica. (p. 80-81) 

Tais polos encontram-se articulados no momento crítico. Sublinha-se sua 

importância no humano, a fundamental governança que exercem nas manifestações da 

vida psíquica.  
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Levando isso como um dos eixos deste trabalho, propõe-se que momentos 

críticos constituem uma interrupção necessária dentro de um sucessivo movimento vivo 

de reorganizações no corpo.  

Descontinuação visando novos equilíbrios, além de ser pensado apenas como 

situação de confrontos, o momento crítico é pretexto e tempo de renovações; espaço 

naturalmente criativo. 

 

3.2 O criativo do momento crítico 

No corpo prevalece algo a priori configurando-o como espaço de renovação. 

Para algo novo aparecer, algo anterior constitui-se como disparador. O a priori é 

inatingível, como poetizado por Moutinho (2013): “há anterioridade, interioridade que 

nem o sonhado do sonho, nem o manhado da manha, nem o cenhado do cenho 

revelaram” (p. 42).  

No momento crítico pulsa algo além e aquém do observável e do atual, pois em 

todo atual há algo que vem do antes. A tendência à busca pelo novo advém de um traço 

herdado, de algo inscrito no transgeracional que perpassa o atual, pois o homem é 

herdeiro de tendências configuradas numa anterioridade.  

No sentido de algo do primitivo presente e conservado em qualquer forma de 

transformação, Freud (1930) já advertira que “no âmbito psíquico é tão frequente a 

conservação do primitivo junto àquilo transformado que dele nasceu” (p. 20). Por conta 

disso, toda transformação origina-se e é impelida a partir de uma matriz do primitivo. 

Freud (1919) ainda acrescentou que “Parte de uma atitude, de um impulso 

intestinal, permaneceu inalterada, enquanto outra continua se desenvolvendo” (p. 20). 

Eis a ideia que se tenta trazer na passagem do crítico para o criativo durante as 

turbulências decorrentes de um distúrbio orgânico. 
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Para sondar a ideia de “algo do a priori” se renovando no corpo durante o 

momento crítico, Rocha (2003) destaca que alguns filósofos contemporâneos, 

particularmente Heidegger, definem o humano como “um ser voltado para o advir e o 

porvir, empenhado na atualização de suas possibilidades e em um projeto existencial 

essencialmente voltado para o futuro” (p. 84). 

A partir disso, propõe-se a ideia de que no humano voltar-se para o futuro leva 

implícito o pulso (e impulso) de algo consolidado nos primórdios da evolução da 

espécie. Para evoluir o homem teve de criar recursos novos de adaptação às novas 

exigências do entorno.  

Assim, passado e futuro unem-se atemporalizando a disposição criativa do 

homem diante de situações de ameaça à integridade do corpo e ao andamento da vida. 

Petit (2009) propõe que contextos de crise acarretam “deterioração acentuada das 

condições de vida” e especifica que: 

Uma crise se estabelece de fato quando transformações de caráter 

brutal – mesmo se preparadas há tempo −, ou ainda uma violência 

permanente e generalizada, tornam extensamente inoperantes os 

modos de regulamentação, sociais e psíquicos, que até então estavam 

sendo praticados. (p. 20) 

É então que o corpo pode ser pensado como espaço onde “transformações de 

caráter brutal” e “modos de regulamentação” operam de tempos em tempos, interagindo 

simultaneamente. Referente a isso, Moutinho (2013) apresenta uma descrição poética 

escrevendo: “Esta aventura de adentrar-me não me remete, sei, só ao que fui, passado, 

mas ao que sou, momento” (p. 26).  

Vividas como rupturas, Petit (2009) acrescenta que as crises provocam “uma 

perda total de sentido, mas podem igualmente estimular a criatividade e a inventividade, 

contribuindo para que outros equilíbrios sejam forjados” (p. 21). 
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Os apontamentos precedentes salientam que o paradigma de tais equilíbrios tem 

seu núcleo no campo das pulsões, daquilo que vem não apenas do anterior, mas do 

interior. Ou seja, poder-se-ia supor que há um paradigma dos fenômenos criativos no 

corpo, ele aloca-se nas operações da natureza. O momento crítico, enquanto forma de 

reordenação do corpo, além de ter seu paradigma na natureza, advém e faz parte dela.  

Com referência à ideia do corpo como espaço de alternâncias, é importante 

mencionar a noção de espaço em crise formulada por Petit (2009). A pesquisadora 

argumenta que: 

[...] em algum momento da vida, cada um de nós é um “espaço em 

crise”. Os seres humanos têm, diga-se, uma predisposição originária, 

antropológica, à crise: nascendo prematuros, nós somos marcados por 

uma fragilidade cujos vestígios permanecem ao longo da vida. Porém, 

saídas nos são oferecidas para que não sejamos atingidos pelos 

componentes destrutivos daquilo com que somos confrontados. (p. 33) 

Os reordenamentos consolidam-se como tentativas do corpo em integrar, ou 

melhor, em renovar as relações entre as forças que o estruturaram e o reorganizam: 

renovação dos processos de proteção.  

Surge, então, a tentativa de reorganização dos conteúdos do corpo. Quando algo 

da ordem do excesso acomete o corpo, desdobram-se enigmáticas operações visando 

uma dietética daquilo que irrompe transbordando seus liames. Na ultrapassagem do 

momento crítico, simultaneamente, se excitam e reativam operações, deslocamentos e 

transformações são gerados e se liberam confrontos; desenvolvem-se trabalhos de 

reordenamento, tentativas de reorganização e formas de renovação. 

Derivados de doença ou acidente, nos distúrbios orgânicos algo “deixa-se cair” 

(Ferenczi, 1990, p. 36), entretanto, outra coisa tenta ser preservada ou restabelecida. 

Algo no corpo é consagrado ao restabelecimento: simultaneamente, tumulto e 

reorganização são correspondentes. 
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Berlinck (2008) aprofunda a ideia de uma “criatividade originária” (p. 35) e 

ainda acrescenta que, em decorrência do rompimento do equilíbrio nirvânico – 

provocado pela violência da catástrofe − a humanidade nasce criativa. Assim, a angústia 

surgida nesse momento de rompimento é designada como “tremenda invenção” 

(Berlinck, 2008, p. 34).  

Depois dos rompimentos da catástrofe advêm as tessituras do novo; suturas nos 

liames do corpo. O momento crítico instala-se como período em que a regularidade das 

funções do corpo é acometida, passível de mudanças, mas condição de possibilidade 

para o redesdobramento de “uma espécie de criatividade que parecia fluir de alguma 

glândula mágica” (Gleick, 1991, p. 157). 

Bertalanffy (2008) também compartilha dessa ideia, sustentando que “pode-se, 

com razão, pôr em dúvida se o homem é um animal racional, mas certamente é de todo 

um ser criador e dominador de símbolos” (p. 274). O humano possui uma herança 

criativa, a criatividade originária aprofundada por Berlinck dá conta disso.  

Advinda da catástrofe glacial, do rompimento do equilíbrio nirvânico, a natureza 

criativa do humano está se desdobrando como sucessão de passagens maturativas
31

 no 

sentido de perturbar, e, simultaneamente, renovar deslocamentos, transições, 

transformações e inovações.  

Já que o corpo é um sistema complexo, o que advém nele e dele, também o é. O 

que nele se produz, possui predisposição à inovação, predisposição no sentido de força e 

energia para agir. Nesse sentido Gleick (1991) sugere que sistemas complicados podem 

produzir “tipos de padrões inesperados” (p. 167). É o inesperado o que constantemente 

surge no corpo. 

                                                             
31 Conceito introduzido por Nicolas Abraham (1995, p. 112) aqui tomado para dar conta de uma passagem que na sua 

consolidação cinge um amadurecimento, ou seja, a transformação de algo do primitivo em algo diferente.   
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A passagem da postura quadrúpede para a bípede, o uso da mão  − não mais para 

se apoiar, mas para prender (ou seja, unir e ligar) − o surgimento da família etc., 

consolidaram-se como condições de possibilidade de formas de organização (muscular e 

social) abrindo vias para a criatividade. Formas essas que na sua origem foram 

inesperadas e surpreendentes transições de inovação.  

Miticamente, a passagem (expulsão) do primeiro casal humano − a saída do 

paraíso para entrar na terra − faz supor que um dos elementos que impelem à 

criatividade é o ímpeto de unir e saber.  O primeiro casal humano foi proibido de saber, 

então, deixaram-se cair (ser expulsos) do paraíso para experimentar o sabor, o prazer e a 

busca de conhecimento. 

No mesmo sentido, mas fazendo referência a outro acontecimento, Ferenczi 

(2011) afirma que “as calamidades da era glacial forjaram outrora a primeira sociedade 

familiar e religiosa, base de toda a evolução ulterior” (p. 283-284). O laço familiar, 

social e, portanto simbólico, possui igualmente força de renovação. A unificação da 

família foi também uma das operações criativas frente à catástrofe.  

Em relação à família-doença, Foucault (2013) introduz a ideia de que: “Em 

família, a doença está em estado de ‘natureza’, isto é, em conformidade com sua 

natureza e livremente oferecida às forças regeneradoras da natureza.” (p. 42). Ou seja, o 

familiar é a natureza da doença. Eis o traço primordial e arcaico que perpassa o 

transgeracional
32

 e trans-histórico.  

Da tribo, passando pela família, chega-se ao civilizado. Depois da catástrofe, a 

família se instituiu criativamente como forma de preservação da espécie e vínculo 

social. Há, no laço familiar, além de uma força doadora de vida, uma semente de 

preservação e procriação.  

                                                             
32 Nesse sentido Figueiredo (2014) aponta que “pertencemos, enfim, a uma espécie em que a natureza exige um 
suplemento para se realizar: a cultura. Para nós, experimentar o presente exige o passado e o futuro, não apenas os 

nossos, mas os de outras gerações”. 
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Atrelado a isso tudo, aprofundando no estudo de uma “fantasia filogenética” 

sobre as origens evolutivas das neuroses, da perversão e das psicoses, destacando 

argumentos freudianos, Berlinck (2008) profere que: 

[...] aquilo que é hoje uma neurose foi no passado uma resposta 

criativa para ameaças à sobrevivência da espécie vindas do exterior, 

está implícito um mito da origem da palavra, já que a capacidade 

humana em falar só foi desenvolvida em função da necessidade do 

controle da natalidade em virtude da escassez de recursos produzida 

por distúrbios glaciais.  (p. 243)  

Berlinck liga os elementos centrais das ideias que aqui estão sendo estudadas. 

Salienta-se o pressuposto de que o reordenamento capaz de gerar transformações e 

desdobrar criatividade – no corpo e no seu entorno – germina filogeneticamente.   

Na potência criativa do corpo há uma semente filogenética, ontogenética e 

simbólica, que em determinado momento ocupará o lugar onde germinará produzindo 

mutações.  

Sendo assim, a vida é uma constelação de passagens através de momentos que 

vão tecendo história. Os movimentos do momento crítico tendem a desfazer ataduras e 

tecer histórias: renovações nascendo e se reescrevendo através da passagem de intensas 

alternâncias e tumultuados momentos. 

O trans-histórico
33

 está atual e atuantemente se desenvolvendo nos processos do 

corpo; assim, o criativo pode se descobrir, advir no fim do momento crítico ou ser seu 

duplo. Ou seja, o crítico tem possibilidade para funcionar tanto simultânea como 

alternadamente com o criativo.  

Momentos críticos balizam a evolução; permitem uma expansão das 

possibilidades adaptativas do homem; ao mesmo tempo em que acometem o corpo, 

revigoram a geração do criativo. Isso significa que há uma tendência além de 

                                                             
33 No sentido do que Freud refere tanto em “Psicologia das massas e análise do Eu” quanto em “Totem e tabu” sobre 
a tese de que o inconsciente é, em parte, constituído pela transmissão das formações e dos processos psíquicos 

gerados geração após geração.  
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adaptativa, evolutiva: algo se instala não só para se reordenar senão pulsando para 

evoluir.  

 

3.3 O crítico gira e faz girar 

A imagem que aparece para refletir sobre o processo de reordenamento do corpo 

é a de uma espiral, movimento fazendo círculo
34

, um processo que se desdobra como 

roda-viva. Há muitos recursos que podem servir como exemplo: na letra de uma canção, 

Chico Buarque de Holanda (1967) faz metáfora do movimento arrasador de uma roda-

viva. Um trecho dessa música entoa: 

Tem dias que a gente se sente − Como quem partiu ou morreu − A 

gente estancou de repente − Ou foi o mundo então que cresceu – A 

gente quer ter voz ativa − No nosso destino mandar − Mas eis que 

chega a roda-viva − E carrega o destino pra lá [...] 

No ensaio intitulado “O diabo do Paderewsky”, Ribeiro (1924) diz: “Assim 

projetado de um a outro extremo, vivi instantes inesquecíveis, que me afligiam e 

rejubilavam, como se eu passasse constantemente da treva amarga, à luz redentora” (p. 

36). 

Trazem-se os exemplos precedentes na tentativa de figurar a força impetuosa 

que opera durante a passagem do momento crítico. Tal força parece produzir um 

movimento girante e rude, mas não destrutivo senão agitador: revolucionário. 

Será que a vida responde a movimentos circulares? O homem surge a partir de 

um movimento de giração? Não linear, mas anelado
35

: “transformando-se de sujeito em 

objeto e de objeto em sujeito por um processo circular instantâneo, ou melhor, eterno” 

(Bergson, 2005, p. 350). 

                                                             
34 Termo empregado por Bergson (2005, p. 350) aprofundando conjeturas interessantíssimas em torno da noção de 
pensamento.  
35 No sentido duplo da palavra; do substantivo, aro e do verbo, desejar. 
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No Dicionário de sentenças latinas e gregas, Tosi (2010), a partir da expressão 

“Quando a roda está girando, ora é uma parte que fica em cima, ora é outra” (p. 366), 

apoia a ideia da imagem que aqui se quer trazer. Ele ainda explica que tal sentença 

“indica a inconstância do destino humano e as inevitáveis alternâncias de momentos 

felizes com momentos cheios de dor e sofrimento” (p. 366). Além disso, o autor 

também destaca a “imagem da roda, análoga à do ciclo” (p. 366). 

Supõe-se, então, o momento crítico como uma reviravolta. O momento crítico é 

movimento em roda-viva. Nele exacerba-se um movimento fazendo círculo como que 

girando em roda de alternâncias e passagens. Dentro de um sistema de sucessões entre 

degradações e criações, no momento crítico algo se alterna entre pequenas mortes e 

breves nascimentos.  

Um pequeno redemoinho é a imagem do sujeito sentindo-se dinamizado, ou seja, 

sentindo-se em estado desejante, enuncia Dolto (1984) para destacar que “a imagem 

dinâmica é sempre a de um desejo em busca de um novo objeto” (p. 45).  

O momento crítico – ainda com as suas vicissitudes – é a ocasião, interrupção, 

tempo, pretexto para ditar no corpo, além de um reordenamento, o movimento 

peristáltico de avançar por sucessivas ondas de relaxamento e contração. Ação de ir e 

estar em direção ao novo.  

O propósito do momento crítico é propiciar o desdobramento de algo como uma 

espiral virtuosa (Mezan, 2011, p. 322) na qual, mais de que uma forma de “antídoto 

para os eventuais fracassos” (p. 323), trata de impelir à união do herdado com a busca 

do novo, fazendo das perdas uma possibilidade de experiência e dos ganhos algo sólido 

e duradouro. 

Contudo, durante o momento crítico no corpo, algumas vezes as renovações e 

reordenamentos desdobram-se através de meios radicais (opacos e lesivos), pois as 
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determinações do inconsciente nos distúrbios do corpo são sempre enigmáticas; 

imprevisíveis seus destinos, opacas suas manifestações.  

Quanto à radicalidade de algumas das funções regradas pela linguagem do 

corpo, François Jacob (1970), no trabalho intitulado A lógica da vida, afirma que:  

[...] é sempre a lógica, a individualidade e a finalidade do organismo 

que regem seus componentes e seus sistemas de comunicação. Mas na 

rede que coordena um conjunto de atividades químicas tão complexo 

quanto um mamífero existem momentos em que ocorrem erros ou 

falsas manobras. Algumas são sem gravidade, outras não. (p. 312)  

Groddeck (1964) aponta que:  

O homem e o mundo que o homem cria para si – o único mundo que 

conhecemos é o mundo humanizado – exigem ritmo e compasso e 

harmonia e todos os acontecimentos aparentemente arrítmicos, 

descompassados e inarmônicos contêm em si mesmos a compulsão 

para a harmonia rítmica e cadenciada. (p. 136-137) 

Entre muitas outras considerações, a partir das ponderações de Jacob e 

Groddeck, supõe-se um senso criterioso que prevalece no crítico, denunciando o espaço 

que deve ser reordenado, demarcando a dimensão que deve ser transformada e a 

mudança que deve ser feita.  

Já que o crítico visa o devir do criativo, a instância do supereu tem influencia 

determinante. É ali onde grande parte dos imperativos críticos pode estar sendo tramada. 

Gestando-se nas camadas do supereu, o crítico dirige-se a desdobrar mudanças a favor 

de consignas criativas (por vezes radicais). 

Durante os desdobramentos do momento crítico, a resposta do corpo pode 

ocorrer radicalmente, tornando-se destrutiva. Como sugerido no processo de 

autotomia
36

, o corpo possui, além da sua tendência à unidade, potente força separatista; 

pode deixar cair ou deixar-se cair.  

                                                             
36 A partir de um modelo biológico em Thalassa. Ensaio sobre a teoria da genitalidade, Ferenczi (1990, p. 36) 
assinala que a autotomia consiste no seguinte: o animal desprende de seu corpo, ou seja, “deixa cair” literalmente, por 
meio de movimentos musculares específicos, aqueles órgãos que estiverem submetidos a uma irritação 

excessivamente intensa ou que, de algum modo, o façam sofrer.    
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Com referência à força desligante, Rosenberg (2003) admite que “o objetivo 

final da pulsão de morte é a destruição da vida” e acrescenta que tal objetivo “só pode 

ser realizado passo a passo e pela desconstrução (quebra das relações...) das unidades 

construídas pela pulsão de vida” (p. 181).   

Nesse peristaltismo do que se passa no corpo, na sucessão de alternâncias dos 

fenômenos de confronto que no corpo se espalham, enquanto Rosenberg (2003) teoriza 

sobre a quebra de relações (p. 181), Bergson (2005) se aprofunda no estudo de um 

princípio vital (p. 245), salientando que tal princípio desenvolve função de reparar “a 

todo instante os erros cometidos, corrigiria o efeito das distrações, recolocaria as coisas 

no lugar” (p. 245). Assim também, tanto a quebra de relações quanto um princípio vital, 

interagem correspondendo-se.  

