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Resumo 

Assim como a própria vida, em suas várias manifestações culturais, artísticas, sociais, o trabalho psicanalítico envolve uma mescla de 

aspectos ligados à realidade física, compartilhada via interfaces ou códigos intersubjetivados em contato com nosso perene fluxo e 

manancial interno de constante criação e reapresentação à transformação por nossos vínculos. Cotidianamente, como meios de 

transporte entre essas dimensões, co-criamos metáforas em parceria com nossos analisandos, ou no contato com áreas do infantil em 

atendimentos vinculares. Conjugamos assim, aspectos vivenciados a partir do corporal, ou inscritos no corpo em conexão não mediada 

com aspectos inacessíveis à consciência, que podem re-emergir em forma condensada e polissemicamente multifacetada em nossas 

metáforas e criações conjuntas. Ficção e realidade, mente e corpo, psíquico e físico, inconsciente e consciente, subjetivo e objetivo, 

objeto interno e objeto externo, são algumas dualidades (alguns diriam "virtuais") que nosso trabalho se desafia a integrar, desde as 

pioneiras investigações de Freud sobre os princípios do prazer e realidade, processos primários e secundários, ego, id e super-ego. 

Buscamos o acesso ao caráter "mesclado" das manifestações humanas: conversões, deslocamentos, sintomas, lapsos, chistes, 

associações, formações oníricas, projeções, manifestações lúdicas, expressões gráficas, imagens simbólicas, são nossas "vias régias" 

de contato com aspectos primitivos não conscientes. Nossos próprios instrumentos, com ênfase na análise da transferência e 

contratransferência, nos convocam a acompanhar transformações a partir do impacto no outro e em nós mesmos deste encontro. 

Vinhetas psicanalíticas com crianças, adultos e atendimentos vinculares, relatadas em linguagem próxima da narrativa ficcional, por 

vezes onírica (a clínica, esta nossa ficção!), ilustram aqui a noção de metáforas somatopsíquicas, recurso transicional no trabalho de 

integração das várias dimensões do funcionamento mental.  

Introdução: Apresentando co-criações 

Como diria um de nossos mestres em momento iluminado de ensino: “ Se não for como a vida, 

não é Psicanálise!” (Nogueira, 2000). Assim como a própria existência humana, em suas várias 

manifestações culturais, artísticas, sociais, o trabalho psicanalítico envolve uma mescla de 

aspectos ligados à realidade física, compartilhada via interfaces ou códigos 

intersubjetivados em contato com nosso perene fluxo e manancial interno de constante 

criação e reapresentação à transformação por nossos vínculos.  

Cotidianamente, como meios de transporte entre essas dimensões, co-criamos 

metáforas em parceria com nossos analisandos, sejam eles crianças, jovens ou adultos ou 

no contato com áreas do infantil no trabalho clínico vincular com pais-bebês/crianças. 

Conjugamos assim, elementos vivenciados a partir do corporal, ou inscritos no corpo em 

conexão não mediada com aspectos inacessíveis à consciência, que podem re-emergir em 

forma condensada e polissemicamente multifacetada em nossas metáforas e criações 

conjuntas.  

Montagna (2006), lembrando que a palavra “metáfora”nos remete às suas raízes gregas 

“meta”: mudança, alteração, e “phora”: transporte, descreve a metáfora como um 

continente para a experiência emocional, ponte do corpo para a mente, do concreto para o 

simbólico.  
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Ficção e realidade, mente e corpo, psíquico e físico, inconsciente e consciente, subjetivo 

e objetivo, objeto interno e objeto externo, são algumas dualidades (alguns diriam 

"virtuais") que nosso trabalho-ponte se desafia a integrar, desde as pioneiras investigações 

de Freud sobre os princípios do prazer e realidade, processos primários e secundários, ego, 

id e super-ego. Ao longo da tradição psicanalítica, buscamos o acesso ao caráter 

"mesclado" das manifestações humanas. Conversões, deslocamentos, sintomas, lapsos, 

chistes, associações, formações oníricas, projeções, manifestações lúdicas, expressões 

gráficas, imagens simbólicas, são nossas "vias régias" de contato com aspectos primitivos 

não conscientes.  

Nossos próprios instrumentos e ferramentas de trabalho, com ênfase na análise da 

transferência e contratransferência, nos convocam a acompanhar transformações a partir 

do impacto no outro e em nós mesmos deste encontro analítico.  

Vinhetas psicanalíticas com uma jovem adulta e com pais e criança em atendimento 

vincular, relatadas em linguagem próxima da narrativa ficcional, por vezes onírica (a clínica, 

esta nossa ficção!), ilustram aqui a noção de metáforas somatopsíquicas, recurso 

transicional no trabalho de integração das várias dimensões do funcionamento mental. 

