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O presente simpósio objetiva tecer considerações metodológicas acerca da pesquisa
em psicanálise em três diferentes contextos, externos ao tratamento psicológico: a supervisão
clínica, a biografia e a UTI neonatal.
Em ―Considerações sobre a pesquisa em Psicanálise a partir da supervisão clínica‖, a
autora Glaucia Valéria Pinheiro de Brida tece considerações metodológicas sobre a pesquisa
em psicanálise a partir de uma prática essencial na formação clínica: a supervisão. A autora
aborda a pesquisa em psicanálise na universidade e a pesquisa a partir de dados clínicos de
supervisão e diferencia a investigação psicanalítica inerente ao tratamento psicanalítico, da
investigação psicanalítica inerente a pesquisa. A pesquisa a partir de material de supervisão
clínica não se trata de análise pessoal do analisando ou uma psicanálise ―aplicada‖. A
supervisão possibilita a instauração de uma tópica de construção constitutiva do caso,
construção de um lugar psíquico que o sujeito ocupa. Mediante a escuta do material clínico,
ocorre um processo de ―teorização flutuante‖ - trabalho de reflexão teórica posterior às
sessões – que depende da formação, experiência profissional e história pessoal do supervisor.
A partir da escuta dos supervisionandos, da transferência que se estabeleceu com a autora e da
teorização flutuante decorrente, foi possível elaborar os ―casos de análise‖. Na pesquisa em
psicanálise desenvolvido pela autora, os ―casos de análise‖ permitiram investigar as
repercussões psíquicas do abuso sexual incestuoso na infância. Dessa forma, o caso de
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supervisão não é o relato do supervisionando, mas é construído a partir da relação
transferencial entre o supervisor e o caso relatado, e das teorizações flutuantes singulares
desencadeadas no supervisor.
Em ―Algumas considerações sobre a especificidade da pesquisa em Psicanálise‖, a
autora Thalita Lacerda Nobre objetiva discutir as características metodológicas da pesquisa
em psicanálise, sua especificidade e seu alcance, tendo em vista que este campo do saber,
fundamentado por Freud, possui um tipo de pesquisa diferente do que se normatiza como
pesquisa acadêmica científica. Apesar de poder ser considerada uma forma de pesquisa
científica, a pesquisa em psicanálise contém como fator fundamental para sua diferenciação o
seu objeto de estudo: o inconsciente. Sendo assim, parte-se da premissa de que a subjetividade
e singularidade da constituição psíquica dos sujeitos devem ser levadas em conta. Para Freud,
o trabalho do psicanalista pode ser comparável à atividade do químico, isto é, pautado na
transformação de elementos. Sendo assim, este artigo apresenta o raciocínio de que o objetivo
da investigação em psicanálise é a construção e a transformação. Como exemplo desta
concepção, a autora discorre sobre a pesquisa em psicanálise a partir de partir de uma obra
literária e de dados publicados da biografia sobre a estilista Coco Chanel, que operou
transformações por meio da criação de roupas.
Em ―A psicanálise na UTI neonatal: considerações sobre maternagem e função
materna a partir da metodologia IRDI‖, Cristiane Palmeira Barreto de Oliveira apresenta uma
pesquisa em psicanálise em que objetivou compreender os efeitos da UTI neonatal na função
materna a partir da metodologia IRDI (Indicadores de Risco para o Desenvolvimento
Infantil). Esses indicadores foram produzidos a partir da fundamentação teórica na psicanálise
e divididos em eixos definidos por importantes marcações da constituição psíquica que são: a
construção da imagem corporal, do circuito pulsional e da inscrição simbólica.
Esses eixos referem-se ao bebê com relação ao outro semelhante e ao Outro que virá a
ser sustentado pelas funções materna e paterna. Nesse sentido, são propostos quatro eixos
teóricos da função materna os quais estabelecem relação direta aos eixos de constituição
psíquica do bebê: o eixo Suposição do Sujeito (caracterizado pela antecipação realizada pelo
agente materno que antevê um sujeito no bebê); o eixo Estabelecimento da Demanda
(compreendido como um pedido dirigido, ou seja, as produções do bebê são tomadas pela
mãe como que uma solicitação dirigida a ela e a que ela deve atender); o eixo Alternância
Presença-Ausência (que compreende que haja alternância nas ações maternas dirigidas ao
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bebê, psiquicamente); e o eixo Função Paterna (compreende o lugar da terceira instância entre
mãe-bebê). Tais eixos ultrapassam a dimensão imaginária do que é ser um bom pai ou uma
boa mãe e colocam em cena a importância da sustentação das operações fundamentais para
que se constitua um sujeito.
Em recortes clínicos apresentados no trabalho, produto das entrevistas realizadas com
as mães entrecruzados com a fundamentação teórica tomando por base os eixos do protocolo
IRDI, a autora verificou apesar do nascimento prematuro e da internação em UTI neonatal que apresentou maior ou menor distanciamento e interferido no exercício da maternagem da
forma que as mães gostariam de exercê-la - essa vivência não parece ter produzido efeitos de
desinvestimento no bebê e não ter causado entraves nas condições de sustentação da função
de Outro. Obviamente, o exercício desta função passará por outras vicissitudes que virão com
a vida e nada de generalizante pode ser postulado. A autora acrescenta que a escuta
psicanalítica no hospital, especificamente no âmbito de uma UTI Neonatal, tanto pode
contribuir para que o sofrimento parental possa ser posto em palavras com o intuito de que
haja simbolização do encontro faltoso, quanto para que a paralisação diante do impacto das
vicissitudes na UTI dê lugar ao tempo de compreender e o tempo de concluir.
A autora acredita que a metodologia IRDI contribuiu de forma singular na
investigação das possíveis interferências da dificuldade da maternagem na função materna e
acredita que sua utilização pode ser ampliada para outros segmentos que tratam da saúde
mental, como hospitais, escolas e outras instituições, onde se possam notar sujeitos em
constituição psíquica.
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O presente trabalho objetiva tecer considerações metodológicas sobre a pesquisa em
psicanálise, especificamente a pesquisa psicanalítica a partir de dados clínicos de supervisão.
A supervisão na prática clínica psicanalítica é ―um tratamento em que o analista relata
e discute regularmente o material e o desenrolar do processo de cura com um colega
experimentado‖ (Perron, 2005, p. 1826). A prática de discutir casos clínicos data das origens
da psicanálise e pode ser constatada nas correspondências entre Freud e Fliess no final do
século XIX. Em 1919 no artigo ―Sobre o ensino da psicanalise nas universidades‖, Freud
(1919/1996, p. 189) defende, na formação do psicanalista, o acompanhamento de sua prática
clínica por meio de supervisão e orientação por um psicanalista reconhecido e experiente. Nos
anos 1920 essa prática tornou-se obrigatória na formação de psicanalistas pela Associação
Internacional de Psicanálise (IPA) e o modelo de supervisão psicanalítica, em todo ou em
parte, passou a ser utilizado na formação acadêmica em diversas áreas, como na medicina e
psicologia, em especial nos cursos de psicoterapia de orientação psicanalítica (Zaslavsky,
Nunes e Eizirik, 2003).
O interesse em abordar o tema da pesquisa em psicanalise a partir de dados de
supervisão clínica, surgiu da experiência de supervisora clínica em projeto de extensão
universitária à acadêmicos do curso de psicologia que realizavam atendimentos psicológicos
às pessoas em situação de violência sexual e aos seus familiares. A experiência neste projeto
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de extensão deu origem a um projeto pesquisa1 em psicanálise que resultou na tese de
doutorado em psicologia clínica: intitulada ―Da paixão à perversão: estudo psicanalítico
acerca das repercussões do abuso sexual incestuoso na constituição psíquica feminina‖.
Ao desenvolver uma pesquisa em psicanálise no contexto universitário a partir de
material clínico de supervisão, o presente estudo coloca duas questões que pretendo abordar
nessas considerações metodológicas. A primeira refere-se à pesquisa em psicanálise na
universidade; e a segunda refere-se à pesquisa psicanalítica utilizando material de supervisão
clínica.

A investigação psicanalítica e a pesquisa em psicanálise

Freud (1923[1922]/1996) define a Psicanálise, em Dois Verbetes de Enciclopédia, por
meio de três sentidos indissociáveis:

Psicanálise é o nome de (1) um procedimento para a investigação de processos mentais que
são quase inacessíveis por qualquer outro modo, (2) um método (baseado nessa investigação)
para o tratamento de distúrbios neuróticos e (3) uma coleção de informações psicológicas
obtidas ao longo dessas linhas, e que gradualmente se acumula numa nova disciplina científica
(p. 287).

Ao definir a Psicanálise como uma técnica terapêutica, método de investigação do
inconsciente e teoria sobre a psique (conhecimento produzido a partir do método e que
fundamenta a técnica terapêutica), Freud considera a tarefa terapêutica como investigação
científica, por meio do método interpretativo. Nessa investigação as descobertas referem-se
não apenas aos processos mentais singulares do sujeito em análise, mas, também, ao
funcionamento geral da psique. É por meio dessa investigação que se tornou possível a
construção do corpo teórico da Psicanálise.
Embora, no contexto da clínica psicanalítica a investigação científica e o tratamento
coincidam, em Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, de 1912, Freud
(1912/1996) escreve:

1

―Estudo psicanalítico sobre as repercussões psíquicas do abuso sexual em vítimas atendidas na clínica-escola
escola de psicologia CPAR/UFMS‖, aprovado pelo comitê de ética de pesquisa (CEP) da UFMS, sob o
protocolo nº 2115 CAAE 0169.0.049.000-11.
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Não é bom trabalhar cientificamente num caso enquanto o tratamento ainda está continuando
(...). casos que são dedicados, desde o princípio, a propósitos científicos, e assim tratados,
sofrem em seu resultado, enquanto os casos bem mais sucedidos são aqueles em que se
avança, por assim dizer , sem qualquer intuito em vista, em que se permite ser tomado de
surpresa por qualquer nova reviravolta neles, e sempre se o enfrenta com liberalidade, sem
quaisquer pressuposições (p. 128).