Ribeiro (1924) descreve aquilo que quebra, assim como aquilo que tende à 

geração de uniões, dizendo: “Cada coisa que morre é um ritmo que se destrói; tudo o 

que nasce é um ritmo que se cria” (p. 23). Contudo, o corpo vive, funciona e se organiza 

a partir dessa sucessão e alternância entre rupturas e anelados. 

 

3.4 Ritmo continuum 

  Tudo é ao mesmo tempo sucessivo e simultâneo. 
Fléxa Ribeiro, 1924. 

Frias (2004) sugere que tanto para Hipócrates como para Alcméon de Crotona “a 

saúde depende da igualdade entre as potências constitutivas do corpo, e a doença do 

predomínio de uma delas sobre as demais” (p. 57). Levando em conta o preceito 

anterior, distúrbios no funcionamento dos órgãos configuram-se como manifestação de 

um desbalanço na distribuição da intensidade das forças em conflito. Desbalanço que 

evidencia a irrupção do andamento ritmado do corpo. 
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O ritmo, para Nicolas Abraham (1995) “aparece como uma sucessão de 

emergências, produzindo-se a intervalos mais ou menos regulares e de maneira mais ou 

menos repetitiva” (p. 87). Para Ribeiro (1924) o ritmo “é a expressão do movimento, o 

sinal da sucessão, princípio absoluto da vida” (p. 17). Os autores salientam a sucessão, 

algo que vai se unindo. Na descontinuação de movimento, na fixação e espalhamento do 

silêncio opaco, o corpo apaga-se.  

Destaca-se a importância da ideia de uma alternância, ambivalência, polaridade; 

pode-se dizer de uma intermitência pulsante, constitutiva e constituinte no humano. Seja 

qual for a intensidade do confronto entre as polaridades do corpo, as possibilidades de 

atingir uma evolução criadora e de fazer continuum dentro de um sistema que tende à 

renovação, são naturais e mantêm-se constantes. Eis o corpo, um sistema de e em 

renovação constante. Um continuum no qual o novo se ergue.  

Pensando o corpo como sistema, parte-se do atribuído por Bertalanffy (2008) que 

define sistema como “uma ordem dinâmica de partes e processos em mútua interação” 

(p. 264). Além disso, o autor acrescenta que um sistema é capaz de “dispensar 

potenciais existentes ou ‘tensões’ na atividade espontânea ou em resposta a estímulos 

libertadores” (p. 265).   

Canguilhem (2005) salienta a existência de “um conjunto de dispositivos ou de 

mecanismos de regulação” (p. 77). Sobre os momentos críticos, o precedente permite 

compreendê-los como significativos intervalos na constante regulação em continuum do 

sistema que o corpo integra. Supõe-se que a alternância entre as forças do corpo 

anelam-se numa sucessão que mantém constante o processo de regulação, reordenando  

− momento após momento − o paradigma criativo nele fecundo.  

O paralelo do impulso vital pode ser pensado a partir da hipótese formulada por 

Ferenczi (1990) no ensaio sobre a teoria da genitalidade. Ferenczi afirma que “desde o 
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nascimento, o homem é dominado por uma tendência regressiva permanente que visa o 

restabelecimento da situação intrauterina” (p. 26).  

Para Groddeck (1966) “toda doença é uma regressão à infância, à fase de recém-

nascido, ou até à vida intrauterina, devendo-se levar em conta novamente a satisfação 

do desejo de estar sob os cuidados da mãe” (p. 80).  

De acordo com essa concepção, tal “desejo primitivo” (Ferenczi, 1990, p. 26) é a 

tradução da força que se contrapõe ao advento do novo, eis aqui o paradoxo: esse 

confronto é o que mantém as condições homotermas do corpo. O ritmo do corpo, 

fazendo círculo, numa valsa pulsional, move-se regressiva e progressivamente. 

Num interessante trabalho intitulado “Abram alguns cadáveres” Foucault (2013a), 

analisando o olhar de superfície sobre cadáveres durante os séculos XVII e XVIII, 

pondera que o cadáver é “duplamente enganador, pois aos fenômenos que a morte 

interrompe acrescentam-se os que ela provoca e deposita nos órgãos em um tempo que 

lhe é próprio” (p. 147). O filósofo destaca, ainda, que os fenômenos de recesso ou de 

desaparecimento constituem uma interrupção dos movimentos naturais (pulsação do 

coração, derrame da linfa, respiração) determinando efeitos que não são fáceis de 

separar dos elementos mórbidos. 

Esse argumento é trazido para salientar a dimensão irruptiva da morte, o que, 

nessa condição de irrupção, destaca a ideia daquilo em continuum no corpo. Continuum 

que no caso dos distúrbios orgânicos é severamente acometido, pois o núcleo funcional 

a partir do qual o corpo se regula − mantendo movimento e ritmo constante – recebe o 

anúncio de uma reviravolta prestes a decretar repouso.  

Nesse sentido, Golse e Desjardins (2005) admitem que “o movimento só pode ser 

percebido por co-modalidade ritmada” (p. 23). Salientam ainda, que  

Cada modalidade sensorial é ritmada com as pulsações variáveis, mas 

a co-modalidade só pode se organizar se, e somente se, cada 
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modalidade sensorial reconhece uma organização rítmica compatível 

com as demais modalidades sensoriais, compatibilidade que, sem 

dúvida, não é dada de início, mas que é fruto de uma harmonização 

progressiva das interações. (p. 24) 

Lembre-se aqui o que dito foi por Rocha (2003) “não da repetição do mesmo, 

mas da repetição do diferente” (p. 91). Reconhecendo a natureza repetitiva do ritmo, 

não cabe nem negá-la nem apagá-la, mas transformá-la, usando-a como recurso criativo 

do diferente e novo. 

Então, o repetitivo pode construir, por exemplo, uma bela obra musical. Bolero, 

de Maurice Ravel, é uma mostra disso. Obra musical de um único movimento, de ritmo 

invariável e melodia repetitiva com uma leve sensação de mudança. Série de repetições 

pulsantes que introduzem apenas pouquíssimas variações.  

Bolero, de Maurice Ravel, anda, cresce progressivo, repetindo e introduzindo o 

diferente. Time lapse, de Michael Nyman, parece outro bom exemplo do repetitivo que 

vai circundando o diferente, incorporando-o, e assim, num sopro pulsante, vivencia-se a 

aparição do diferente. 

A alocação do que acomete o corpo também congrega dois atravessamentos: o 

estrangeiro que vem de fora ou o familiar que irrita desde dentro. Mesmo assim, num 

momento crítico, o tumulto sucessivo nas formas de reordenação do corpo 

(desdobrando harmonização ou minguamento) coloca-o em andamento, fazendo dele 

cenário de trabalhos. Esforço que almeja vigorar o espaço onde o novo possa se revelar.  

Nesse sentido, com relação ao que vem de “fora” Freud (1930) enuncia que “é 

dado pelas frequentes, variadas, inevitáveis sensações de dor e desprazer que, em sua 

limitada vigência, o princípio do prazer busca eliminar e evitar” (p. 18). Ainda 

acrescenta que “alguns tormentos que se pretende expulsar revelam-se como 

inseparáveis do Eu, de procedência interna” (p. 18-19). 
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A ideia de que um processo de reordenação vai se desdobrando sucessivamente 

no corpo poderia ser homologada à ideia proposta por Freud (1917) referente à 

transitoriedade, na qual todo momento (crítico ou estético) é apenas um movimento no 

ritmo andante da vida. 

Assim, os processos de renovação e invenção do corpo atrelam-se às sucessões e 

alternâncias entre momentos de rupturas e momentos de criação. As formas patológicas 

ou extremas desses momentos são o que se poderia reconhecer como um desbalanço 

energético através de fixações ou excessos.  

Enigma, opacidade e paradoxo convocam à observação, porém a verdadeira 

causa do pathos continuará sempre ininteligível. Ainda quando opera acometendo o 

corpo, os momentos críticos constituem-se como pretexto de reordenação; uma 

transformação que visa à evolução criativa – ou criadora, como proposto por Bergson.  

As pulsões operam de modo inusitado, pouco ou nada previsível e sempre 

surpreendente. Eis o próprio núcleo do criativo. Nesse sentido, as transformações 

criativas estariam atreladas ao que Bergson (2005) descreve como “fatos de criação 

orgânica”. Diz ele: 

[...] os fenômenos vitais propriamente ditos, ou fatos de criação 

orgânica, quando os analisamos, abrem-nos a perspectiva de um 

progresso ao infinito: de onde se pode inferir que causas e elementos 

múltiplos são aqui apenas vistas do espírito empenhando-se numa 

imitação indefinidamente aproximada da operação da natureza, ao 

passo que a operação imitada é um ato indivisível. (p. 246)  

O momento crítico abrange uma tentativa do corpo de integrar, ou melhor, de 

recriar uma espécie de aliança entre as forças que o regulam. Um intuito por consolidar 

os excessos, temperar a intensidade entre as forças opositoras. Ali onde se desencadeia 

um embate, operará um trabalho psíquico de reordenamento e preservação: reintegração 

harmoniosa das forças em confronto. 



102 
 

Sendo assim, supõe-se que no momento crítico há um encadeamento de 

situações; diga-se de crise ou de catástrofe. Crise, segundo Ávila (2011), é “uma 

expressão do pathos” (p. 3). Trata-se de uma repetição, porém, Rocha (2003) destaca 

que é uma repetição que “recupera, renova e restaura o que se repete” (p. 91), ou seja, 

da repetição indo ao encontro do diferente.  

Porém, a repetição também faz parte das predisposições das quais o homem é 

herdeiro. Faz parte das possibilidades para procurar o novo e ir ao encontro da 

diferenciação. Berlinck (2008) refere-se à repetição como “o mecanismo herdado que 

produz angústia automaticamente, sem levar em consideração o que está ocorrendo no 

exterior” (p. 34).  

Em “O inquietante” (Freud, 1919) lê-se a ideia do “constante retorno do mesmo” 

(p. 351), assim como de um afeto cuja natureza poderia ser descrita como 

transgeracional. Nesse sentido, ao aprofundar no tema do duplo, Freud (1919) esboça a 

ideia de algo que se repete por “várias gerações sucessivas” (p. 351). Ou seja, a 

repetição é também sucessiva e transgeracional.  

Quando o corpo é acometido por doença ou acidente, as respostas são formas 

aprimoradas de repetições decorrentes da ultrapassagem de momentos críticos 

anteriores, transgeracionais, primordiais, herdados, familiares e estrangeiros. 

Contudo, destaca-se que nos distúrbios orgânicos que aparecem no momento 

crítico desdobra-se no corpo um arritmo
37

, algo como um ritmo cruzado
38

. Momento 

fora do ritmo, mas capaz de gerar reordenamentos e atingir novos equilíbrios. Ou seja, 

de restabelecer acordes, regularizar compassos e reestruturar as harmonias no corpo.  

No trabalho com pacientes atravessando um momento crítico, trata-se de acordar 

o corpo, no sentido de acorde proposto por Groddeck (1964, p. 136) em que “Acorde é 

                                                             
37 Termo empregado por Ribeiro (1924, p. 22) para se referir àquilo que está à margem da vida e que existe apenas 
nos solavancos dos descompassos.   
38 Padrão caracterizado por ritmos diversos executados de forma simultânea (Dourado, 2004). 
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derivado da palavra cor = coração, e significa originariamente o concurso harmônico 

entre o coração da mãe e o do filho”. Trata-se de trabalhar na recomposição da valsa do 

corpo. 

Faz-se referência a uma valsa na representação de uma unidade na qual três 

tempos estão agrupados em porções amenizadas. Então, recompor a valsa do corpo faz 

alusão ao trabalho de “conjugação entre masculino, feminino e infantil” (Groddeck, 

1964, p. 136) acometida durante o momento crítico. Como isso pode ser feito? O corpo 

sabe.  

Na forma de doença ou de distúrbios decorrentes de acidente, o excesso que 

atravessa o corpo é de qualidade bidirecional. Isso quer dizer que, como ponderado por 

Hanns (1999, p. 126) perigos externos de superestimulação devem ser diferenciados do 

perigo interno advindo do excesso de ativação pulsional. De dentro para fora ou de fora 

para dentro, o corpo é bidirecionalmente suscetível ao atravessamento de 

acometimentos.  

O momento crítico não só almeja fins paradoxais atravessando meios turvos; tem 

também trajetória dupla, pois irrompe interna ou externamente alterando o 

funcionamento e ritmo do corpo.  

Pensa-se num atrelamento àquilo proposto por Freud (1919) na dialética binária 

entre heimlich e unheimlich, pois o momento crítico é fronteiriço, limiar entre o que, 

interior ou exteriormente, acomete o corpo.  

Por vezes, uma excitação externa pode provocar a reanimação de um confronto 

pulsional ou, por algumas outras, uma tensão interna pode ultrapassar os diques de 

contensão e revelar uma oposição extrema. Assim, durante o momento crítico no corpo 

manifestam-se turbulências conhecidas ou não experimentadas, familiares ou 
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estrangeiras, advindas das camadas mais profundas do inconsciente ou decorrentes de 

um curto-circuito na conexão entre o próprio e o alheio.  

De um lado, algo heimlich, algo próprio ao psiquismo desencadeia irritações ou 

inflamações e, de outro, algo unheimlich arremete provocando mudanças. Freud (1919) 

aportou que “a palavra heimlich ostenta, entre suas várias nuances de significado, 

também uma na qual coincide com o seu oposto, unheimlich. O que é heimlich vem a 

ser unheimlich” (p. 337).  

Possivelmente retomando o conteúdo dessa ideia freudiana, Fernando Ulloa 

(1998) admite uma “condição estrangeira de todo humano recém-nascido” e propõe que 

“apoderar-se do próprio” (p. 165) haverá de ser atingido após percorrer um trajeto.  

Segundo Ulloa (1998), “há uma estrangeiridade original do sujeito com respeito 

a si mesmo” (p. 166). Dessa conjunção entre a ideia de uma “estrangeiridade original” 

(p. 166) e da “criatividade originária” (Berlinck, 2008, p. 35), propõe-se que no 

momento crítico, um ritmo sucessivo no retorno do mesmo e no surgimento do novo 

configura o compasso plurivalente da natureza reordenadora do corpo.  

A conjuntura que se tece no ritmo entre um “sucessivo movimento” atrelado a 

algo em “constante advir” dá pauta para extrapolar a referida condição estrangeira e 

criativa cingida no momento crítico e, assim, sustentar as conjeturas que aqui estão em 

arguição.  

Para Ribeiro (1924) tudo o que é novo refere-se àquilo que: 

[...] nos obriga a uma nova elaboração mental, tanto quanto penosa; e, 

depois, temos de formar nova cadeia de associações de ideias; 

devemos revisar as nossas anteriores impressões, que já pareciam ter 

atingido ao máximo do conhecimento... e também necessitamos 

afadigar-nos para, pelo esforço de surpreender diversas e estrangeiras 

relações, atingirmos as inéditas descobertas de nós mesmos. (p. 54)  

Ou seja, defrontar-se com o novo é descobrir a unidade em nós criada a partir do 

primordial e do estrangeiro; constelação paradoxal, mas constituinte daquela força que 
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pulsa para criar e para inovar. Nesse sentido Ribeiro (1924) também sublinha que “Se 

mergulharmos mais profundamente na inquirição da gênese do sentimento estético, 

iremos encontrar sua origem germinante na origem da espécie” (p. 17).  

Pensa-se no sentimento estético como aquilo ligado à força criativa inerente ao 

humano. Isso, partindo do ponderado por Freud (1919), que: “a estética não é limitada à 

teoria do belo, mas definida como teoria das qualidades de nosso sentir” (p. 329). 

Assim, o sentimento estético cinge tanto o belo quanto o que produz horror e dor: 

núcleo da potência criativa do momento crítico. 

 

3.5 Aguardando o advento do diferente 

Est quoque cunctarum novitas carissimas rerum 

La novedad es también la más deliciosa de todas las cosas 

Ovídio  

 

Elaborar a passagem através de dor e doença não se consegue sem lesão ou 

gasto. Aguardar a ultrapassagem do momento crítico, descobrindo e compreendendo 

nisso sua dimensão vital, só com perdas e desesperos. Tal, apenas seria possível se fosse 

incorporada a fórmula (mágica) de manter a harmonização do sistema. Para isso, as vias 

resultam desconhecidas.  

Groddeck (1970) defende que “a cura não pode vir de fora, o organismo cura 

autocraticamente de acordo com suas próprias leis” (p. 140). Com esse argumento 

Groddeck realça uma ideia fundamental: distúrbios orgânicos aparecem também como 

via enigmática para o corpo se curar de um desbalanço em si mesmo.  

Nesse fenômeno, impõem-se as determinações do Isso no sentido daquilo que 

“dirige tudo, também os recalques, e usa-o, hoje para uma finalidade e amanhã para 

outra, e ocasionalmente, com frequência, com muita frequência mesmo, para fazer o ser 

humano adoecer. Por que o faz, como o faz, isso ninguém sabe” (Groddeck, 1970, p. 

178). 
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Se a cura brota pelas próprias leis do corpo, então se esboça que o trabalho 

clínico envolve uma função de espera. Em primeira instância, esperar parece algo 

simples, porém, tratando-se de acometimentos no corpo num momento crítico, isso não 

é verdade. 

Esperar não parece trabalho, embora o seja. Esperar é uma ação complexa e 

árdua conjugando desesperos e grandes descargas de energia. Esperar a passagem do 

momento crítico exige colocar em andamento as mais maturativas respostas. “Quando 

se espera, olha-se para o que ainda virá” (Rocha, 2003, p. 91).  

Isso também faz parte da função renovadora do “trabalho com os olhos” 

(Navarro, 1996, p. 30). Neste trabalho busca-se vislumbrar as formas e condições do 

que está por vir, aproximando-se e se afastando, olhando de perto e de longe os meios 

de transformação e refletindo experiência.  

Ou, como destaca Fédida (1996) aludindo ao manuscrito freudiano de 1915, 

trata-se de numa “Visão de conjunto”, “abrir [...] para o longínquo” (p. 213). Assim, 

esperar requer debruçar-se sobre as manifestações turvas e paradoxais do psiquismo, 

buscando para reconhecer o núcleo criativo do momento crítico do corpo. 

Foucault (2013a) reflete que o médico dos séculos XVII e XVIII “olhava de 

longe, observando apenas as marcas superficiais e imediatamente visíveis” (p. 150). 

Tempos depois, na clínica do hospital com pacientes em momento crítico, o trabalho 

com os olhos supõe um olhar conjuntivo e de conjunto.  