 

Flashes oníricos, re-criações somatopsíquicas na análise de Lurdes 

  

Lurdes, uma jovem de 35 anos, chega à análise preocupada com sua relação com o 

companheiro. Demonstra grande identificação com sua mãe, sentida como sobrecarregada, 

sem suporte do pai, referido como distante afetivamente e pouco participativo da vida da 

família. “Com o meu pai, não tinha conversa, qualquer coisa se resolvia na cintada... levei 

muita bronca dele sem nem saber por quê...” O pai de Lurdes saíra de casa quando ela tinha 

sete anos. Quanto a seus sentimentos em relação a ele, Lurdes refere um “bloqueio total... 

nem sei em qual dos pacotinhos ficou...”. Grande parte do período inicial da análise de sete 

anos é marcada por intenso ressentimento e recusa ativa a permitir a entrada e presença da 

figura paterna, tanto em seu cotidiano de contato quanto em seu mundo mental. Diz 

inicialmente que “não se recorda de nada” do contato com o pai e não quer se recordar. 

A impressão que Lurdes evoca é de que seu passado infantil está tão longe e deve ser 

mantido longe, nestes “pacotinhos”, expressão viva que ela mesmo cunha e que abriga 

muitas de nossas metáforas compartilhadas ao longo da análise. Ao mesmo tempo, tem 

necessidade de trazê-los à tona, e se surpreende quando eles surgem, aparentemente de 

repente, como volumes boiando na superfície do mar, após terem ficado enroscados nas 

profundezas...  
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Lurdes engravida durante a análise e manifesta dificuldade de compartilhar com o 

companheiro o cuidado com o novo bebê.  Sente que tem que se virar sozinha, dar conta de 

tudo, desconsidera o suporte do companheiro e o vínculo que vai se estabelecendo entre o 

bebê e este pai que, diferente do seu próprio, mostra-se presente e próximo. Nesta época da 

análise, pela primeira vez, Lurdes se permite algumas lembranças, pacotinhos recém-

emergentes a respeito de seu pai e suas  atitudes violentas (“espancava as crianças e a 

mãe”sic). 

Durante nossa conversas Lurdes ri muito quando falamos algo no sentido figurado ou 

quando utilizo ou dou continuidade a alguma imagem que ela traz. Lembro-me da paciente na 

infância da análise, que precisava muito que eu a olhasse de fato, sensorialmente, e que ela 

me visse olhando para ela, para se sentir existindo e sendo cuidada. Na maturidade da 

relação, acompanhamos como isto acontece em um outro nível, em que a mutualidade se dá 

pela sintonia da relação.  

Em clima de humor, demonstra interesse em meus recortes, e constantemente acha curioso 

e engraçado quando eu repito suas expressões, amplificando seu tom de voz em detalhadas 

narrativas do cotidiano de suas irritações, expressas na intensidade em mente e corpo. 

Mostra-se receptiva às analogias, aparentemente empolgada com esse tipo de parceria 

lúdica, como se estivéssemos brincando de desenrolar um novelo a partir de uma ponta que 

ela ofereceu, ou seguindo um caminho que não sabemos bem onde vai dar, mas que contém 

em si o prazer de ser ela a guia.     

Vivenciamos o brotar no diálogo analítico em três níveis concomitantes (interno/ 

intrapsíquico, histórico e transferencial), de imagens, personagens e sequências narrativas 

que com seu aparecimento, modificação e dissolução, como holografias animando mutáveis 

modalidades de relação na sessão, condensam elementos verbais, emocionais, corporais, 

correlatos ao funcionamento mental do par e às necessidades comunicativas do momento, 

definidos por Bezoari e Ferro como “agregados funcionais”. (Ferro, 1995, p.40)     

Com o decorrer da análise, Lurdes começa a falar sobre seu pai... “Não lembro nada dele... 

Por que não me lembro? ... Só lembro das broncas, das agressões... Só tenho imagens 

negativas, nenhuma boa lembrança...” 

M – (Lembro-me de uma cena que ela havia mencionado e a trago de volta) Você falava de 

uma imagem de você sentada no colo do seu pai, com um tratamento diferenciado por ser 

menina... 

L - Do colo eu não lembro, mas tinha isso mesmo da diferença de ser menina... eu me sentia 

incomodada... (Fico curiosa quanto à produção – e posterior desautorização desta imagem, 

que eu julgava ter sido criada em mim a partir de um relato de Lídia. Será que ela a apagou 

ou eu a criei como condensação de alguns aspectos, talvez inconscientes, transmitidos pela 

paciente?). 
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L - ... Me lembro de uma vez que fomos nadar no lago, os meus irmãos tiraram a roupa e 

entraram logo na água... eu entrei de roupa... meu pai falou para tirar, mas eu fiquei com 

muita vergonha... Acho muito estranho esse envergonhamento...  

M – Qual era a sua preocupação? 

L – Não sei, mas quatro ou cinco anos é muito cedo para se ter vergonha...  

... 

L – Vou te contar minha viagem para a África...  

Como eu ia ficar bastante tempo, para esperar resolver umas coisas de trabalho, fiquei 

pensando bastante na relação com meu pai... Por que não lembro ou não quero lembrar 

nada do meu pai? Será que eu não lembro ou não quero lembrar?  

... 

L: Quando o Pedro (companheiro) perguntou se tinha acontecido alguma coisa e eu falei que 

não tinha, tinha sim! 

