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“O CORPO COMO NÃO LUGAR: IMAGEM CORPORAL, TRANSFERÊNCIA E 
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RESUMO: 

Trata-se de uma discussão a respeito do papel da imagem de corpo na organização de um 

caso clínico atendido por mim ao longo de cinco anos. A fenomenologia do caso incluía 

sintomas ansiosos, inibição social, perda acentuada de peso, alterações no regime de sono e 

sintomas depressivos; o paciente contava com uma longa história de atendimentos 

psicoterapêuticos (psicanalíticos e não psicanalíticos) e psiquiátricos, tendo recebido diversos 

diagnósticos e prognósticos ao largo desse período. A discussão proposta articula-se em torno 

de duas vivências clínicas particularmente significativas: o relato de um sonho por parte do 

paciente e considerações clínicas derivadas de uma memória do analista, revivida em sessão. 

A partir dessas vivências propõe-se que a imagem de corpo oferece-se ao paciente como um 

espaço negativo de constituição imaginária, articulando uma afetividade auto-destrutiva e um 

processo melancólico dirigido a um corpo ideal subjacente ao corpo “estragado” que ocupa as 

fantasias do paciente. Discute-se, a partir daí, características do enlace transferencial e 
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perspectivas de desenlace, articulando à discussão clínica uma discussão a respeito do lugar 

da cura e do cuidado no processo analítico. 

Trata-se de trabalho desenvolvido com apoio da FAPESP, processo 2015/02520-7 

 

INTRODUÇÃO: 

Raimundo, atualmente com 33 anos, procurou-me há pouco menos de seis anos para 

iniciar uma psicoterapia. Ele era acompanhado por um colega psicólogo há alguns meses, 

mas desejava aumentar a frequência das sessões e, como não havia disponibilidade por parte 

do terapeuta anterior, foi encaminhado a mim. Quando o conheci apresentou-me uma tabela, 

escrita no verso de um marcador de páginas: na tabela constava uma espécie de calendário 

que dispunha a frequência com que faria análise, o valor de cada sessão e o número de 

disciplinas que cursaria na faculdade, tudo isso organizado para os próximos três ou quatro 

anos. Além dessas informações o paciente relatou nesse primeiro encontro seu longo 

histórico de encontros e desencontros com terapeutas (uma psicanalista e dois não 

psicanalistas, fora algumas entrevistas que não “vingaram”) e psiquiatras (longa lista), em 

meio aos quais interpunham-se algumas hipóteses diagnósticas, como depressão, fobia social, 

ansiedade, pânico e algumas outras (mais tarde incluir-se-ia a hipótese de transtorno bipolar 

de humor tipo II).  

Ao longo desses anos adotamos diversas abordagens: ele foi e saiu do divã duas 

vezes, teve dois intervalos de cerca de quatro meses em que não o vi e nos períodos de 

sessões constantes a frequência passou por uma, duas e três vezes por semana. Os valores 

pagos por sessão também oscilaram nesse período. Estar com ele sempre foi difícil – às vezes 
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perturbadoramente difícil, às vezes de forma perturbadoramente tediosa (e portanto difícil). 

No período em que o acompanhei três vezes por semana ficou claro para mim o quanto ele 

exigia de mim emocionalmente: vendo-o com essa frequência eu me sentia carregando um 

peso que me acompanhava a semana toda. 

O que proponho para nosso encontro não é uma discussão do caso em si, mas sim de 

um aspecto do caso: gostaria de discutir a maneira como Raimundo lida com seu corpo e com 

a imagem de corpo, a partir de algumas vinhetas clínicas. Espero poder recortar essas 

vinhetas sem comprometer a compreensão que vocês possam ter do contexto. 

 

CENAS CLÍNICAS: 

A primeira cena que gostaria de relatar diz respeito a uma vivência contra-

transferencial no contexto de uma sessão, quando já contávamos quase um ano e meio de 

trabalho. O paciente relatava o feedback que recebera de uma psicóloga que o entrevistara 

como parte do processo admissional numa empresa. A profissional dissera que os testes 

revelavam uma “questão envolvendo assertividade”, e o paciente relatava suas impressões 

sobre o assunto; ele acreditava, sim, ter problemas com a assertividade, e ponderava sobre a 

relação disso com suas fobias, sua ansiedade social e outros traços que reconhecia em si, 

ensaiando formas de articular uma “imagem de si” que contemplasse essa nova peça 

oferecida – não era bem uma brincadeira porque acontecia de forma um tanto tateante, 

hesitante e desapaixonada, mas era isso que ele fazia, como uma criança muito sistemática 

que monta um prédio de Lego. 
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Enquanto ele relatava o “informe” da psicóloga e repercutia suas impressões eu fui 

tomado por uma lembrança, que me veio de forma bastante vívida: lembrei de um brinquedo 

que ganhei na Pizza Hut, certa vez. Tratava-se de um disco de borracha bem dura, com as 

bordas mais grossas, parecendo uma moeda, porém portando uma saliência, como um 

montinho, despontando para cima em um dos lados da “moeda” e deixando um “buraco” na 

outra (o negativo do montinho); pois bem, você apertava esse montinho de forma que ele 

