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Do segredo à revelação. Caso Z.:

da sombra ao arco-íris

Sara Riwka Erlich

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

O presente trabalho busca aclarar a atuação profissional neste caso clínico (Caso Z.)
delineado dentro de um contexto global, multidisciplinar e metasistemático. Na primeira
entrevista Z. revelou, embora parcialmente, aquilo que dizia  “não agüentar mais”. O
abuso sexual que sofria há anos e sua convivência com a situação como “síndrome de
segredo”. A autora acrescenta considerações sobre o setting no atendimento de tais ca-
sos, o material utilizado (sobretudo para os desenhos de Z.), durante o processo psicana-
lítico. Os desenhos de Z., selecionados em número de trinta, nas fases em preto & branco
e colorida, evidenciam resultados e evoluções do tratamento até o momento. O processo
psicanalítico e sua inserção na cultura foram considerados e as inter-relações antropoló-
gicas, sociológicas, entre outras.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Cultura; abuso sexual; ação multidisciplinar; processo analítico; uso do desenho e sua
função psicanalítica e terapêutica.

“’Unheimlich’ é o nome de tudo que deveria  ter permanecido...

secreto e oculto mas veio à luz”

(Schelling, Freud: o ‘estranho’ [1919])

Relato do caso

F
 ui consultada  pelos  pais de Z., por indicação do pediatra do filho. Na

primeira entrevista estavam muito ansiosos, “confundidos” com o filho,

de então apenas onze anos, que sempre tivera um “desenvolvimento

normal” e, presentemente, apresentava uma “grande mudança de comporta-

mento”. Diziam que chorava muito, estava ansioso, deprimido, com tendência

ao isolamento e considerável diminuição do rendimento escolar. Os pais
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acrescentaram que Z. nunca fora estudioso, mas relacionava-se bem com os
professores, com os companheiros, com a família e era muito “querido por
todos”. O que os preocupava era o fato de que Z. gostava de brincar com
brinquedos que são mais usados  e preferidos pelas meninas, com exceção do
esporte predileto do pai – que fora na juventude atleta e campeão de tênis.
Sua mãe expressou que sentia medo de que Z. se tornasse “homossexual”. E
que sua aparência era de um menino “muito delicado”. Z. apresentava distúr-
bios do sono e se alimentava irregularmente. Fizera “terapia” durante dois
anos com uma psicóloga mas, já há algum tempo, estava sem acompanha-
mento.

O pai fez tratamento psiquiátrico duas vezes, tendo sido diagnosticado
como “portador de transtorno bipolar moderado”. A mãe temia que o filho
tivesse “herdado a doença do pai”. É uma mulher de boa aparência, com 32
anos, muito ativa, dedicada a atividades esportivas, muito sociável, restando-
lhe pouco tempo para a casa, o lar. O pai, 40 anos, de nível universitário,
profissional autônomo, viajava muito por necessidade profissional.

A finalidade da presença dos pais foi a de ser efetivada uma anamnese
objetiva,  a partir de suas informações, no decorrer das duas entrevistas. Depois,
uma anamnese subjetiva com a presença de Z., enquanto os pais o aguardavam
na sala de espera do consultório. Os pais, durante as entrevistas repetiam que
existia “algo mais”, “algo que não sabiam o que era”, como se não pudessem
parar para pensar, refletir mais detida e profundamente sobre o “algo mais”.

Na primeira entrevista, Z. falando sem cessar, excitado, exaltado, repe-
tia “não agüento mais... tenho que falar”. Acrescentava que tinha necessida-
de, mas era “muito difícil”. Evitamos uma ação prematura e possivelmente
caótica da “crise familiar da revelação” de um “segredo” que já era, possivel-
mente de há muito, do conhecimento familiar, mas não podia ser expresso em
palavras e que se manifestava através do comportamento não-verbal dos pais,
cada vez mais aturdidos e “confusos”. O “algo mais” que de alguma forma
intuíam e o “não agüento mais” de Z.

Na entrevista seguinte, Z. falou com muita emoção, com poucas pala-
vras e fragmentariamente sobre o “algo mais”. Algo mais que continha implí-
cito o abuso sexual que sofria há anos e a sua convivência com a situação
como “síndrome de segredo”. O que não poderia ser falado foi expresso, em-
bora muito parcialmente, na entrevista de revelação do menino Z.

O abusador era um adulto jovem que morava na casa da avó (o avô era
falecido) e prestava serviços diversos aos familiares de Z. Filho mais jovem de
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gerações que serviram à mesma família. Não foi denunciado; após a revelação,
“desapareceu”, segundo os pais. Ao referirem o “desaparecimento” de J., a
atitude de ambos parecia não admitir perguntas e, entre nós, sabemos o signi-
ficado de “desaparecer”, de “pessoas desaparecidas”.