Eu estava dando um remédio homeopático pro Alexandre (filho agora com três anos), que 

são umas gotinhas...  (conta que foi pegar alguma coisa importante e chamou o Alexandre. 

Foi indo na frente e achou que ele viria atrás, mas ele ficou mexendo no remédio e virou o 

frasco em direção à boca. Lurdes ficou assustada, não sabe quantas gotinhas podem ter 

caído e se ele tomou alguma. Quando voltou, porque percebeu que ele não estava vindo, viu 

o Alexandre com o frasco na mão perto da boca para caírem as gotinhas. Lurdes acha que o 

filho percebeu sua ansiedade).  

Ele olhou bem pra mim, pôs as duas mãos em volta do meu rosto e falou:      

- Mamãe, não fica preocupada, eu tô aqui! (conta atônita, mostrando  

vividamente o gesto da criança).   

Será que uma criança de três anos percebe a ansiedade da gente?  

Como ele percebeu a minha preocupação? 

Ele não é pequeno demais pra falar isto que ele me falou? 

M: Fiquei pensando que a gente pode escutar duas coisas no que ele falou: 

- Mamãe eu tô bem, estou vivo! Não aconteceu nada comigo! e - Mamãe eu cuido de você, 

não se desespere mamãe!  

L: (Ri intensamente, surpresa, quando eu menciono a segunda idéia.)  

Ai, Mariângela, não tinha pensado nisso...   

(É muito comum Lídia rir desta maneira, numa mistura de surpresa, ansiedade e sintonia, 

quando trago alguma imagem ou aspecto que lhe parece novo, como se de repente se 

abrisse uma porteira, um dique - quem sabe um “pacotinho” em abertura - e depois a gente 

fosse então podendo examinar o que veio na enxurrada.)  

L: É, o Alexandre já falou outras coisas de querer cuidar de mim. ... Mas ele é tão pequeno! 

Como é que pode ele já se sentir tão responsável assim?  
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(Penso na situação de filhos pequenos cuidando de mães deprimidas e na situação inicial 

desta dupla, de um longo período de recolhimento da mãe no primeiro ano de Alexandre.)    

 

L: Passou tudo na minha cabeça! ... Será que ele sabe o que é morte?... Ele não sabe que 

as pessoas às vezes tomam remédio demais e que podem morrer... 

 

M: Parece que a sua fantasia foi de muita culpa... Você comentou que disse para o Pedro 

que não tinha acontecido nada, mas tinha sim. Me fez lembrar daquela situação que você 

tem trazido bastante, a cena do Pedro dizendo nervoso “Vou internar sua mãe!!!” depois do 

tombo de Alexandre... (cena anteriormente dramatizada intensamente por Lídia, de seu 

marido, responsabilizando-a por um tombo da criança, segurar o filho no alto, de frente, 

repetindo estas palavras).  

 

L: A “cena viva”! 

(Relembra em gesto, levantando os braços e vibrando-os vigorosamente, bem à sua frente, 

repetindo enfaticamente:) 

- Vou internar sua mãe! Vou internar sua mãe! 

 

M: Você parece querer encarar isso bem de frente. (Digo isso pela intensidade e 

direcionamento de seu gesto, visto da minha perspectiva. Fico pensando no que estaria 

envolvido em encarar isso de frente... ) 

 

Estaria aí presente o contato com a experiência somatopsíquica, intensidade emocional via 

corpo infantil, como passagem para correntes de intensa voltagem, de outros vínculos 

(parentais), para as quais o corpo da criança se faz passagem e absorção? Momento de 

integração de sua experiência infantil, como ponto de passagem, para o reconhecimento de 

que nova passagem se fazia, na microscopia das interações com o novo infantil em 

formação? (Stern, 1997). Presente parece aí a teia viva das (in)evitáveis(?) repetições, 

matéria em estado bruto sensorial para nosso trabalho analítico de contato e transformação 

em material psíquico. 

 

 Roussillon traz uma descrição interessante que associa ao conceito de identificação 

projetiva dos kleinianos, através do qual o analisando tenta comunicar ao analista aquilo que 

não tenha sido ouvido, visto ou sentido de sua história subjetiva, ou o tenha sido de forma 

muito precária para que o analisando pudesse se apropriar plenamente. Nesta situação, o 

inconsciente não remete ao que foi percebido e recalcado, mas ao que não conseguiu 

encontrar lugar subjetivo para se inscrever. O analisando não vem simplesmente fazer com 
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que seja reconhecido aquilo que dele, permaneceu letra morta em sua história, vem fazer 

com que seja ouvido, visto ou sentido aquilo que não pôde se realizar, convidando o analista 

a compartilhar e refletir aquilo que está à espera de apropriação subjetiva e que pode assim 

nascer para a vida psíquica. (Roussillon, 2007)  

Mesmo havendo se repetido para o filho a situação dela de uma fragilidade na parceria 

parental (talvez já anunciada desde bem cedo na relação do casal), o trabalho analítico 

parece caminhar no sentido de oferecer figurabilidade para áreas sentidas como sem 

representação: 

L: Que bom lembrar dessa cena agora! (diz assertivamente numa expressão de intensa 

realização, com os braços ainda levantados) (Expressão de um alívio quase pós-catártico? 