“ploc”, virava para o outro lado, e então você rapidamente apoiava esse brinquedo em uma 

superfície plana, e então saía de perto – porque a qualquer momento o montinho “estourava” 

de volta à sua posição inicial (porque o plástico de que o brinquedo era feito ficava instável 

nessa posição), e nisso o brinquedo saía voando bem alto. 

Pois bem, entendi naquele momento que a lembrança me vinha como uma espécie de 

“associação livre”, por minha conta e fundada em conteúdo de minha história pessoal, mas 

dialogando com as coisas que ele trazia naquele contexto; de forma mais ou menos intuitiva 

compartilhei com ele essa lembrança, conforme me ocorrera, porque imaginei que poderia 

ajudar-nos (ele, como era habitual, parecia conduzir suas associações de forma um tanto 

dificultosa). Não posso dizer que minha contribuição ajudou-o a associar livremente: ele 

entendeu que eu estaria me referindo a agressividade e disse que não via como isso poderia 

relacionar-se com o que trazia, porque não sentia nada disso em si, e não tinha lembrança de 

jamais ter visto o brinquedo a que eu me referia. Na sessão ficou por isso mesmo: falha 

minha, alguma frustração e pronto, fim de sessão (é importante notar que ele não chegou a 

ficar irritado comigo: suas colocações desqualificando minha lembrança portavam, sim, 

alguma agressividade, mas eram veiculadas de forma fria, calculada, calma, quase metódica). 
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Depois de terminada a sessão, a partir de associações pessoais e supervisão, pude 

pensar algumas coisas: o brinquedo de que eu lembrara era uma associação minha com o 

conteúdo emocional que ele veiculava a partir da proposição de “falta de assertividade” por 

parte da psicóloga da empresa. Uma das coisas que minha alusão ao brinquedo salientava era 

a sugestão de que não se trataria de falta, mas de “inversão”: a “assertividade” apontava para 

dentro, “no negativo”, e assim a coisa toda ficava instável, perigosa (melhor sair de perto). 

Não se sabia quando o brinquedo estouraria – no caso de Raimundo, diferentemente, tudo 

indicava que não estourava nunca, como um brinquedo que não funciona para brincar, só 

gerando tensão, expectativa e uma certa frustração não desencadeada, sempre em suspenso. 

Além disso minha lembrança dialogava, em alguma medida, com um sonho que ele 

trouxera na sessão anterior à da “assertividade”: ele lembrava do sonho de forma meio 

distante, nebulosa, mas sabia que nele uma pessoa que ele não sabia quem era tinha de fugir 

de São Paulo, presumivelmente por ter feito algo grave, como um homicídio (a referência ao 

homicídio era dele), e então essa pessoa estava nesse lugar, no Nordeste (seus pais eram de 

origem nordestina), onde ninguém sabia nada sobre ela, mas ela também não sabia nada sobre 

si, de forma que o sonho ficava marcado por uma espécie de mistério e de vazio. Pois bem, 

esse sonho não deixara atrás de si espaço nenhum para associações – Raimundo não via 

relação com nada, não identificava nenhum personagem, nenhum episódio, nada, e dessa 

forma esse relato, ainda que forte e marcante, fica isolado e sem pensamento na sessão, como 

um cisto e uma oclusão – uma presença intrusa e uma ausência intrusa. Imagino que a 

referência ao brinquedo da Pizza Hut comparecia, na sessão seguinte, como uma tentativa de 

figuração e de atribuição de alguma textura emocional e simbólica àquele conteúdo tão 

intenso e ao mesmo tempo tão impalpável. 
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Mas qual seria a “teoria” por trás de minha proposição do brinquedo? Supunha (“em 

meus ossos”, como sugeria Winnicott) que o que era tomado por “falta de assertividade” era a 

manifestação “em negativo” de algo como uma destrutividade ou agressividade primária. De 

qualquer maneira, a ênfase não estaria em minhas teorias a respeito, mas sim à minha 

possibilidade de compartilhar conteúdo afetivo (infantil, diga-se de passagem) que pudesse se 

articular associativamente com os elementos brutos trazidos através do sonho do “assassino 

vazio”. 

