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FIOS DA VIDA E DA MORTE: TECENDO REFLEXÕES 
ENTRE O HOLDING E A ÉTICA 
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“O fundo do riacho possui também, para 
o pintor, sutis surpresas.” 

Gaston Bachelard 
 
 
No filme “Depois da Vida”3, pessoas que morreram são 

encaminhadas para um lugar misterioso no qual se deparam 
com uma importante tarefa: devem escolher uma única 
lembrança de suas vidas. O momento eleito será sua 
eternidade, ou seja, a vida após a morte será aquela única 
lembrança e cada um viverá dentro deste momento para 
sempre. Diante de tão inusitada missão, estas pessoas 
contam com a ajuda de tutores, personagens que os auxiliam 
a rememorar, decidir, recriar toda a cena vivida e, finalmente, 
partir. 

O morrer como processo intimamente ligado ao viver é 
tema preponderante da história. O filme pode nos convidar a 
dar início a reflexões sobre a vida e a morte com as quais nos 
deparamos na clínica e somos convocados a nos posicionar.  
Assim como a vida é tecida de momentos, a morte também se 
constitui de experiências que têm duração no tempo e no 
espaço. A visão antropológica presente no pensamento de 
Winnicott, ancorada no pressuposto de um homem criador, 
torna possível compreender o morrer como fenômeno 
humano que faz parte da vida e, desta forma, pode se dar de 
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maneira criativa e integrada, ou então dissociada e até 
mesmo conduzindo à queda nas agonias impensáveis.   

No filme de Kore-eda, imaginação e fantasia subvertem o 
processo de morrer, retirando-o do campo de um 
acontecimento pontual e instantâneo e retratando-o como 
experiência que possui duração no tempo e no espaço, ainda 
que a causa da morte tenha sido um rápido acidente.  

Compreendendo a morte como um acontecer incluído na 
trama do viver, o que nos cabe como psicoterapeutas quando 
acompanhamos na clínica um paciente cuja vida é um 
processo de morrer? Pessoas que recebem o diagnóstico 
médico de uma doença fatal ou que já se encontram em etapa 
terminal de um adoecimento sem perspectiva de cura 
iluminam de maneira emblemática este processo de morrer 
(ou de viver) que tem duração e, portanto, constitui-se como 
uma vivência que pode se dar de maneira integrada e criativa 

ou estilhaçar o self e lançar-nos no abismo da agonia 
impensável. Acompanhar um paciente que está morrendo 
pode nos levar a perceber que a morte favorece a 

desintegração ou que, por outro lado, constitui-se num going-
on-being. Neste contexto, morrer pode se dar em companhia, 
seja de figuras da história de cada um, presentes em 
memórias, ou de figuras concretas que testemunham a 
duração presente daqueles instantes, sejam segundos, horas 
ou meses.4 

A narrativa clínica que segue traz o tema da morte e da 
vida como inspiração para reflexões sobre a existência 

humana, o holding ou sustentação na clínica winnicottiana e 
a ética. Buscamos articular a leitura de Winnicott com as 
idéias de outros autores, em especial Levinas, percebendo 
que o posicionamento ético confere nova dimensão à 
experiência clínica e à pesquisa. Buscamos através desta 
articulação pensar o fazer do psicanalista clínico, 
considerando-o a partir da coerência em relação à demanda e 
ao sofrimento diante do qual necessita posicionar-se.  

                                                 
4 Compreendemos que a morte pode se dar também na mais completa 
solidão humana, ainda que a pessoa esteja cercada de cuidadores 

técnicos. Procuraremos neste momento nos ater à primeira 
possibilidade para nos focar com maior rigor na experiência clínica que 

será apresentada. 
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RUBI E ARIADNE: A VIDA POR UM FIO 
 

Rubi era um adolescente que detestava matemática e 
sonhava em ser cartunista. Era visto freqüentemente com 
gibis os mais diversos, sempre muito concentrado. 