Sua mente sendo capaz de tolerar aspectos anteriormente não toleráveis?)  

M: A lembrança trouxe algo novo agora? 

L: (Diz rapidamente, estendendo seu braço em minha direção:)  

- Me dá a caixinha! (se referindo à caixa de lenços de papel, como que avisando, num certo 

tom de brincadeira, que vai chorar.) 

L: Acho que o Pedro estava se sentindo tão de fora, tão distante, acho que ele estava 

enlouquecendo e precisava achar alguém para por essa loucura dele! 

(diz isso emocionada, com lágrimas nos olhos.)        

Nesta hora surpreendo-me com essa sequência de seu anúncio de um movimento 

introspectivo, como se ela estivesse fazendo um movimento contrário, expulsivo, projetivo, 

ao analisar os sentimentos de Pedro. Pensando depois, será que ela poderia estar se 

referindo à dor de ser receptáculo de intensas projeções, re-despertando possíveis 

experiências primitivas? (Williams, 1997). 

Lurdes parecia precisar reavivar corporalmente a cena, metabolizá-la em suas 

ressonâncias, como vivência atual refletindo vivências primitivas e infantis de um casal 

parental e modelo de parceria interna sentido como em constante tensão, violência e 

ameaças. O trabalho da análise, entretanto, não vê no subjetivo somente um receptáculo 

passivo, buscando também os elementos de agência na própria construção da ressonância 

e na possibilidade de transformação.   

M: Mas por que será que você se engancha nisso? Que aspectos seus podem estar 

envolvidos? Estas cenas surgiram aqui entre nós... Por que ressoa em você tão forte essa 

culpa de não cuidar?      

L: ... Fico pensando se tem a ver com a situação da ausência do meu pai. ... 

Preciso cuidar desse negócio de pai... De mãe também, né, não só de pai! (com um leve 

risinho ansioso, trazendo ainda mais uma nota de melancolia).      

Mas como cuidar de algo que eu não tive. Como conseguir oferecer algo diferente do que eu 

não tive? (esta frase, aparentemente paradoxal, me suscita um redemoinho lógico na mente, 
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condensando, num possível poderoso lapso de negativas que se confrontam e que talvez ao 

invés de se anularem na literalidade, se somam como parceiras na angústia: necessidade de 

construção num vazio e de negação de fantasias impensáveis... Esgarçamentos do tecido 

psíquico, cortes e rupturas ou falhas em sua trama primordial? Trabalhamos aí a nível do 

déficit ou do conflito? Tais desafios técnicos do trabalho do analista parecem aqui muito 

imbricados). 

 

Tenho que conseguir viver com meus filhos uma coisa diferente do que eu tive (continua 

Lurdes). 

  

M: (Comento sobre como ela tem buscado com a análise estar mais em contato com o que 

está sentindo e isso tem se refletido na relação dela com os filhos. O diálogo e a expressão 

de estados emocionais têm sido diferentes do que ela vivenciou como criança). 

Você sente que é muito importante ver que isso é possível, aqui com a gente e com você e 

seus filhos. 

 

Com o desenvolvimento do vínculo com o filho pequeno, nascido durante a análise, que é 

descrito como uma criança muito expressiva e solicitadora de contato, Lurdes tem se sentido 

bastante revigorada e mobilizada emocionalmente, experimentando uma relação de 

cuidados em que pode haver dependência e proximidade afetiva, se conversa sobre 

sentimentos e necessidades infantis são acolhidas com menos susto. A relação com o 

companheiro está menos ressentida e menos tensa, e Lurdes se empenha em favorecer a 

presença dos pais de seus dois filhos nas questões conflitivas que vivencia com as crianças. 

Mostra-se mais capaz de conversar e possibilitar conversas vinculares (entre os casais, 

entre mãe e filho, entre pai e filho) e também conversas internas.       

       

Seis anos após o início da análise, o filho Alexandre tem agora cinco anos, e Diego, o mais 

velho, dezessete.Lurdes havia trazido um sonho na sessão anterior em que ela se via 

soltando pedras pela boca. Eram pedras transparentes, tipo cristais, bonitas, dissera ela. 

Associara com pedras preciosas e com o seu trabalho – de joalheria, que anda ainda 

parado, mas em relação ao qual ela tem sentido um desejo e necessidade de retomada. 

Sente-se surpresa com o sonho, e ao longo de nossa conversa relaciona-o a seu sentimento 

de estar bem com o que está podendo falar com o filho mais velho, de 17 anos (as 

discussões por conta das aventuras adolescentes do garoto) e com o filho mais novo, agora 

com 5, sobre as requisições sentidas que ele faz da presença do pai. Soltar pedras 

preciosas pela boca, lhe faz pensar em sentir-se bem em fazer algo que não lhe é fácil, é 

duro como pedras, difícil, mas valoroso, com o qual se sente bem, podendo cuidar, podendo 
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falar.)                     