Diferente do olhar médico daquele tempo, o olhar que se debruça sobre as 

manifestações do inconsciente, se dirige não só às superfícies, mas às profundezas, não 

só às formas visíveis, como também às opacidades. Ali onde um paradoxo é 

reconhecido, entrelaça-se uma manifestação do inconsciente que poderia abrir vias para 

enxergar mais outro(s) paradoxo(s).  
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Referindo-se especificamente à doença, Foucault (2013a) enuncia que:  

[...] é um conjunto de formas e deformações, figuras, acidentes, 

elementos deslocados, destruídos ou modificados que se encadeiam 

uns com os outros, segundo uma geografia que se pode seguir passo a 

passo. Não é mais uma espécie patológica inserindo-se no corpo, onde 

é possível; é o próprio corpo tornando-se doente. (p. 150) 

Então não se fala de doença, mas de movimentos e transformações no continuum 

do corpo. Cabe esclarecer que Foucault (2013a) está se referindo ao olhar de superfície 

na experiência anatomoclínica dos séculos XVII e XVIII sobre as doenças do corpo. 

Contudo, a citação precedente permite constatar que há mudanças suscetíveis de 

aparecer em forma de distúrbios orgânicos advindas do interior do corpo.  

Importante também é o fato dessas transformações se encadearem segundo uma 

“geografia” que “se pode seguir passo a passo”. Porém, no mundo psíquico não há uma 

geografia que possa se seguir passo a passo, mas uma linguagem que pode ser lida; um 

texto que pode ser narrado e editado.  

No lugar de uma “geografia”, Dolto (1984) introduz a ideia de uma “arquitetura 

relacional [...] centrada pelos lugares erógenos de prazer (em particular os buracos do 

corpo, mas não apenas isso), os quais são sempre articulados com um lugar funcional” 

(p. 40). 

Assim, não se trata de ir atrás das manifestações do inconsciente – como que 

mergulhando num mapeamento dos sintomas −, mas de se dispor ao surpreendente, 

aguardar pelo novo, observar em espera ativa pela brotação das naturais e criativas 

transformações do corpo.  

A função do olhar é fundamental tanto no homem quanto na clínica. Olhar 

envolve um processo complexo e elaborado: a união de diferentes elementos (reais, 

simbólicos e imaginários), além de uma passagem (da especificidade da visão às 

elaborações do olhar). Para salientar a importância do olhar, Navarro (1996) aponta que:  
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A chegada à aquisição da postura ereta amadurece a função visual do 

ser humano (animal óptico, porque um terço de suas fibras nervosas 

pertencem aos olhos!), permitindo-lhe a rotação intencional dos olhos 

e, assim, a integração do espaço-tempo. Essa integração se realiza no 

nível do eu (ou seja, do corpo, pois, como observava Nietzsche, o eu é 

o nosso corpo!). (p. 30) 

O conjunto visão-olhar constitui um desdobramento e aprimoramento de 

elaborações desde os tempos mais arcaicos da humanidade, assim como desde as fases 

mais primárias do desenvolvimento embrionário. Desde antes do nascimento já se vem 

tecendo as fibras nervosas que dispõem a capacidade visual como precedente para a 

instauração do olhar. Porém, não é seu fundamento. 

A visão nem sempre é indispensável para o olhar. Prescindindo da visão e 

partindo de outras vias – não só sensórias, mas psíquicas – o homem é capaz de olhar. 

Mais outro paradigma filo e ontogenético na tecelagem de soluções criativas que o 

homem possui.  

Olhar não é apenas ver, envolve memória e pensamento; por conta disso fala-se 

de um trabalho com os olhos. Trata-se de uma forma de repetição do registro filo-

ontogenético do desenvolvimento da visão: criando laços, tecendo conexões, buscando 

vislumbrar o novo, a diferença e o estrangeiro. Ou seja, naquilo que se repete enxergar o 

que introduz diferença.   

O “trabalho com os olhos” poderia associar-se ao que Heidegger (1957) pondera 

sobre a “er-augnen”, o que quer dizer, “descobrir com o olhar, despertar com o olhar, 

apropriar” (p. 63). Ou no sentido do trabalho “que é capaz de theorein”, ou seja, de 

“olhar para algo e envolver e fixar com o olhar aquilo que perscruta” (Heidegger, 1957, 

p. 29).  

Tanto durante o tratamento clínico quanto na sondagem teórica sobre o momento 

crítico, aquilo que se perscruta versa sobre o soberano saber do corpo, sobre seu 
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imperativo determinismo gestado nas camadas do desejo e, por isso, impenetrável à 

vontade ou controle racional. 

O trabalho do clínico visa, então, o reforço e rememoração do saber do corpo. 

Observar e dispor-se à escuta do saber do corpo, apontar as direções da cura por ele 

andadas. Já o trabalho do paciente consiste, como postulam Magtaz e Berlinck (2012) 

numa elaboração a posteriori da “agitação dos sistemas de pensamento” (p. 75) gerada a 

partir da escuta da fala do clínico. Escuta e elaboração que o paciente vai tecendo 

intertransferencialmente.  

Sendo assim, no momento crítico, trata-se de observar e esperar. É estar à 

disposição no momento em que o novo tenha acumulado a força de manifestação 

necessária para desdobrar movimento, mudanças e pensamento.   

Pontalis (2005) define pensamento “no sentido de um movimento que efetua 

ligações sobre o que ele não é, está como que enquistado num corpo inerte” (p. 237). 

Num corpo inerte, o dinâmico perde vitalidade; assim, o pensamento necessita de certas 

condições para se articular e circular, condições que podem ser reproduzidas na 

“comunicação interterapêutica” (Fédida, 1989, p. 110)
39

. 

Levando isso em conta, o momento crítico tem a qualidade de constituir-se como 

espaço e tempo em que se põem em marcha trabalhos de pensamento. Isso significa que 

o crítico é analítico associativo e, por conta disso, condição de possibilidade para o 

pensamento criativo.  

Acometendo a ordem do corpo, no momento crítico atravessam-se vias que 

poderiam levar a mudanças nas formas fixas ou repetitivas do pensamento. Retomando 

                                                             
39  Fédida (1989) associa tal forma de comunicação numa colaboração terapêutica pelo engajamento de 
responsabilidade inserida no que ele designa de “rede intratransferencial da comunicação” (p. 116). Aqui se salienta 
tal forma de colaboração para designar o trabalho conjuntivo entre clínico e paciente no tratamento do momento 

crítico.   
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o dito por Bergson (2005) “por degradações crescentes, obteremos atributos cada vez 

mais especiais” (p. 351). 

Manifestações violentas no corpo poderiam ser desencadeadas por conta de um 

minguamento ou empobrecimento nas possibilidades de articular palavras capazes de 

reconhecer, bordear e apalavrar o horror. A amnésia e a cegueira de Gisela, assim como 

a dor que Tristan sentia, mostram o primeiro estágio (no qual o horror é inefável) de tal 

fenômeno. Porém, revela-se também a surpreendente força de renovação do corpo, 

assim como a harmonização que a tendência à criação de ligações é capaz de gerar. 

A desordem e os abalos produzidos na passagem do momento crítico impelem 

movimentos e mudanças configurando o paradigma da potencialidade criativa do 

humano; do surgimento da “estrutura do novo” (Abraham, 1995, p. 93). No movimento 

alternante do vivo, momentos críticos advirão produzindo rupturas, mas reanimando 

elaborações criativas.  

Levando isso em consideração, o trabalho na clínica visaria harmonizar 

rompimentos, dar tempo aos silêncios e lugar às pausas, trabalhar com os olhos e 

reconhecer as – por vezes sutis, por outras ruidosas – formas de ressurgimento do 

criativo.  

No momento crítico há um apelo de cuidado e “toda precisão do dizer se funda 

numa disposição da correspondência, da correspondance [...] à escuta do apelo” 

(Heidegger, 1957, p. 35-36). Ou seja, lança-se uma convocação à cura (no sentido de 

atingir e consolidar um novo equilíbrio) em que clínico e paciente dispõem-se à 

observação e à escuta do momento crítico: fala do corpo e invólucro tanto do repousante 

quanto do criativo.  

Assim, na terapéia dos momentos críticos muito há por ser feito, muito deve ser 

acordado levando em consideração a inerente pulsão para a harmonia rítmica e 
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cadenciada das operações do corpo. O trabalho de espera, com os olhos e de renovação 

dos acordes do corpo, constituem uma série de reatuações clínicas terapêutico-

harmonizadoras. 

É interessante sublinhar a importância do crítico como uma das vias na 

consolidação do criativo, mas não a única. Também, não se trata de conceber o criativo 

unilateralmente como inovação positiva, ou como aquilo cuja determinação consiste em 

lidar com o novo, exclusivamente sob formas bem-sucedidas. Convém levar em conta 

que há também formas nas quais uma dimensão negativa pode determinar formas de 

resposta criativa. 

O precedente significa que nem sempre toda solução criativa resulta em uma 

espiral virtuosa; há soluções de talante negativo: as que são consequência do domínio 

da força de repouso ou as que sustentam na vida do paciente, formas de atitude 

desligante como o caso de Carla, ou como “as exceções” (Freud, 1916, p. 256). 

Freud (1916) reflete acerca das “exceções” para se referir à manifestação de um 

tipo de atitude que não havia sido revelada em outras circunstâncias da vida. Eis o que 

outorga o traço de inovação, porém de dimensão negativa. Referente às “exceções”, 

Freud (1916) observa que: 

Quando assim requeremos do doente uma momentânea renúncia a 

uma satisfação de prazer, um sacrifício, a disposição de 

temporariamente aceitar o sofrer em vista de um final melhor, ou 

apenas a decisão de submeter-se a uma necessidade que vale para 

todos, deparamos com certos indivíduos que se opõem a tal exigência 

por um motivo especial. Dizem que já sofreram e renunciaram o 

bastante, que têm direito a serem poupados de outras requisições que 

não se sujeitam mais a qualquer necessidade desagradável, pois são 

exceções e pretendem continuar a sê-lo. (p. 256) 

 

A atitude de exceção frequentemente observada em alguns pacientes durante sua 

passagem pelo momento crítico, assim como as manifestações do domínio da força que 



112 
 

tende ao repouso, traz a ideia de soluções criativas nas quais uma dimensão negativa (de 

talante desligante e afrontoso) prevaleceu. 

O trabalho clínico sobre os momentos críticos do corpo visa, retomando as 

ponderações de Petit (2009): “transformar a agonia em ideia” (p. 34). Eis uma clínica 

atrelada àquilo que possui e impele à renovação e à geração de aptidões rítmicas, 

daquilo que evoca, sugere, relembra, faz pensar, impele deslocamentos e incita 

trabalhos. 

Contudo, os momentos crítico e criativo do corpo correspondem-se num 

compasso em que processos dinâmicos de autorregulação se desdobram. Atingir um 

equilíbrio não se refere a manter uma estabilidade no sentido passivo de termo, mas um 

continuum ritmado e dinâmico.      

O trabalho clínico envolve debruçar-se sobre o momento crítico, espalhar o olhar 

nas superfícies e opacidades do corpo e dispor os sentidos todos ao reconhecimento do 

saber do corpo, das manifestações (nem sempre claras) daquilo que harmoniza a 

regulação viva do vivo. 
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CAPÍTULO 4 

ALGUMAS REFLEXÕES E CONJETURAS METAPSICOLÓGICAS 

 

No painel clínico apresentado no capítulo dois observaram-se situações 

surpreendentes, inusitadas e paradoxais. Levando em consideração tais impressões, 

estudaram-se algumas noções no intuito de aprofundar e compreender alguns elementos 

atrelados e implícitos no que aqui está sendo sondado, sob o título de momentos críticos 

do corpo. As noções de pulsão, corpo, transferência, instituição hospitalar e apoio serão 

apresentadas partindo das ideias surgidas no trabalho clínico com pacientes 

hospitalizados passando por um momento crítico. 

Acredita-se que tais noções possuem aspectos centrais referentes ao tema desta 

pesquisa; por conta disso, elas foram selecionadas no intuito de reunir elementos 

metapsicológicos que contribuam para a sustentação das conjeturas aqui apontadas.  

 

4.1 Sobre as pulsões no momento crítico 

[...] a morte não passa de um simulacro que oculta formas desconhecidas de vida   

A sua escala é infinita, inesgotáveis os seus matizes [...] 

Bruno Schulz,1996. 

Na construção desta pesquisa, a ideia de uma problemática pulsional coloca-se 

como um dos elementos basais. Daí a importância de levar em consideração a noção de 

pulsão, especificamente no que se refere ao segundo momento da teoria freudiana
40

, 

onde se apresenta uma diferenciação entre pulsões de vida e de morte.  

 Partindo de reflexões teóricas amparadas pela biologia, Freud (1923) aponta que:  

[...] há um instinto de morte, cuja tarefa é reconduzir os organismos 

viventes ao estado inanimado, enquanto Eros busca o objetivo de, 

agregando cada vez mais amplamente a substância viva dispersa em 

partículas, tornar mais complexa a vida, nisso conservando-a, 

naturalmente. Ambos os instintos comportam-se de maneira 

                                                             
40 Inicialmente, o par de opostos se chamava instintos sexuais e do Eu; com uma mudança posterior na teoria passou a 

ser Eros, e instintos de morte ou destruição (Freud, 1925, p. 261). 
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conservadora no sentido mais estrito, ao se empenhar em restabelecer 

um estado que foi perturbado pelo surgimento da vida. (p. 50) 

Ponderação fundamental no que aqui está sendo pensado. A reorganização 

implicada no momento crítico atrela-se ao comportamento conservador dos instintos
41

 

empenhados em restabelecer aquilo que paradoxalmente foi perturbado pelo surgimento 

da vida.  

Propõe-se pensar o momento crítico contendo esse paradoxo, pois se desvela 

como ressurgimento perturbador, constituindo-se simultaneamente como “a causa da 

continuação da vida e, ao mesmo tempo, da aspiração pela morte, a própria vida sendo 

luta e compromisso entre essas duas tendências” (Freud, 1923 p. 51). Ou seja, o 

momento crítico opera como manifestação dessas formas paradoxais de comportamento 

conservador adstrito às pulsões. 

Ainda Freud (1923) acrescenta que a questão “da finalidade e propósito da vida 

seria respondida de forma dualista” (p. 51). Assim, cada pulsão associa-se a processos 

somáticos específicos, numa forma de paralelismo, aqui já nomeado de valsa ou 

harmônica pulsional.  

Groddeck (1970) ensina que “ninguém é totalmente doente, alguma coisa nele 

continua sadia mesmo na doença mais grave; ninguém é completamente sadio, alguma 

coisa nele está doente mesmo na melhor saúde” (p. 147). Ou seja, é preciso dar conta da 

prevalência de um antagonismo inconsciente regulado pulsionalmente. 

 Segundo essa premissa, há um interfluxo antagônico e permanente, não 

combativo ou hostil, mas harmônico. Eis o que assinala uma via possível na terapêutica, 

na direção do tratamento visando atingir ou descobrir formas novas de organização. 

                                                             
41 Aqui tomados como a parte mais somática e primitiva das pulsões. 
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A pulsão é uma conjunção de energia, força, ímpeto, algo inespecífico; 

determinada pelo somático, mas de tendência dupla e intensa indo do interior para o 

exterior. Berlinck (1988) define pulsão como: 

[...] uma força que tem sua origem em nosso próprio organismo, ou 

melhor, em fontes de estimulação dentro do organismo que, por serem 

internas, não podem ser evitadas. Tais pulsões contêm pressões ou 

fatores motores, quantidades de forças. Possuem, também, uma única 

finalidade: serem satisfeitas. (p. 204) 

Berlinck (1999a) também pondera que “tanto o instinto como o prazer são 

pulsionais, vale dizer, biológicos (bios = vida, logos = discurso, fala, lógica), corporais, 

próprios do hominídeo e da hominídea” (p. 15).  

Estudando o ponderado por Berlinck (1988, 1999a) poder-se-ia destacar que 

pulsão é levada em consideração como o discurso do vivo, ou seja, dimensão somática 

da linguagem do corpo.  

Nesse sentido, outra argumentação que contribui para o que aqui se quer deixar 

saliente, diz que: 

A indicação de que o homem está determinado, ou melhor, torna-se 

indeterminado pela ação de uma força que nasce no interior de si 

mesmo e o impele ao encontro de seu destino parece inaugurar mais 

uma vertente original do pensamento de Freud. Trata-se da confecção 

do conceito de pulsão, essa força que se extravasa pressionando até a 

abertura das veias da condução psíquica, que são as rotas da sua 

realização. Veias errantes, de linhas insondáveis e criativas, que não 

lembram mais o sangue a correr segundo ritmos biológicos 

demonstráveis e previsíveis, pois, nessa versão, abrem-se à 

ininterrupta pulsação que leva à formação das tramas da vida psíquica 

representacional do homem. (Abreu e Tafuri, 2009, p. 69) 

Além dessa conjunção de elementos contidos e operando na pulsão, também 

resulta interessante referir o refletido por Fédida (1988) que aponta: “A compulsão à 

repetição é o motor de toda pulsão. Ora, a morte está no âmago de toda pulsão” (p. 41). 

Assim, a pulsão é condição de possibilidade da vida anímica; ímpeto para o 



116 
 

desdobramento dos trabalhos do aparelho psíquico e caldeirão de excitações 

propulsivas. 

Assim como Freud, Dolto (1984) admite que “as pulsões que visam a realização 

de desejo são de vida e de morte” (p. 25) e, referente às pulsões de morte, salienta que 

“Não é o desejo de morrer, mas o de repousar” (p. 25).   

Nas ponderações dos autores precedentes a prevalência da natureza é 

fundamental. O pulsional é “eminentemente biológico e naturalista” (Berlinck, 1999a, p. 

15), é somático. Bios e logos interpelam-se, no sentido de uma fluência entre fatores 

dinâmicos seguindo o compasso das enigmáticas ressonâncias advindas das camadas 

mais profundas e primitivas do corpo.  

Biológico-natural, eis a constelação na qual o pulsional é adstrito. Não se trata 

de uma síntese, mas de uma unidade ritmada. Abreu e Tafuri (2009) salientam que “por 

ser uma força ininterrupta pressiona o psíquico, o põe em movimento e o faz trabalhar, 

sem que, para tanto, se faça necessária sua materialização, redução a um objeto, 

precisão de um local” (p. 69).    

Contudo, reflete-se na ideia de uma peculiar mobilização pulsional determinar 

condições significativas no surgimento e desdobramento do momento crítico no corpo. 

Para Freud (1933) “Impulsos opostos existem um ao lado do outro, sem se cancelarem 

ou se diminuírem; no máximo convergem em formações de compromisso, sob a 

dominante coação econômica de descarregar energia” (p. 215). 