Ao afirmar que a pesquisa científica não deve coincidir com o tratamento, Freud
diferencia a investigação no tratamento e a investigação na pesquisa científica.
Mediante os múltiplos sentidos do termo pesquisa, Mezan (2006) defende que: ―[...] a
pesquisa em ciência se refere exclusivamente a tentativa de obter conhecimento novo e de
apresentá-lo de modo que possa acrescentar ao já existente seja como complemento seja como
nova perspectiva‖ (p. 231). Embora o tratamento psicanalítico implique em uma investigação
científica, este não consiste necessariamente em uma pesquisa científica. O tratamento é uma
prática científica que permite a construção de um conhecimento novo a respeito do sujeito,
mas que não implica necessariamente em um conhecimento novo para a teoria, muitas vezes
confirma-se o conhecimento existente, diferente da pesquisa, que deve trazer uma nova
perspectiva e está relacionada ao processo de teorização que ocorre após o tratamento.
Desse modo, a pesquisa científica em psicanálise não coincide com o tratamento, mas
pode decorrer da investigação científica neste, por meio do método interpretativo dos
processos inconscientes.
No caso do presente estudo, a maioria das vítimas em tratamento psicológico
tratavam-se de mulheres abusadas sexualmente pelo pai em idade precoce, entre os três e
quatro anos de idade. Mediante a constatação de manifestações da potencialidade polimorfa
por meio de relações passionais e o inicio precoce dos abusos sexuais incestuosos, que
corresponde ao momento na constituição da feminilidade, levantou-se as seguintes questões
de pesquisa a serem investigadas: quais as repercussões psíquicas do abuso sexual incestuoso
na infância? Quais as imbricações entre a situação incestuosa, a constituição psíquica
feminina e a potencialidade polimorfa? O que o desejo paterno perverte na feminilidade da
filha abusada sexualmente? Embora essas questões tenham surgido a partir do contexto
clínico, a sua investigação por meio de pesquisa científica segue um outro processo e outras
regras, pois na pesquisa científica é o investigador quem define o recorte, as questões,
objetivos, o cronograma etc., diferente da investigação no tratamento, que não pressupõe um
recorte de antemão. Ao realizar a pesquisa com material clínico de um tratamento encerrado,
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os objetivos da pesquisa e suas regras não interferem na atenção do analista em sua
investigação durante o tratamento.
Antes de abordar a pesquisa em psicanálise no contexto da universidade, é necessário
esclarecer que embora o método de investigação em psicanálise estar presente no contexto do
tratamento clínico, a pesquisa em psicanálise não se restringe a este contexto. Desse modo a
ênfase, ou aquilo que dá a investigação o sentido de psicanalítico, recai sobre o método e não
sobre contexto. Em ―Sobre o ensino da psicanálise nas universidades‖, Freud (1919/1996)
escreve:

Na investigação dos processos mentais e das funções do intelecto, a psicanálise segue seu
próprio método específico. A aplicação desse método não está de modo algum confinada ao
campo dos distúrbios psicológicos, mas estende-se também à de problemas da arte, da
filosofia e da religião ( p. 188).

Este método específico, a que Freud se refere, é o método interpretativo, empregado
por ele também em contextos externos a clínica, e a partir dos quais ele produziu
conhecimento.
Desse modo, a pesquisa em psicanálise não é definida pelo contexto – tratamento -,
mas pelo método e objeto especifico. Nas palavras de Mezan (2006) : ―Se a psique constitui
um tipo particular de ser, a forma de investigá-la não pode ser a mesma que para outros — em
particular, o método experimental pode ser singularmente inadequado a este objeto
específico‖(p. 237).

Assim, a psicanálise tem um tipo singular de objeto e uma forma

singular de investigá-lo.
Para Violante (2000) esse objeto é o psíquico, o inconsciente, e é o método
interpretativo que possibilita a emergência empírica das formações do inconsciente. Ao
refletir sobre a pesquisa em psicanálise na universidade, a autora escreve: ―O importante é
problematizar o objeto de estudo de tal modo que só a Psicanálise possa dar respostas ou, ao
menos, que ela seja imprescindível para a efetivação do estudo‖(p. 117).
Braconnier e Lesieur (1999) ressaltam

que o tratamento psicanalítico propicia o

acesso a processos inconscientes impossíveis de se alcançar fora dessa relação e afirmam,
entre as especificidades da pesquisa em psicanálise, o objeto da Psicanálise não é o objeto
humano em geral (de outras ciências humanas), é um sujeito que teoriza sobre si mesmo.
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Outra característica da pesquisa clínica psicanalítica é a utilização do método de caso
único. Ao refletir sobre o valor científico do estudo de caso único, Widlocher (1999) escreve
que este é utilizado largamente na ciência. A vantagem do caso único reside no seu valor
demonstrativo, seja da teoria existente, seja na possibilidade de realizar descobertas. Ao trazer
algo novo, o caso descreve um domínio e não uma população de indivíduos. Desse modo, na
pesquisa em psicanálise o caso não descreve o sujeito (mulheres que sofreram abuso na
infância), mas aquilo que é domínio da psicanálise (processos mentais inconscientes
decorrentes dessa vivência na constituição psíquica feminina).
Mezan (2006) defende que o estudo de um caso singular é diferente de uma narrativa
comentada de um caso em análise, ―Ele pode assumir feições de uma pesquisa comparável às
outras, dando origem a hipóteses e teorias que podem ser discutidas, confirmadas ou
refutadas‖(p. 237-238). Dessa forma, enquanto a narrativa comentada de uma caso pode
constituir uma aplicação da teoria e demonstração no caso, o estudo de um caso por meio da
pesquisa pode problematizar a teoria.
Quanto ao valor científico da informação baseada no caso único, Braconnier e Lesieur
(1999) ressaltam os estudos de casos não significam um sujeito, mas uma díade: o analista e o
analisando e suas inter-relações.
Na Psicanálise, a utilização da regra fundamental é que permite a teorização flutuante
– pensamento do analista sobre o caso após o fim da sessão -, em permanente construção. ―O
fato não é o que está, realmente, na mente do paciente, mas o que é construído pela interação
entre as duas mentes‖(Widlocher, 1996, P. 237). O método na pesquisa em psicanálise,
fundada em suas regras, não permite a observação do ―fato‖ e sim o pensamento clínico,
registro da reflexão, por meio do qual se dá a teorização.

O caso de supervisão e as possibilidades da teorização flutuante

Para Widlocher (1996) tão importante quanto a descrição da descoberta na pesquisa, é
a explicitação dos procedimentos que a permitiram ―observar‖. O material clínico deste
estudo, consistiu nos relatos de sessão apresentados por estagiários de psicologia em
supervisão clínica2 e registrados nos prontuários da clínica-escola em uma universidade
2

Os atendimentos foram realizados individualmente por estagiários do Curso de Psicologia em
sessões semanais de cinquenta minutos, em que participo como supervisora responsável. As
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pública. Tratam de relatos de dois casos clínicos de mulheres vítimas de abuso sexual
incestuoso na infância. O primeiro trata-se uma mulher de 39 anos de idade, atendida por 2
anos, que sofreu abuso sexual pelo pai, entre os 4 e 11 anos de idade. O segundo trata-se de
uma menina de 8 anos de idade atendida por quatro anos, abusada sexualmente pelo pai e
padrasto aos 3 anos de idade. O caso da mulher adulta foi incluído no estudo por apresentar
manifestações da potencialidade polimorfa, por meio de relações passionais. Já o caso da
criança foi incluído no estudo pelo acesso a sua realidade histórica por meio do discurso
materno e paterno.
Fédida (1991) defende que a análise de supervisão é uma psicanálise, não se trata de
análise pessoal do analisando, psicanálise ―extramuros‖ ou controle de atividade na formação
profissional. O autor sustenta a ideia de que ―[...] é a análise de supervisão que é
instauradora e constitutiva daquilo que se pode chamar um caso na psicanálise3 (p. 231)‖.
Para o autor, cabe à supervisão possibilitar a instauração de uma tópica de construção
constitutiva do caso. Essa construção refere-se, não a reconstituição da história do caso, e sim
a construção de um lugar psíquico que o sujeito ocupa.
Em Construções em Análise, Freud (1937/1996) denomina construção “[...] quando se
põe perante o sujeito da análise um fragmento de sua história primitiva, que ele esqueceu‖ (p.
279). Este fragmento foi recalcado, mas estabelece conexões nas suas associações, sonhos,
transferência e na repetição de afetos e nas ações do paciente dentro e fora da situação
analítica.
Mediante o material clínico trazido pelo analisando, a construção é uma elaboração do
analista que, ao ser comunicada, visa reconstituir conteúdos inconscientes, permitindo o
ressurgimento de recordações recalcadas.
Em Um problema atual: as construções psicanalíticas, Aulagnier (1970/1990) postula
que a construção
[…] vem interrogar uma encenação fantasística, efeito da estrutura do desejo e das leis. Ela
tem por finalidade uma dotação de sentido que exige a referência a um modelo que explique a
estrutura da fantasia e da pulsão. Essa estrutura pretende que o destino da pulsão seja o de
visar uma eterna satisfação indo de encontro a um interdito igualmente imutável (p. 105-106).
estagiárias responsáveis pelos atendimentos participam da equipe executora do projeto de
extensão “Atendimento psicológico em situação de violência sexual”, cadastrado na
PREAE/UFMS.
3
Ibid., p. 231. Grifos do autor.
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Desse modo, a construção constitutiva do caso em supervisão permite ao sujeito em
análise a construção do lugar que ele ocupa em sua história, a partir daí as construções em
análise permitem reconstituir os conteúdos inconscientes ligadas a esta história. Nos casos de
abuso sexual tratados neste estudo, embora seja evidente repetições de afetos relacionados a
violência sexual sofrida na infância, o sujeito não se refere a violência sofrida. Constatamos
que após o sujeito compreender o lugar ocupa frente a esta vivência é que ele se permite
lembrar dessa vivência por meio das construções.
Enquanto a ―construção em análise‖ refere-se às elaborações comunicadas pelo
analista no decorrer da análise, Fédida (1991) denomina ―construção do caso de análise‖ (p.
230) ao se referir às construções elaboradas no decorrer da supervisão.