 

No dia seguinte: 

 

Lurdes, como costumeiramente, entra na sala pedindo licença e após se deitar, começa a 

falar numa voz baixinha, em tom de confessionário, quase sussurrada: 

L: Mariângela, sonhei que eu estava tentando subir numas pedras, perto do mar, e a maré 

subia... As pedras ficavam escorregadias. Antes da maré subir, não escorregavam...  

 

Na exploração conjunta do sonho, com algumas perguntas minhas de como ela estava, 

como se sentia, vão surgindo outras imagens: 

L: Eu estava tentando chegar numa casa, era um lugar muito bonito, o mar, a casa, as 

pedras, mas eu ficava tão assustada... Eu estava sozinha, mas tinha a sensação de um 

movimento de estender a mão para receber ajuda ou segurar em alguém. Em um momento 

ficava com medo que fosse um tsunami, em outros achava que a maré logo ia voltar a 

baixar, mas eu não conseguia subir... 

 

Pergunto se ela pensou em algo a partir do sonho, e ela relaciona com as aflições que está 

tendo com o filho mais velho (Diego, 17), que dão esta impressão de não estar conseguindo 

chegar a nada, de estar muito amedrontada, assustada, sem saber o que pode acontecer...  

 

Chamo a atenção para a impressão dela de estar tentando segurar em alguém, podendo 

pedir e receber ajuda. 

 

M: Você está sozinha, mas se sente acompanhada e se deixando acompanhar, como 

estamos aqui com as suas aflições... É diferente de como era antes, você achando que tinha 

que dar conta de tudo sozinha. 

 

L: É, Mariângela, quando a gente não faz análise, fica um monte de coisas só acontecendo e 

a gente não presta atenção. 

O Diego está vivendo com o pai os mesmos problemas que eu tive com o meu: ausência, 

distância, e eu no meio disso... Ele está sofrendo muito...      

 

M: Você também está vivendo uma situação difícil, mas se sente acompanhada. Ao mesmo 

tempo, talvez possa se sentir mais sozinha, no sentido de não misturada, menos embolada, 

podendo discriminar seu sofrimento, sua história e a situação do Diego.  

(Conversamos mais sobre a questão do sozinha-solidão e sozinha-menos misturada, a 
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dificuldade de ver que o companheiro era diferente de seu próprio pai e do primeiro marido 

no sentido de querer acompanhar mais o filho, a possibilidade de conversar sobre faltas e 

sentimentos com o filho menor que ela mesma nunca tivera para si e nem pudera prover 

para o filho mais velho.) 

 

Lurdes lembra também do sonho das pedras cristais saindo pela boca trazido na sessão 

passada, que também a fizeram pensar em algo de difícil nestas conversas, mas que eram 

sentidas como preciosas. 

 

A anterior inacessibilidade de conversa e a ameaça de desastre/tsunami parecem ter como 

contraponto a presença de uma casa a se chegar e a valorização da análise como 

preciosidade que viabiliza a conversa e que se oferece como parceria para o 

desenvolvimento de seus aspectos adultos frente a “filhos difíceis”.      

 

L: Tem uns sonhos que são eternos, né? Você se lembra na época da separação, aqueles 

sonhos com bichos, cobras... Lembra daquele sonho em que eu tinha que costurar a barriga 

de um jacaré? Tenho pensado muito neste sonho agora com as dificuldades que eu estou 

tendo com o Diego. 

 

M: Uma sensação de tripas para fora... 

L ri, surpresa (com a minha imagem exagerada?). 

 

M: Do que você ri? 

 

L: Escorregar nas pedras parece menos aflitivo do que ter que costurar a barriga de um 

jacaré... (Comenta como naquela época as coisas estavam mesmo muito mais 

desesperadoras.) 

 

L: Vejo muita coisa da minha história... O pai do Diego tem muito pouco interesse pelo filho... 

Meu pai também era muito ausente. Vejo muitas coisas do meu pai nos meus maridos... 

Converso muito com a minha mãe no telefone, agora até que dei um tempo para mim e para 

ela, porque antes ficava sempre perguntando para ela para lembrar das coisas. Eu não 

lembrava nada, pouquíssima coisa e ficava insistindo para ela me contar. Ela comentou 

outro dia: você não lembra do seu pai te levar para a casa das amantes e você voltar com 

presentinhos, lembrancinhas? (será que a imagem dos “pacotinhos” – repertório 

representacional na análise e potente imagem em minha narrativa do trabalho com Lurdes, 

pode envolver algum precipitado destes registros, aspectos dela infantis de sua relação 



10 
 

“perigosa” com o pai, embalados nos “pacotes”, “lembranças” ao mesmo tempo atraentes, 

mas intensamente pesadas/carregadas de culpa, destinadas a uma constante 

reatualização/(re-atuação?), condenadas a serem sempre “presentes”?)  

Mas eu não lembro nada! (completa Lurdes nos indicando a peculiar condição de presença e 

ausência destes pacotes/lembranças, submetidos aos movimentos de nosso funcionamento 

mental ante à terrível intimidade com o sofrimento psíquico). 

  

M: Que idade você tinha nesta época? 

 

L: Devia ter um pouco menos de sete anos... Com sete anos o pai saiu de casa... 