Seguindo essa ideia, pode-se pressupor que um momento crítico exprime uma 

perturbação extrema nessa existência paralela das pulsões entre forças de ligação e 

repouso. Partindo disso, especula-se então que a atividade psíquica implicada num 

distúrbio orgânico advém de uma problemática dinâmico-econômica ou de uma forma 

de cisão nesse paralelismo pulsional. 
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Sendo assim, na fluência do interjogo pulsional há um descompasso. Ou seja, 

uma desarmônica produz estragos no campo pulsional. Interrompendo, algo perturba 

inesperada e intempestivamente, provocando reviravoltas, descargas, enclaves, 

separações, gastos e cisões nos compassos pulsionais natural e desorganizadamente 

“regulares”.  

Referindo-se aos efeitos paralisantes de uma situação traumática, Figueiredo 

(2014) explica que “não se trata, efetivamente, apenas de um episódio de ruptura, mas 

de uma condição de desproporção entre as forças de impacto e as forças de defesa, 

proteção e elaboração do aparelho psíquico”. 

Reviravoltas, retornos e repousos poderiam operar como movimentos 

necessários no processo de reorganização na vida de todo organismo. Levando em conta 

tal suposição (concernente à biologia) reflete-se que, algumas vezes, a única 

possibilidade do corpo se reorganizar, restabelecer e transformar acontece pela via dos 

distúrbios orgânicos, sob forma de “sistemas no ponto de transição entre a ordem e a 

turbulência”
42

 (Gleick, 1991, p. 177). 

Via pouco amável, mas mesmo assim possibilidade de atingir novos equilíbrios. 

Em tal via – por vezes extrema – uma forma da tendência ao repouso toma o corpo 

como hospedeiro, parasitando-o e espalhando debilidade e insuficiência. Aparece uma 

dificuldade em representar os abalos do crítico, daquilo que coloca ao corpo – ou de 

alguma parte ou função dele –, sob exigência de mudança.  

Por vezes produz-se uma dificuldade em neutralizar a hiperpotência lesiva 

imposta pela dimensão debilitante do momento crítico que, dada sua intensidade, coloca 

em risco a vida. Os motivos dessa dificuldade nos são desconhecidos; aqui apenas pode-

se apontar que tal dificuldade poderia impor ou adquirir formas extremas de repouso. 

                                                             
42 O próprio Gleick (1991) refere-se à turbulência como “espectro contínuo de frequências diferentes”. 
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Assim, a prevalência dessa dificuldade perturba o vivo e o desenvolvimento do 

criativo. Isso pode vir a constituir um excesso na exigência dos trabalhos, pois no lugar 

de se encaminhar ao redescobrimento ou reforço do criativo, produz tal gasto de energia 

que leva à prevalência de repouso. 

Além disso, especula-se que no momento crítico reúnem-se e reanimam-se 

tentativas de resolução advindas de uma perturbação psíquica arcaica. Nele, 

simultaneamente desdobram-se novos mecanismos de proteção e defesa e se desperta a 

memorização de antigas formas de lidar com a mudança radical. 

Depois de uma turbulência no corpo, ele “sofre” uma transformação. Alguma 

coisa muda fazendo o corpo sofrer, mas com possibilidades de criação ou geração e não 

só de paralisia ou extermínio. Nos momentos nos quais aparecem situações de crise no 

corpo – como em toda batalha – há grandes perdas, porém chances de conquistas e 

reunificações.  

Na passagem do momento crítico sucedem-se mudanças significativas; interna e 

externamente o corpo se transforma, ou seja, o corpo acometido constitui-se como 

cenário de reorganizações psíquicas. Eis o processo transformador implicado no 

momento crítico, por vezes doloroso e lesivo, mas sempre reorganizador. Os quatro 

casos apresentados fazem-nos refletir sobre isso. 

Também se poderia pensar que o momento crítico surge quando há um aumento 

ou um curto-circuito
43

 na intensidade das conexões entre bios e logos. Quando uma 

hiperpotência aloca-se – furiosa, lesiva e/ou destrutiva – em uma das forças pulsionais, 

fustiga e perturba as funções da outra. Conflito esse em que uma força deflagra a outra, 

fazendo dela refém e encapsulando suas funções.  

                                                             
43 Conexão de baixa resistência. No sentido aqui atribuído, conexão debilitada. 
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Numa carta endereçada a Einstein, Freud (1932), na tentativa de apresentar 

parcialmente a teoria dos instintos, à qual chegou após muitos tateios e oscilações, 

escreveu:  

Nós supomos que os instintos humanos são de dois tipos apenas: os 

que tendem a conservar e unir – nós os chamamos eróticos, 

exatamente no sentido de Eros, no Banquete de Platão – e os que 

procuram destruir e matar, que reunimos sob o nome de instinto de 

agressão e destruição. (p. 426) 

Acrescentando que “isso é apenas uma transfiguração teórica da conhecida 

oposição entre amor e ódio” (Freud, 1932, p. 426), e que “cada um desses instintos é tão 

indispensável quanto o outro, é da atuação conjunta ou contrária de ambos que surgem 

os fenômenos da vida” (Freud, 1932, p. 427).  

Toda força leva implícita uma dimensão agressiva, ou seja, para funcionar como 

impulso, toda força contém algo que faz mover, um incitamento vigoroso, energia 

pulsante. Parece um paradoxo, mas, como já assinalado, é do paralelismo pulsional que 

surge a vida.  

Sem certa potencialidade agressiva, nenhuma força possuiria vigor para agir. É a 

forma e quantidade dessa potencialidade agressiva o que incita no corpo respostas ativas 

ou passivas, amenizadas, extremas ou radicais.  

Nos casos relatados, pode-se observar um elemento referente ao postulado 

freudiano, que diz que “o ser vivo como que conserva sua própria vida ao destruir vida 

alheia. Mas uma parte do instinto de morte permanece ativa dentro do ser vivo” (Freud, 

1932, p. 429). Nesse destruir para conservar, retoma-se a noção (referida em páginas 

precedentes) desenvolvida por Ferenczi (1990) de autotomia. 

A forma – e a força – dessa destruição de vida alheia, invertida contra os 

próprios tecidos, órgãos e funções do corpo, é o que revela a desregulação pulsional 
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potencialmente geradora tanto de manifestações perigosamente debilitantes quanto de 

soluções criativas.  

Nos momentos críticos, Eros opera como força de ligação. Segundo Marcuse 

(1968), Eros significa uma “ampliação quantitativa e qualitativa de sexualidade” (p. 

180). Por sua parte, Green (1995) destaca que se nós tomamos a relação entre vida e 

amor, chegamos à conclusão de que Eros, exprimindo-se como um instinto de vida, 

funciona como um vinculador psíquico.  

Ampliador de sexualidade e/ou vinculador psíquico, Eros impele ligações. Trata-

se de uma conjunção, eis o que os casos de Tristan e Gisela mostram. Eros é, em si 

mesmo, a unidade, união feita entre vida e sexualidade. Ainda em Marcuse (1968) lê-se 

que “Eros é definido como a grande força unificadora que preserva a vida toda” (p. 45).  

Então, Eros configura-se como força unificadora, algo que “Unifica, reunindo” 

(Heidegger, 1954, p. 194). Freud (1920) explica que Eros “mantém unido tudo o que 

vive” (p. 221), reconhece “o instinto sexual como o Eros que tudo preserva” (p. 223) e 

assinala o âmago de Eros no “propósito de transformar vários em um” (Freud, 1930, p. 

71). 

Em oposição às funções de Eros, a força de destruição, separa. O caso de Elena 

mostra algo dessa força lesiva. Há, na pulsão de morte, uma tendência política de 

conquistar, separar e dividir. O que está em questão é o excesso na forma e a força dessa 

tendência, ou seja, a intensificação da predisposição ao repouso ao fazer minguar o 

vivo.  

Nesse sentido, Pontalis (2005) define pulsão de morte como “discórdia e 

discordância, silenciosamente eficaz, no concerto de Eros” (p. 120). Dolto (1984) 

escreve que “as pulsões de morte, o repouso do sujeito, não têm representação, nem 

ativas, nem passivas. Elas são vividas em uma falta de ideação” (p. 25).  
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Das arguições precedentes, sublinha-se que a pulsão de morte, além de uma 

força destrutiva de separação, aparece como natureza sem representação (Berlinck, 

1999a, p. 16), discordância silenciosa (Pontalis, 2005) e falta de ideação (Dolto, 1984).  

A falta do outro, a impossibilidade de uma interpelação – ou a ausência de um 

interpelado – apagam o trabalho de pensamento impedindo a emergência de 

representações. É possível dizer que a dificuldade de representar as dimensões impostas 

pelo momento crítico decorre de uma falha associada à memória ou da impressão de um 

invólucro amoroso faltar ou estar debilitado. 

Diante da dimensão destrutiva do momento crítico, o Eu encontra-se 

desvitalizado pela turbulência do conflito pulsional. Esse fading no Eu o impede de 

elaborar representações, pois investe suas forças no trabalho de reorganização do corpo. 

Assim, por vezes a energia associativa que poderia operar no Eu fecundando 

representações e soluções criativa é poupada para ser investida no restabelecimento 

criativo do corpo.  

A força de extermínio operante no momento crítico só pode ser mitigada pelo 

amor e, na clínica, é o ‘amor justo’ o meio para introduzir algo em direção ao 

restabelecimento da valsa pulsional. Assim, as violentas formas de manifestação do 

momento crítico poderiam ser amenizadas na transferência, onde é possível rearquitetar 

uma “postura recolhedora”
44

 (Heidegger, 1954, p. 199). 

 

4.2 Sobre o corpo no momento crítico 

Do silêncio luminoso, aos primeiros êxtases da luz, 

Saíam os acordes iniciais de uma sinfonia da primavera.  

Fléxa Ribeiro, 1924. 

Fazer uso da noção de corpo é bastante complexo, envolve uma série de 

dificuldades que dizem da sua abrangência. Ao longo do tempo, com as mudanças de 

                                                             
44 Empregada por Heidegger (1954), noção que diz respeito à reunião da essência da linguagem e da essência do ser 

no logos. 
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contexto histórico e cultural, diversas epistemes referem-se ao corpo sob concepções 

diferentes. Essa qualidade de inapreensível dá conta dele como conceito polissêmico. 

Porém, além do conceito, o corpo é enigma, invólucro de complexidade e paradoxos. 

No corpo observa-se aleatoriedade, não constitui um sistema no qual prevaleça 

ordem e padrão; é espaço onde movimentos bidirecionais – de progresso e regresso – 

geram-se sob ritmo indeterminado.  

Como já esboçado no capítulo anterior, o corpo é um sistema, ou seja, “uma 

ordem dinâmica de partes e processos em mútua interação” (Bertalanffy, 2008, p. 264). 

Numa retomada da dimensão dinâmica de um sistema, relembra-se também que 

Canguilhem (2005) assinala a existência de sistemas autorreguladores vivos.   

No que concerne à observação de sistemas dinâmicos, Gleick (1991) reflete que 

“um observador podia ver um tipo de comportamento durante um período muito longo, 

porém, um comportamento de tipo totalmente diferente podia ser igualmente natural 

para o sistema” (p. 167). Eis o que acontece na observação clínica do corpo em que 

surpreendentes mudanças e oscilações, ou estagnações e paralisias aparecem e passam 

ou surgem e se fixam. 

O sistema com essa capacidade de transição “é chamado de intransitivo. Pode 

permanecer num equilíbrio ou em outro, mas não em ambos. Somente um empurrão 

externo pode forçá-lo a mudar de regime” (Gleick, 1991, p. 167).  

Porém, no campo dos processos do inconsciente as coisas são muito mais 

complexas. Pois no momento crítico observa-se que no corpo algo tanto externo quanto 

interno é suscetível de pulsar à passagem de um equilíbrio para outro. Trata-se, como 

dito por Golse e Desjardins (2005) de um “ neo-estruturalismo da dinâmica que permite 

a transição de um estado para o outro” (p. 23). 
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Gleick (1991) refere-se a um “segundo equilíbrio – uma segunda solução válida” 

(p. 167). Já no momento crítico, algo do antigo reafirma-se como traço permanente, 

imutável e inamovível pelo qual se inscreve na memória corporal, não apenas um 

segundo equilíbrio, mas uma forma nova. Diferente daquilo chamado de ‘segundo 

equilíbrio’, trata-se de uma forma de correspondência entre aquilo que se reafirma 

propiciando o andamento de um novo, algo que se atrela a “um equilíbrio notavelmente 

diferente” (Gleick, 1991, p. 168).  

Segundo Gleick (1991) o corpo é reconhecido como “um local de movimento e 

oscilação” (p. 269). Conforma-se como território onde manifestações inesperadas e 

surpreendentes surgem, interagindo, correspondendo-se, combinando-se. 

Ocorre que nessa instabilidade há uma harmonia, uma linguagem que faz supor 

que no corpo prevalece uma forma de “organizada desordem” ou “desorganizada 

regularidade”. Partindo disso, o corpo é pensado como sistema funcional com dinâmica 

caótica, mas com aspiração à harmonia. Nele germina uma “capacidade de ultrapassar 

capacidades iniciais, capacidade de fazer com que o corpo atinja o que parecia não 

prometer inicialmente” (Canguilhem, 2005, p. 44).  

Assim, nas manifestações do surpreendente sistema funcional que o corpo é, 

aparece uma forma por vezes de correspondência, por outras de confronto entre 

desordem e harmonia. O momento crítico é um dos processos que revela e desdobra tal 

gama de passagens. Momento em que algo do corpo impele, manifestando-se como 

provocação, convocação ou regência de uma reorganização.  

Pela complexa e enigmática forma em que as mostrações do corpo se revelam, 

poderiam ser pensadas como aquilo que Gleick (1991) chamou de “máscaras mutáveis 

dos sistemas dinâmicos” (p. 167). Ou seja, o corpo dispõe de diferentes disfarces, veste-
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se de fantasias. A linguagem do corpo articula-se paradoxal, indecifrável e 

incompreensível, inacessível à razão, mas núcleo da sua própria organizada desordem.  

Alternâncias, oscilações, organizações e desordens fazem parte dos complexos 

mecanismos de regulação do corpo. Gleick (1991) destaca que no ciclo do sono e da 

vigília, assim como no ciclo de temperatura do corpo, prevalecem “oscilações 

nãolineares que se restabelecem depois de perturbações ligeiras” (p. 276). O que traz a 

ideia de uma espécie de elasticidade nas formas de regulação do corpo. O corpo 

desenvolve e aperfeiçoa um umbral de regulação e ordenamento. Uma rede de 

intrincados, mas elásticos, processos de regulação. 

Contudo, dentro dos preceitos teóricos da Psicopatologia Fundamental, o conceito 

de corpo adquire relevância central. Berlinck (2008) o define como: 

[...] sucessão de órgãos, todos erógenos, isto é, que se comportam 

como pênis, num movimento de tensão e relaxamento, eminentemente 

involuntário, mas que obedece aos ditames do desejo inconsciente [...] 

O corpo é, em outras palavras, um campo pulsional regido por pulsões 

parciais. (p. 66)  

Os produtos e manifestações do inconsciente revelam-se pela via do corpo, no seu 

funcionamento. Inerente a ele, governando-o, a sexualidade impera. A sexualidade 

encontra-se atrelada à complexa constelação pulsional e, segundo Berlinck (1988, p. 

205) manifestando-se nos mais surpreendentes e inesperados âmbitos. 

Assim, quando se faz referência ao corpo é fundamental pensá-lo impregnado de 

sexualidade, nascido, organizado e advindo dela. Ainda que nesta pesquisa a 

sexualidade não seja um conceito diretamente abordado é sim, o implícito que a 

sustenta, cobiçando todas as conjeturas apresentadas.  

Corpo-pulsões é a esfera clínico-teórica que envolve a presente investigação e a 

partir da qual se desdobram todas as nossas conjeturas. O invólucro dessa esfera é 

sexual; o corpo é e veste sexualidade. Além disso, é afetado por pathos; nessa afetação, 
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um conflito pulsional pode fazê-lo adoecer, cobri-lo das marcas ou signos do excesso, 

do afeto, da paixão.  

Assim, o corpo não é só fisiologia, mas também uma constelação de símbolos. 

Para Foucault (2013, p. 9) é o “espaço dos volumes e das massas” e acrescenta que “é o 

lugar de uma justaposição, de uma sucessão, de uma mistura de espécies diferentes” (p. 

10). Justaposição refere-se tanto a aproximações quanto a oposições e, paradoxalmente, 

supõe também uma temperança, no sentido de “posição justa” medida e mediada.  

Complementa-se a ideia na qual o corpo é considerado um invólucro, uma 

unidade de forças opostas, correspondendo-se, combinando-se e confrontando-se.  

Refletindo na ideia de posição justa contida na noção de justaposição, “justa” 

possui dois sentidos: o de luta e o de balanço e medida. Mais um elemento para refletir 

sobre o enigmático que o corpo é; enquanto campo de combates também se ergue como 

palco vivo de catalisações, temperanças, neutralizações e amenizações, ou seja, espaço 

de harmonias.  

O corpo é território onde “tipos de padrões inesperados” (Gleick, 1991, p. 167) 

surgem e interagem. Assim o inesperado, o insólito, o que produz supressa e enigma, 

prevalecem nas formas de manifestação a partir das quais o corpo funciona e se 

administra diante de um momento crítico que excita caos.       

Poder-se-ia dizer que o corpo, além de pulsante é sinfônico, no sentido de uma 

composição que envolve e mistura conjuntos, harmonizando-os. Trata-se de um 

conjunto vivo de órgãos, volumes, formas, massas, ritmos; uma mistura erógena de 

substâncias, símbolos, representações, elementos; um invólucro pulsante de restos, 

marcas, músculos etc. 
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Freud (2009) enfatiza que “todos os órgãos reuniram-se numa unidade viva, de 

que se influenciam mutuamente, se apoiam ou freiam, e de que mesmo no seu 

desenvolvimento permanecem dependentes uns dos outros” (p. 83). 

Nesses diálogos percebe-se o destaque que Freud coloca nas qualidades de 

vitalidade e mutualidade, nas condições da unidade fecunda e inter-relacional que o 

corpo também é. Diante de tal dimensão, resulta inevitável fazer associações à natureza 

sexual do corpo, a seu íntimo e intenso apego ao princípio de prazer. 

Parafraseando a definição oferecida no Dicionário de psicanálise (Roudinesco e 

Plon, 1998), sexualidade é uma “disposição psíquica universal” e “essência da atividade 

humana” (p. 704). Para Green (1995), a sexualidade resulta da prevalência de um 

encadeamento entre instintos de vida e amorosos. O autor refere-se ainda a Eros, 

sublinhando a libido como seu representante e a sexualidade como sua função.  