Os atendimentos começaram quando ele já estava em 
fase avançada de um processo de distrofia muscular, doença 
degenerativa incurável que o levava, naquela época, a perder 
rapidamente o controle dos músculos do tórax e pescoço, 
obrigando-o a permanecer em posturas desconfortáveis e, à 
espera da morte, ver-se privado de sua atividade preferida: 
desenhar. 

 Profissionais e familiares manifestavam preocupação 
referente a sua insistência em tentar desenhar, alguns 
temendo que tal conduta fosse uma negação de sua doença 
que o impossibilitaria de preparar-se para uma morte cada 
vez mais próxima. Outros eram dilacerados pelo sofrimento 
ao vê-lo preso a uma cadeira de rodas, contorcendo-se para 
fazer alguns rabiscos.  

Nos primeiros encontros, a psicanalista tentou 
conversar com ele sobre assuntos variados para favorecer 
uma aproximação, não obtendo a confiança desejada.  Rubi 
respondia gentilmente, mas parecia que pouco importava a 
conversa, pois  realmente não estava presente. Como não se 
ausentar da própria vida num sofrimento dessa intensidade? 
Era impossível acreditar que isso era de todo desnecessário.  

A atividade de desenhar e os quadrinhos acabaram 
sendo abordados através do pedido da terapeuta para ver 
suas produções. Ele tentava utilizar o material disponível e 
contorcia-se para arranjar uma posição em que pudesse 
coordenar a mão e o olhar. Sua dificuldade era enorme: o 
pescoço caía sem apoio, o braço não oferecia firmeza para que 
os dedos traçassem o que ele pretendia. A terapeuta passou a 
ajudá-lo a firmar o corpo, perguntando se facilitava que 
colocasse almofadas sob seu cotovelo, se oferecesse apoio 
para sua cabeça... E ele aceitava, às vezes tentando orientá-
la. Frente à insuficiência dos objetos da sala, a terapeuta 
passou a segurar ela mesma sua cabeça, enquanto com a 
outra mão procurava dar apoio ao seu braço direito. Rubi, 
num esforço que o encharcava de suor, desenhava então 
belíssimos túmulos cercados por anjos. 
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 Os encontros seguiram assim. Poucas palavras eram 
ditas. Certa vez, a terapeuta lhe perguntou se sentia medo, ao 
que ele respondeu que não sabia, depois de pensar bastante. 
Às vezes Rubi falava espontaneamente sobre a semelhança de 
algum anjo estilizado com algum personagem de suas 
histórias em quadrinhos. Outras vezes, fazia breves 
comentários sobre o incômodo da sonda ou de não poder 
mais ir à escola. Numa única ocasião, em um dos últimos 
encontros, disse que queria ter tempo suficiente para ver o 
lançamento de uma edição especial de quadrinhos japoneses. 
Sentindo dor e tristeza, a analista falou que aquilo tudo 
parecia muito injusto, diante do que Rubi concordou e fez 
uma careta. As tentativas de explorar assuntos mais 
longamente eram infrutíferas e a terapeuta passou a respeitar 
seus silêncios, acolhendo tais comunicações da forma que 
podia. 

O atendimento aconteceu até sua hospitalização. A 
terapeuta soube de seu falecimento algum tempo depois. 

 
 

TECENDO TRAMAS, LAPIDANDO SENTIDOS 
 
Os atendimentos de Rubi podem ser compreendidos 

como pautados no manejo de setting, enquadre possível 
numa situação como esta em que a angústia e a dor 
avassaladoras exigem do psicanalista providenciar 
sustentação de um acontecer no tempo e no espaço a fim de 
conter aflições e atenuar o sofrimento. Com Rubi, a questão 
de transformação do sofrimento parece fundada na 
possibilidade de agüentá-lo sem enlouquecer ou perder-se na 
dor. A situação concreta de Rubi excluía um devir que 
pudesse orientar o trabalho psicoterapêutico no sentido da 
esperança de cura ou do otimismo em relação à melhora de 
seu quadro médico. Rubi encontrava-se lúcido e percebia 
corajosamente e sem artifícios as condições reais que deveria 
suportar. No entanto, ele tinha que aguardar o desfecho já 
previsto de sua história e esta espera podia ser ameaçadora e 
árida. Não enlouquecer era poder viver o final de sua vida 
como um continuar a ser e, como tal, preservar um espaço 
potencial de confiança em vínculos humanos significativos, 
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espaço de abrigo a experiências transicionais e de um fazer 
vinculado ao ser.  