 

Percebo que Lurdes está chorando pelas lágrimas que vejo escorrendo de seu rosto, pois a 

voz já baixinha e sussurrada, não se modifica muito. Como a caixa de lenços acabou, pego 

uma nova, retiro o papelão da abertura e entrego à Lurdes. Quando percebo que ela tem 

que pressionar a parte de plástico da abertura para pegar o lenço e que eu não fiz isto por 

ela, sinto um estranho constrangimento, sensação de não ter facilitado mais as coisas para 

ela num momento de fragilidade. (O que é isto?) No momento em que ela abre a parte 

plástica tenho um flash de devaneio fugidio de uma associação com “hímen” sendo rompido, 

que retorna quando registro a sessão. (Associação com hipóteses relacionadas ao seu 

traumático bloqueio de lembranças? Rudimentos de conjecturas edípicas?) Ao mesmo 

tempo, me sinto tranqüilizada pelo fato de que ela agilmente logo abre a caixa e pega o 

lenço. Será que a estou vendo mais frágil do que ela pode ser? 

 

  A única lembrança que ela referira do pai além da memória dos “espancamentos”, cintadas 

e broncas sem compreensão de motivo, é a dela sentada no colo do pai e de uma certa 

expressão de preferência dele por ela, pelo fato dela ser a única menina. No contato com as 

vivências edípicas precoces de Lurdes algumas conjecturas se fazem pensáveis: a pré-

história de sua identidade como “a outra” em uma relação ameaçada, encontra paralelos 

desde a vivência (experienciada e relembrada corporeamente, imantada com intensas 

nuances de violência) da preferência expressa do pai por Lurdes num contexto de 

falecimento da única outra filha-bebê e num falecimento psíquico manifesto da relação do 

casal parental. Ao mesmo tempo “escolher” o pai, ou corresponder a esta preferência, no 

que seria um movimento edípico natural, conflitava com seu compromisso de aliança 

protetora com a mãe sacrificada. Restava-lhe condenar o pacote/pai ao banimento e 

distância afetiva, como possível forma de lidar com a dor psíquica.     

Tal nódulo conflitivo, se faz constantemente repetir nos relacionamentos afetivos de 

Lurdes, em que ora ela se coloca como a “outra” que substitui, ora como aquela que é pela 
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“outra” substituída. Ratifica-se mais uma vez a inviabilidade do vínculo do casal, como em 

uma profecia que se confirma e se auto-realiza em parcerias com “a outra”, às custas, porém 

de muita culpa e angústia auto punitiva.  

  Na continuação da sessão, depois deste “tsunami” emocional, que parece condensar ainda 

de forma rudimentar, aspectos bastante significativos do funcionamento mental de Lurdes, 

dos sonhos, de questões intrigantes de sua estória e de nosso contato, digo, me sentindo 

bastante mobilizada: 

M: Parece que através de seus vínculos atuais você precisou vivenciar na pele novamente 

sentimentos muito sofridos, só que agora de uma maneira mais fortalecida, protegida, 

acompanhada, inclusive pela própria análise. Coisas que você não pode nem lembrar, 

vivências que não tem representação na sua mente, que não dá nem para pensar, mas que 

agora você vai podendo resgatar conforme as revive nos vínculos atuais. Parece que você 

precisa viver na pele novamente, para poder expor a carne viva e poder tratar... 

Ao sentar no divã para levantar, olha bem para mim com o olhar sofrido e avermelhado 

pelo choro. Sinto sua expressão de gratidão. 

 

Nos encontros analíticos com Lurdes, como em seu sonho (ou nosso?), me vi respaldada 

pelo espaço de supervisão e seminários de discussão do material clínico, como pedras 

preciosas e bases de sustentação frente a turbulências e superfícies escorregadias, como 

andaimes e espaços para o pensar a partir da experiência emocional (Bion, 1962), também 

co-construídos na interface e transição de duas para três mentes (ou mais) em relação, que 

colaboram muito para que possamos chegar a oferecer casa-espaço psíquico para outra 

mente. Nos diversos momentos do convívio com Lurdes, fui convocada a transmutações ora, 

como objeto testemunho, ora como objeto em sintonia fusional, ora objeto engolfado, ora 

objeto acompanhante silencioso, ora objeto parceiro compartilhando do cuidado a seus 

aspectos infantis, trazidos nos vários personagens e derivados narrativos (Ferro, 1995) 

demonstrados principalmente através de suas preocupações com seus vários filhos, bebês e 

criações, híbridos de aspectos externos, internos e co-criados em seus vínculos, colocados 

em cena no sonho-a-dois da relação analítica (Cassorla, 2008).   

Acima de tudo, me senti objeto continente alternativo diante da re-vivência de dores antes 

impensáveis e não representáveis e que, como objeto/mente, em função sonhante, 

metabolizando experiências emocionais, do sensorial ao psíquico (Lisondo, 2010), pôde 

junto com Lurdes, construir representações de seu sofrimento, ao mesmo tempo atuante e 

mudo, ao invés de evitá-lo, bloqueá-lo ou levá-lo à encapsulamento (Tustin, 1986; 

Korbivcher, 2008). Em risco de esquecimento e cristalização pelo congelamento, talvez 

como alternativa a uma ainda mais temida pulverização e ausência de existência, pacotinhos 

perdidos em alto mar, puderam encontrar praia, ou se permitiram ser resgatados nos 
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mergulhos conjuntos de nossa dupla analítica. 