Com referência à gênese da sexualidade, Nasio (1997) enuncia que:  

A sexualidade emerge na nossa relação com os orifícios do corpo; ali 

onde há bordas, insuficiências, lábios palpitantes, onde o corpo 

estremece, abre-se e fecha-se. A sexualidade nasce onde o corpo vibra 

e desfalece. Em uma falha não só orificial, mas temporal. De fato, há 

uma defasagem temporal entre a pulsão que jorra por impulsos 

parciais e desorganizados, e um eu imaturo que não está pronto para 

integrar esses transbordamentos incontroláveis do desejo. (p. 117) 

 

Nas propostas anteriores, tenta-se destacar o estatuto do corpo como uma 

constelação regida pela sexualidade; interna e externamente o corpo é sexualidade. Algo 

que simultaneamente transborda – de dentro para fora – e atravessa – de fora para 

dentro – o corpo constituindo-o e organizando-o. Simultaneamente  a sexualidade forma 

o corpo, dá forma ao corpo e informa sobre o corpo. 

Fernandes (2006) propõe falar de um corpo do transbordamento como lugar de 

descargas, excessos e atravessado pela linguagem. Nesta perspectiva, a sexualidade 

constela o corpo, renovando permanentemente uma influencialidade. Numa copresença, 
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corpo e sexualidade são mutualidade
45

, ou seja, interlocução orgânica na construção de 

conteúdo simbólico.  

Isso quer dizer que a noção de corpo coloca-se além de uma categorização ou 

distinção biológica, relacional ou subjetiva, pois se constitui como uma junção – 

universo psíquico (Ferenczi, 1923, p. 228) e um todo indissolúvel (Berlinck, 2008, p. 

62) – implicação, e não síntese de tais dimensões. Nesse sentido, Berlinck (2008) afirma 

que “[...] o aparelho psíquico e o organismo são partes de um todo indissolúvel. Aqui, 

novamente, a anacrônica e a extensão do psiquismo se manifestam no organismo” (p. 

62). 

Nessa constelação que abrange sexualidade, linguagem, dor e musculatura, o 

corpo surge como uma unidade na qual a ordem  ou sua regularidade  opera a partir 

de uma confluência. “A concepção freudiana de corpo é, portanto, bastante peculiar. 

Trata-se de uma superfície de partes cuja integração num organismo é, principalmente, 

um mecanismo psíquico de defesa e, por isso, pode ou não ocorrer” (Berlinck, 2008, p. 

67). 

Interessantes propostas com referência ao corpo também são destacadas por 

Dolto (1984), que reflete sobre uma diferenciação entre esquema corporal e imagem 

inconsciente do corpo. Nessas teorizações a autora sublinha o fundamento da linguagem 

na configuração – construção, estruturação, unificação, organização, armadura etc. – do 

corpo. O corpo, segundo Rojas e Loss (2007) é um “corpo falado, tessitura na cadeia 

significante na relação com o Outro, corpo inscrito e escrito por/em a linguagem” (p. 

12). 

 

                                                             
45 Nas teorizações de Ferenczi, mutualidade é um conceito amplamente trabalhado. Refere-se ao processo no qual os 
sentimentos do analista entrelaçam-se com as ideias do analisando e as ideias do analista (imagens de representações) 
com os sentimentos do analisando. Desse modo, as imagens que de outro modo permaneceriam sem vida tornam-se 
episódios, e as tempestades emocionais, sem conteúdo, enchem-se de um conteúdo representativo (Ferenczi, 1932, p. 

45). 
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Falando daquilo que é um continuum, Dolto (1984) também formula interessantes 

atrelamentos à imagem do corpo. A autora propõe um paralelo entre uma continuidade 

narcísica e uma continuidade espaço-temporal − que permanece e vai se preenchendo 

desde o nascimento.  

Ainda Dolto (1984) ainda acentua que tais continuidades outorgam a possibilidade 

de sentir-se em uma “mesmice de ser” (p. 38), o que ao mesmo tempo coloca-se como 

fundamento da “imagem de base” − um dos três aspectos dinâmicos de uma mesma 

imagem do corpo. Dita imagem de base resulta determinante nos processos em 

continuum do corpo. 

Situando a continuidade dos processos do corpo no campo do imaginário, Dolto 

(1984) define-a como uma “convicção ilusória” na qual podem se ver 

[...] os desarranjos, ou desregramentos funcionais, que podem ser 

interpretados como verdadeiras “quedas” ou falhas do narcisismo, 

suscetíveis de provocar, através de pulsões de morte localizadas em 

regiões do corpo, ataques de órgãos tais como o enfarte ou as úlceras, 

sofridos no momento de choques emocionais. (p. 38)  

 O precedente, além de sustentar a ideia daquilo que no corpo está em continuum, 

sublinha também o papel que desempenha a imagem de base no aparecimento e 

passagem dos distúrbios orgânicos, assim como das consequentes quedas – momentos 

críticos – que em prol de uma reorganização se produzem. 

O paralelismo das forças do corpo atrela-se numa ordem tanto biológica quanto 

simbólica. Bergson (2005) admite que “a ausência de todo tipo de ordem parece 

possível ou concebível” (p. 240). Isso se refere à ideia do corpo como sistema dinâmico 

constituído a partir do fluxo de desorganizadas regularidades repetindo em continuum 

seu anseio, pulsante e vital, tanto de diferenciação quanto de repouso. 



129 
 

Nessa constelação entre sexualidade e linguagem, aparece outro complexo e 

enigmático, mas fundamental, elemento que permeia os quatro casos do painel clínico: a 

dor.  

Fernandes (2003) assegura que:  

[...] o acesso à representação de nosso próprio corpo está longe de 

poder ser adquirido simplesmente a partir de uma imagem. É a dor, 

diz Freud, que, dando acesso ao conhecimento de nossos órgãos, 

permite uma representação de nosso corpo em geral. (p. 113) 

Trata-se de levar em conta a dor como um dos fundamentos na preservação e 

representação do vivo no corpo. Em “O mal-estar na civilização”, Freud (1930) adverte 

que o reconhecimento de uma insuficiência no corpo (diga-se da dor como vivência de 

fragilidade) constitui um dos motivos que provocam mal-estar no humano.   

Solomon (2002) afirma que “a dor é nossa primeira experiência de desamparo 

no mundo, e ela nunca nos deixa” (p. 15). Assim, parece que o humano nasce e morre 

vivenciando reiteradamente a soberania da insuficiência e do desamparo. Porém, por 

conta disso, empreende-se uma busca criativa para amenizar e lidar com tal 

insuficiência.  

O corpo nasce vulnerável e impossibilitado de assimilar o excesso que 

naturalmente o exterior impõe. Tal excesso, aquilo que o atravessa e afeta, faz parte das 

marcas da dor e insígnias do humano.  

Desde o nascimento, o atravessamento da dor cinde o corpo. A dor é mal-estar 

que inibe, mas, paradoxalmente, também mecanismo de preservação. É um estímulo a 

partir do qual se engendra a resistência do corpo e suas possibilidades de adaptação. 

Cabe supor que a dor anima o corpo ao exigir-lhe ação, trabalho e movimento.  

O estímulo doloroso circula levando a um funcionamento dinâmico, um circuito 

ativo e vital que passa da tensão à potencialidade criativa. Para lidar com a dor, devem-

se criar e colocar em funcionamento simultâneo, mecanismos de proteção e defesa. 
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Como é que o corpo lida com esses abalos que o afetam interna ou 

externamente? Com relação àquele excesso que sob os processos da dor circula no 

corpo, Freud (1923) explica que há um meio capaz de neutralizar o instinto de morte e 

desviar os impulsos destrutivos para o mundo externo. Tal meio, segundo o mestre, é 

um órgão especial: a musculatura.  

Nesse sentido, pode-se imaginar a musculatura de Carla neutralizando a 

dimensão lesiva e mortificante da dor. Mas, pelo transbordamento de algo que não 

conseguimos elucidar, a estrutura da musculatura começa a minguar junto à capacidade 

de neutralização.  

Diga-se sistema ou órgão, a musculatura configura-se como resistência diante da 

hostilidade. A musculatura é, assim, a tessitura do corpo que neutraliza a dor. Dados da 

ciência médica têm destacado que os músculos são os principais responsáveis pelo 

formato único de cada corpo humano e, ao mesmo tempo, produzem o calor que o corpo 

necessita para manter uma estabilidade na temperatura.  

No trabalho de reordenação, o corpo sofre, perde energia, investe potência, gasta 

força, mas ganha experiência e recursos criativos; aumenta sua resistência, diminui sua 

insuficiência, reconhece o novo, acolhe o estrangeiro, harmoniza seus ritmos. 

Nesse sentido, McDougall (1994) afirma que “o corpo se transforma em um 

campo de batalha, como se a luta arcaica aí travada exigisse esse preço para se fazer 

ouvir” (p. 78). Assim, a formação e organização da linguagem do corpo abrange um 

fluxo constante de interlocuções por vezes violentas e extremas, por outras associativas 

e fecundas, mediadas pela musculatura.  

No corpo nada é previsível, mas muito pode ser observado. Pouco é dado a ver, 

mas muito se revela, desvela
46

 ou manifesta; faz parte da dinâmica dos seus 

mecanismos. Ou seja, o corpo être disposé, no sentido atribuído por Heidegger (1957) 

                                                             
46 No sentido do que se coloca em exposição, removendo parcialmente um véu de revestimento. 
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em que “Dis-posé significa aqui literalmente: ex-posto, iluminado e com isto entregue 

ao serviço daquilo que é” (p. 35).  

Cabe mencionar que aquilo que o corpo é, atrela-se a uma unidade funcional em 

que alvoradas e eclipses, sucedem-se. Isso tudo sob regência do corpo em si mesmo na 

sua sexualidade, pois o corpo é uma obra sexual, uma obra viva.  

Contudo, nos constantes movimentos e reordenamentos que se desdobram no 

corpo (por vezes extremos) há possibilidades de aproximação às manifestações do 

inconsciente, sendo na transferência que tais aproximações e aprofundamentos podem 

desencadear.  

 

4.3  Sobre a transferência no tratamento de pacientes passando por um 

momento crítico no corpo 

[...] você, cuja vida sempre foi fazer/catar o novo 

talvez veja no defunto coisas não mortas de todo [...] 

João Cabral de Melo Neto, 1985. 

Na instituição hospitalar a transferência adquire a singularidade de que no mais 

das vezes não é o paciente que faz a demanda de tratamento. Em um primeiro momento, 

quem procura o clínico ou solicita tratamento, são membros da equipe médica ou 

familiares.  

A demanda advém de um outro que não o paciente. Assim, desdobram-se 

singularidades no tratamento de pacientes que passam por um momento crítico. Por 

conta disso, refletir-se-á sobre as modalidades específicas da transferência na terapéia 

do momento crítico. Tais reflexões buscam compreender as condições particulares do 

trabalho clínico determinadas, não apenas pelos dispositivos implementados na 

instituição hospitalar, mas pelo que se passa no corpo do paciente durante um momento 

de acometimentos. 
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Fazendo referência ao tratamento e intervenção com pacientes hospitalizados, 

Rojas e Vega (2008, p. 9), destacam que é um processo que busca simbolizar, ou seja, 

levar ao registro do articulável aquilo que lacera – seja no corpo dos pacientes ou na 

ruptura dos seus laços sociais –; trata-se de introduzir no registro simbólico o que foi 

excluído por se tratar inicialmente de uma vivência inscrita como sofrimento do qual 

não se tinha um equivalente simbólico.   

O trabalho clínico com pacientes passando por momentos críticos do corpo é 

balizado por dimensões que mobilizam uma forma de transferência, peculiar, mas 

possibilitando o começo de uma terapêutica. Mesmo sem demanda inicial, há uma 

forma de convocação ou provocação configurando-se numa forma do “que determina de 

antemão, o recolhimento constitutivo do de-por e pro-por” (Heidegger, 1954, p. 187)47. 

Assim, cabe questionar se a transferência é possível no tratamento de pacientes 

que passam por um momento extremo de crise e dor. E, se for possível, quais as 

peculiaridades ou formas singulares dessa transferência? Já que durante a vivência de 

crise no corpo estão operando intensíssimos trabalhos, devendo dar conta da tremenda 

exigência de reorganização diante do que o acomete, dificilmente poder-se-ia supor que 

haveria no paciente uma disposição à fala.  

Então, poderiam assinalar-se duas condições que atribuem características 

específicas à transferência no tratamento de pacientes passando por um momento 

crítico. Elas se referem à intensidade da dor e das reviravoltas, assim como, num 

primeiro momento, à ausência de demanda. Nesse sentido Rojas e Vega (2008) 

ponderam que o acompanhamento terapêutico no tratamento hospitalar serve como uma 

primeira aproximação e como recurso inicial diante da ausência de demanda do 

paciente. Sendo assim, uma primeira aproximação propiciaria as bases para “deixar 

                                                             
47 Complexas arguições colocadas por Heidegger (1954) num aprofundamento do que diz de “escutar e ter escutado” 

(p. 183) inerentes àquilo designado com o nome de λόγος sob a guia de um fragmento de Heráclito (B 50). 
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dispor-se” (Heidegger, 1954, p. 190) ao logos e para a articulação de uma demanda; um 

apelo, uma pergunta, uma convocação. 

Referindo-se ao campo da transferência, Berlinck (1995) aponta que: 

[...] inclui toda a filogênese que solicita uma escuta daquilo que não se 

diz na palavra, que não se põe em palavras no relato do sujeito, a não 

ser como ausência que se faz presente no corpo e na transferência 

corpo a corpo. (p. 17)   

Nesse sentido Fédida (1989) lança a seguinte reflexão: “Que se pode esperar dos 

modelos teóricos e da ‘conceptualização’, se a técnica é compreendida 

metapsicologicamente como atividade de alerta do pensamento do analista e como 

mobilidade psíquica no contato sensível com os momentos críticos na ‘comunicação’?” 

(p. 110).  Já que durante o momento crítico o corpo sofre acometimentos, falar torna-se 

uma dificuldade ou ação colocada no final do prioritário, por falar não ser considerada 

uma função vital.  

Será que não? Falar, a expressão da linguagem adstrita ao logos, é, como 

ponderado por Heidegger (1954) “o recolhimento originário de uma colheita original a 

partir de uma postura inaugural” (p. 190), além disso, está atrelado a um recolhimento 

que vigora e àquilo que contém a essência do ser.   

Seguindo os ensinamentos de Heidegger (1954) destaca-se que falar não é vital, 

mas recolhimento que vigora o que parece constituir o fundamento da transferência na 

clínica com pacientes passando por um momento crítico no corpo. 

No questionamento colocado por Fédida (1989) leem-se tópicos atrelados às 

“dificuldades técnicas suscitadas pela colaboração terapêutica” (p. 110). Pois, como dito 

por Rojas e Vega (2008, p. 10), a transferência é instância que funda e sustenta a relação 

terapêutica, não obstante as vicissitudes e singularidades que a clínica hospitalar baliza. 

No trabalho clínico pôde-se observar que ainda sob estados alterados da 

consciência, intensas dores, dificuldades ou privações motoras etc., algo do campo 
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pulsional encontra-se em andamento, manifestando-se, ou seja, se comunicando, 

expressando, revelando, desvelando, fazendo pontes.  

Pacientes anestesiados deliravam, mas tal condição, sob debilitamento da 

censura, permitia observar e escutar trechos e complexas manifestações da organização 

pulsional e da linguagem do corpo. Além disso, como salientado por Fédida (1988) “é 

necessário que o delírio tenha seu lugar e é um risco o terapeuta não poder se referenciar 

em relação a essa coatividade delirante” (p. 27). 

Nessa observação e escuta da linguagem do corpo, nos momentos de consciência 

anestesiada, retomando o dito por Fédida (1989), instaurava-se o “contato sensível com 

os momentos críticos na comunicação” (p. 110).  É importante mencionar que Fédida 

não concebe a transferência como comunicação, não as homologa, mas destaca que “o 

não reconhecimento da transferência provoca o fracasso da comunicação” (p. 111). 

Sendo assim, pode-se salientar que coatividade delirante e contato sensível, 

fazem parte das condições peculiares da transferência com pacientes passando por um 

momento crítico. Groddeck (1966) constata que “O tratamento de distúrbios orgânicos e 

sua cura estão submetidos à lei da transferência” (p. 82). Uma vez anestesiado o 

consciente ou durante a observação da fase mais intensa do momento crítico, não há fala 

com o paciente, mas encontros, não uma transferência, mas aproximação, também não 

se visa uma cura, mas transformação e novas formas de equilíbrio.  

Na observação e escuta que o clínico aprimora nas singularidades do tratamento, 

espera-se o surgimento das manifestações daquilo que contribuirá para a tessitura da 

situação transferencial na qual a demanda do paciente advirá a posteriori na forma de 

provocação, convocação ou apelo no invólucro de uma disposição à fala. 

Também o clínico debruça-se sobre a disposição do paciente ainda nos encontros 

em que o paciente atravessa o mais extremo do momento crítico. Fédida (1989) ensina 
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que o paciente “espera [...] que suas necessidades vitais sejam adivinhadas” (p. 107). 

Assim, tanto clínico como paciente dispõem-se à espera, observação e escuta, ou seja, 

abrem-se ao logos do momento crítico. 

Isso nos leva a propor que há um trabalho de espera, um entretempo em que 

aparece um ritmo lento nas respostas e nos processos do corpo. Imaginar, figurar, 

representar o corpo tem seus tempos, sua harmônica inclui pausas e silêncio
48

: 

elementos imprescindíveis na regularidade dos processos vitais do corpo.  

Esperar torna-se trabalho indispensável na configuração de devaneios, para 

imagens advirem tecendo a “rede intratransferencial da comunicação” (Fédida, 1989, p. 

116), pois nesse entretempo, interna e intrapsiquicamente a espera pode atingir fecundos 

reordenamentos. O esperar é laborioso e empreendedor, não é passivo, então não é 

repouso nem tendência a ele. Esperar é disposição ao novo. 

Todo processo de transformação e criação requer tempo. Não há transformação 

ou criação que prescindam de um momento em espera. Esperar envolve um dos 

trabalhos mais árduos. Esperar é passivo, mas não passividade, exige mobilidade 

psíquica, laboriosos trabalhos e complexas elaborações. 

Esperar, no que diz respeito a uma presença em reserva, em que “uma forma 

decisiva de cuidar não envolve o fazer” (Figueiredo, 2009, p. 135), não um fazer, mas 

ação, movimento e trabalho. Clínico e paciente esperam. Inserida em campos diferentes 

ambos aguardam uma mudança ou a possibilidade de algo acontecer, de algo aparecer 

para ganhar forma e palavra.  