[...] na psicanálise, o caso é uma teoria em gérmen, uma capacidade de transformação
metapsicológica. Portanto, ele é inerente a uma atividade de construção tal como a análise de
4
supervisão seria capaz de construir. Em outros termos, o caso é construído .

A ―construção do caso de análise‖ efetua-se em relação aquilo que se elaborou no
decorrer da supervisão. Em ―Análise de uma fobia em um menino de cinco anos‖, Freud
apresenta o primeiro caso construído a partir de supervisão, na história da Psicanálise. Tratase de Hans, um menino de 3 anos, cujo tratamento foi realizado por seu pai – antes da
instituição das regras técnicas. Freud se encontrou com Hans apenas em uma única ocasião e
a construção do caso foi elaborada não apenas mediante dados da história da criança, e sim
por meio das observações e interpretações do pai. Mediante os primeiros relatos do pai de
Hans, Freud (1909/1996) recomenda ao seu leitor: ―[...] deixaremos em suspenso nosso
julgamento e daremos nossa atenção imparcial a tudo quando houver para observar‖. Dessa
forma, a regra da atenção flutuante vale também na escuta do supervisionando (p. 29).
Cromberg (2001), ao refletir sobre a sua experiência de pesquisa em psicanálise com
base em dados de supervisão, afirma que o objeto da pesquisa vai se construindo por meio da
escuta do material clínico trazido no decorrer da supervisão. Dessa forma os sujeitos da
pesquisa são as pessoas atendidas sob a minha supervisão clínica, não os supervisionandos.

4

Ibid., p. 230. Grifos do autor.
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Mediante a escuta deste material em supervisão, ocorre um processo de ―teorização
flutuante‖, que se constitui no limite entre um saber ―já conhecido‖ da teoria e um ―ainda não
conhecido‖ do discurso no material clínico (Aulagnier, 1984/1989).
Em O aprendiz de historiador e o mestre feiticeiro, Aulagnier (1984/1989) postula que
a teorização flutuante como o trabalho de reflexão teórica posterior às sessões:

Momento de corte entre pensamento teórico e escuta clínica, mas corte que é apenas aparente.
Permanece oculto para nós, neste último caso, o trabalho de ligação subterrâneo que relaciona
o que escutamos no hic et nunc de nossos encontros clínicos e as aquisições sedimentadas
graças ao trabalho de teorização flutuante, latente as vezes, que nos permitiram escutar algo
novo, e escutá-lo , enquanto tal (p. 17).

A teorização flutuante, a partir da escuta de relatos clínicos em supervisão, é singular
ao pensamento clínico do supervisor e depende de sua formação, experiência profissional e
história pessoal. A partir da escuta dos supervisionandos, da transferência que em mim
estabeleceu-se e da teorização flutuante decorrente, foi possível elaborar os ―casos de
análise‖.
A apresentação dos ―casos de análise‖ inclui a história libidinal e identificatória dos
sujeitos e algumas falas enunciadas durante o atendimento clínico. Esses relatos foram
informados pelo supervisionando e estão registrados em prontuário. No caso da criança, o
material clínico inclui também o discurso dos pais sobre a filha e a situação de abuso sexual
comunicados ao supervisionando. Os relatos também permitem apreender a singularidade da
vivência do abuso em cada caso e as suas repercussões psíquicas e, mediante a construção e
análise de cada caso, é possível desenvolver as reflexões teóricas sobre o abuso sexual
incestuoso na infância.

Considerações finais

A supervisão é uma prática presente desde os primórdios da Psicanálise e, mesmo
antes do reconhecimento institucional do seu papel na formação do psicanalista, importantes
desenvolvimentos teóricos têm decorrido desta prática, como pode ser constatado no caso
Hans. Apesar da relevância da supervisão clínica na formação do psicanalista e na construção
de conhecimentos em psicanalise, esta prática tem sido pouco pesquisada de forma
sistemática, conforme constatam Zaslavsky, Nunes e Eizirik (2003).
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O propósito deste estudo é promover a reflexão por meio de algumas considerações
sobre a pesquisa psicanalítica a partir de dados clínicos de supervisão e não tem a intenção de
esgotar o tema. Tendo em vista que a supervisão ocorre ao longo do tratamento e em uma
situação de aprendizagem, a realização da pesquisa em psicanálise durante o tratamento
poderia interferir na investigação própria do tratamento pelo analista em supervisão. Dessa
forma a recomendação de Freud para o desenvolvimento de pesquisa em psicanálise após o
encerramento do tratamento também é valida para a pesquisa que utiliza material de
supervisão.
O caso de supervisão não é o relato do supervisionando, e sim uma construção, a partir
da relação transferencial e das teorizações flutuantes singulares desencadeadas no supervisor.
Esta construção constitui o ―caso de análise‖ e compreende a história libidinal e identificatória
do sujeito em análise. Nos casos investigados por mim, a partir de uma pesquisa psicanalítica
com dados de supervisão, verifiquei que o abuso incestuoso na infância pelo pai tem um
poder facilitador no estabelecimento da potencialidade polimorfa na filha.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESPECIFICIDADE DA PESQUISA EM
PSICANÁLISE
Colombo não queria chegar à Ursa Menor, mas às
Índias - e, como muitas vezes acontece na análise,
5
chegou à América

Este trabalho é resultado de minhas investigações acerca da pesquisa em psicanálise e
a possibilidade ampla que este campo do saber abre ao estudioso, a partir da elaboração dos
trabalhos de mestrado e doutorado em clínica psicanalítica.
Durante o percurso como pesquisadora no mestrado, debrucei-me sobre o estudo
psicanalítico de uma obra literária, neste caso, Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que me
convidou à escuta, ao sentimento e ao pensamento do quão amplo pode ser o olhar que a
psicanálise nos convida a lançar.
Em continuação à tarefa de pesquisa, como estudante de doutorado, parti de algumas
questões que nasceram na prática clínica e realizei um trabalho utilizando uma biografia.
Neste caso, a estilista Coco Chanel, por meio dos dados levantados pelos biógrafos,
ascendeu-me à tarefa investigativa.
Neste sentido, uma questão essencial que a mim se coloca é sobre quais seriam os
alcances da pesquisa em psicanálise? E ainda, há uma ou várias características que sugerem
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Metáfora utilizada por Renato Mezan para explicar o percurso do psicanalista diante da investigação em
Psicanálise. Disponível em: MEZAN, R. Que significa ‗pesquisa‘ em psicanálise? (1993) In: LINO DA SILVA,
Maria Emilia (coord.). Investigação e psicanálise. Campinas: Papirus. p. 58
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esta especificidade neste tipo de pesquisa?
São essas questões que me levaram a elaborar este texto. A fim de pensar sobre elas,
inicio partindo da premissa de que é possível considerar que a Psicanálise também possui
como característica de diferenciação de outras ciências, o seu método de investigação e
pesquisa. Isto porque, comumente, vemos psicanalistas analisando obras de arte como
pinturas, músicas, esculturas, biografias, filmes e outras produções humanas que fazem parte
das mais variadas culturas.
Este interesse dos psicanalistas não está em inconformidade com o objeto de estudo
da psicanálise proposta por Freud, desde o início do percurso de suas formulações teóricas
que estruturaram esse campo do saber humano, porém acredito ser interessante levantar
alguns pontos, isto é, direcionarmos nosso olhar, mais detidamente, sobre o que constitui esse
método de investigação em sua singularidade.
Digo singularidade porque, segundo Violante (2000) interpreta, a obra freudiana, "a
psicanálise é, a um só tempo, uma teoria sobre o psiquismo, um método de investigação do
inconsciente e uma técnica terapêutica" (p. 109). Assim, é possível destacar o ser e o fazer
psicanalíticos das outras ciências, principalmente por causa de sua especificidade e pode-se
afirmar, seguramente, que a amplitude da psicanálise permite que a investigação não se
restrinja somente à situação analítica.
Alguns exemplos desta não restrição, ou contrariamente, desta ampliação do
conhecimento podem ser observados em Freud, que ao construir a teoria psicanalítica, teve
como objetivo tornar acessível uma psicologia para leigos. Seus textos analíticos como o caso
Schreber, Leonardo da Vinci, o pequeno Hans, entre outros, podem ser bons exemplos de
casos clínicos que se apresentam além da situação analítica.
Freud também procurou ampliar a psicanálise a outras produções humanas, com isso,
analisou os impactos que a escultura de Moisés, de Michelangelo causava nele. Estudou
também o romance de Jensen, a Gradiva, entre outras obras artísticas que permitiram ao
mestre compreender um pouco mais a respeito da psique humana e a relação entre autor,
obra e espectador.
Porém, para compreendermos o trabalho de Freud e a amplitude da psicanálise é
preciso reconhecer que, conforme o mestre define em Linhas de progresso na terapia
psicanalítica (1919[1918]/1996), "chamamos de psicanálise o processo pelo qual trazemos o
material mental reprimido para a consciência do paciente" (p. 173).
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Sendo assim, o trabalho da psicanálise reside em trazer à consciência um material
antes inacessível. Sobre isso, Laplanche (1998) entende que: "a psicanálise [...] é uma ciência
na acepção mais ampla ou, pelo menos, visa constantemente ser uma ciência; isso,
precisamente, na medida em que visa formular verdades acerca de um objeto, que é o
inconsciente" (p. 6).
Desta forma, entende-se que o objetivo da psicanálise é o de buscar trazer o material
inconsciente para o consciente a fim de que se possam operar transformações para o sujeito.

