
 169 

MEMORIAL DE UM DEVIR:  
APRESENTAÇÃO DO ACONTECER INTER-HUMANO1  
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Resumo  

Refletir sobre o acontecer inter-humano em 
seus aspectos básicos - a constituição do 

self, a presença real do terapeuta como fonte 
de cura, é o pano de fundo onde está 

bordada a narrativa de um encontro dentro 
da visão de um clinica winnicottiana 

ampliada.  
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      Quando Benjamin (1936) tece considerações a respeito do 
papel do narrador como aquele que reaviva a troca de experiência 
que anda de boca em boca e centraliza na figura do artesão a 
possibilidade da integração de duas correntes narrativas, a do 
lavrador sedentário que conhece as tradições de sua terra e a dos 
marinheiros mercantes que recolhem histórias de diferentes 
povos e lugares, ele está nos oferecendo condições para que 
possamos compreender que toda narrativa que ocorre no campo 
inter-humano não se restringe a um relato informativo e formal 
onde a isenção do narrador traz a marca da objetividade. 
Segundo o autor:  

“... a narrativa é ela própria algo parecido a uma 
forma artesanal de comunicação. Não pretende 
transmitir o puro “em si” da coisa, como uma 
informação ou um relatório. Mergulha a coisa na 
vida de quem relata, a fim de extraí-la outra vez 
dela. É assim que adere à narrativa a marca de 
quem narra, como à tigela de barro a marca das 

                                                           
1 A escrita deste artigo contou com uma interlocução próxima com a Profa. Livre Docente 

Tânia Maria José Aiello-Vaisberg, coordenadora do Ser e Fazer: Laboratório de Saúde Mental e 

Psicologia Clínica Social do IPUSP, membro efetivo e atual presidente do Núcleo de Estudos 

Winnicottianos de São Paulo - NEW. 
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mãos do oleiro.” (BENJAMIN,1936/1975, 
p.62/63) 

Transpondo estas idéias ao contexto da pesquisa clínica 
psicológica, particularmente à leitura de caráter fenomenológico 
da psicanálise winnicottiana, podemos dizer que o soberano em 
cada encontro é o acontecer inter-humano, onde o terapeuta, em 
sua narrativa, apresenta este encontro que foi vivido e registrado 
em suas lembranças, comprometendo-se a proteger e cuidar da 
intimidade do paciente. 

Bleger (1963/1984,p.25) reafirma este ponto de vista ao 
considerar que “todas as manifestações do ser humano, 
quaisquer que sejam suas características de apresentação”, estão 
incluídas sob o termo conduta. Nesse sentido, paciente e 
terapeuta, fazem parte de um fenômeno centralizado na conduta 
humana, e como sujeitos humanos possuem uma existência 
singular e uma atuação impregnada de sentido. 

Neste encontro o terapeuta é uma presença real, não é um 
ser neutro, ele mostra sua humanidade, e o paciente é aquele que 
vem até ele trazendo seu sofrimento encarnado em sua 
corporeidade e biografia. 

O terapeuta sensibilizado para o self do paciente dedica-se 
em acompanhar seu drama. Drama, no sentido dado por Politzer 
(1928), é a trajetória da vida do homem, do nascimento até a 
morte, que tem um caráter original e único porque se refere a 
uma singularidade, que influencia e é influenciada pelo meio 
social em que vive. 

Muitas vezes neste drama o paciente não sente a si mesmo 
como real, ainda não possuiu um sentimento de ser humano, 
pois ainda não se constitui como um ser que faz distinção entre 
“me” e “not me”, vivendo num período de desenvolvimento muito 
primitivo, no sentido do tempo, onde ele não existe a partir de seu 
próprio ponto de vista. (Winnicott, 1945). 

Sob a ótica winnicottiana, o ser humano em seu processo de 
maturação experimenta diferentes estados de relação com a 
realidade: a subjetiva, a transicional e a compartilhada. 

O início da constituição da subjetividade ocorre quando o 
bebê cria o seio que a mãe lhe apresenta e que suprirá suas 
necessidades tanto físicas quanto existenciais. Neste estado de 
participação inter-humana a mãe suficientemente boa abre ao 
bebê a vivência de ilusão, numa loucura sadia, que pode durar 
poucas semanas.  
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A partir destas vivências onipotentes, de forma processual, 
integram-se as experiências de “not me”, originando os 
fenômenos transicionais - a interface entre a realidade subjetiva e 
a realidade externa. Winnicott introduz: 

“os termos objetos transicionais e fenômenos 
transicionais para designar a área intermediária 
de experiência, entre o polegar e o ursinho, entre 
o erotismo oral e a verdadeira relação de objeto, 
entre a atividade criativa primária e a projeção do 
que já foi introjetado...” (WINNICOTT 1991/1975, 
p.14)   