Durante os primórdios do tratamento o paciente elabora sua própria demanda, 

faz uma convocação. Poder-se-ia dizer que faz um chamado para se expor, para revelar 

o que acomete intensa e violentamente no corpo.  

                                                             
48 Como salientado por Rojas e Vega (2008, p. 12) o silêncio dá a possibilidade de que algo se produza: de propiciar a 
emergência das palavras. Também Moura (1992) ao se referir a um poema de Cabral de Melo Neto ressalta que 

“colocar uma coisa no silêncio já uma forma de falar dela” (p. 44).   



136 
 

Esse chamado tem a pretensão de dividir, fracionar a dor e acolher o inesperado 

não para hospedá-lo – pois o inesperado passa –, mas para compreendê-lo e nele 

adquirir experiência. Chamado para colocar o clínico como figura “porta-marcas, 

‘receptáculo’ de imagens a serem trabalhadas em transferência” (Magtaz, 2008, p. 173). 

Ou como “a de um ‘aparelho’ sensível” (Fédida, 1989, p. 117) que observa, escuta, 

espera, recebe, porta, transmite, transfere, mobiliza, liga, ou seja, dispõe-se à linguagem 

do corpo. 

Tratar do corpo só é possível a partir de um trabalho com o próprio corpo, pois 

na experiência com pacientes em momento crítico “nosso próprio corpo se torna uma 

cena importante sobre a qual se representam as fantasias mais violentas do inconsciente 

do paciente” (Fédida, 1988, p. 31) 

Tanto a demanda quanto a transferência podem se articular a posteriori, em um 

processo de endereçamento que vai surgir no contato, em uma aproximação. 

Destacando ponderações de Maria Torok, Fontes (1999) admite que nos momentos de 

crise a arte do clínico seria “saber convocar, chamar, ressuscitar por todos os meios que 

sua imaginação lhe fornece” (p.68) para ser um “analista-médium” (Fontes, 1999, p. 

68). Eis uma das primeiras tarefas do clínico, transferir um saber sobre a arte do apelo e 

da convocação, condição para uma interpelação se desdobrar.  

Na própria interpelação já aparece a semente de uma criação, de algo que (por 

pertencer ao campo da linguagem), começa a se desdobrar para criar. Nesse sentido, 

Figueiredo (2014) aponta que: 

[...] todos os trabalhos psíquicos inconscientes estão presentes nos 

trabalhos da criação – sonhos, brincadeiras, chistes, lutos, pois 

também há perdas ao longo da criação – mas, ao mesmo tempo, os 

trabalhos de criação vão além, suplementam todos estes trabalhos 

psíquicos que estavam, de certa forma, paralisados pela desproporção 

entre, de um lado, a força das pulsões, das fantasias e da realidade, e, 

de outro, os recursos de elaboração do sujeito.  
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Assim, estariam sendo construídas as condições da terapéia para gerar 

interlocuções e trabalhos de criação. Complementando a ideia da prevalência de uma 

mobilidade psíquica inerente às operações da terapéia, segundo Fédida (1989) essa é 

possível “graças a que os momentos críticos de aparecimento do traumático podem se 

tornar momentos fecundos de cura do traumático” (p. 108).  

Aqui, toma-se a cura do traumático como passagem: andamento que vai do 

momento crítico (que acomete tão violentamente o corpo) ao reconhecimento de 

recursos e possibilidades de transformação, criação e aquisição de um saber sobre si. 

Figueiredo (2014) define como traumática:  

[...] qualquer situação que resulte em uma interrupção, mesmo que 

provisória, da capacidade de sonhar, brincar, rir e fazer rir, e realizar o 

luto diante de perdas ou decepções. Os ‘trabalhos de criação’ às vezes 

ficam particularmente inibidos em tais situações, e no entanto..., é aí 

mesmo que mais precisaremos deles. 

É nessa particular inibição onde se poderia gerar um dos movimentos de 

passagem do crítico para o criativo. Passagem que pode ser sustentada na transferência. 

A possibilidade de tal passagem condensa a importância de um trabalho psíquico 

intertransferencial vir a ocorrer durante o tratamento. Figueiredo (2014) pondera que 

“todos os trabalhos psíquicos são para aí atraídos – isso é, grosso modo, o que se 

denomina de transferência, neste lugar são mobilizadas, potencializadas, liberadas, 

eventualmente, instituídas e instaladas capacidades de trabalho psíquico inconsciente”.  

Propõe-se que, através da transferência, clínico e paciente constroem um espaço 

de avigoramento fazendo parte de um reencontro – ou renovação – com a potência do 

que Dolto (1984, p. 31) nomeia de “capacidade para se automaternar”
49

. Nessa clínica o 

tratamento constitui um movimento em que prevalece a busca de libertação e a geração 

criativa: ganhos no esforço e trabalho de cuidar de si. 

                                                             
49 Dolto (1984) refere que a capacidade para se automaternar advém da introjeção do corpo materno e da capacidade 

de ação salvadora e reconfortante que apenas a mãe pode realizar. 
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Trata-se de promover processos de transformação, de transferir algo que 

fortaleça as formas do vivo no corpo. Tais operações devem ser levadas em 

consideração como reunião ininterrupta e constante de condições e elementos que 

apoiem a dimensão harmonizada do corpo. 

Ao fazer referência a certa condição harmonizada do corpo, supõe-se o momento 

em que prevalece um compasso pulsional, ou seja, um paralelismo restabelecido. A 

ideia parte do proposto por Ogden (1995), que acredita que “a experiência de sentir-se 

vivo” (p. 176) é uma forma do sentimento de vitalidade, da capacidade no paciente de 

estar plenamente vivo como ser humano.  

Eis a experiência que na transferência pretende ser introduzida, ou melhor, 

procurada e reencontrada dentro das impressões mnêmicas do paciente. O clínica alia-se 

ao paciente prestando-lhe corpo para alargar sua confiança, não apenas no mundo e nos 

outros, mas em si mesmo, nas suas possibilidades e potências. Abrir-se novamente para 

o mundo pode ser possível através das impressões que o clínico consiga transferir. 

A propósito dos processos implicados na transferência, cabe salientar que a 

sexualidade também faz parte dessas impressões de apoio e de confiança no mundo. A 

implicação da sexualidade no processo transferencial é inerente, emprestar o corpo, eis a 

essência do restabelecimento da experiência de sentir-se vivo.  

No campo da transferência encontrar-se-ia a possibilidade de representar aquilo 

que, por ser inominável, é velado. Segundo Palhares (2008), através da transferência 

aquilo que não pode ser dito pode ser mostrado. Assim, na relação transferencial pode-

se assinalar o reencontro com a matriz ou as impressões de amor. Trata-se, então, de 

criar memória do invólucro e proteção diante do ápice de rompimentos trazidos pelo 

momento crítico, permitindo amenizar aquilo que resulta tão difícil de dizer. 
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Nos caminhos para gerar a memória desse lugar, cabe destacar a função do 

processo denominado por Ferenczi (1932) de “diálogo de inconscientes”, no qual um 

diálogo corpo a corpo não pode ser negligenciado.  

Eis uma forma de transferência “sentida”, de contato sensível, ou seja, 

impressões sensoriais dialogam num interfluxo de manifestações não verbais, mas 

tecendo uma linguagem intercorporal entre paciente e clínico, atrelando-se sob forma de 

coatividade delirante.   

No sentido da dimensão corporal da transferência, assim como do seu 

fundamento no trabalho clínico, Berlinck (1995) pondera que: 

A transferência, o amor de transferência mas também a neurose de 

transferência é antes de mais nada, corporal, afetando os corpos que 

nela se engajam e lançando-os a representações de imagem que 

pertencem a mundos há muito desaparecidos, mas sempre presentes na 

representação humana. (p. 22) 

No artigo intitulado “Transferência – uma regressão alucinatória”, Fontes (2001) 

propõe pensar a transferência como uma “reprodução de sensações anteriormente 

experimentadas” (p. 20). A autora chama de “material carnal” aquilo que retorna 

buscando representação por meio da transferência.  

Na transferência cria-se a possibilidade de trabalhar com material carnal, de 

realizar incisões psíquicas. Quando Tristan pedia para eu ficar durante os curativos da 

região amputada, trabalhávamos com material carnal, realizando suturas psíquicas. 

No que diz respeito a esses trabalhos com material carnal, nos atendimentos dos 

casos aqui relatados, quase sempre – na verdade sempre – experimentaram-se sensações 

no corpo. Em um caso, experimentou-se adormecimento em uma das pernas; em outro 

atendimento, ao entrar na sala do paciente, uma estranha sensação de suor frio espalhou-

se por dentro do corpo; no atendimento de outro paciente, percebeu-se uma intensa dor 
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no olho esquerdo, que no dia seguinte apareceu como leve hematoma, e assim por 

diante. 

Dores de cabeça, batimentos cardíacos que aumentavam ou diminuíam, barulho 

intestinal, sede intensa, vertigem, aftas bucais, tremores, mudanças na pressão 

sanguínea, sono, dores musculares, rigidez óssea, enfim, os sinais no corpo, prévios, 

durante ou posteriores às visitas clínicas, revelavam esse contato sensível e diálogo 

intercorporal que aparecia como reflexo dos trabalhos com material carnal. 

Nesse sentido, Ávila (2011) reflete que em torno dessa “delicada clínica, 

também chamada de casos graves” (p. 5) com pacientes em situação de crise coube 

“utilizar o próprio corpo que, com sua simples presença, obtinha um efeito de barragem, 

impedindo um desagregamento psíquico ou um gesto de agressão que se precipitava por 

parte de algum paciente” (p. 8).   

Assim, Ávila ensina-nos que na clínica de casos graves, não só está envolvida a 

capacidade de mudança do corpo do paciente, mas também a do clínico, um e outro se 

espelhando: fortalecendo o corpo, atenuando o crítico. 

Destaca-se a diversidade dessas afetações e tendências: possibilidades do corpo 

do paciente afetar o corpo do clínico, possibilidades do corpo do clínico promover 

processos de transformação no corpo do paciente, possível partindo das identificações 

que a transferência atualiza. Os corpos interafetam-se, mas cabe ao clínico o contato de 

redespertar vitalizações tanto no paciente como na transferência e no próprio corpo. 

Sendo assim, não só os sinais que aparecem no corpo do paciente devem ser 

observados e interpretados, mas também aqueles que se imprimem no corpo do clínico, 

pois fazem parte dos indicadores da vitalidade ou desvitalização do trabalho terapêutico 

coconstruído em transferência; daquilo que Fédida (1989) reflete sobre a “comunicação 

interterapêutica” (p. 110).  
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Então, ao experimentar sensações no corpo, o clínico que trata pacientes 

hospitalizados é encarnadamente
50

 implicado e envolvido no campo das ressonâncias 

transferenciais. Durante tal tratamento não só emergem experiências sensíveis, como 

também imaginárias. O corpo está inteiramente atravessado pela memória, e por conta 

disso o imaginário também se imprime nos órgãos. 

Nesse sentido, Magtaz (2008) ensina que há um “encontro das imagens 

corporais do analista e do analisando”, e acrescenta que “o corpo do analista passa a 

receber as palavras e tudo aquilo que afeta o analisando, gerando nele uma alteração na 

imagem corporal” (p. 41).  

Destaca-se, então, que o tratamento propicia a rememoração de impressões que 

conservam ou renovam a memória daquela história amorosa da vida, tanto do paciente 

quanto do clínico. Sem isso, o clínico não poderia perceber nem resistir e, muito menos, 

tratar de pacientes que atravessam manifestações potencialmente lesivas de um 

momento crítico.  

Nesse sentido, segundo Fédida (1989), “evidentemente nada é modelizável sem 

este ‘tratamento amoroso’” (p. 116). Mesmo sendo o modelo apenas uma ficção, o 

tratamento de pacientes em momento crítico não deve negligenciar a condição de 

“amoroso” do trabalho psíquico.  

Sendo assim, a transferência envolve uma junção de experiências corporais: 

trabalhos com material carnal, coatividade delirante, rememoração de impressões da 

história amorosa da vida etc. Pode-se pensar no diálogo de inconscientes ponderado por 

Ferenczi, no sentido daquela relação que abrange também um logos articulando 

imagens, memória e sensações do corpo. Só assim o clínico terá a possibilidade de 

reconhecer e compreender o sofrimento do paciente e de buscar conjuntamente um 

                                                             
50 Utiliza-se a expressão ‘encarnadamente’ para refletir as impressões que na carne, nos órgãos e nas funções do 

corpo trabalhar com material carnal pode provocar.  
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saber sobre aquilo que permita representar os transbordamentos da nãocorrespondência 

pulsional do momento crítico. 

Freud (1905a) refletindo sobre o “tratamento dos fenômenos patológicos da vida 

anímica” (p. 271) pondera que:  

Quando entendemos por tratamento psíquico o esforço de provocar no 

doente os estados e condições anímicos mais propícios para a cura, 

vemos que esse tipo de tratamento médico é, historicamente, o mais 

antigo [...] Assim, tanto naquela época quanto hoje, a pessoa do 

médico era uma das condições principais para promover no doente o 

estado psíquico propício à cura. (p. 279)   

Tal conjetura é levada em conta no tratamento de pacientes atravessando um 

momento crítico, no sentido do clínico operar como promotor – pela via do uso das 

palavras – das forças vitais no corpo do paciente, debilitadas durante o momento crítico. 

Ainda refletindo sobre essa herança clínica, ao destacar a “magia” das palavras no 

tratamento anímico, Freud (1905a) insiste em compreender que: 

[...] as palavras são o mediador mais importante da influência que um 

homem pretende exercer sobre o outro; as palavras são um bom meio 

de provocar modificações anímicas naquele a quem são dirigidas, e 

por isso já não soa enigmático afirmar que a magia das palavras pode 

eliminar os sintomas patológicos, sobretudo aqueles que se baseiam 

justamente nos estados psíquicos. (p. 279) 

Poder-se-ia dizer que no tratamento do momento crítico, o clínico opera, como 

cirurgião anímico, servindo-se dos instrumentos mais antigos e mais próprios – por isso 

mais eficazes – as palavras e o próprio corpo constelando na e à transferência. Sob tais 

recursos, “trata-se de reencontrar a evolução do amor e da morte no desenvolvimento da 

doença física” (Fédida, 1988, p. 30). 

Ou seja, a possibilidade de cuidar do corpo (por vias distintas às do tratamento 

eminentemente médico) dá-se através da terapêutica da transferência. Com referência às 

possibilidades de terapéia da transferência, Ferenczi (1932) ensina que: 

Na transferência, será dada a ocasião de receber a proteção e o apoio 

que faltaram no momento do trauma. O amor e força do analista, 
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supondo-se que a confiança nele seja suficientemente profunda e 

suficientemente grande, agem como amplexo de uma mãe amorosa e 

de um pai protetor. O socorro que oferece o regaço materno e o 

amplexo de braços sólidos permite um relaxamento completo, mesmo 

depois de um trauma arrasador, de tal sorte que as forças próprias da 

pessoa abalada, não perturbadas por tarefas exteriores de precaução ou 

de defesa, podem ser consagradas, sem se dispersar, à tarefa interior 

de reparação das perturbações funcionais causadas pela penetração 

inesperada. Os sentimentos positivos da transferência fornecem, de 

certo modo a posteriori, o contrainvestimento que não pôde constituir-

se no momento do trauma. (p. 104) 

O precedente atrela-se ao ponderado por Magtaz (2008), que destaca que “a 

alteração da imagem corporal do analista resulta da brotação de imagens e formas novas 

que auxiliam na construção do caso e no tratamento” (p. 43). 

Ferenczi e Magtaz aludem aos processos imaginários contidos na transferência 

que fazem parte de uma terapéia. Ou seja, na transferência geram-se transmissões e 

transformações imaginárias que fluem no corpo, desestagnando Eros e amenizando a 

dimensão lesiva do momento crítico. Tais possibilidades de transformação encontram 

seu cerne na reconfiguração e reconhecimento de uma imagem – corporal – de amor 

agindo como amplexo protetor.  

Uma condição possível na busca da harmônica do corpo estaria também atrelada 

à incitação do que Freud (1920, p. 188) nomeia de proteção contra estímulos sob a 

forma de um mecanismo de paraexcitações (Reizschutz). Tal possibilidade também é 

levada em conta por Fédida ao enfatizar que uma “apreciação constante e 

continuamente alerta decorre, por parte do analista, de uma verdadeira capacidade tonal 

de se acordar às sensibilidades do paciente” (1989, p. 106).  

Algo que cumpra a função de proteção deve ser instaurado e aprimorado, pois 

ante a potencialidade lesiva da situação, no esforço de gerar defesas, esquecem-se as 

proteções ou vice-versa. Tal capacidade tonal constitui o meio para transferir no 

paciente as possibilidades de ponderar a intensidade das manifestações do seu corpo. 
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Vê-se que não é suficiente se defender dos ataques internos ou externos; é preciso levar 

em conta formas de proteção; não é suficiente se proteger, é necessário desdobrar 

defesas.  

Trabalho de harmonização entre qualidades protetoras e defensivas diante do 

que, de dentro para fora ou de fora para dentro, acomete durante o momento crítico. Na 

clínica com pacientes passando um momento de crise, trata-se de operar como apoio e 

trabalhar “na esfera do que é suportável sentir na própria carne, do humano em nós, 

capaz de entender, ouvir, identificar-se, produzir associações” (Endo, 2013, p. 153).  

Para abrigo e cuidado se espalharem no corpo, este deve investir-se de amor.  

Green (1995) salienta que essa possibilidade associa-se a uma aptidão para aproveitar 

um pouco mais a vida, fortalecendo o vivo. Ou seja, trata-se de o paciente estar, ou 

melhor, sentir mais o vivo no seu corpo, reencontrando ou reconstruindo tal aptidão, 

mesmo os sintomas não tendo desaparecido. 

Introduzir, fazer brotar, fortalecer a sensação de sentir-se vivo dentro da matriz 

da transferência
51

 concilia-se no corpo. Nessa matriz da transferência é onde seria 

possível gerar um espaço para observar e escutar sinais advindos do pulsional.  

Não obstante, ainda quando tudo seja feito, as possibilidades de 

restabelecimento do corpo dependem da natureza. A natureza do corpo encontra por si 

mesma as vias e os meios para regular suas forças e restabelecer suas funções.  

Canguilhem (2005) mostra que a terapêutica de Hipócrates e Galeno ensinava o 

princípio de que “a natureza é a primeira conservadora da saúde, porque ela é a primeira 

formadora do organismo” (p. 13). É tarefa do clínico observar e escutar a natureza das 

correspondências e apelos presentes no momento crítico, debruçar-se sobre a linguagem 

                                                             
51 A matriz da transferência pode ser pensada como correlato intersubjetivo (criado no setting analítico) do espaço 
psíquico dentro do qual o paciente vive. Reflete a inter-relação entre os modos fundamentais de estruturar a 
experiência que, juntos, conformam a qualidade singular do contexto vivencial dentro do qual o paciente cria 

conteúdos psíquicos (Ogden, 1996, p. 160). 
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do corpo e reconhecer as formas nas quais ele mesmo anda ao encontro da cura: a 

singular aspiração do homem pela harmonia. 