Foram consideradas  as avaliações dos distúrbios psiquiátricos primários e
secundários. A hipótese diagnosticada de “transtorno de identidade de gênero
na puberdade; transtorno das relações sexualmente abusivas”,  provocado por
alguém que vivia com a família, mas com a qual não tinha “laços de sangue”.

A interação terapêutica familiar foi iniciada e a psicoterapia individual
de Z., psicanaliticamente orientada e posterior análise, com sessões três vezes
por semana. Z. e sua família estavam motivados a aceitar nossos serviços.
Eventualmente, sempre que necessário, era agendada uma outra sessão.

Foram considerados os problemas do setting em tais casos. Os mate-
riais utilizados foram principalmente os necessários aos desenhos de Z. no
decorrer das sessões, sobretudo nas etapas iniciais, quando suas experiências
sexuais foram expressas plasticamente, em duas etapas. Uma, inicial, em pre-
to e branco; e outra, posterior, colorida. Acompanham a apresentação do Caso
Z. e ilustram a evolução do processo.

Foram também utilizados como método a não-interpretação, o modo
interpretativo e o modo de investigação. Consideradas também as consultas,
estudos e processo interdisciplinar, incluindo a escola, a psicóloga escolar de
Z., a pedagoga e assistente social educacional.

No que se refere a resultados e avaliação, Z. expressava o que observava
nas suas transformações corporais, falava sobre o que o “incomodava”, a sen-
sação de “incômodo” que sempre o acompanhou na sua relação com o próprio
corpo e a vergonha por olharem-no às vezes como se fosse mais “menina” que
menino. Discorreu sobre a sua predileção por jogos que não eram considera-
dos apropriados para meninos. Fazia perguntas e esporadicamente falava so-
bre o episódio que indicou seu tratamento no nosso consultório. Quando o
fazia, nem sempre era de forma explícita e os desenhos foram muito valiosos
para compreensão e elaboração. Com a evolução do processo, mostrava-se, de
certa forma, menos desconfortável para falar sobre o que o fazia sentir-se
“triste” e sobre a sua “culpa”. As comunicações dos pais revelavam também
que Z. se relacionava melhor com seus companheiros, colegas da escola, fami-
liares e saía de sua casa com mais freqüência, passeava e brincava. Seu rendi-
mento escolar também apresentou melhoras.
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A psicóloga escolar, pedagoga e assistente social estiveram duas vezes
no consultório – com conhecimento antecipado e aquiescência de Z. e da famí-
lia – em encontros muito produtivos e de ação multiplicadora.

Na relação transferencial, cada vez mais e, à medida que diminuía a sua
ansiedade persecutória, eu sentia como se eu significasse para Z. a  sua avó, que
tinha o costume de falar, contar histórias e até brincar com ele. Uma pessoa com
a qual Z., se refugiava quando sentia muita ansiedade e medo, em virtude de
seus freqüentes contatos com o abusador. A casa da avó era refúgio e, ao mes-
mo tempo, o ameaçava e o fazia sentir-se culpado pelo que era vivido, dentro da
própria casa, reeditado e interpretado transferencialmente no setting.

Com quase um ano de trabalho analítico, Z. começou a entusiasmar-se
com o projeto familiar de uma viagem ao exterior. Sentia que já podia contar
mais consigo mesmo, menos “perseguido”; embora a figura do abusador ainda
povoasse seus menos freqüentes pesadelos. A idéia de viajar, praticar “my

english” o encantava. Ao mesmo tempo, gerava ansiedade porque dizia que
sentiria falta de sua analista – “mas sei, dizia, que você vai me esperar”. Inda-
gava como deveria fazer se sentisse “falta” das sessões e eu dizia que poderia
me telefonar e, ao regressar, retomaríamos o nosso trabalho. Contratransfe-
rencialmente, eu sentia a sua sinceridade, a espontaneidade de suas afirma-
ções e indagações e transmitia-me o seu “alívio”. Alívio porque S. não iria
“desaparecer” e pela possibilidade de permanecer geograficamente distante
de sua roca-refúgio, roca-avó-analista, continente bom e, ao mesmo tempo,
contendo “todo o mal” que ele próprio projetara, todo o  negro que simboliza-
va a sua relação com o abusador. Insatisfação, medo e, também, gozo, prazer
que sentia e que lhe fazia “falta” – “eu tinha medo, sentia nojo mas gostava e
depois me sentia muito culpado”. A roca-holding fora necessária para a proje-
ção dos dolorosos conteúdos de seu mundo interno, causadores de profunda
dor psíquica. Continente bom, receptivo.