Ao nos apresentar o conceito de holding, Winnicott 
(1945; 1952) define-o como sustentação física e psicológica 
que faz parte dos cuidados maternos iniciais: segurar o bebê 
e favorecer a vivência de uma continuidade do existir são 

passos fundantes e essenciais da integração do self. O 
conjunto da obra do autor, porém, permite compreendermos 
que o holding vai muito além de uma conduta dispensada a 
crianças, constituindo-se como fazer diário do psicoterapeuta 
na clínica. 

Para Winnicott, o holding se concretizaria no manejo do 
setting, enquadre necessário ao atendimento de pacientes 

psicóticos e borderlines, tendo em vista o objetivo clínico de 
lidar com agonias impensáveis e com as defesas contra tais 
aflições. No entanto, a clínica contemporânea nos leva a 
questionar se tais sofrimentos estariam presentes apenas em 
algumas pessoas assim diagnosticadas. Rubi apresentava um 
desenvolvimento saudável rumo à maturidade e integração 

cada vez mais ampla do self, mas a vivência de uma doença 
fatal lança-o numa condição de existência que tira a 
possibilidade de futuro e traz medo, falta de ar, dependência 
de cuidados básicos consigo, perda de capacidades e de 
oportunidades. A impotência diante de sua condição é terrível 
e não há explicação que o auxilie a enfrentar este destino sem 
ser afetado pelo desconforto físico e pelo sofrimento 
existencial. 

Em seu processo de morrer, Rubi parece conseguir 
manter-se vivo e real, ainda que em intenso sofrimento. Esta 
possibilidade de viver o sofrimento sem cair nas agonias 
impensáveis pode ser pensada como fruto de uma condição 
de desenvolvimento emocional alcançada por Rubi a partir de 
suas experiências e vínculos anteriores, as quais parecem ter 
se dado de maneira suficientemente boa, favorecendo sua 
integração e a disponibilidade para estar com outra pessoa 
num momento de dor. Rubi aceita ser cuidado pela 

terapeuta, permitindo que novas experiências de holding 
possam acontecer e auxiliar a continência e o conforto de seu 
sofrimento. Assim, Rubi pode manter-se vivo e real para 
traçar este caminho com sua humanidade preservada, diante 
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do testemunho de sua terapeuta e em transicionalidade 
materializada por seus personagens de brincar que dão corpo 
ao morrer. 

Vitalli (2004) apresenta um trabalho de intervenção 
psicanalítica com pacientes terminais no qual discute a 
problemática do morrer em vida em situações de morte 
anunciada. Estabelece um importante paralelo, discutindo o 
que seria a interrupção de um devir pela ocorrência de uma 
doença fatal, diferenciando tal situação do que seriam 
interrupções na continuidade de ser por invasões ambientais 
insuportáveis. Seu trabalho traz importantes contribuições 
no sentido de explicitar que a experiência de morrer não 
precisa necessariamente ser vivida como disruptiva, isto é, 
não lança inevitavelmente uma pessoa em agonia impensável. 
Enlouquecedor é viver esta dor sem sustentação humana5. 

Rubi apresentava um desenvolvimento maturacional 
que caminhava satisfatoriamente em direção a uma 

autonomia, podendo contar com uma integração de self, com 
a possibilidade de vínculos e experiências transicionais, e 
sustentado até então por um ambiente familiar 
suficientemente bom, apesar de sua doença. A proximidade 
da morte e a visibilidade crescente de sua decadência e 
deterioração físicas parecem abalar esta rede de sustentação, 
tornando necessária a presença de outra pessoa que possa 

oferecer holding. A angústia e sofrimento abalam a 
capacidade de oferecer sustentação, surgindo em sua rede de 
relações opiniões que revelam uma urgência de distanciar-se 
da dor através da compreensão do desenho como conduta 
defensiva, inadaptada ou prejudicial a ser eliminada. Rubi 
deixa de ser um adolescente à beira da morte e passa a ser 
tratado como um aparelho psíquico. Voltaremos a isto na 
articulação com a ética. 