O OURO E O COBRE

Freud complementa ainda, em seu trabalho de 1919, que a tarefa da análise é análoga à
atividade realizada pelos químicos. Em seus laboratórios, estes profissionais dividem ou
separam substâncias que podem se ligar ou não a outras substâncias. Ao passo que o
psicanalista realiza um trabalho de divisão e separação dos sintomas e das manifestações
patológicas do paciente a fim de compreender sua complexa natureza. Freud
(1919[1918]/1996) postula, ainda, que o que compõe estes sintomas e manifestações
patológicas "[...] são, no fundo, motivos, impulsos instintuais. O paciente, contudo, nada sabe
a respeito desses motivos elementares, ou não os conhece com intimidade suficiente" (173-4)
Deste modo, para Freud (1919[1918]/1996), a tarefa do psicanalista seria a de mostrar
ao paciente estes elementos que estão sendo divididos ou separados a fim de serem analisados
e transformados em outros elementos, pois segundo o mestre aponta, "sempre que
conseguimos analisar um sintoma em seus elementos, liberar um impulso instintual de um
vínculo, esse impulso não permanece em isolamento, mas entra imediatamente numa nova
ligação" (p. 175). A meu ver, esta é a tarefa do psicanalista, possibilitar que - por meio da
análise dos elementos - o psiquismo do sujeito possa realizar novas ligações a fim de
minimizar-lhe o sofrimento.
Ainda em Linhas de progresso na terapia psicanalítica (1919[1918]/1996), Freud
propõe que a teoria pode e deve ser utilizada na clínica e, servindo-se também de uma
analogia com a química, escreve que a aplicação da teoria à clínica pode forçar a "[...] fundir
o ouro puro da análise livre com o cobre da sugestão direta [...]" (p. 181).
Birman, em Psicanálise, ciência e cultura (1994), discute esta correlação proposta por
Freud e o entendimento de que haveria uma psicanálise "pura" - como o ouro - e uma
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modalidade - correspondente ao cobre - dita "aplicada" de análise. A este respeito, o autor
inicia a discussão propondo, inicialmente, que "poder-se-ia até mesmo dizer que, mesmo
sendo uma das aplicações da 'pura' teoria, a clínica seria indubitavelmente a sua aplicação mais
importante" (p. 14). Neste sentido, este psicanalista levanta a hipótese de que a clínica estaria
subsidiada à teoria, sendo esta o cobre, elemento impuro diante da teoria representada pelo
ouro, um elemento puro.
Ao aprofundar um pouco mais esta discussão, Birman (1994) propõe a ideia de que a
clínica poderia ser o lugar onde se representa a psicanálise em estado puro e, sendo assim: "[...]
a teoria não seria hierarquicamente inferior à clínica analítica, nem tampouco a aplicação da
experiência psicanalítica, mas seu correlato e contraponto, na medida em que encontraria na
clínica o seu lugar possível na perspectiva epistemológica" (p. 14). Deste modo, a clínica
seria o lugar onde se poderia "aplicar" a teoria, um lugar de produção epistemológica onde a
teoria poderia encontrar solo fértil para se desenvolver, a partir da experiência psicanalítica.
A respeito da utilização da teoria na prática psicanalítica, Mezan (1993) entende que:
"na situação analítica, a teoria funciona como a estrela polar para o navegante: fornece
coordenadas para o percurso, permite alguma ideia do rumo a tomar, mas não é o alvo que se
quer atingir" (p. 58). Isto significa que, como norteador, a teoria na situação analítica tem o
objetivo de iluminar a busca pelo conhecimento empreendida pelo analista nesta experiência e
não a de ser um fim em si mesma.
Mezan (1993) complementa ainda que este norteador possibilitado pela teoria não é a
intuição, mas algumas peças fundamentais que permitem a criação de hipóteses sobre o
funcionamento psíquico como a metapsicologia e sobre a natureza do processo terapêutico,
como as noções sobre a transferência e a resistência.
No que tange à transferência, Birman (1994) entende a partir de Freud - em sua
analogia com o ouro puro e o cobre como resíduo impuro - que a teoria "[...] centrada na
transferência teria eficácia clínica" (p. 15). Assim, o autor compreende que o que torna
eficaz este resíduo impuro do ouro é a transferência, porém é necessário o entendimento de
como se dá a experiência psicanalítica e qual a metodologia necessária para se extrair bons
conteúdos do ouro, já que esta extração deve seguir alguns pressupostos, os pressupostos
teóricos que tornam a psicanálise uma ciência distinta dos campos da filosofia e da
psicologia.
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A PSICANÁLISE COMO CIÊNCIA

Conforme explicitado anteriormente, a psicanálise contém uma especificidade de
processamento e transformação muito comparável ao trabalho do químico. Neste sentido,
pode-se dizer que o método de extração do ouro na experiência psicanalítica exigirá alguns
métodos. Porém, para nos debruçarmos sobre esta metodologia, é interessante observar que,
com relação ao entendimento da psicanálise como ciência, Mezan (1993) escreve:

[...] acredito ser possível dizer que a psicanálise apresenta algumas características que a
aparentam a uma ciência, tais como a cumulatividade e a comunicabilidade dos
conhecimentos, embora por outros aspectos - especialmente o do fazer psicanalítico, o da
prática terapêutica - ela se aparenta às artes e à ourivesaria (p. 63).

Assim, é possível compreender que a teoria psicanalítica contém em si as
características de cumulatividade e comunicabilidade entre os diversos conhecimentos que lhe
permitem aproximar-se e ser reconhecida como ciência, porém, carrega consigo algumas
características comparáveis às artes, que se utilizam da criatividade, da técnica e do esforço
do artista.
Birman (1994) também entende que a psicanálise se aproxima da ciência e diverge do
método filosófico, pois conforme seu entendimento:

[...] a filosofia se define como um trabalho teórico centrado na 'especulação', que, mesmo
quando realizado de forma rigorosa, é desvinculado das exigências de elaboração dos dados
empíricos. Em contraposição, a ciência estaria estreitamente vinculada à empiria, tendo,
portanto, um campo de referência bem circunscrito e restrito (p. 17).

E, a partir dessa vinculação à empiria é que os conceitos psicanalíticos foram
postulados e puderam sofrer modificações conforme o percurso do desenvolvimento de
estruturação da teoria postulada por Freud. Sendo assim, conforme Birman (1994) considera,
as construções teóricas freudianas afirmam que "[...] o fundamento da ciência é a 'observação'
e não a construção dos conceitos para a elaboração da 'teoria especulativa'" (p.17). Eis então, a
diferenciação fundamental entre a psicanálise e a filosofia, enquanto o primeiro saber está
fundamentado na observação e na interpretação daquilo que se observa, a filosofia se
encontra marcada pelo exercício de especulação.
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Assim como a psicanálise é divergente da filosofia, também não pode ser entendida
como uma área da psicologia, já que estes saberes têm objetivos distintos. Conforme Birman
(1994) escreve a psicologia "[...] pretende realizar o estudo da consciência e a psicanálise se
funda na pesquisa do inconsciente" (p. 19). Sendo assim, a psicologia se propõe a entender
os aspectos conscientes e a psicanálise, a realizar a investigação do seu objeto de estudo: o
inconsciente, trazendo os conteúdos para o consciente.
Deste modo, a psicanálise "[...] pretende ser uma analítica do sujeito6, centrada na
palavra e na escuta, baseando-se para isso na interlocução psicanalítica" (Birman, 1994, p.
19). É por meio da palavra e da escuta, que a psicanálise experienciada na clínica pode
operar transformações no sujeito, do mesmo modo que o químico, ao operar ligações entre
elementos consegue obter novos compostos ou o escultor, que do barro sem forma, extrai uma
obra de arte.