 Em síntese, é uma área que abarca desde a primeira 
possessão até aquilo que é “objetivamente percebido”, entre as 
vivências de ilusão e onipotência à capacidade dar ao símbolo um 
uso pessoal. (SAFRA 1999, p. 22) 

A principal função do objeto e fenômenos transicionais é que 
eles inauguram uma área neutra de experiência que nunca deve 
ser contestada. Eles oferecem um campo de ação para o 
paradoxo: “Você criou este objeto ou ele lhe foi ofertado a partir 
da realidade externa?” este paradoxo não deve ser solucionado, 
mas apenas aceito. 

Gradativamente o objeto transicional vai perdendo seu 
significado, tornando-se difuso, cedendo espaço à experiências do 
brincar, ao desenvolvimento dos interesses culturais e artísticos, 
aos sentimentos religiosos, etc... 

A partir do momento em que a pessoa tem a capacidade de 
viver estes fenômenos transicionais, podemos dizer que ela está 
apta a penetrar no campo da realidade compartilhada, no campo 
social onde os relacionamentos acontecem no eixo eu – outro, 
com símbolos e códigos em comum, podendo sentir-se viva e real. 

Estas 3 áreas da experiência humana compreendem o 
sentido da continuidade de ser. Em termos de seu 

desenvolvimento a origem do self se dá como um potencial do 
recém nascido - o self central - que possui um incipiente sentido 
de existência. A partir de um ambiente suficientemente bom e de 
uma mãe que foi capaz de ingressar no estado de preocupação 
materna primária (Winnicott, 1956) o potencial inicial desdobra-

se em um self capaz de estabelecer a distinção entre “me” e “not 
me”, e isto significa um senso de existência desenvolvido, um 
sentido real de continuidade de ser. 

Há aqui um outro aspecto paradoxal: o self situa-se entre 
aquilo que sempre existiu, sempre esteve lá e aquilo que existe a 
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partir da separação “me” e “not me”, o que tem início no período 
de dependência absoluta, quando a mãe está imersa no estado de 
preocupação materna primária. (Winnicott, 1956) 

Partindo desta concepção, podemos dizer que o campo 

terapêutico é aquele que propicia a busca pelo self, que é a busca 
pelo sentir-se genuinamente real. Ele funciona necessariamente 
como um ambiente suficientemente bom, um espaço facilitador 
que propicia a ocorrência de processos mutativos, que visam a 

integração do self através da sustentação de seus aspectos 
dissociados, do holding das agonias  impensáveis. 

O setting terapêutico é então um lugar de resistência. 
Resistência aqui, não deve ser entendida no sentido psicanalítico 
clássico do termo, mas sim como a possibilidade de subsistir, isto 
é, existir na sua substancia, onde o sofrimento humano pode 
adquirir um rosto. Onde a inconsistência e a descontinuidade de 
ser do paciente pode ser curada pela presença real do terapeuta, 
que se oferece como semblante. 

Narrar um encontro terapêutico é levar em conta todos estes 
aspectos acima citados e colocá-los sob o prisma do próprio gesto 
ou ato criativo onde todos os elementos constitutivos são ao 
mesmo tempo fundamentais e únicos, porque movem a 
singularidade do paciente e do terapeuta. 

 
O ENCONTRO: UM LUGAR, UM ROSTO 

 

Gostaria agora de narrar meu encontro com F., um jovem de 
23 anos, epiléptico, que participa das Oficinas Terapêuticas da 
Parsifal, uma associação, que funciona como uma clínica-dia 
para pessoas especiais e com distúrbios psiquiátricos, que os 
impossibilitam de estarem incluídas num ambiente de trabalho e 
social de forma regular. 

Estas pessoas com distúrbios graves, passam o dia na 
Parsifal realizando oficinas de trabalho - tecelagem, marcenaria e 
construção de instrumentos musicais , alternadas com atividades 
terapêuticas - musicoterapia, terapia artística, quirofonética -, 
atividades de movimento - ginástica, euritimia, jogos olímpicos - e 
aulas de história da arte, antropologia, botânica, astronomia, 
oferecidas em diferentes épocas.  

A Parsifal trabalha com a terapia social, na linha 
antroposófica, uma ciência criada por Rudolf Steiner no início do 
século passado. Apesar de não se fundamentar no método 
psicanalítico, pode sofrer uma leitura psicanalítica e 



 173 

principalmente pode ser olhada sob uma perspectiva 
winnicottiana na medida em que seus preceitos humanos 
básicos: o encontro e o acontecer humano, o desenvolvimento do 

self, a presença real do terapeuta, articulam – se com grande 
afinidade com as convicções da terapia social antroposófica. 