 Assim, a diferenciação entre repouso e trabalho constitui uma das vias da 

terapéia. Não é função clínica suprimir o intervalo (necessário) de recuperação ou 

restabelecimento de energia (equilíbrio térmico) do corpo, porém diferenciá-lo do 

repouso que impõe um esfriamento nas funções do sistema e, portanto, inação.  

Uma das formas de terapéia que no tratamento do momento crítico pode operar 

é pensada em termos de na espera e na escuta do corpo, reconhecer as condições que 

possam gerar um interfluxo harmônico de forças. Trata-se de reconhecer as 

correspondências entre os intervalos (repousantes e harmônicos) do corpo. 

Em homologia a isso que aqui é chamado de harmônica do corpo, Canguilhem 

(2005) menciona que “há, em todo organismo uma moderação congênita, um controle 

congênito, um equilíbrio congênito. É a existência dessa moderação, desse controle, 

desse equilíbrio que chamamos, em termos científicos, a partir do fisiologista americano 

Cannon, de homeostase” (p. 78). Nisso, busca-se destacar a prevalência de um estado 

homologamente aqui chamado de paralelismo, harmônica ou valsa pulsional.  

É dessa “harmônica congênita” no corpo, dessa natureza homoterma, que a 

terapêutica transferencial no tratamento de pacientes hospitalizados vai ao encontro. De 

abrir um espaço e um tempo levando em conta aquilo da possibilidade transformadora 

da transferência pela via da palavra, reconhecendo que “As palavras podem matar, e é 

porque podem matar que podem possuir o efeito de curar” (Fédida, 1996, p. 90).  

Na transferência busca-se a possibilidade para despertar uma mobilidade natural, 

uma liberdade não primitiva, mas congênita. Liberdade contornada pelo amor justo que 

o clínico faz rememorar no paciente. Nesse sentido, em referência à função do clínico, 

Canguilhem (2005) expõe:  
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Meu médico é aquele que aceita, de modo geral, que eu o instrua 

sobre aquilo que só eu estou fundamentado para lhe dizer, ou seja, o 

que meu corpo me anuncia por meio dos sintomas e cujo sentido não 

me é claro. Meu médico é aquele que aceita que eu veja nele um 

exegeta, antes de vê-lo como reparador. (p. 45) 

Destaca-se, aí, a condição turva das manifestações do corpo, dos sem sentidos 

sobre os quais, paciente e clínico conjuntamente
52

 se debruçam. Perante o esforço por 

compreender algo da enigmática linguagem que ordena e constitui o corpo, paciente e 

clínico trabalham visando não reparar, mas compreender e atingir um saber sobre. No 

final das contas, trata-se de uma disposição e de uma espera. 

 

4.4 Sobre a instituição hospitalar como tório de tratamento do momento crítico no 

corpo 

Mas não basta receber, é preciso acolher. 
Gaston Bachelard, 2009. 

No aprofundamento do estudo sobre o tratamento clínico na instituição hospitalar, 

cabe fazer menção às ponderações de Kaës (1991) nas quais o autor reflete que além das 

vicissitudes, a instituição cumpre funções que estruturam e sustentam a identidade 

daqueles por ela involucrados.  

Assim, sob singulares condições distintas daquelas referentes ao trabalho na 

clínica privada, a instituição (aqui trata-se do hospital) “nos expõe à loucura e ao 

desapontamento, à alienação, quanto aquilo que fomenta a nossa capacidade criadora” 

(Kaës, 1991, p. 2). Eis um dos motivos pelos quais cabe se deter numa reflexão breve 

do espaço físico aonde a experiência clínica que desdobra esta pesquisa, desenvolveu-

se. 

Kaës (1991) propõe que “a vida psíquica não está exclusivamente centrada num 

inconsciente pessoal, que seria como uma espécie de propriedade privada do sujeito 

                                                             
52 No sentido daquilo que desempenha uma função de conjunção.  
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individual” (Kaës, 1991, p. 5), pois se combinam também dimensões trans-históricas e 

transubjetivas, onde a instituição cumpre funções importantes de invólucro e contenção. 

Ainda Kaës (1991) sublinha a referência freudiana atrelada à ideia de que “Na 

vida psíquica do indivíduo, o Outro intervém regularmente como modelo, aliado e 

adversário e é por isso que a psicologia individual sempre foi desde o início e 

simultaneamente uma psicologia social, nesse sentido ampliado, mas totalmente 

justificado” (p. 9-10). 

Assim na clínica com pacientes sob tratamento na instituição hospitalar, o 

trabalho insere-se num campo de relacionamentos e vínculos implicados na 

reorganização do corpo. Trabalho possível sob influência de representações de 

reunificação dos laços do paciente com os outros da instituição, da família, da equipe 

médica, ou seja, daqueles que figuram e configuraram sua história amorosa de vida.  

 Especificamente sobre as representações sociais da instituição, Kaës sugere que a 

maior parte delas tem a função de “pôr um curativo na ferida narcísica, evitar a angústia 

do caos, justificar e manter os custos identificatórios, preservar as funções dos ideais e 

dos ídolos” (p. 3).  

Aqui se supõe que tais representações operam, de uma ou de outra forma, nos 

laços sociais através do que poderia ser chamado de uma vitalização dos vínculos. 

Nessa importância do vínculo e da figura presente de um outro, Kaës (1991) destaca 

que: 

[...] a questão do apoio aqui é central, do duplo apoio da realidade 

psíquica sobre suas duas margens, corporal e institucional. Como o 

outro, a instituição precede o indivíduo e o introduz na ordem de sua 

subjetividade predispondo as estruturas da simbolização: pela 

apresentação da lei, pela introdução na linguagem articulada, pela 

disposição e pelos procedimentos de aquisição dos referenciais 

identificatórios.  (p. 10) 
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Partindo disso, propõe-se a ideia da importância basal do vínculo, de sarar lesões 

da história amorosa de vida restabelecendo representações de formas vitais de laços 

corporais, sociais e institucionais.  Em páginas posteriores a questão do apoio será 

analisada levando em conta seu atrelamento no tratamento psicoterapêutico no que diz 

respeito a esses laços.  

Quando o paciente recebe alta, sai do hospital por ter atingido, não só um novo 

equilíbrio orgânico, mas uma diferenciação. Isso, no sentido de livre transitar no 

indiferenciado (uniformização inerente às instituições) ocupando ao mesmo tempo um 

lugar na esfera dos relacionamentos e compartilhamentos. 

A passagem pela instituição hospitalar constitui um meio para gestar no paciente a 

experiência de um invólucro de cuidados, entorno restaurador e facilitador daquele 

processo intestino de reorganização. Isso considerando que “a instituição consiste numa 

dupla função psíquica: de estruturação e de receptáculo do indiferenciado” (Kaës, 1991, 

p. 10).  

Supõe-se que é na própria indiferenciação onde se acha o núcleo propiciador de 

uma passagem que leva da uniformização a um sentimento de união e vínculo. Tendo 

passado (e sido atravessado) pela instituição hospitalar tratando do momento crítico, o 

processo atrela-se a uma restauração do que une interna e socialmente.   

Reflete-se que o trabalho em instituições combina fluidez e movimento livre na 

dimensão do diferenciado-indiferenciado. Assim, ao mesmo tempo em que a instituição 

é receptáculo do indiferenciado, constitui também um invólucro para restabelecer o 

asseguramento narcísico que virá atingir novos equilíbrios corporais e sociais. 

Nesse sentido, Kaës (1991) admite que “formações psíquicas originais são 

produzidas e mantidas pela vida institucional” (p. 10), acrescentando ainda que tais 

formações “supõem a construção, a utilização ou a organização de um aparelho psíquico 
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de ligação, de transmissão e de transformação” (p. 11). Vê-se o fundamento das ligações 

e da função vincular que a instituição preserva.  

Sendo assim, supõe-se que qualquer forma de tratamento dos distúrbios orgânicos 

deve levar em conta a preservação da dimensão vincular e da capacidade de fazer 

ligações dos sujeitos. Eis o que Kaës (1991) propõe como organizar – ou reorganizar – 

um “aparelho psíquico do agrupamento” (p. 11) e ao mesmo tempo admite que a 

instituição também torna possível a constituição de um espaço psíquico diferenciado. 

Trata-se de considerar a dimensão da indiferenciação não como uma aderência e 

sim como um agrupamento, um fazer grupo; organizar-se dentro de uma coletividade 

cujo interesse comum seja a preservação do próprio e o acolhimento do diferente. 

Inerentemente tais processos mobilizam a produção de representações assim como 

formas novas de vínculo. 

O hospital é em si mesmo um espaço que, além da tarefa primária de tratar, 

propicia mudanças, gera transições, instaura ligações, recria vínculos, ou seja, trata, 

cuida e apoia os trabalhos de reorganização do corpo. Mais especificamente, Rojas e 

Vega (2008) reiteram que no espaço que se constrói no tratamento da subjetividade 

dentro do âmbito hospitalar, trata-se de preservar no paciente a condição de sujeito 

falante capaz de retomar seus desejos, lembranças, inquietudes e temores sobre aquilo 

que o acomete.  

Kaës corrobora que “A instituição protege assim os seus sujeitos contra a angústia 

ligada à mudança catastrófica” (p. 37). Nisso, a tarefa da instituição hospitalar de tratar 

visa atingir a diferenciação possibilitando a passagem do catastrófico e turbulento para o 

harmônico e criativo. 
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Para fechar esta breve sondagem da noção de instituição, especificamente do 

hospital, por se referir ao espaço terapêutico onde distúrbios orgânicos são tratados, 

salienta-se que na clínica: 

[...] é importante deixar falar e ouvir o sofrimento e o mal, seja qual 

for a sua procedência e a sua razão de ser: a condição primordial é 

permitir que a sua representação aflore – pela palavra e pelo jogo [...] 

trata-se de criar um dispositivo de trabalho e de jogo que reestabeleça, 

numa área transicional comum, a coexistência das  conjunções e das 

irrupções criadoras, de um espaço suficientemente subjetivado e 

relativamente operatório. (Kaës, 1991, p. 39) 

Na instituição hospitalar observam-se as situações mais inusitadas e 

surpreendentes no que diz das manifestações do corpo, não apenas situações de horror, 

mas de transformações e criação. Contudo, eis o hospital um cenário de castrações, 

campo fértil para a floração, espaço eminentemente terapêutico e criativo.  

 

4.5 Sobre a noção de apoio como baliza no tratamento clínico de pacientes 

hospitalizados passando por um momento crítico 

Basta um entardecer de inverno, o vento ao redor da casa, um fogo claro,  
para que uma alma dolorosa fale, ao mesmo tempo, de suas lembranças e de suas penas. 

Gaston Bacherlad, 2008. 

Na tradição da Psicopatologia Fundamental, um dos interesses que fundamenta 

sua posição clínica-teórica é a compreensão da natureza associativa do discurso. 

Portanto, a Psicopatologia Fundamental não está interessada em causar a cura nem 

pretende alterar ou fazer algo acontecer, porém em encontrar o sentido de uma 

associação discursiva.  

Partindo disso, busca-se encontrar o sentido das associações discursivas que 

aparecem no logos que se articula no corpo. Assim, este trabalho desenvolve-se 

seguindo a ideia proposta pela Psicopatologia Fundamental visando compreender a 

polissemia da dialética que tece e se tece no corpo durante o momento crítico.  
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Diferente da aposta médica de curar ou fazer desaparecer o sintoma, a doença ou 

a dor, o clínico psicopatólogo fundamental observa e escuta as manifestações do que se 

passa no corpo, do que aqui está sendo chamado de logos do corpo; parafraseando 

Fédida (1988), não é precipitar-se sobre uma palavra explicativa é, no silêncio, ser o 

mais “olhante” (p. 38) possível daquilo que se manifesta no corpo. Tal constelação entre 

observação e escuta “olhantes” visa à compreensão do logos do corpo, logos que em si 

mesmo constitui um saber. Assim, o clínico trabalha para aprender e compreender algo 

do saber do corpo, da sua linguagem. Pois o clínico é, além de “olhante”, “enamorado 

das palavras” (Fédida, 1988, p. 55). 

 No campo hospitalar, uma das formas de aludir ao trabalho e à intervenção do 

clínico olhante e enamorado das palavras que cuida de Eros doente, é “apoio 

psicoterapêutico”. Alguém, outro inserido no campo da instituição hospitalar, tendo ou 

fazendo laço com o paciente que atravessa um momento crítico, faz um pedido de 

“apoio”.  

Como referido em capítulos anteriores, nem sempre a demanda advém em 

primeira instância do paciente que, informado da possibilidade de receber “apoio”, 

cabe-lhe aceitar ou não. Quando possível – dadas as condições do momento crítico – o 

anúncio do apoio coloca o paciente diante de uma escolha, introduzindo-o no campo da 

experiência de “Ser-aí”
53

, destacando sua dimensão de ser de desejo.  

Sendo assim, o clínico olhante e enamorado das palavras é convocado para 

cumprir funções de apoio no tratamento desse momento de comoção, turbulência e 

reorganização. Mas o que isso quer dizer? De quem, ou de que o clínico trabalha como 

apoio? Da instituição, da equipe médica, do paciente, do logos? Torna-se aliado de 

Eros. 

                                                             
53 Termo cunhado por Heidegger (2013) que o define como “o acontecimento da apropriação da verdade inicial, na 

qual o homem se vê tomado pelo acontecimento apropriativo” (p. 183).  
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Na relação entre paciente, clínico e equipe médica, à primeira vista o apoio 

parece função exclusiva do clínico, porém propõe-se pensá-lo como um trabalho 

conjunto abrangendo colaboração de cada um dos agentes envolvidos naquilo que exige 

o tratamento do momento crítico. Ou seja, o clínico é apenas uma das balizas do 

tratamento, mas é também mediador, ponte, o tecedor das associações.  

Assim, por ser a forma de se referir ao trabalho daquele que cuida de Eros 

doente, a noção de apoio merece ser sondada. No Dicionário Internacional da 

Psicanálise (Mijolla, 2005, p. 138), no verbete “apoio”, Jean Laplanche adverte que na 

ausência de um conhecimento preciso da noção em Freud, a palavra “apoio” pode 

adquirir, em muitos textos psicanalíticos, o sentido banal de um simples suporte. 

Não se trata de suporte psicoterapêutico, mas de apoio psicoterapêutico para o 

paciente passando por um momento crítico.  É uma forma de cuidado que “contrasta 

com as práticas conhecidas como psicoterapias de apoio, que visam oferecer ao paciente 

alívio de seus sintomas” (Mantovani, 2008, p. 29).  

Essa diferença sublinha uma possibilidade no cuidado de Eros doente: um modo 

de cuidar através do apoio. Porém, o que é o apoio? Quais as condições e meios de um 

tratamento que constela o apoio como meio de terapéia? 

Apoio, no Vocabulário da Psicanálise é, segundo Laplanche (2001): 

Termo introduzido por Freud para designar a relação primitiva das 

pulsões sexuais com as pulsões de autoconservação; as pulsões 

sexuais, que só secundariamente se tornam independentes, apoiam-se 

nas funções vitais que lhes fornecem uma fonte orgânica, uma direção 

e um objeto. Em consequência, falar-se-á também de apoio para 

designar o fato de o sujeito se apoiar sobre o objeto das pulsões de 

autoconservação na sua escolha de um objeto de amor; é a isso que 

Freud chama tipo de escolha de objeto por apoio. (p. 30) 

 No Dicionário Internacional da Psicanálise (Mijolla, 2005), no item “apoio”, 

segundo Laplanche: 
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O que é por esse termo designado é o apoio que a sexualidade 

encontraria, na origem, em diversos funcionamentos e zonas corporais 

ligadas à autoconservação: boca, ânus, musculatura etc. Está, portanto, 

em relação direta com a concepção freudiana da sexualidade infantil e 

adulta, como sexualidade ampliada, ultrapassando de longe a 

circunscrição genital para estender-se ao conjunto do corpo [...] A 

atividade sexual apoia-se inicialmente numa das funções ao serviço da 

conservação da vida e só mais trade se tornará independente delas. 

(p.138 ) 

Lê-se que o apoio está sempre ligado à autoconservação, por isso, no que diz 

respeito ao trabalho clínico nomeado de “apoio psicoterapêutico” a pacientes passando 

por um momento crítico, resultou importante sublinhar a associação e aprofundar na 

abrangência do apoio. 

Sexualidade e autoconservação correspondem-se a partir de uma função de 

apoio. Eis o motivo pelo qual a nomeação de “apoio psicoterapêutico” no que se refere à 

função do clínico que cuida de Eros doente, toma aqui tanta importância, pois constitui 

mais outra fundamental função de ligação no paralelismo pulsional a serviço do 

andamento da vida. Ainda, no mesmo dicionário, Laplanche admite que uma segunda 

interpretação considera o apoio correlativo de uma espécie de emergência: 

[...] a sexualidade infantil funciona segundo duas modalidades: 

primeiro apoia-se na função (alimentar, por exemplo) a ponto de 

confundir-se com ela, depois, desliga-se dela para tornar-se ao mesmo 

tempo autônoma, autoerótica e fantasmática. Nesse movimento 

complexo, as noções de fonte, alvo e objeto conhecem uma espécie de 

mutação e de simbolização. 

Laplanche considera “esta segunda interpretação como insuficiente, na medida 

em que a pulsão sexual não poderia surgir do funcionamento fisiológico por um puro e 

simples movimento de ‘psiquização’” (Mijolla, 2005, p. 139).  

Não obstante, tal interpretação abre aqui à reflexão da função de apoio como 

intervenção do outro para redesdobrar movimentos de simbolização em relação aos 

acometimentos do momento crítico. Acometimentos nos quais o clínico é convocado 

para compreender e tratar sob apoio psicoterapêutico.  
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Apoio no sentido de reconstruir ligações visando a reorganização do paralelismo 

pulsional e a disposição e trabalho para o novo se desdobrar. 

Se o corpo se organiza apoiando-se nas funções sistêmicas dos órgãos 

desdobradas a partir da sexualidade, poder-se-ia dizer que o corpo é símbolo dela, pois é 

a partir da sexualidade que ele adquire a autonomia e o desdobramento de funções 

orgânicas. Outro motivo pelo qual cabe uma sondagem da noção de apoio extrapolando-

a ao campo do trabalho clínico. Vê-se que a noção de apoio é de relevância central tanto 

na teoria quanto na clínica.  