A ATIVIDADE DE TRANSFORMAÇÃO

Em termos psicanalíticos, Birman (1994) comenta que a psicanálise na clínica
pretende transformar a economia libidinal e o funcionamento pulsional do sujeito, deste
modo, este saber "[...] é inseparável de uma prática de transformação do sujeito, de um ato7
que tenha uma incidência radical em sua economia pulsional" (p. 19).
Este ato a que Birman se refere, pode ser entendido como a atividade interpretativa,
que é característica da análise e somente se torna possível a partir da criação de hipóteses por
parte do analista.
Assim, a interpretação como método que caracteriza a psicanálise, tem uma função
essencial na transformação dos conteúdos do analisando.
Ainda a respeito do fazer e da transformação operada durante o processo
psicanalítico, Viñar, em uma entrevista à editora do Jornal de Psicanálise, explicita sua
opinião da seguinte forma: "o que define a psicanálise é a especificidade de seu método de
busca, de meter-se no interstício do sabido para questioná-lo" (Viñar, 2005, p. 51). Para
explicar melhor seu ponto de vista, o psicanalista utiliza uma interessante metáfora de que
quando arrumamos uma casa, queremos deixa-la com tudo em ordem, mas sempre fica algum
6
7
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canto por arrumar. É isso o que acontece com relação ao conhecimento, onde há um ponto
cego, um buraco, a psicanálise pode vir e obturar com sua palavra original e distinta.
Este psicanalista sintetiza seu raciocínio propondo que "esse é o método psicanalítico
de perceber o que da construção de um discurso racional, como pretendem a antropologia e a
neurociência, o que escapa desse discurso racional e abre outro veio inexplorado"(Viñar,
2005, p. 51).
Esta ideia de construção explicitada por Viñar remete à postulação freudiana publicada
em um de seus últimos ensaios, intitulado Construções em análise (1937, p. 276), onde o
mestre compreende que a principal tarefa do analista é "[...] a de completar aquilo que foi
esquecido a partir dos traços que deixou atrás de si ou, mais corretamente, construí-lo."
Sendo assim, a psicanálise em seu método, permite que se identifique e se separem os
pontos cegos para que se opere a construção. Em outras palavras, a psicanálise pode ser
entendida como um saber que se aproxima da ciência, mas tem um método muito próximo ao
das artes para buscar operar a transformação necessária dos conteúdos inconscientes que, de
alguma forma, podem trazer sofrimento ao sujeito.
Birman (1994) contribui sintetizando que o fazer psicanalítico se fundamenta na
relação entre aquele que fala e aquele que escuta, sendo a experiência psicanalítica resultante
deste encontro. A elaboração teórica desta experiência entre interlocutor e sujeito foi
construída por Freud metapsicologicamente e centrada na interpretação.
A experiência psicanalítica é ampla e, por isso, permite uma multiplicidade de
condições para que seja construído o espaço analítico. Nas palavras de Birman (1994):
[...] a experiência psicanalítica admite diversas possibilidades de clínica, desde que nesta
diversidade sejam reconhecidas as condições epistemológicas e éticas para a construção do
espaço psicanalítico, isto é, uma experiência centrada na fala, na escuta e regulada pelo
impacto da transferência (p. 27).

Este psicanalista complementa ainda que esta diversidade de possibilidades clínicas
em psicanálise se justifica "[...] não apenas pelas diferentes formas de funcionamento psíquico
que se apresentam para a escuta analítica, mas também pela diversidade de espaços em que
a experiência psicanalítica é possível" (Birman. 1994, p. 17). Assim, como o autor mesmo
refere, as condições necessárias para que haja experiência psicanalítica são aquelas em que
ficam preservadas as funções de fala e escuta, sendo estas reguladas pelo impacto da
transferência. Deste modo, torna-se possível pensar na amplitude de campos possíveis à
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extensão da psicanálise.

A PSICANÁLISE EM OUTROS CAMPOS

A respeito das possibilidades de experiências psicanalíticas além da clínica, o psicanalista André Green
(1971) entende que uma dessas é obtida por meio do contato com as obras literárias e neste
caso, ele indaga:

Como age o psicanalista diante de um texto? Procede a uma transformação - na verdade, ele
não age assim deliberadamente, pois é a transformação que se impõe a ele - que faz com que
ele não leia o texto, mas o ouça. O psicanalista ouve o texto conforme as modalidades
específicas da escuta psicanalítica (p. 16).

Deste modo, é possível compreender que também diante de um texto escrito, a
experiência psicanalítica pode ser operada, a transformação pode ocorrer quando o
psicanalista pode escutar analiticamente o texto.
A respeito destas modalidades especificas de escuta, entendo que estejam relacionadas
aos territórios teóricos derivados dos estudos que compuseram a psicanálise a partir de Freud mas que foram levados adiante por outros teóricos deste campo do saber - que compõem,
conforme Mezan (1993) destaca uma cartografia característica ao englobar: "[...] uma
metapsicologia, uma teoria do desenvolvimento psíquico, uma psicopatologia e uma teoria
do processo terapêutico" (p. 59).
Violante (2000, p) também entende que a investigação psicanalítica pode ocorrer em
diversos contextos além da clínica, porém para que se constitua uma pesquisa no campo da
psicanálise "[...] o importante é problematizar o objeto de estudo de tal modo que só a
Psicanálise possa dar respostas ou, ao menos, que ela seja imprescindível para a efetivação do
estudo" (p. 117)
No que tange à escuta analítica levada a diversos campos, além da clínica, é possível
destacar que Freud, sabiamente, realizou este tipo de estudo levando em consideração sempre
o impacto da transferência sobre estes campos. Sendo assim, o mestre, a partir de sua
autoanálise e da composição teórica da psicanálise se propôs a analisar outras produções
humanas que poderiam ser escutadas, além da clínica. As obras de arte são bons exemplos de
campos de experiência psicanalítica explorados por Freud.
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Uma das mais emblemáticas obras de arte analisadas por Freud foi a escultura de
Moisés, de Michelangelo. Em um ensaio publicado a respeito desta criação, Freud
(1913/1996) comenta que: "[...] as obras de arte exercem sobre mim um poderoso efeito [...].
Isto já me levou a passar longo tempo contemplando-as, tentando apreendê-las à minha
própria maneira, isto é, explicar a mim mesmo a que se deve seu efeito" ( p. 217).
Acredito que Freud, ao explicitar ao leitor que as obras de arte lhe causam impacto, o
convoca à contemplação e à tentativa de explicação de seus efeitos, esteja revelando a
importância da transferência do artista que, de alguma forma, se liga à transferência daquele
que as observa.
Este raciocínio se torna mais evidente quando Freud (1913/1996), neste mesmo
ensaio, postula:
A meu ver, o que nos prende tão poderosamente [a uma obra de arte]8só pode ser a intenção
do artista, até onde ele conseguiu expressá-la em sua obra e fazer-nos compreendê-la.
Entendo que isso não pode ser simplesmente uma questão de compreensão intelectual9; o que
ele visa é despertar em nós a mesma atitude emocional, a mesma constelação mental que nele
produziu o ímpeto de criar (p. 217-8).

E o acesso à intenção do artista, à força que produziria nele o ímpeto criativo somente
seria possível de ser "descoberto" por meio da psicanálise, pelo método interpretativo que,
exclusivamente, este saber detém.
Ainda voltado à experiência psicanalítica destinada à literatura, Green (1994) entende
que o psicanalista, ao escutar um texto, lança mão do método de atenção flutuante, onde busca
um fio que: "[...] puxa o texto na direção do seu objetivo, é ele [o fio10] que tem a última
palavra e que representa o termo do seu sentido manifesto. Dá ao texto o tratamento que
costuma dar ao discurso consciente que encobre o discurso inconsciente" (p. 17).
Deste modo, entendo que Green (1994) atenta para o fato de que a literatura - eu
incluiria também as obras de artes, a partir da concepção de Freud - traz em seu discurso uma
estrutura idêntica aos sonhos, aos chistes, aos sintomas e aos atos falhos apresentados pelos
pacientes na clínica psicanalítica. Isto é, traz aspectos inconscientes do autor.
Com relação ao impacto que um escrito literário pode causar no analista e a atividade
8