Os pais também se sentiam mais à vontade em presença de Z. nos dias
que eram agendados para que viessem ao consultório. Às vezes, era o próprio
Z. quem solicitava. Entre outros sentimentos, referiam se sentirem menos
culpados, porque estavam mais cuidadosos com o bem-estar do filho, dedi-
cando-se mais ao lar e à família. A mãe, com o seu tempo “mais organizado” e
o pai (que voltara ao seu médico psiquiatra), só realizando viagens necessárias.
Nos finais de semana, estavam em casa e passeavam com os filhos. Sempre
que possível, freqüentavam as reuniões da escola e acompanhavam os estu-
dos dos filhos; relacionavam-se bem com a equipe pedagógica.
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A figura do abusador pode ser objeto de estudos interdisciplinares, den-
tro do enfoque da cultura brasileira, nordestina. Em algumas famílias, gera-
ções de serviçais prestam serviços aos seus membros, como ocorreu no caso
em estudo. Origens que podem ser reportadas ao passado feudal, escravista,
das mencionadas famílias, e das particulares relações dominador e dominado,
que serão abordadas nas breves considerações ao tema do  presente trabalho.

A passagem da sombra ao arco-íris

Transformações

Aos poucos, nós fomos construindo um diálogo, uma narrativa com in-
tenção e conteúdos verbais e pré-verbais. Z. vivenciava e reeditava comigo,
no aqui-agora, na relação transferencial, a sua busca de um lugar no qual
pudesse expressar os seus sentimentos, a necessidade de se sentir, pertencer.
Z. sentia-se como “um estranho” no ninho, dividido entre a “casa grande” dos
avós, o apartamento dos pais e a mansão do tio “poderoso”. O seu desenho era
como se fosse, ao mesmo tempo, jogo e sonho diurno, que nos fazia entrar em
contato com seu mundo fantasmático, o seu mundo real externo, sua relação
comigo e nosso mundo interno. Representações simbólicas, indiretas e figura-
das dos seus conflitos e desejos inconscientes. Iniciou, como em um processo
de elaboração onírica – transformando o conteúdo latente no manifesto – atra-
vés de um desenho, no qual expressava e deixava emergir a figura do abusador,
sob a “máscara” do ET de Varginha (fig. 1 – p. 65)1. O abusador, que passarei
a chamar de J., e seus olhos vendados, como negras cavernas ocultas e sua
boca como fenda semi-aberta, sorridente e assustadora; estranha.

Depois do que foi abordado nas entrevistas iniciais, não se sentia em
condições de aprofundar e explicitar diretamente sua profunda experiência
emocional, real.

Foi o seu primeiro desenho da fase em preto e branco. Na realidade, o ET
de Varginha ocupava um razoável espaço na mídia naquela época, por seus
atos delinqüentes, que incluíam estupro. Z. narrava os feitos do ET de Varginha
com ansiedade, excitação.

Com seus gestos, seu olhar, Z. anunciava que precisava me contar coi-
sas muito importantes (ele “não agüentava mais”). Eu buscava oferecer a Z.
minha mente, de forma a nos aproximar, criar condições para que pudéssemos
fazer “uma realização emocional”. Um nível de comunicação no qual a narra-
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tiva me contava e constituía uma “holografia do funcionamento mental pro-
fundo do par” (FERRO, 1995, p. 46). Z. me comunicava também, sob o manto
do manifesto, que eu – sua analista, S. – poderia ser, para ele, S-ET-J, que iria
“comê-lo”, tragá-lo. Outros personagens foram entrando em cena, através de
Z.-locutor da TV: familiares, fragmentos da história da família, lembranças
transmitidas transgeracionalmente.

Na antiga mansão do avô materno, o tempo parecia ter parado no século
XIX, com seus conflitos históricos e atuais. A família de J. prestava, há muitas
gerações, serviços domésticos à família de Z., pelo lado materno. Na “casa
grande”, entre amplos espaços e objetos no estilo próprio da época, mobiliá-
rios antigos, baús que despertavam a curiosidade das crianças, grandes retra-
tos pintados por artistas da época e outros em “sépia”, a cozinha grande, onde
os quitutes dos domingos ainda reuniam toda a família em torno de uma gran-
de mesa ornamentada por louças inglesas. Uma  capelinha, cofres, porão e
sótão; janelas que se abriam para os jardins verdes. Lá trabalhava e transitava
o mais jovem adulto das gerações de serviçais da casa – os primeiros, escra-
vos. J., que carregava consigo o peso da ancestralidade e das raízes arranca-
das da Mãe África.