Vê-se, igualmente, que apoiar não se restringe apenas à função de suporte; o 

assunto é muito mais complexo desde que atrelado à sexualidade e às funções a serviço 

da conservação da vida. Resulta importante balizar os elementos que poderiam estar 

envolvidos na forma de tratamento que, sob ponderações da Psicopatologia 

Fundamental e da clínica no campo hospitalar, abrangem o que está sendo denominado 

sob a rubrica de apoio psicoterapêutico nos acometimentos do momento crítico no 

corpo. 

Quais as formas nas quais o trabalho de apoio estaria a serviço da terapéia?  

Fédida (1988) diz que “desde que nos ocupemos do ser humano, tudo o que se passa 

entre ele e nós, nos mínimos detalhes, reveste uma significação de fragilidade” (p. 30). 

É nesse revestimento de uma significação de fragilidade, que caberia operar como 

apoio? 

O estudo sobre a noção de apoio pode começar nas balizas que Freud coloca nos 

trabalhos: “Três ensaios de uma teoria sexual” (1905b), “Introdução ao narcisismo” 

(1914) e “O Eu e o Id” (1923). A partir dessas balizas especula-se o apoio como meio 

de passagem ou condição para configurar formas maturativas de resposta diante dos 

paradoxos impostos pela passagem do momento crítico.   
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Para aprofundar no nosso estudo sobre a noção de apoio, em “Três ensaios sobre 

a teoria da sexualidade” (Freud, 1905b) fazendo referência ao chuchar (sugar com 

deleite) que já aparece no lactante e pode continuar até a maturidade ou persistir por 

toda a vida, especifica que “a satisfação é encontrada mediante a sucção rítmica” (p. 

171). 

Com notas acrescentadas a partir de ponderações contidas em “Introdução ao 

narcisismo” Freud reitera que “A atividade sexual apoia-se primeiramente numa das 

funções que servem à preservação da vida, e só depois torna-se independente” (1905b, 

p. 171) e acrescenta que uma manifestação sexual infantil “nasce apoiando-se numa das 

funções somáticas vitais” (p. 172). 

Outro dado fundamental é quando Freud (1905a) salienta que o chuchar envolve 

um prazer familiar associado à “primeira e mais vital das atividades da criança – mamar 

no seio materno (ou em seus substitutos)” (p. 171). Assim, o chuchar “é determinado 

pela busca de um prazer já vivenciado e agora relembrado” (p. 171). 

Já em “Introdução ao narcisismo” Freud (1914) ensina que: 

Os instintos sexuais apoiam-se de início na satisfação dos instintos do 

Eu, apenas mais tarde tornam-se independentes deles; mas esse apoio 

mostra-se ainda no fato de as pessoas encarregadas da nutrição, 

cuidado e proteção da criança tornarem-se os primeiros objetos 

sexuais, ou seja, a mãe  ou quem a substitui. (p. 32) 

 

A esse tipo e fonte de escolha de objeto, Freud (1914) propõe chamar de “tipo de 

apoio” (p. 32). No texto “O Eu e o Id”, também se referindo às escolhas de objeto 

pertencentes ao primeiro período sexual do menino e relativas a pai e mãe, Freud (1923) 

sublinha que bastante cedo se desenvolve “um investimento objetal na mãe, que tem seu 

ponto de partida no seio materno e constitui o protótipo de uma escolha objetal por 

‘apoio’” (p. 39). 
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Na já referida carta 41 da correspondência entre Freud e Pfister (como se leu em 

páginas precedentes), também se alude a uma forma de apoio no funcionamento do 

corpo. Freud (2009) escreve que “todos os órgãos, dentro de uma unidade viva, se 

influenciam mutuamente apoiando-se ou ferindo-se” (p. 83).  

Nisso, além do destaque de um funcionamento por apoio entre órgãos, resulta 

interessante se deter na ideia de que tal funcionamento se dá dentro de “uma unidade 

viva”. Qualidade que neste trabalho está sendo atribuída para distinguir o que o corpo é. 

Isso tudo apenas para destacar as partes nas quais se lê em Freud o uso da noção de 

apoio. Uso que, como pode-se notar, resulta lacônico, mas fundamental. 

Envolvida na noção de apoio, pressupõe-se de um lado, uma ação em direção a 

uma passagem, de outro, constituiria uma ação psíquica que, sob condição de ser 

relembrada, para operar como função de apoio, tivesse de reatualizar a mais vital das 

atividades associada a um prazer primário (nutrício e protetor). 

Propõe-se então que o apoio psicoterapêutico aproxima-se mais de uma 

sustentação do que de um suporte. Não é suportar (já que o clínico e a sua função não 

serão algo que sirva de base para o paciente), mas sustentar (no sentido de algo visando 

à conservação) agindo numa forma de fortalecimento da função e prazer nutrícios 

primários. Já que no momento crítico, em decorrência dos acometimentos nele 

implicados, os produtos da função e prazer primários foram represados, cabe então 

sustentar, nutrir, conservar, apoiar a libertação desse represamento. Função essa 

extremamente complexa. 

Sendo assim, a função clínica de apoio é mais uma reflexão do que um suporte, 

ou seja, da sustentação de impressões de conservação. Assim, na transferência, o clínico 

desenvolve o trabalho de refletir formas de nutrição, cuidado e proteção. Trata-se de 

reintroduzir no paciente aqueles elementos revisados em páginas precedentes: a 
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“experiência de sentir-se vivo” (Ogden, 1995, p. 176) e a “capacidade para se 

automaternar” (Dolto, 1984, p. 31). 

Ainda, o precedente se atrela às ponderações de Fédida (1988) referentes ao 

“amor justo”, aquele que cuida de Eros doente traz. Assim, para introduzir uma terapéia 

O médico deve restabelecer o equilíbrio do corpo para que Eros 

doente pelo excesso de amor, seja liberado desse excesso pelo amor 

que lhe traz o médico. Amor de médico é amor justo: estabelece uma 

contrapartida, um novo equilíbrio com a parte doente de Eros. (p. 28)  

Extrapolado ao momento crítico, o fato de “a mais intensa disposição de amar 

desvanece por causa de distúrbios físicos” (Freud, 1914, p. 26) significa uma retração 

narcísica. Poder-se-ia supor que quando o momento crítico acomete no corpo “O ego 

acha-se enfraquecido pelo conflito interno e temos de ir em seu auxílio” (Freud, 

1940[1938], p. 188). Ou seja, temos de apoiá-lo. Nisso, Freud sublinha que  

A posição é semelhante à de uma guerra civil que tem de ser decidida 

pela assistência de um aliado vindo de fora. O médico analista e o ego 

enfraquecido do paciente, baseando-se no mundo externo real, têm de 

reunir-se num partido contra os inimigos, as exigências instintivas do 

id e as exigências conscienciosas do superego. (p. 188) 

Em analogia ao precedente, referente ao tratamento que aqui está sendo sondado, 

cabe dizer que o clínico é um aliado de Eros, assistindo como apoio na reorganização de 

novos equilíbrios e no fortalecimento das funções de autoconservação. 

Ao se referir a “influência da enfermidade orgânica sobre a distribuição da 

libido”, Freud (1914, p. 25) afirma que alguém que sofre de dor orgânica “retira o 

interesse libidinal de seus objetos amorosos, que cessa de amar enquanto sofre” (p. 26).  

É sobre o desbalanço na distribuição da libido implicado nos distúrbios 

orgânicos adstritos num momento crítico no corpo, que o clínico age na função de 

aliado de Eros, fortalecendo a lembrança de uma imagem capaz de desdobrar e redobrar 

nutrição, cuidado e proteção. Quiçá também, apoiar é abrir a possibilidade de figurar 

formas novas de amor justo sustentados naquela função e prazer primários. 
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Nisso, trata-se, como belamente precisado por Dolto (1984), de:  

Colocar palavras sobre o sofrimento de uma prova, para quem pode 

ouvir as palavras e prestar sua atenção ao sujeito que fala confiando 

nele, isto apazigua a angustia. E, sem angústia, a vida, a 

sobrevivência, permitindo àquele que ultrapassou a agudez da prova 

de encontrar a solução por si mesmo. (p. 307)  

 Eis a função de apoio do aliado de Eros: olhante enamorado das palavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sutileza de uma novidade reanima origens 

 renova e redobra a alegria de maravilhar-se. 

Gaston Bachelard, 2009. 

Os enigmas do corpo persistem, mas debruçarmos sobre eles aponta caminhos 

de pesquisa e trabalhos clínicos. Diante da vastidão dos enigmas do corpo, cabe-nos 

continuar trabalhando na busca constante de um saber sobre.  

No final das contas, o que nasce, se observa, escuta e vive na experiência clínica 

do tratamento com pacientes em momento crítico continua enigmático e sempre 

surpreendente.  

As mostrações de respostas criativas que os pacientes passando por um momento 

crítico manifestavam eram coloridas de uma beleza surpreendente, dualista, 

inexplicável, indescritível: inquietantemente bela.  

No final do percurso deste trabalho, alguns desfechos podem ser salientados: 

1) A passagem do momento crítico é paradoxal, por vezes é a acentuação do 

distúrbio (fixação do repousante); por outras, é a prevalência e espalhamento 

do mortífero, porém é quase sempre uma obra pulsional. 

2) É no liame entre o psíquico e o somático onde se gestam as manifestações 

que aparecem no momento crítico. Porém, tal fronteira nos é inacessível, 

apenas suas manifestações revelam algo que ao mesmo tempo resulta-nos 

enigmático. 

3) O “não visto antes” contido no momento crítico é inacessível e o que no 

momento crítico se expressa, aquilo que nele se manifesta, é enigma. 

Kristeva (1987) diz que “em tempos de crise, a melancolia se impõe, é expressa” 

(p. 15) o que é trazido como homologação para dizer que, em momentos críticos, a dor 

domina e a angústia é irascivelmente expressa. Porém, o que gera dor e angústia está 

encoberto, não é visto nem sabido, continua enigmático. 
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4) O momento crítico é uma cisão estrutural, corta e separa, mas arquiteta uma 

reorganização nos equilíbrios do corpo. 

5) O momento crítico, pela impetuosidade, pode provocar perturbações no 

comportamento conservador e pode também perturbar as funções do Eu, mas 

isso fazendo parte dos ressurgimentos do vivo no andamento da vida. 

6) No momento crítico do corpo manifestam-se ações ousadas para nele atingir 

uma reorganização. O inconsciente é radical, o corpo não é moderado, mas 

pulsional e sofre ao tentar neutralizar os abalos impostos pelas 

determinações do inconsciente.  

7) Depois do declínio, poderia advir o crescente, pois o vivo se desdobra 

fazendo círculo. 

8) Às vezes, reorganizações no corpo são geradas a partir de um estímulo – 

geralmente violento – que vai abrindo caminho e espaço para o inédito, o 

novo, o diferente ser acolhido possibilitando formas maturativas de resposta. 

9) A passagem e acumulação de marcas dos momentos críticos ultrapassados 

contribuirão para a construção daquele “sentimento do Eu da época madura” 

mencionado por Freud (1930) ou também de um sentimento de suficiência 

imunológica ou de asseguramento narcísico ou da capacidade de se 

automaternar ou de se sentir vivo.   

10) A ultrapassagem do momento crítico atrela-se a duas formas (ou forças) de 

resposta maturativa:  

a) às adquiridas trans-historicamente (carregadas de filogênese, ontogênese e 

de mitopoética) que se tenham conseguido desenvolver diante de situações 

de perigo ou, certamente, diante dos inevitáveis momentos críticos que 

fazem parte do vivo, e  
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b) às que decorrendo das anteriores, atrelam-se a uma disposição em acolher 

o diferente.  

11) A acumulação das marcas de ultrapassagens (trans-históricas e recentes) dos 

momentos críticos configura-se como reflexo do esforço em harmonizar a 

correspondência entre o infantil e o primitivo de um lado, com o estrangeiro 

e o maturativo de outro. Correspondência na qual os “conteúdos ideativos 

seriam justamente os da ausência de limites e da ligação com o todo” (Freud, 

1919, p. 19). 

12) Os momentos críticos desdobram tentativas para abandonar o infantil e 

atingir o maturativo; assim o corpo segue e a vida circula.  

Merece destacar a possibilidade de uma resposta maturativa se desdobrar diante 

dos embates que o momento crítico impõe. Nisso, encontra-se em Freud (1914) que 

“Um forte egoísmo protege contra o adoecimento, mas afinal é preciso começar a amar, 

para não adoecer, e é inevitável adoecer, quando, devido à frustração, não se pode 

amar” (p. 29).  

Sendo assim, amar constitui uma forma de resposta maturativa, o desfecho de ter 

desenvolvido uma capacidade de automaternar-se. Nisso, também pode ser lembrado o 

trecho das “Canções da Criação” nos “Novos poemas” de Heine (1844), copiado por 

Freud (1914, p. 29): 

A doença foi bem a razão 

De todo o impulso de criar; 

Criando eu pude me curar, 

Criando eu me tornei são. 

 Nas especulações desta pesquisa, amar e criar fazem parte das possibilidades de 

resposta maturativa, pois para grandes passagens  − visando novos equilíbrios – grandes 

ousadias pulsam no corpo. Partindo disso e continuando com algumas considerações 

finais, também: 
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13) O momento crítico constitui-se como espaço e tempo em que uma 

reorganização do corpo abre possibilidades de novas formas de cuidado, 

amor e criação.  

14)  O momento crítico desvela parcialmente a disposição do corpo em 

incorporar o inédito (ainda que o fato implique sofrimento). 

O corpo será sempre complexo, porém espaço onde formas harmônicas de 

organização poderão advir interagindo dinamicamente e gerando mudanças notáveis. 

Assim, o corpo é um complexo sistema de ligações. Nele, tudo está ligado e se ligando, 

por conta disso poder-se-ia dizer que:  

15) O corpo é o laboratório de Eros.  

Heidegger (1957) ao descrever “um singular aspirar” pela harmonia, diz que 

“Esta aspiração é determinada pelo Eros” (p. 27). Além disso, ligações produzem 

movimento, ou seja, Eros faz o corpo se mover, Eros contribui na disposição do corpo 

ao movimento e ao desdobramento de respostas criativas diante dos acometimentos que 

um momento crítico impõe-lhe. 

Concorda-se com a ideia de que “A possibilidade de uma tragédia ou de uma 

exaltação heroica não são excludentes nem impossíveis de conviver” (Martins, 1999, p. 

71), pois se articula com as conjeturas deste trabalho no sentido de que: 

16) O corpo é coabitado por polaridades. A correspondência e convivência entre 

elas constitui o motor, ou melhor, o combustível do corpo; na falta dele, o 

corpo desanda, para, repousa. 

17) Se, decorrente de condições de vida pouco acolhedoras, o amor não 

inaugurou e/ou protagonizou o desenvolvimento do homem, poderia talvez 

se transformar no meio e a meta do viver. 
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18) É tarefa do clínico, através das energias que podem se organizar como 

sinfonia no campo transferencial, transferir ou movimentar elementos que 

propiciem a “experiência de sentir-se vivo”.  

Na clínica com pacientes hospitalizados, as possibilidades de transferir e 

compartilhar a “experiência de sentir-se vivo” pode significar introduzir elementos – 

palavras, olhares, sonhos, representações – que permitam viver o corpo de maneira mais 

salutar introduzindo o que Fédida chama da “justa porção do amor”.  

Com isso, viver o corpo de maneira diferente significa vivê-lo de um modo 

menos atormentado e mais livre, ou menos tóxico e mais adoçado, ou menos perseguido 

e mais ágil, ou menos vazio e mais leve, ou menos destrutivo e mais reorganizador, ou 

menos repousante e mais laborioso, em suma, harmonizado no decorrer das suas 

permanentes e inerentes polaridades e reorganizações.  

Cabe destacar que viver o corpo é também sonhá-lo onipotente, e não parasitado; 

é necessário sim reconhecer a vulnerabilidade do corpo, o vestígio do desamparo 

original, mas também sonhar com sua força criativa. Pois, como ensina Fédida (1988, p. 

30), os sonhos têm o ofício de serem terapeutas. 

A “harmônica” não é a inversão do conflito; o restabelecimento do corpo é sim 

uma junção harmônica, ou melhor, uma harmônica pulsional, na qual rupturas e 

ligações interagem como que em fluidez rítmica.  

19) Todo momento crítico surge e se desdobra como tentativa de rearranjos no 

equilíbrio mantido pelo corpo. Enquanto unidade funcional, respostas 

repousantes do corpo são moduladas por movimentos, trabalhos ou criações, 

fazendo parte do sistema de reorganização do corpo e da aspiração à 

harmonia. 
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Afinar a observação e a escuta das formas de manifestação de um conflito 

pulsional no corpo permitiria ser sensível na percepção dos descompassos dele.  

Partindo dessa sensibilidade formas compassadas de restabelecimento do corpo 

poderiam ser introduzidas. O precedente encontra seu fundamento no que Fédida (1988) 

destaca, quando afirma: 

[…] o desejo que anima o cuidado médico, como na ginástica e na 

música, é de reencontrar a harmônica, o som harmônico, ou seja, 

sonoridades que não são consoantes, mas de cuja associação cria-se a 

harmônica. Nessas condições, o problema do amor se coloca em 

relação ao equilíbrio do ritmo [...] (p. 28) 

 

20) Não se trata de eliminar o conflito pulsional no corpo; pode-se gerar uma 

neutralização da força hostil a partir do amor de transferência, naquilo que 

pode advir a partir da matriz do que Fédida (1989) nomeia de “comunicação 

interterapêutica” (p. 110).  

21) O tratamento do momento crítico envolve amor e criatividade. O tratamento 

sobre as turbulências desencadeadas durante uma crise atrela-se ao advento 

de uma composição harmônica entre o movimento e o ritmo de forças 

internas (pulsionais) em associação a elementos externos (sociais). 

 Contudo, nesta investigação achou-se que ainda sob as tensões e comoções dos 

momentos críticos: 

22) O corpo é herdeiro e guardião de algo de essência reordenadora, harmônica e 

criativa.  

Nisso Bachelard (2009) refere-se a “uma poética da Psique, onde todas as forças 

psíquicas encontram uma harmonia” (p. 16). No final deste trabalho, a conclusão mais 

importante é de que agora, corpo e inconsciente são mais enigmáticos do que no 

começo, pois propõem enigmas e desafios clínico-teóricos maiores exigindo 
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aprofundamentos mais aprimorados. Aqui não se conclui, apenas encerra-se um trabalho 

salientando algumas reflexões que merecem continuar sendo pensadas, pois: 

23) As manifestações do inconsciente serão sempre surpreendentes e 

enigmáticas. 
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