Colchetes meus
As palavras em itálico correspondem a grifos do autor
10
Colchetes meus
9
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interpretativa, Green (1994) entende que: "a interpretação do texto passa a ser a
interpretação que o analista deve fornecer sobre o texto, mas, na verdade, trata-se da sua
própria interpretação quanto aos efeitos do texto sobre seu inconsciente" (p. 18).
O escrito convoca a uma construção baseada nas representações daquilo que foi
"escutado" deste texto, representações estas obtidas pelo resultado das ligações entre
caracteres que o próprio leitor teve acesso. Sobre isso, Green (1994) exemplifica: " 'a
marquesa saiu às 5 horas'. Apesar das mais explicitas indicações do texto, essa marquesa é, e
só pode ser a do leitor" (p. 23).
Assim, o texto, as obras de arte e as demais produções humanas trazem um diálogo
entre a criação do autor e a criação daquele que sofreu o impacto da obra criativa. É neste
sentido que acredito também podermos entender que, em qualquer estudo psicanalítico cujo
objeto é uma obra literária ou qualquer outra obra, como por exemplo, a que se constrói uma
personagem a partir de dados biográficos, tem-se, de um lado, a composição da
personagem pelas representações dos autores biógrafos que conviveram com o sujeito da
realidade ou mesmo os que apenas levantaram dados para compor sua figura e do outro, a
construção do pesquisador, do psicanalista que compõe o trabalho investigativo.
Isso porque, conforme Green (1994) - comentando sobre a literatura, mas que, a meu
ver, pode ser ampliado para as obras de arte em geral - considera que "(...) todo texto, por
mais realista que seja, permanece como um ser de ficção, o que o associa à fantasia" (p. 24).
Tem-se aí, no nível da fantasia, certa cumplicidade entre escritor e leitor que permite que o
primeiro crie um protótipo de personagem para que o leitor possa representá-lo.
Acredito que este protótipo deva ser criado em todos os trabalhos que se propõem a
este tipo de estudo. Como exemplo a esta especificidade de pesquisa, que é dada por esta
forma especifica de construção, posso citar meu trabalho de doutorado em que realizei um
estudo sobre a estilista francesa Coco Chanel. Nesta situação, ela é apresentada como uma
personagem da autora da pesquisa, a partir das outras personagens criadas por outros
biógrafos, diretores de cinema e um autor de romance. Ela é, ao mesmo tempo, uma mulher
diferente em cada criação, com algumas características exacerbadas ou minimizadas e
também uma mesma mulher, com alguns pontos referentes à sua história de vida, destacados
por todos os autores.
Compreendo que o que facilitou a construção de diversas personagens em diversos
estudos biográficos e também em meu trabalho, foi a multiplicidade de personagens
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femininos criados por Coco Chanel. Ao longo de sua vida, suas criações de vestuário
permitiram que ela compusesse para si e para os outros, diversas mulheres em uma. Chanel
pode ser representada como um ícone da dialética de Heráclito de que "não nos banhamos
duas vezes no mesmo rio" (HERACLITO, 1999, p. 92), já que ela nos apresenta em sua obra
e comportamentos a ideia de que nós podemos ser sujeitos em constante transformação. E
acredito que esta possibilidade de transformação, além da possibilidade de adaptação,
apresentada por Chanel é o que mais me instiga como sujeito e como psicanalista.
Acredito ser esta transformação observada na biografia de Chanel e que também pode
ser observada em outros sujeitos, que torna a pesquisa em psicanálise mais rica e
multifacetada, já que cada psicanalista, a partir da compreensão teórica e sob a bússola de seu
inconsciente, irá sentir-se convocado à investigação. E, conforme posso entender, este
caminho investigativo é árduo, porém deslumbrante.
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PSICANÁLISE, PREMATURIDADE E UTI NEONATAL: UMA INTRODUÇÃO A
ESSE ENCONTRO
Os trabalhos voltados à prematuridade e UTI neonatal interessam atualmente aos
profissionais das mais diversas áreas da saúde em virtude dos avanços tecnológicos
apresentados nas últimas décadas e das descobertas na área da medicina que possibilitam o
nascimento e a sobrevivência de bebês cada vez mais precocemente.
No entanto, guardadas as proporções meritórias desses progressos, questões a respeito
das condições orgânicas desses bebês – relativamente à morbidade e qualidade de vida – que
podem apresentar sequelas ao próprio instrumental orgânico do bebê, e no que diz respeito ao
campo da saúde mental, as condições psíquicas – no que diz respeito à constituição psíquica –
vem sendo desdobradas e estudadas.
Estudos atuais em psicanálise apontam que a prematuridade é uma situação de risco na
relação futura dos pais com o bebê, especialmente se houver um distanciamento entre eles,
conforme afirma Daniele Wanderley (1999). Esses estudos se baseiam nas formulações
teóricas segundo as quais a organização psíquica de um bebê se inicia nas primeiras
experiências subjetivas do bebê com o outro.
Ao buscar estudos sobre a prematuridade, percebo que numerosos trabalhos vêm
sendo produzidos desde a época de 60 a respeito da relação entre pais-bebê, dentre eles,
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autores como Spitz (1965/1998), Bolwby (1969/2002), e alguns, inclusive no que diz respeito
aos bebês prematuros Brazelton (1988), Klaus e Kenell (1992), Dolto (1994/1999). E
interessante é notar que, de forma quase unânime (claro que cada um de acordo com sua
abordagem teórica) todos apontam na direção de que a intervenção precoce na UTI neonatal
se faz necessária a fim de que não haja a cristalização de um ―buraco de linguagem‖ (Szejer
1999, p. 59), em torno da criança. A grande maioria dos autores a que faço alusão entende
que, pôr palavras nesse sofrimento proporciona uma amarração simbólica por uma
narratividade ao nascimento deste filho que irá ter efeitos na relação entre os pais e seu bebê.
O trabalho aqui apresentado é parte da dissertação de mestrado defendida em 2011 na
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP)12, cujo trabalho de pesquisa
objetivou investigar a relação entre maternagem e função materna no âmbito hospitalar de
uma unidade de terapia intensiva neonatal.
Esse objetivo foi fundamentado a partir da ideia de que a realidade da internação em
uma unidade de terapia intensiva, a qual impõe dificuldades aos cuidados e à relação da mãe
com seu bebê, pode apresentar possíveis efeitos no laço.
Aprofundar o conhecimento acerca desse tema pode, então, contribuir para a prática da
intervenção psicanalítica no hospital, no sentido de que a escuta psicanalítica do que a mãe
diz a respeito da UTI Neonatal e do seu contato impedido ou desimpedido com seu filho nesse
espaço possa levar à simbolização dessa vivência, minimizando o sofrimento psíquico para
que a mãe possa lidar com esse impacto e, como efeito, para a relação dessa mãe com esse
filho.

MATERNAGEM E FUNÇÃO MATERNA: CONCEITOS DISTINTOS

No âmbito de uma UTI neonatal, de maneira geral, algum distanciamento é imposto
obrigatoriamente devido aos cuidados intensivos necessários à própria sobrevivência do bebê
prematuro, que precisa ser monitorado permanentemente por aparelhos que auxiliem a equipe
médica sobre a condição de saúde do neonato. Assim, o parto prematuro, a aparelhagem
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tecnológica que cerca o bebê e a equipe hospitalar se constituem, de saída, como obstáculo
físico da mãe com seu filho.
A partir dessa constatação se abriu uma questão: a dificuldade de maternagem em UTI
Neonatal poderia interferir no exercício da função materna?
Nesse sentido, cabe explicitar que não apresento esses dois conceitos como sinônimos,
apesar de estarem, muitas vezes, acoplados no mesmo agente, que é em grande maioria dos
casos, a mãe.
O conceito de Maternagem, segundo Laplanche e Pontalis (1988) é explicado ―para
definir o conjunto de cuidados prodigalizados ao infans num clima de ternura ativa, oblativa,
atenta e constante‖ (p. 356).
Já em Zimermann (2001), encontro o termo ―função de maternagem‖ (p. 263) cuja
conceituação que se refere à pessoa encarregada de prestar os cuidados primários essenciais.
No meu entendimento, em Laplanche e Pontalis (1988) o termo comparece integrando
maternagem e função materna (na compreensão do que a teoria lacaniana propõe sobre a
função materna), pois concebe cuidados e desejo integrados. Já em Zimerman (2001) a
conceituação do que é maternagem não integra de saída, a função materna, referindo-se à
tarefa de suprir as necessidades vitais de um ser humano. É com base nesse último
entendimento que o conceito de maternagem é compreendido por mim.
O conceito de Função Materna nesse trabalho é fundamentado na teorização de Lacan
(1970/1992): ―O papel da mãe é o desejo da mãe‖ (p.105). Nesse sentido, o que a mãe pode
colocar em exercício a partir do seu desejo é uma função que, como diz Lacan (1969/2003)
em ―Nota sobre a criança‖, se põe em ato ―na medida em que seus cuidados trazem a marca
de um interesse particularizado, nem que seja por intermédio de suas próprias faltas‖ (p. 369).
Essa função, imprescindível para a humanização psíquica do ser, capaz de ―provocar‖,
―tensionar‖ o pequenino organismo para que se engaje em um laço é a função materna. E esse
laço, transpassado pelo campo da linguagem, onde se situa o Outro, é o lugar que a função
materna deverá vir a ocupar perante a criança.
Na medida em que a mãe (e, inclusive o pai), pode vir a se apropriar dessa função
simbólica da linguagem é que os gestos, choros e gritos da criança poderão ganhar uma
significação.
Esse interesse particularizado postulado por Lacan tem relação com o que Freud
(1914/1974) postula a respeito do narcisismo enquanto a forma pela qual o ego se constitui,
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forma essa que não deixa de passar por outro ser humano. Esse narcisismo é uma
revivescência do narcisismo dos próprios pais e é nesse sentido que ele afirma:

A criança terá mais divertimentos que seus pais; ela não ficará sujeita às necessidades que eles
reconheceram como supremas na vida. A doença, a morte, a renúncia ao prazer, restrições à
sua vontade própria não a atingirão; as leis da natureza e da sociedade serão ab-rogadas em
seu favor; ela será mais uma vez realmente o centro e o âmago da criação – ―Sua Majestade o
Bebê‖, como outrora nós mesmos nos imaginávamos. A criança concretizará os sonhos
dourados que os pais jamais realizaram – o menino se tornará um grande homem e um herói
em lugar do pai, e a menina se casará com um príncipe como compensação para sua mãe. No
ponto mais sensível do sistema narcisista, a imortalidade do ego, tão oprimida pela realidade, a
segurança é alcançada por meio do refúgio na criança. O amor dos pais, tão comovedor e no
fundo tão infantil, nada mais é senão o narcisismo dos pais renascido, o qual, transformado em
amor objetal, inequivocamente revela sua natureza anterior (p. 108).