Os jovens e adultos, que participam das oficinas 
terapêuticas da Parsifal, são em sua maioria, indivíduos que 
ainda não se constituíram, buscam existir, pois já vivem estados 
de fragmentação de ser; e nosso trabalho é oferecer um ambiente 
suficientemente bom, trazendo situações que se aproximam da 
saúde, onde o destino de cada um possa ser acolhido, para que 
os aspectos fundamentais de seu ser possam se constituir. 

Em sua biografia, F. traz marcas de um sofrer agudo. Ao 
nascer teve hipoglicemia, permanecendo quarenta dias na 
maternidade. Com três anos teve uma primeira crise convulsiva, e 
depois de uma série de convulsões perdeu a capacidade de andar 
e falar. Nessa época chegava a ter sessenta crises por dia, do tipo 
pequeno mal, perdendo a consciência, chegando a cair, mas 
voltando rapidamente.  

Freqüentou escolas especiais, não foi alfabetizado, voltou a 
andar e falar, mas tanto sua linguagem quanto sua marcha, 
mostram algo muito original. Em suas verbalizações F. 
transforma substantivos em verbos, a ação é tanto dele quanto do 
objeto, não existindo um ponto fixo, tudo se movimenta. Seu 
andar é cambaleante e sinuoso, seus passos são largos e denotam 
pouco equilíbrio e dificuldade de localização no espaço; mas um 
sorriso em seus lábios, mostra que ele tem consciência de seu 
brincar tanto com as palavras quanto com o receio que os outros 
tem de que ele caia. 
 Passa por períodos de agressividade muito mais verbais do 
que físicas, embora suas palavras firam tanto como golpes de 
espadas. Atualmente suas crises convulsivas não ultrapassam a 
doze por semana. 
 Desde de novembro de 2000 F. está na Parsifal, participando 
das oficinas e das atividades, na medida de suas possibilidades. 
Nada é exigido, as atividades são apresentadas, às vezes ele as 
acompanha apenas olhando, outras vezes atua com alegria.  

F. participa atualmente da oficina de tecelagem e, em uma 
tarde, parou de tecer, sentou–se no chão e começou a chorar. De 
início era um choro mesclado com riso, que aos poucos foi 
tornando–se mais claro, e as lágrimas surgiram. Balançando o 
corpo, para frente e para trás dizia que uma de suas colegas de 
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oficina não o conhecia. Repetia esta frase muitas vezes e chorava 
mais alto. Começou então a dizer que “eles” não o conheciam, que 
ninguém o conhecia. 

Como ele estava ficando agitado demais, fomos para uma 
sala de atendimento individual. 

O choro entrecortado pelas mesmas palavras mostrava um 
grande sofrimento. Até este momento, mantinha–me atenta à 
importância desta experiência, pois ele me dizia que estávamos 
numa dimensão bastante significativa da trajetória de vida de F.. 

Aos poucos fui trazendo intervenções que procuravam dar 
uma sustentação para aquela situação; chamo estas intervenções 
de palavras de consolo, pois até este momento todo o meu atuar 
baseava-se num gesto solidário. 

Ainda em meio ao choro, F. começou a dizer que ele próprio 
não se conhecia. Ele vivia de forma dramática uma das questões 
fundamentais da existência humana. Safra (2003) descreve esta 
situação da seguinte maneira: 

“Há um fenômeno que afeta o ser humano, de 
maneira peculiar, aqui ocorre um padecimento 
que nem mesmo pode ser sofrido. O indivíduo 
encontra em sua história rupturas que o 
impedem de se constituir. São rupturas que 
acontecem em suas necessidades mais 
fundamentais, tais como a necessidade do outro, 
de comunicação, do olhar do outro, do encontro 
de um lugar no mundo, da realização de uma 
contribuição para o mundo. Essas são 
necessidades humanas e, por vezes, o indivíduo 
não pode encontrar a possibilidade de constituir 
qualquer uma delas, o que provoca uma fenda, 
uma fratura no sentido de si. O que para um 
outro ser humano é experiência de ser, para 
essas pessoas é verdadeiro buraco negro sem 
sentido. Isto origina um padecimento que pode 
tanto acontecer como um acontecimento 
psíquico ou corporal. Aqui o adoecer é um 
sinal da esperança da possibilidade de um 
encontro.”(SAFRA 2003, p.56/57 – grifo do 
autor). 