 

Reloginho de corpo: metáforas somatopsíquicas com Caio e seus pais  

 

Registrarei aqui a presença da noção de metáforas somatopsíquicas no atendimento 

conjunto a pais/criança pequena, com Caio (2 anos e 8 mêses) e seus pais, preocupados 

com sua dificuldade de evacuação. Esta família foi atendida em dupla com Maria Cecília 

Pereira da Silva, como parte do trabalho do Centro de Atendimento Psicanalítico da S. 

B.P.S.P. As sessões foram filmadas e aqui parcialmente transcritas em vinhetas que podem 

também ilustrar para fins de ensino e comunicação de nossa abordagem psicanalítica 

vincular o trabalho de ir tecendo em rede de sentidos(Mendes de Almeida, Marconato, Silva, 

2004) as relações somatopsíquicas que parecem fazer surgir sintomas obstrutivos para o 

desenvolvimento infantil e parental.        

Tomaremos contato com a cena viva em breve vinheta filmada aqui transcrita em anexo. (A 

proposta para o tema livre é de que se apresente um resumo do primeiro caso e a vinheta 

deste segundo aqui transcrita e iluminada abaixo). 

 

Considerações finais: metáforas somatopsíquicas em perspectiva 

Ilustramos aqui o trabalho de construção de metáforas somatopsíquicas, desenvolvido em 

contexto psicanalítico individual e vincular no trabalho com adultos e pais-crianças. 

Tal noção encontra ressonâncias na tendência psicanalítica contemporânea de oferecer 

representação e figurabilidade a elementos proto-psíquicos em processo de configuração ou 

a áreas tomadas por aspectos traumáticos inundados por restrições à pensabilidade, como 

exemplificados nos “pacotinhos” de Lurdes e na retenção de Caio. As metáforas 

somatopsíquicas, representação em linguagem simbólica aproximando vivência primitiva 

instalada no corporal e experiência psíquica, são co-construídas no espaço psicanalítico. 

Oferecem pontes e se colocam como alternativas representacionais aos invólucros 

enrijecedores/retentores que impedem a circulação de alimento psíquico. A idéia de empatia 

metaforizante, de Serge Lebovici está aqui presente, como ingrediente essencial da atitude 

de mente do analista receptivo aos aspectos não verbais, atmosfera emocional e 

comunicações inconscientes vivenciadas muitas vezes inicialmente a nível corporal, pré -

simbólico. A possibilidade de metaforização e co-construção desenvolvida pelo analista junto 

a seus pacientes é um dos pilares fundamentais do trabalho realizado por Lebovici e seu 

grupo na expansão das consultas terapêuticas de D. Winnicott, em situações de necessidade 

de intervenção nas relações iniciais pais-bebê/crianças pequenas. Instrumento técnico 

inspirador, vem permeando a amplitude de minha clínica psicanalítica como um todo, das 

primordiais relações, para as bases infantis de todos os vínculos ao longo da vida.    
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Anexo: Transcrição da vinheta filmada 

Terapeuta M.C. – Tem alguma coisa, não é Caio, tem alguma coisa nessa barriguinha aí né? 

Mãe – De emocional, enfim... Porque com esses laxantes e tal, ele melhora o funcionamento, 

mas só que a questão que eu fiquei pensando e que fiquei mais surpresa, é que quando a 

gente começou a dar, que realmente facilitou, que movimentou mais, que ele fez muito mais 

força para segurar, do que para deixar sair. 

Mãe – E minha mãe (que é pediatra) falou: aumenta a dose, aumenta a dose. Você vai dar 

até ficar praticamente liquido, uma diarréia, ele não vai ter nem que fazer força, que vai sair 

contra a vontade dele...Mas aí eu não sei, eu fico com medo do efeito contrário. Ter muito 

mais problema, fazer força para segurar e daquilo sair apesar do esforço dele... 

Mari – Mas tem tanta gente dizendo como essa barriguinha tem que funcionar, não é Caio? 

Mãe – E ele mesmo já sabe... 

Mari – Essa barriguinha que guarda farofa, lembra que você falou para a gente... Tem muita 

gente falando como essa barriguinha tem que funcionar... 

Mãe – Se a gente dá um suco ele fala: Ah isso é bom para o meu coco... Então não é uma 

questão de não saber, ele entende né? Ele sabe o que é. Só que tem algum fator emocional 

que está além do racional ...  

Mari – Mas você não acha que isso pode acontecer Mairin? Assim de tanta gente que fala 

como essa barriguinha tem que funcionar, que horas, que tem que ser desse jeito, de outro... 

Mãe – Ah, você tem que desencanar um pouco e deixar acontecer... 

M.C. – Eu acho que também você pode acreditar que ele está bem, que apesar de todo o 

esforço que vocês tiveram que fazer de fisioterapeuta, de leitinho para ele engordar, de tudo, 

ele se desenvolveu bem... 