Proponho que sigamos, a partir daqui, para outra cena clínica – o relato de um sonho, 

mais um sonho, contado cerca de seis meses depois da cena da assertividade e do brinquedo 

da Pizza Hut. Raimundo estivera muito tomado com suas questões clínicas – as medicações 

psiquiátricas, a perda de peso e falta de apetite, o desânimo e, principalmente, a sensação de 

vazio de sentido e falta de perspectivas; flertava constantemente com um projeto, um tanto 

descabido, de mudar-se para um país europeu, estudar a língua e particularmente a cultura 

secular desse país com perfumes (ele andava bastante interessado em perfumes). Nesse 

período projetos como esse, de mudar de país, estudar línguas, perfumes e mapas astrais 

(outro tema a que se dedicou) compartilhavam espaço com uma aparente apatia absoluta; era 

mesmo difícil visualizar: Raimundo apresentava avanços nítidos e impressionantes nos 

domínios da perfumologia e da astrologia, tinha investido bastante dinheiro em uma melhora 

considerável de seu guarda-roupas e chegara mesmo a mudar de casa, construindo uma 

estante com o colega de apartamento e tudo, mas parecia sentir-se o tempo todo tomado por 

um vazio. Em seu relato era possível distinguir acontecimentos e perceber mudanças, mas o 

tom do relato era de absoluta apatia, como se nada acontecesse. Eu dissera em alguma 

ocasião que ele parecia sentir-se desprovido de um “projeto” ou de algo que norteasse um 
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entendimento de sua vida, e em torno disso ele organizava amplas investigações sobre a 

viabilidade dos projetos, o vazio de projeto em seu atual estado de vida, a inviabilidade de 

outros projetos que visualizava e, enfim: ele não via projeto e não gostava que eu tivesse 

mencionado projetos. 

Pois bem, nessa época ele me relata um sonho: havia um prédio condenado, e esse 

prédio seria implodido; havia muitas pessoas aglomeradas para assistir à implosão, e entre 

elas todos habitantes do prédio vizinho, uma espécie de prédio gêmeo ao que seria implodido, 

como se fossem duas torres de um mesmo conjunto. Em seu relato ele refere que estava em 

meio à multidão, mas à parte dela, e sentia que de alguma forma ele estava no prédio 

condenado – não se via lá, mas o sonho trazia uma sensação de iminência que fazia com que 

ele pensasse, a posteriori, que estava lá. Eventualmente dá-se a implosão, mas algo sai errado: 

o prédio não implode “para baixo”, como deveria, mas cai para o lado, na direção do prédio 

“gêmeo”. Ele acorda sabendo ao mesmo tempo, e paradoxalmente, que o prédio condenado 

“escorou-se” no prédio bom e que derrubou o prédio bom, como se uma coisa não negasse a 

outra, como se as duas coisas tivessem acontecido. 

Nessa sessão, de novo, senti-me movido por alguma coisa que vinha de mim, e não 

dele, e senti mais uma vez que meu pensamento clínico produziu algo que não pôde florescer 

entre nós – mas dessa vez não foi uma lembrança de infância ou um pensamento contra-

transferencial: o que aconteceu é que eu “entendi” o sonho. Pareceu-me claro de que ele 

falava: aquilo era ele, não um prédio, nem o outro prédio, nem sua estada dentro do prédio ou 

em meio à turba (ainda que não lá), o sonho era ele! Aquela cena, toda a cena, era uma 

imagem, e não um filme, uma imagem, e não uma narrativa: ele era aquilo, um prédio, 

condenado, implodido, tortamente, e despencado, tragicamente, mas não ainda, ou será que 
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sim? Aquele era ele. Mas, se eu entendi, entendi sozinho; não que ele tenha discordado, ou 

tomado outro rumo, ou ficado sem entender: ele entendeu, e deu de ombros, e fez sentido 

para ele... e daí? 

Fiquei sozinho, e ele ficou sozinho, um escorado no outro, um implodido no outro. 

 

DISCUSSÃO: 

 Essas breves vinhetas que trouxe não têm como propósito apresentar o caso, mas 

organizar uma discussão em torno de uma problemática: a forma como o sofrimento de 

Raimundo se articula com seu corpo. 

 Sabemos que há pessoas que nos procuram sem dispor de um corpo por meio do qual 

possam sofrer; sabemos também que alguns pacientes expressam com o corpo um sofrimento 

que lhes escapa às palavras, e buscam uma comunicação através de um corpo que fala e 

simboliza a despeito delas. Raimundo, por sua vez, parece ser parte daqueles que sofrem por 

meio de um corpo que não conhecem e que não entendem, diante do qual encontram-se 

intrigados e desde sempre vencidos – corpo que não simboliza e não comunica, que 

basicamente se degrada em uma direção trágica. 