Juntamente com “eu não me conheço” ele dizia não saber 
quem ele era. Nesse instante percebi que nenhuma interlocução 
sustentaria a situação. Resolvi não desperdiçar a preciosidade do 
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momento com qualquer atitude fora do estar presente. Fiquei em 
silêncio e vivi o encontro. Novamente recorro a Safra para 
confirmar que quando o sofrimento:  

“ ... é ocasionado por rupturas nas necessidades 
de constituição, estamos frente a uma situação 
que não pode mais ser abordada pela 
interlocução mas sim pela oferta do encontro que 
possa constituir. Isso significa que o analista 
precisa lá estar para poder reconhecer que no 
sofrimento do paciente apresenta–se o anseio de 
encontro que possa ir em direção a ele. Dessa 
forma, ali onde havia ruptura, o buraco negro, 
possa haver pegadas humanas. O vazio tece–se 
em linguagem e significação.” (SAFRA 2003, 
p.57) 
 

A partir do meu silêncio, F. aproximou–se, olhou–me e disse 
“não precisa chorar, aqui quem chora sou eu, eu é que choro”. O 
silêncio foi sentido como choro. Sua mensagem dizia que 
havíamos partilhado uma experiência inter-humana, com base na 
compreensão e no reconhecimento.  

Nesta época, F. vivia uma situação particular complicada: 
seu padrasto havia ido embora de casa e sua namorada não 
queria vê-lo mais. 

Uma semana depois deste nosso encontro, teve uma crise de 
agressividade e ficou uma semana internado. Depois de um 
período de férias, F. mostrava–se bastante deprimido, não saía da 
cama, não comia, não tomava a medicação necessária. Fui visitá–
lo em casa, sendo que meu único objetivo era dizer a ele que eu 
não o havia esquecido. Este era um pedido diário enquanto ele 
ainda freqüentava a Parsifal, “não se esqueçam de mim, não se 
esqueçam de mim”. 

Neste estado de dispersão de si mesmo, a possibilidade da 

continuidade do self é garantida pela memória depositada no 
outro. Ele foi tomado por seu próprio sofrimento, não consegue 
colocar suas questões em transicionalidade, não pode subordiná–
las ao seu próprio gesto. Mas o interessante é que ele faz o pedido 
para que não nos esqueçamos dele, como se ele soubesse - e 
talvez saiba - que a memória seria a possibilidade de cura do 

adoecer da condição humana, do ethos humano. 
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A atenção disponibilizada fez possível o seu retorno; 
passavam–se alguns dias e tivemos outra experiência 
interessante. 

Em uma tarde em que não queria trabalhar nos teares, 
começou a fazer o som de metralhadoras e dizia que iria me 
matar. Ele era um “guarda do exército” e eu deveria me assustar 
por ter sido pega de surpresa, deveria sentir medo. Suas palavras, 
seus gestos denotavam agressividade. Eu morreria com o fogo da 
metralhadora ou do próprio susto. 

Em minha escuta, esta não me parecia uma questão 
baseada em desejos recalcados revelados na situação 
transferencial, pois não havia ali um indivíduo constituído e com 
possibilidades de expressar algum desejo. O que aparecia ali era 
uma outra vertente das mesmas questões fundamentais: o 
surgimento da agressividade, da violência em relação a sua 
própria história. Na eminência de um encontro fica o vazio, a 
morte, o susto, ou o som do estilhaçamento. 

Alguns dias depois, recebemos a notícia que F. havia se 
jogado da janela de seu apartamento no 2º andar. Quebrou 
algumas costelas, perfurou o pulmão, acarretando uma embolia e 
trincou a coluna. Está hospitalizado e sedado para poder 
suportar as dores. Sua corporeidade espelha sua alma. 

Safra (2003) aponta que a clínica amplia–se ao 
compreendermos que no sofrimento humano apresenta–se uma 
cristalização da esperança. Onde há sofrimento, há resquícios de 
memória e, quando há memória, existe esperança. 

F. nos remete às questões ontológicas do ser humano, e 
mesmo com tal intensidade em seu sofrer, encanta- nos porque 
não nos deixa esquecer de nossas perguntas essenciais e, com 
isso ele nos faz pressentir o seu Ser. Como memorial de um devir 
ele cura a nós, terapeutas. 
 Até o momento, F. nos mostra que vive o seu sofrer de uma 
forma bastante intensa, buscando o confronto com situações 
limites, tentando se apropriar de suas questões essenciais pelo 
negativo, pela vivência do vazio; e tudo poderia nos levar a pensar 
que ele não esteja criando processos mutativos que lhe trariam 
sentido para sua existência, mas a grandeza do ser humano 
talvez seja justamente essa: mostrar a marca da sua 
singularidade em cada possibilidade sagrada de encontro.  
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