Podemos compreender clinicamente os encontros com 
Rubi à luz da capacidade para estar só (Winnicott, 1963), 

                                                 
5 É importante diferenciar aqui que esta sustentação humana não 
acontece pelo providenciar de companhias concretas quaisquer para 
que o paciente não fique sozinho no quarto, isto é, não estamos falando 

de presença humana num nível comportamental. A sustentação é 
fenômeno profundamente ético baseado na presença humana devotada, 

afetada e sensível às necessidades do outro. 
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experiência de maturidade emocional que permite viver um 
recolhimento que não é reclusão na presença de alguém. 
Assim, o estar só equivaleria a ser na coexistência de duas 
presenças consistentes e percebidas que não se invadem. Isso 
proporciona o viver de uma concentração em si, capaz de 
promover o relaxamento ou o gesto autêntico do verdadeiro 

self, o qual nasce da integração com “alguém disponível e 
presente, sem fazer exigências.” (Winnicott, 1963, p.36) 

Na mitologia grega, Perseu deve entrar sozinho no 
labirinto do Minotauro, monstro aterrorizante de cuja morada 
ninguém poderia encontrar a saída. Ariadne entra na história 
para auxiliar o herói desenrolando um fio que, ligado a 
Perseu, possibilita seu retorno após percorrer o labirinto 
temido. A relação estabelecida entre Rubi e sua terapeuta 
apresenta sutilezas que podem ser pensadas à luz  do mito 
grego, uma vez que o paciente adentra nos labirintos de sua 
angústia e imaginação, procurando dar conta da tarefa que 
lhe foi imposta pela vida, e assim resta à terapeuta segurar a 
outra ponta do fio para que ele possa ir e voltar, e ser, neste 
processo, testemunha de seus passos.  

A experiência clínica com Rubi sensibilizou-nos 
particularmente para uma vivência do tempo e da duração, 
que adquiriram contornos importantes nas sessões. Os 
sentimentos despertados na psicoterapeuta em relação ao 
tempo dos encontros chamaram nossa atenção para este 
tema, pois esta vivia a sensação concreta de que o tempo 
cronológico ou o tempo do relógio não era equivalente ao 
tempo da experiência emocional compartilhada com o 
paciente. Apesar da dificuldade de traduzir em palavras o que 
era vivido no espaço da sessão, a experiência pode ser 
comparada ao sentimento de descompasso que sentimos 
quando acordamos no meio da noite agitados por um sonho 
de enredo complexo e acelerado e, ao olhar para o relógio, 
notamos com surpresa que devemos ter adormecido há 
apenas dez minutos.  

A situação de espera de Rubi pelo desfecho final de sua 
vida parecia conferir aos encontros um tom de cumplicidade 
em que pouco havia a ser dito, mas a presença humana da 
terapeuta para acompanhá-lo nesta espera era sentida como 
necessária. E, sem muito a dizer, a dupla mergulhava em 
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fantasias sobre o “destino da viagem”, um brincar 
absolutamente sério e concentrado, sem divertimento.6 