Mãe – Não, assim de saúde ele está bem. Isso com certeza... 

M.C. – Tem alguma coisa que ele está dizendo que ele vai fazer do jeito dele. E que talvez a 

gente tem que confiar que vai dar certo. 

Mãe – Eu também sou dessa opinião, mas assim, eu só fico preocupada, incomodada, 

quando isso começa a atrapalhar as outras atividades que a gente tem no dia a dia e acaba 

gerando um stress e esse stress é prejudicial para o Caio. 

Caio faz um desenho na mesinha e entrega para mãe. 

Mãe – O que você fez aqui? 

Caio – Um relógio. 
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Mãe – Um relógio? Que horas são? 

Caio – Eu queria pegar o relógio. 

M.C. – Você quer saber se vai demorar muito o tempo para você ir embora? Será que você 

está querendo saber a hora que você vai poder ir para sua casinha? 

Mari – Ou como é que funciona esse reloginho de corpo né. Que hora que a gente faz as 

coisas, que horas que a gente tem vontade, que horas que sai. Eu acho que vocês estão 

acertando o reloginho do corpo né? Reloginho da vontade. 

Mãe – A hora de acordar já está bem regulada. Fora isso né filho? 

Mari – Tem horinha do soninho, tem horinha de comer... 

Mari – Também ele pode ir percebendo isso. Agora, quando vocês chegaram tinha uma ideia 

de que será que ele vai ter problema com o côco, ele está começando a mostrar alguma 

coisa, a gente está preocupado que isso cause um problema mais tarde... Eu acho que essa 

situação dessa antecipação que você está falando é o que nos preocupava também. Porque 

agora você está dizendo, se acontecer alguma coisa a gente vai lidar. É diferente. É muito 

diferente do que vocês falaram no início: a gente está preocupado que vá acontecer. Agora 

vocês falaram: está assim e se acontecer, a gente vai lidar. Essa mudança, a gente repara 

que está acontecendo tanto em vocês quanto nele. 

Mãe – É...Mas esse deixar acontecer... É isso que eu ainda fico assim...até onde a gente 

pode deixar acontecer? 

M.C.:Você estava falando que você demorou para acertar direitinho a dose do remédio. E às 

vezes a gente é assim, a gente vai experimentando para mais para menos e a gente acha a 

medida. E isso não é que você fez errado, não é que você provocou alguma coisa ruim, pra 

vidinha dele, de vocês três ou do Caio. É uma coisa que faz parte da vida da gente ir achando 

a medida.  

... 

M.C. – Você também tem aquela geleca melequenta? 

Caio faz que sim. 

Mãe – Mas está no... 

Caio – Camping. 

Mãe – É. É que o camping é o lugar em que pode tudo. Assim pode se sujar, pode fazer tinta, 

massinha, todas essas coisas que fazem sujeira, se sujar, lambuzar. É um lugar assim mais 

simples... Onde a gente tem as coisas justamente para isso. Tem algumas coisas que tem 

que ter cuidado, mas tem bem menos restrições... 
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Mari – Mas eu acho que vocês estão contando que estão trazendo um pouco desse jeitinho 

camping para dentro de casa né? Será que precisa ser tão separado? Só no camping a 

bagunça e em casa tudo certinho... 

Mãe – A gente não consegue ser assim não... 

Mari – Acho que vocês estão trazendo um pouco desse jeitinho, até o côco está mais 

molinho, ele está sentindo quando vem vai ao banheiro, não precisa se controlar tanto... 

...  

Mari – Vocês estão vivendo um momento de tentar regular, um jeito que consiga não deixar 

tudo acontecer sem regra e um jeito que as regras não sejam tão redutoras não é? Um jeito 

que as regras não prendam tanto...De regular o que dá para seguir, o que é que os outros 

acham importante, o que é o jeito de vocês...  

O próprio pai oferece uma metáfora interessante ao processo de aprender a partir da 

experiência emocional alimentada pelo vinculo, quando fala de suas vivências na Marinha.  

Pai:  Foram experiências bem interessantes. Eu entrei na marinha e não sabia nadar. Essa é 

a mais engraçada... vou aprender a nadar na marinha. Veio um sargento para ensinar a 

nadar, não era eu sozinho, tinha um monte de gente que não sabia nadar. Ele levava para o 

meio da praia, era em Angra dos Reis, e falava nadar é assim: você pega, bate os braços, 

bate as pernas...Todo mundo entendeu? Todo mundo na água! Essa era a aula de natação. 

Depois de alguns meses, que eu percebi que eu não ia aprender a nadar, eu pedi ajuda para 

um amigo que era da equipe de triátlon, que entrou junto comigo, e ele me ensinou a nadar 

direitinho. Mas tem um monte de história... 

Mari – Isso mesmo, que vai de pouco a pouco, vendo a experiência de cada um... 

Pai – Essa coisa da relação das pessoas eu acho que foi muito rico. 

M.C. – É muito interessante os paralelos que a gente pode fazer com essa história. E com a 

história do Caio, hein?  
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