Por essa consideração, a criança vai representar para os pais uma ilusão narcísica, o
que será fundamental para a constituição do próprio eu da criança. Ao ser posta em ação a
função materna, essa ilusão encontra-se presente a todo tempo, é só observarmos mães
conversando sobre seus bebês em seus desempenhos físicos, motor, cognitivo e de linguagem.
Nota-se claramente o lugar de ―Sua Majestade‖ ocupado pelo bebê do ponto de vista da mãe.
Dessa maneira é que compreendo a função materna para além dos cuidados dirigidos à
satisfação das necessidades do bebê e, nesse sentido, para além da maternagem. O exercício
da função materna coloca em evidência o desejo, o desejo por uma criança em particular.
Por esse desejo e no exercício desta função, uma mãe consegue sustentar para seu
filho o lugar de Outro, termo este utilizado por Lacan para assinalar um ―lugar simbólico – o
significante, a lei, linguagem, o inconsciente, ou, ainda, Deus – que determina o sujeito [...]‖
(Roudinesco e Plon, 1998, p. 558-560).
Nesse lugar de Outro, uma mãe antecipará em seu bebê uma existência subjetiva que é
suposta, mas que justamente poderá vir-à- ser porque foi suposta. Com seu olhar, seu gesto e
suas palavras, no exercício dessa função, a mãe recobrirá o corpo do bebê cuja carne sumirá
para sempre sob esta rede que ela irá tecer.
Por isso, o distanciamento desses dois conceitos proposto por mim encontra respaldo
na afirmação de Jerusalinsky (1984): ―a mãe que cuida não é a mesma que deseja‖ (p. 12).
E, portanto, propor a distinção entre maternagem e função materna se mostrou tão
importante na realização do trabalho de escuta de mães de bebês recém-nascidos que
necessitaram da internação em UTI neonatal. Isso porque, apesar de geralmente encontrarmos
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a maternagem acoplada à função materna, essa condição não é absoluta. Aqui cabe um
parêntese para explicitar que, em muitos casos de psicopatologia infantil, encontramos mães
extremamente cuidadosas e zelosas com seus filhos, mas sem terem tido a possibilidade de
desempenhar a função materna.
Nesse sentido é que a questão disparadora às conversas estabelecidas com às mães em
UTI deu-se em torno da experiência dessas mães na UTI neonatal13.
Ao escutar mães que me falavam sobre seus dias em UTI neonatal com seus bebês e,
notando a repetição do sofrimento em não poderem cuidar, tocar, pegar seus filhos no colo me
surgiu a questão sobre a dificuldade de maternar em relação ao exercício da função materna.
O impacto pelo nascimento prematuro do filho e pelo deslocamento da posição de saber com
seu bebê poderia apresentar efeitos na sustentação da função materna por uma mãe?

A METODOLOGIA IRDI

Com a finalidade de escutar tais efeitos no exercício da função materna, utilizei como
bússola a metodologia IRDI para o Desenvolvimento Infantil. A Pesquisa Multicêntrica de
Indicadores de Risco para o Desenvolvimento Infantil (IRDI) foi solicitada e financiada pelo
Ministério da Saúde, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPQ), pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e realizada
pelo IPUSP, tendo como pesquisadores responsáveis: Maria Cristina Machado Kupfer, Sandra
Josefina Grisi, Mario Eduardo Costa Pereira e Leandro de Lajonquière (Kupfer e Pinto, p.
14)14.
O uso de indicadores clínicos como metodologia de pesquisa em psicanálise se
justifica ―a partir da constatação de que a presença de um sujeito psíquico só pode ser
verificada com base nos efeitos indiretos que ela produz [...] a leitura dessa presença de
sujeito precisa apoiar-se em sinais fenomênicos[...]‖(Lerner, 2008, p. 95). Esses sinais é que
designam os indicadores e é por eles que se pode notar os efeitos de um sujeito em
constituição.
13
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Esses indicadores foram produzidos a partir da fundamentação teórica na psicanálise e
divididos em eixos definidos por importantes marcações da constituição psíquica que são: a
construção da imagem corporal, do circuito pulsional e da inscrição simbólica.
Esses eixos referem-se ao bebê com relação ao outro semelhante e ao Outro que virá a
ser sustentado pelas funções materna e paterna. Nesse sentido, são propostos quatro eixos
teóricos da função materna os quais estabelecem relação direta aos eixos de constituição
psíquica do bebê.
O eixo Suposição do Sujeito – caracterizado pela antecipação realizada pelo agente
materno que antevê um sujeito no bebê. O eixo Estabelecimento da Demanda – compreendido
como um pedido dirigido, ou seja, as produções do bebê são tomadas pela mãe como que uma
solicitação dirigida a ela e a que ela deve atender. O eixo Alternância Presença-Ausência –
que compreende que haja alternância nas ações maternas dirigidas ao bebê, psiquicamente. E
o eixo Função Paterna – compreende o lugar da terceira instância entre mãe-bebê.
Tais eixos ultrapassam a dimensão imaginária do que é ser um bom pai ou uma boa
mãe e colocam em cena a importância da sustentação das operações fundamentais para que se
constitua um sujeito.
A abordagem desse parâmetro foi fundamental para que, nessa pesquisa, se pudesse
constatar se a função materna, tecida em torno desses quatro eixos, poderia sofrer
interferências diante da abertura, da fenda que se abre com o nascimento prematuro de um
filho, sua internação em UTI e pela a dificuldade de maternagem, reveladora da falta na mãe.

A CONSTITUIÇÃO DO PSIQUISMO NA OBRA DE FREUD E LACAN: ALGUNS
APONTAMENTOS

Ao partir da concepção que um bebê inicia suas experiências subjetivas a partir de
outro/Outro, o nascimento prematuro e a internação em UTI são fatos que podem não passar
sem efeito para quem se apropria de uma função que pode ficar em suspensão ou
obstaculizada.
Na obra de Freud desde ―Sobre as Afasias‖ (1891/1977), onde entendo que Freud
iniciou suas primeiras elaborações sobre o aparelho de linguagem, como no ―Projeto para uma
psicologia científica‖ (1895/1977), já são revelados conceitos chave para a compreensão da
constituição psíquica como a ideia da ação específica e da assistência alheia, o conceito de
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vivência de satisfação, do desejo e da Coisa (Das Ding). Mais tarde, como continuidade,
Freud pôde afirmar em ―Três Ensaios sobre a teoria da sexualidade‖ (1905/1977) que:

A relação de uma criança com quem quer que seja responsável por seu cuidado proporcionalhe uma fonte infindável de excitação sexual e de satisfação de suas zonas erógenas. Isto é
especial/ verdadeiro, já que a pessoa q cuida dela que é, em geral, sua própria mãe olha-a com
sentimentos que se originam de sua própria vida sexual [...] a trata como um substitutivo de
um objeto sexual completo (p. 229-230).

Entendo estarem presentes nessa concepção os germes do que Lacan mais tarde
nomeia de função materna, porque nesses cuidados já estão imbuídos o desejo por esta
criança, capaz de erogeneizar esse corpo, e é por isso que Freud afirma que a mãe com seus
cuidados se torna seu ―primeiro sedutor‖15. Mas é por ser seu primeiro sedutor que a mãe
coloca em movimento um corpo que se torna pulsional, narcísico, constituinte do ego da
criança.
Essa constituição do eu/ego é teorizada por Lacan especialmente em seu texto Estádio
do espelho (1949/1998), onde postula a operação psíquica em que o eu se reconhece por
outro. Anterior ao seu próprio domínio fisiológico quer seja do ponto de vista da aquisição do
controle motor, quer seja do ponto de vista da instauração da linguagem, o eu adquire um
status que o integra por uma imagem dada por outro. A importância da teoria do estádio do
espelho ocorre principalmente pela perspectiva de que não há verdadeiramente um estádio e
nem um espelho. Essa teoria é tomada pelo prisma do inconsciente e não por uma visão
psicológica ligada à percepção e à consciência.
Dessa maneira, o estádio do espelho é uma operação psíquica, pela qual o ser humano
se constitui por via identificatória com seu semelhante. Essa organização propiciada pelo
reconhecimento de uma unidade corporal fornece ao sujeito uma instância do eu.
Pela apreensão dessa experiência o sujeito tem a possibilidade de realizar suas
primeiras identificações, entrando em outro campo que é o campo simbólico. Cabe destacar
que, na experiência do estádio do espelho, ao observar a imagem refletida no espelho, a
criança volta-se à pessoa que a sustenta em busca de um sinal de reconhecimento desse Outro,
o qual outorga sua imagem.
15