O trabalho de Winnicott (1975) sobre o brincar nos 
permite compreender este gesto humano de maneira afastada 
do senso comum ou de uma abordagem comportamental que 
poderia confundir o brincar com a presença de brinquedos e 
situações lúdicas. Manusear objetos tais como bonecas, jogos 
ou tintas não garante em nada que o brincar no sentido 
winnicottiano esteja acontecendo. Da mesma forma, 
situações sociais de entretenimento que se dão numa 
aparência de divertimento também precisam ser analisadas 
mais profundamente se quisermos saber se o que ocorre 
nestes contextos é o brincar. Desenhar com Rubi constituiu-
se como um brincar muito sério, um fazer ligado ao ser do 
paciente e compartilhado num vínculo psicoterapêutico. 
Rubi, à espera da morte que era ao mesmo tempo temida e 
necessária para finalizar sua existência, já não podia fazer 
planos como outros adolescentes, não ia à escola, não 
escolhia profissão, não se preocupava em namorar e já não 
encontrava os amigos. Tinha no desenho e nas histórias em 
quadrinhos a materialidade que, em sua biografia, 
possibilitava sentir que viver ainda valia a pena. O brincar 
com este paciente não servia para negar a dor e o sofrimento 

                                                 
6 A mobilização destas sensações contratransferenciais nos levou a 
textos de Bachelard (1994), autor que dedicou uma obra ao tema da 
experiência temporal. Bachelard caracteriza o ser como devir, 

chamando a atenção para a sensação de continuidade como duração, 
existência no tempo. Para o autor, a sensação incipiente de existência 

está intimamente atada a sentir-se numa duração temporal que, ao 
constituir-se numa espera longa demais, arrisca o ser humano a ser 
lançado num devaneio que é fuga e ausência. O autor diferencia esta 

fuga através da fantasia do chamado devaneio poético (1996). A leitura 
de Bachelard foi provocativa no sentido de nos fazer pensar até que 
ponto o fazer de Rubi e da terapeuta nas sessões poderiam se constituir 

numa fuga da realidade percebida. O trabalho com o conceito do 
brincar winnicottiano pôde iluminar este questionamento. Nesse 

sentido, é importante compreender que, para Bachelard, há uma 
separação bastante distinta e oposta entre o sonho e a realidade, ou 
seja, entre mundo interno e externo. Não encontramos tal separação em 

Winnicott, autor que lança a noção de transicionalidade e aponta para 
um sonhar que pode se dar de modo integrado ao viver, sem uma 

separação de realidades interna e externa. 
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ou escapar para um mundo de devaneio, mas para lembrar e 
sustentar a certeza de Rubi de ser um homem criador. 

Os encontros com Rubi nos fazem perceber o holding 
como fenômeno humano que vai muito além de um 
procedimento clínico. Paralelamente, Rubi apresentava uma 
maturidade emocional diferente daquela dos estados 
psicóticos ou fronteiriços, apontando para nós que algumas 
crenças que vinculam o holding e o manejo de setting ao 
atendimento de psicóticos precisam ser questionadas. O 
paciente era concretamente sustentado, tanto física quanto 
existencialmente, mas isso só era possível devido a um 
posicionamento ético. 

Importantes articulações entre a clínica psicanalítica e a 
ética vêm sendo feitas por pesquisadores brasileiros. 
Figueiredo (2000) considera o deslocamento atual das 
preocupações com a técnica para as preocupações com a 
ética, compreendendo-a como posicionamento peculiar do 
analista que envolva presença e reserva. Traz o conceito de 
presença implicada e presença reservada, buscando explicitar 
a pessoa real do analista como material de uso da dupla no 
processo de análise.  

Safra (2004) articula à psicanálise contribuições de 

pensadores russos, apresentando o conceito de sobornost que 
confere à ética o sentido de morada. Pensar a ética na 
situação clínica implicaria rever profundamente conceitos 
fundamentais como transferência e intervenção, uma vez que 
a posição do analista é transformada. 