 Raimundo chegou a trazer alguns sentidos para seus sofrimentos – chegou mesmo a 

apresentar um caso, um caso clínico (ele leu algumas obras de psicanálise e de psicologia e 

possuía alguma compreensão do assunto); diante de psiquiatras ele foi aos poucos se 

tornando um interlocutor qualificado, e relatava consultas clínicas que mais pareciam uma 

discussão de caso (ele se tornando cada vez mais a voz da experiência e o voto mais 

qualificado, diante dos últimos psiquiatras que visitou ele mesmo propunha a melhor conduta 
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a ser seguida – como se ele medicasse a si mesmo através da figura do médico). Nada disso 

parecia conectar ao sofrimento a que ele fazia menção, e mesmo quando ele falava de 

inapetência ou desânimo, o vazio da comunicação não parecia ser o desânimo diante da vida 

ou do apetite. Então, estamos diante de alguém que sente coisas, pensa sobre o que sente, 

produz sentido, e no entanto não vê nada disso contribuindo para sua melhora (física, 

emocional ou psíquica). Se eu apresentasse o caso clínico que Raimundo construiu para si, 

vocês veriam que é um caso bem construído, mas ele não ajuda em nada – é um simulacro de 

caso, que me seria oferecido em sacrifício mas que não caminharia: um caso condenado. Não 

falei quase nada sobre esse caso aqui, mas diz respeito à sua relação ambígua com o pai, sua 

agressividade mal direcionada, sua vergonha social, enfim: é um caso interessante, mas não é 

ali que o caso de Raimundo está. 

 Nos relatos de Raimundo sempre comparecia uma nota de fundo de flerte com a 

tragédia, como se ele esperasse algo forte, provavelmente desastroso, que oferecesse um 

desfecho à sua história – que ele compreendia como uma história sem alegrias e marcada pelo 

vazio e pela falta de sentido (apesar de ter vivido bons momentos, ter amigos, 

relacionamentos, viagens – o vazio e a falta de sentido não tinha a ver com os lugares por 

onde ele passava nem com o número de sorrisos que ele dava ou deixava de dar). O 

brinquedo da Pizza Hut e o sonho do prédio parecem articular-se como “teoria explicativa” 

de sua condição, e essa condição, nesse contexto, estaria relacionada a uma vivência 

espectral, a uma vida de fantasma, como se ele fosse um fantasma infeliz preso a um corpo 

que vive como se fosse alguém; o sonho do prédio condenado representaria isso: ele é um 

prédio condenado, escorado (ou destruindo) um prédio bom, mas que foi esvaziado para que 
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o prédio condenado pudesse tombar em segurança (o que, no entanto, acaba não 

acontecendo).  

Uma tragédia seria um desfecho – não que ele queira uma tragédia, mas ele sente que 

um desfecho seria bom porque sua condição o transtorna – e outras trajetórias não parecem 

críveis por muito tempo, quando ele consegue conceber alguma (ele concebeu mais de uma 

no tempo que estive com ele: terminar a faculdade e ter uma carreira na área, terminar a 

faculdade para aumentar seu salário onde já trabalhava, viajar para um país na Europa e, mais 

recentemente, viajar para um país na América Latina). É bom salientar que ele nunca trouxe 

conteúdos que levassem a crer em uma ideação suicida – já falou de fantasias que envolviam 

matar-se, mas parecia mais associado à busca de um entendimento de sua condição do que de 

um desejo de matar-se, por si. 

Por isso propus intitular essa fala como “O corpo como não lugar”: parece-me que 

Raimundo vive como um brinquedo desses da Pizza Hut que, depois de “montado”, fica ali, 

na iminência, tensionado, mas não “estoura”; o lugar onde ele está não é o lugar dele, ele não 

pertence ali e está instável ali, mas vai tendo que sobreviver ao fato, que vai se impondo, de 

que não irá a lugar algum. O lugar onde ele está – seu corpo – é um não-lugar.  

A longa história de tratamentos de Raimundo dá notícia de uma esperança: a 

esperança de alguém encontrar “o que deu errado”, fazer uma interpretação ou prescrever 

uma medicação que livrassem-no do fardo de ser aquilo que ele é e descobrir-se outro, 

melhor, bom, vivo. Nunca me opus a essa fantasia dele, mas ela sempre me pareceu uma 

fantasia: sentia que isso não existia, e quem propusesse isso teria na verdade encontrado um 

remédio placebo contextualmente eficaz. Dessa forma ele acabava preso entre os dois 
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prédios: o prédio condenado e mal demolido e o prédio “escora”, desabitado e à espera de 

uma reviravolta que não se sabe como imaginar.  

 Propus-me a trazer esse caso porque acho que ele nos toca: convém pensarmos sobre 

o que podemos oferecer, o que podemos não oferecer, quando devemos nos resguardar. 

Raimundo me propôs uma questão que, com essa apresentação, quis compartilhar: você sabe 

não saber o que fazer? Se você tiver que não saber o que fazer, o que te caberá, então, fazer? 