O termo sexual aparece aqui com o sentido que Freud atribui à sexualidade, ou seja, à pulsão sexual ou libido.
Assim sendo, a sexualidade é tomada em sentido amplo, não se restringindo à finalidade procriativa e nem à
genitalidade.
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A importância de explicitar tudo o que foi dito acima reside especificamente no fato de
que a mãe, desde que possa vir a se apropriar da função materna, à qual a convoca ao lugar de
Outro Primordial para a criança, confere o lugar de suporte da imagem para a criança ao
mesmo tempo em que lhe abre espaço, um resto, uma brecha que surge justamente no pedido
de ratificação, o que possibilita o sujeito aceder à posição desejante. Quem sou eu para você?
Essa é a questão a que o sujeito buscará responder recorrendo a ideais fálicos.
O que pode sofrer um abalo nesse processo é justamente o lugar desse bebê para essa
mãe. Quando um bebê é internado em uma UTI Neonatal e passa aos cuidados médicos, pode
ocorrer um desinvestimento narcísico e a obstacularização do projeto imaginado para essa
criança. Antes de nascer, uma criança já está inserida em um campo simbólico ao qual ela virá
ou não a se apropriar, mas quando, de saída, esse projeto sofre um abalo, as funções pelas
quais um sujeito vem a constituir seu psiquismo também podem sofrer um impacto.
Piera Aulagnier é uma psicanalista da qual me sirvo para pensar a relação entre o bebê
e sua mãe na UTI neonatal, tendo como base sua conceituação da função do porta-voz e a
concepção de um processo originário capaz de representar as primeiras vivências após o
nascimento, é possível refletir como um bebê internado em UTI pode vir a se assujeitar ao
desejo do Outro. Esse assujeitamento é postulado por Lacan (1958/1999) ao discorrer sobre a
teorização do Édipo porque, segundo ele, ―a criança se esboça como assujeito [...] a princípio,
ela se experimenta e se sente como profundamente assujeitada ao capricho daquele de quem
depende [...] (p. 195).
Conforme a concepção de Aulagnier (1975/1979) nos é possível compreender que um
bebê, mesmo exposto às vivências de sofrimento, pode também autoengendrar vivências de
prazer pela via sensorial através da voz de sua mãe e de seu pai, do toque, e do aconchego do
pele-a-pele, elementos constituintes para seu psiquismo. O psiquismo infantil será inaugurado
pelo trabalho de prótese que o psiquismo materno exerce sobre a psique do filho.
No entanto, do ponto de vista da mãe, o fato de não poder haver uma troca corporal
entre ela e seu bebê marca uma vivência de sofrimento para ela. É atenta a essa vivência do
sofrimento materno e ao fato de que o bebê nascido prematuramente necessita, com o objetivo
de resguardo de sua saúde física, de uma equipe especializada na manipulação mínima do
neonato, que levanto a hipótese de que a mãe pode sentir-se destituída de sua posição de
maternar seu filho e, consequentemente, pode haver interferências no exercício da função
materna.
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RECORTES CLÍNICOS

Para exemplificar, apresento um pequeno recorte de escuta de uma mãe com a qual
conversei na UTI Neonatal. Essa mãe destaca que gostaria de ser uma ―mãe normal‖. E,
quando pergunto a ela o que isso significa, a mãe se emociona e responde que ser uma mãe
normal se relaciona à ação de pegar seu bebê no colo, algo que não lhe é permitido pela
complexidade do quadro de seu filho naquele momento.
É claro que esse é um signo ligado aos ideais da maternidade, mas quando essa
possibilidade realmente ocorre é notável que o discurso com e sobre o bebê é estabelecido,
inclusive com a presença da linguagem característica com que os adultos se dirigem ao bebê,
o ―manhês‖, uma linguagem cheia de entonações.
Assim, conjeturo que a maternagem pode ser um facilitador à sustentação da função
materna que, apesar de não serem sinônimos, em grande parte das vezes encontram-se
conectadas no mesmo agente de carne e osso, mas essa não é uma relação incondicional. O
Outro da função materna vem a realizar a maternagem, mas o outro da maternagem pode não
ser o Outro da função materna.
Outro caso que não me esqueço é o de uma mãe que, no dia da alta de seu bebê,
carregando o filho nos braços e deixando a UTI Neonatal em um ritual bastante interessante
em que todas as mães saem das salas e aplaudem os pais e o bebê que vão embora por uma
grande porta só aberta nessa ocasião, ao sair, diz: “Agora ele é meu”. Afirmação interessante
aos ouvidos de um psicanalista, reveladora dos efeitos da ausência da maternagem...ou seja,
aos cuidados da ciência, o bebê não era da mãe.
Outra mãe, com o filho internado na UTI Neonatal para acompanhamento de sua
evolução clínica, sem aparelhos, apresentou um quadro de colite dias após dar à luz ao bebê.
Ao conversarmos ela emociona-se e diz: “Eu ainda nem peguei ele no colo...só posso mexer
nele por aqueles dois buraquinhos...” [referindo-se aos orifícios da incubadora].
Essas falas me soaram demasiadamente significativas para o momento em que uma
mãe vê seu filho aos cuidados da medicina e não aos cuidados delas.
Algumas mães – na tentativa de não ficarem tão abstraídas do que ocorre ao seu bebê
– apropriam-se do vocabulário médico e explicitam e explicam todas as coordenadas técnicas
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como medicação, aparelhamento, medições, oxímetro e outras. Mas sofrem por não serem
elas que exercem o saber sobre seus filhos.

O LUGAR DO PSICANALISTA NA UTI NEONATAL

O que pode um psicanalista nesse espaço?
O que o psicanalista se depara nesse local é com o entorno parental do bebê que se
encontra, nas palavras de Lacan num ―encontro faltoso‖ e, por esse impacto, que pode ser
mais ou menos intenso, de acordo com a tecitura imaginária forjada por cada pai e mãe a
respeito desse bebê, as possibilidades de fala podem estar obstruídas.
Um bebê já nasce imerso em uma rede simbólica, tecida muito tempo antes de sua
aparição, mas também ocupa um lugar no imaginário dos pais, lócus de um narcisismo a
renascer, como postula Freud (1914/1974), redentor de todas as vicissitudes que os pais
tiveram que enfrentar na vida.
A infância é uma promessa...uma promessa de sonhos e desejos que os pais esperam
ser realizados pelas crianças em nome do desejo deles.
Esse investimento pode ter continuidade diante do que se abre paradoxalmente em
inversão da ordem natural da evolução humana quando se tem um bebê à beira da morte?
Esse é o espaço que o psicanalista pode vir a se inserir. O lugar de escutar
singularmente como cada pai e mãe enfrenta o desafio de lidar com seu narcisismo posto à
prova ou como não enfrenta, se afastando. Oferecer um espaço de escuta aos pais pode
colocar em andamento o trabalho psíquico de reorganização entre o bebê imaginário e o real
do bebê.
No trabalho realizado por mim, pela fala das mães, apesar do nascimento prematuro e
da internação em UTI neonatal que apresentou maior ou menor distanciamento e interferido
no exercício da maternagem da forma que as mães gostariam de exercê-la, observei que essa
vivência não parece ter produzido efeitos de desinvestimento no bebê e não ter causado, até o
momento em que minhas observações foram realizadas, entraves nas condições de
sustentação da função de Outro. Obviamente, o exercício desta função passará por outras
vicissitudes que virão com a vida e nada de generalizante pode ser postulado.
A Pesquisa IRDI, que sustentou a elaboração teórica a partir dos eixos em que a
função materna se apóia me foram de importância singular para que eu pudesse investigar as
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possíveis interferências da dificuldade da maternagem na função materna. Os recortes clínicos
apresentados nesse trabalho são o produto das entrevistas realizadas com as mães
entrecruzados com a fundamentação teórica tomando por base esses eixos. Nesse sentido, o
protocolo IRDI revela que o âmbito de sua utilização pode ser ampliado para outros
segmentos que tratam da saúde mental, como hospitais, escolas e outras instituições onde se
possam notar sujeitos em constituição psíquica.
Não posso afirmar quais os efeitos desse trabalho de escuta psicanalítica desse
sofrimento para essas mães, mas presumo (pela receptividade das mães, especialmente no
pós-alta) que ao pôr palavras a esse sofrimento pôde ser, no mínimo, o estabelecimento de
uma narrativa simbólica que situa o sujeito em sua história e, nesse sentido, não é
aprisionante, estática, imutável, mas sim, ao contrário, cheia de surpresas, movimentações,
mudanças, como a própria alta hospitalar de seus filhos.
A dificuldade da maternagem que me chamou a atenção pelo sofrimento causado nas
mães é revelador de que não há determinismo entre essa dificuldade e o exercício da função
materna. A dificuldade da maternagem na UTI apresenta de início, um obstáculo, uma
barreira ao Outro que não poderá se entregar a um gozo sem limites com sua cria.
A importância da escuta psicanalítica no hospital e, especificamente no âmbito de uma
UTI Neonatal, tanto no que pode contribuir para que o sofrimento parental possa ser posto em
palavras com o intuito de que haja simbolização do encontro faltoso, quanto para que a
paralisação diante do impacto das vicissitudes na UTI dê lugar ao tempo de compreender e o
tempo de concluir.
Esse desamparo psíquico dos pais pode ser escutado, mas acredito que as intervenções
não podem ser técnicas ou em um sentido que lhes direcionem como um guia mostrando o
que deve ou não deve ser feito. Pelo que pude ouvir das mães, quanto mais um profissional se
coloca em posição de escutá-las mais elas podem desenrolar uma narrativa a respeito desse
nascimento e do seu bebê. Dessa forma as falas aparecem, algumas vezes junto com o choro,
outras vezes com os sorrisos e outras fazendo empréstimo de palavras pelo bebê. Percebi que,
em muitos momentos, foi na ausência das minhas palavras, mas na presença de uma escuta
diferenciada que uma função foi exercida, a função de ajudar a sustentar a elaboração psíquica
desse acontecimento nessas vidas.
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