Levinas postula a ética como filosofia primeira (Kemp, 
1992), estabelecendo conceitos fundamentais para 
pensarmos a ética como posicionamento humano, norteado 
pela responsabilidade infinita pelo outro homem. O outro 

homem é rosto e o rosto impõe-se a mim sem que eu possa 
permanecer surdo a seu apelo, ou esquecê-lo, quero dizer, sem 
que eu possa cessar de ser responsável por sua miséria. A 
consciência perde sua prioridade.  (Levinas, 1993,  p. 60) 

Imbuídos deste pensamento, não é possível não ser 
afetado pelo outro, permanecer imune, neutro ou indiferente 
diante de uma outra pessoa. A psicanálise sofre 
determinações radicais quando iluminada pela ética 
levinasiana, uma vez que se torna impraticável uma clínica  
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pautada por condutas de não envolvimento e não afetação do 
analista pelo outro diante de si a fim de que um trabalho 
correto possa efetuar-se. A presença viva, real, afetada e 
responsável daquele que se propõe a proporcionar uma 
experiência psicanalítica é condição absoluta para o vínculo e 
para que um trabalho psicoterapêutico aconteça. 

Para Lévinas, a ética não pode ser concebida como 
conjunto de regras de conduta ou moralidade. Não é possível 
falar em regras éticas gerais, uma vez que se trata de um 
fenômeno humano intransferível: uma vez atravessado pelo 
rosto do outro, não há como se ausentar da responsabilidade 
pessoal, isto é, afetados pela condição existencial de um 
outro homem, não é possível não se importar e não responder 
de alguma maneira a esta convocação, seja ela pela dor, 
miséria, alegria, ternura ou a própria potencialidade do outro 
que se apresenta como rosto.  

O entretecimento desta idéia com uma prática clínica 
guiada pela premissa de que todo fenômeno humano é dotado 
de sentido (Bleger, 1989) nos conduz a perceber que, se 
alguém não consegue ser o interlocutor específico de alguém 
ou não é capaz de importar-se e afetar-se por sua dor, não 
poderá jamais ser seu analista. Inocentes e culpados são 
rostos, e a singularidade de cada relacionamento nos convoca 
à decisão ética que é não matar. 

A ética levinasiana estrutura-se a partir da observância 
do mandamento “não matarás”, o que implica ver a 
vulnerabilidade da condição existencial do outro. Não matar 
aqui não diz respeito apenas ao não assassinato concreto de 
outra pessoa, mas a todas as maneiras possíveis de se 
assassinar alguém, em especial, a indiferença. Não matar é 
não anular a existência do outro, não excluí-lo da esfera do 
acontecer humano, não torná-lo coisa. Ao refletir sobre a 
filosofia do nazismo ou hitlerismo (1934/1997), o autor 
chama a atenção para características de algumas teorias 
racistas que aparentemente se opõem a setores ou grupos 
sociais. Na verdade,  aponta para a ausência de ingenuidade 
em qualquer construção teórica, que sempre se configura 
como uma portadora de ideologias muitas vezes servidoras 
disfarçadas do propósito da exclusão.  
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A articulação deste olhar levinasiano sobre a construção 
do conhecimento nos alerta, como psicanalistas,  para um 
uso da própria psicanálise que pode se dar a serviço da 
reificação, da exclusão e, portanto, do assassinato do homem. 
Reduzir o indivíduo a um aparelho psíquico, a mecanismos 
quantitativos de regulação pulsional, pode estilhaçar a 
própria condição humana, servindo para criar um 
distanciamento e manter os psicanalistas relativamente a 
salvo da angústia. A importância da situação humana 
concreta abordada na clínica e a necessidade de abandonar 
construções metapsicológicas de caráter reificador são 
encontradas em Bleger (1989) e Aiello-Vaisberg (2004). Há 
que se conservar a dimensão de infinito que preserva o 
misterioso e o irrevelável, em detrimento de ideologias 
totalitárias que, a despeito de tudo explicar e compreender, 
borram ou esmagam o rosto humano. 

Na articulação da clínica psicanalítica winnicottiana 
com a ética, a presença do analista como corpo que sustenta 
através da palavra, do olhar, e da presença adquire 
importância crucial. Fazer psicanálise exige aqui coerência 
com o sofrimento concreto diante do qual nos posicionamos e 
somos chamados a responder. Coelho Júnior (2004) ressalta 

o setting como corpo do analista, explicitando a 
disponibilização e o sacrifício7 de si no favorecimento do 
acontecer do outro. Em nosso entender, tal posicionamento 
exige do analista um amadurecimento emocional que não dá 
garantias plenas, mas sem o qual não é possível ver o outro 
em sua história, alteridade e vulnerabilidade. 

Safra (2004) escreve: 
 

Então compreendemos que nossa biografia é 

diferente da de nosso paciente, mas somos 
companheiros de viagem pelas intempéries da 
existência. Posicionados desta forma, estaremos em 

                                                 
7 Percebemos que o termo sacrifício pode dar origem a compreensões 

equivocadas sobre a clínica winnicottiana e a articulação com o 
pensamento levinasiano, levando-nos a confundir o posicionamento 
DEVOTADO destes autores com uma atitude de ingenuidade ou 

bondade imatura frente ao outro. O sacrifício poderia implicar a 
anulação, a destruição de si para satisfação do outro, o que não é 

coerente com o posicionamento de Winnicott e Levinas. 
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comunidade de destino, condição fundamental para 
o nascer, para o caminhar pela vida e para o morrer 

de qualquer ser humano! (p.147) 

 
A experiência psicanalítica surge em sua dimensão ética 

ao tornar visíveis encontros de rostos humanos em 
comunidade de destino. A pertinência das intervenções 
clínicas diz respeito à singularidade de cada vínculo e seu 
contexto, sendo que a experiência ética de sentir-se 
absolutamente acolhido só pode acontecer quando há a 
certeza íntima de ter sido genuinamente visto e, ao mesmo 
tempo, respeitado naquilo que não deve ser revelado para que 
tal experiência não seja rasgada e irrompa num campo de 
agonia e mal-estar. 

Rubi precisava transitar nos labirintos do morrer, 
passeio para o qual é muito difícil contar com companhias. 
Sustentado por uma biografia e uma coletividade 
suficientemente boas ao longo de sua caminhada, torna-se 
possível morrer como homem sentindo dor, mas não 
desespero e desamparo, sob o testemunho a certa distância 
de seus familiares e amigos e, tão de perto quanto possível, 
pela pessoa real do terapeuta e os anjos de sua imaginação. 

 
 
 
 

Resumo 

Este trabalho propõe uma discussão sobre as 
relações entre a sustentação ou holding na clínica 
winnicottiana e a ética apresentada por Levinas, a 
partir de uma narrativa clínica. A narrativa traz o 
caso de Rubi, um adolescente em fase terminal de 

uma doença degenerativa, que desafia a psicanalista 
a acompanhá-lo neste processo de viver e morrer. 
Neste contexto, a intervenção clínica é pautada no 
manejo de setting e a presença real da terapeuta se 
torna instrumento ético fundamental de trabalho 
clínico. Discutindo a capacidade de estar só e o 

desenvolvimento emocional na visão de Winnicott, 
chegamos a aspectos da clínica que nos lançam 

necessariamente em reflexões sobre a ética, 
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entendida aqui como impossibilidade de permanecer 
indiferente no encontro humano. 

Palavras-Chave 

Psicanálise – psicoterapia - D. W. Winnicott – holding 
– ética - morte 

 
Abstract 

 

THREADS OF LIFE AND DEATH: WEAVING 
REFLECTIONS BETWEEN HOLDING AND ETHICS 

 

This paper proposes a discussion of the relationships 
between the support or holding in the winnicottian 
clinic and the ethics as presented by Levinas, based 
on a clinical narrative. Our case is the story of Rubi, 
an adolescent in the terminal stage of a degenerative 
disease, who challenges the psychoanalyst to follow 
him through this process of life and death. In such 
context, clinical intervention is grounded on setting 

management, and the therapist’s real presence 
becomes an essential ethical tool for the clinical 

work. By discussing the capacity to be alone and the 
emotional development in Winnicott’s view, we come 

to clinical aspects which force us into reflections 
about ethics, which is understood here as the 

impossibility of remaining indifferent in the human 
encounter. 
Keywords 

Psychoanalysis – psychotherapy - D. W. Winnicott – 
holding – ethics - death. 
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