No decorrer de várias sessões, o ET de Varginha tornou-se um persona-
gem que, fazendo parte do mundo interno de Z, era projetado sobre sua ana-
lista, em um jogo (e fogo) cruzado de identificações projetivas, que era vivido
com muita emoção. Eu procurava entender o desenho, o jogo e a narrativa,
como se fosse um sonho ou, por vezes, fazendo parte de pensamentos oníricos,
ou mesmo acompanhando-os psicanaliticamente e, segundo as leis do fraseado
poético: seus deslocamentos, condensações, simbolismo. Minha escuta era
acolhedora, tentando conter a sua emoção, raiva, ódio, culpa, medo e, sobre-
tudo, a sua profunda necessidade de ser ouvido e contido no seu desespero. À
medida que, nas sessões, repetia a história do ET-J., ocorriam e eram
introduzidas transformações narrativas, que pareciam ter o poder de atenuar
as suas ânsias persecutórias expressas na relação transferencial. Eu lhe dizia
que ali, comigo, parecia temer que não houvesse espaço para falar do ET-J. e,
às vezes, como que sentia o meu silenciar como o silêncio dos pais, da avó, da
família – silêncio que, mais que as palavras, impunha não revelar os segredos
da “casa grande”, de há muito do conhecimento da família.

Aos poucos, mais confiante, ia reinventando a história, como nos anti-
gos dramas, nos quais os atores representavam deuses ou demônios. As “más-
caras” eram trocadas e ele ousava, aos poucos, falar do que estava por trás
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delas, ou seja, do olhar vendado do ET-J., abrindo-se um pouco para dizer
quem era, sua função na casa da avó, sua família, com alguns membros ainda
vivos. Sua aparência física, jovem e atlética.

Os medos de Z., seus sentimentos persecutórios, por vezes pânico, eram
quase palpáveis – “eu não agüentava mais”, repetia sempre. A figura huma-
na-animal, condensada sob a forma de pedra ou pedras, de “meteoro”, “me-

teoro”, que o ameaçava e viria destruir a Terra, no lugar onde  Z. vivia. Sua
esperança de que “no ano 2010 não cairia” nunca mais (fig. 2 – p. 65).

Na narrativa de Z., as pedras começaram a ser designadas e desenhadas
mais freqüentemente, fixas ou em movimento. Parecia sentir-se também como
um meteoro ameaçador, para outros e para mim também, perigoso, destrutivo.
Ao falar para ele o que eu pensava e sentia, ele dizia que sim, que ele era
capaz de fazer muitas “coisas feias, ruins”, e que tinha medo do castigo. Sen-
tia-se também como Z.-meteoro, que poderia destruir-se e a sua família e
incluir-me também como personagem de sua fantasia de “fim-de-mundo”.

Empregando a linguagem do mito (JUNG, 1969), a pedra se permite
“falar por si mesma”, desde os tempos primitivos e nas obras de artistas plás-
ticos. As pedras em movimento revelam a “animação da pedra e tendendo a

ser explicada como a projeção na pedra de um conteúdo, mais ou menos claro,

do inconsciente” (p. 232-233). A alma ou o espírito da rocha conferindo forma
reconhecível ao que pensavam.

Outras formas simbólicas, inclusive abstratas, eram desenhadas. Entre
outras, as linhas paralelas (fig. 3 – p. 65) que expressavam, talvez, o seu dese-
jo de jamais voltar a se encontrar com o risco, o perigo contido nos meteoros,
até depois do ano 2010. Transferencialmente, talvez houvesse a necessidade
de me manter afastada dele, pois ora me via e sentia como amiga; e ora seria
capaz de me tornar outro S-J – podendo atacá-lo também, naquela antiga
casa-consultório. Seu receio era de que nos “chocássemos” e nos destruísse-
mos mutuamente.

Aos poucos, eu e Z.  nos sentíamos em uma posição de melhor comuni-
cação e uma tênue confiança brotava – e eu buscava respeitar a sua necessi-
dade de “espaço” e limites.

O seu mundo fantasmático enriquecia ainda mais a narrativa e os dese-
nhos, inclusive terríficos, os quais eu acompanhava, sem intrusão. Z. dese-
nhou, ainda em preto e branco, um “monstro”, uma condensação de pássaro-
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peixe com dentes afiados tragando um menino. “A cauda do peixe lembrava
uma grande asa e o olho e a boca – o olhar (velado) e sorriso (com dentes) – do
ET de Varginha, ET-J.” (fig. 4 – p. 65).

Fantasias primitivas primárias eram acopladas e alteradas em contato
com a realidade, pelo conflito e crescimento maturacional. Derivativos ulte-
riores eram deslocados, simbolizados, elaborados até que fossem capazes de
penetrar na consciência como imaginação, devaneio. Esta era uma forma tam-
bém de interagir com sua analista, testando com ela suas fantasias e sua capa-
cidade de submetê-las ao teste de realidade. O elo com a analista fortalecia-se
aos poucos e permitia lidar melhor com suas ansiedades (e com as minhas),
integrando com mais coesão o externo com o interno. Como em um pensa-
mento onírico de vigília, no qual a analista era convidada a devanear, sonhar
com ele, acompanhando-o no “passeio às cavernas”, velando-o e acordando-o
para a realidade sempre que necessário.

A colocação de Jung (NISE DA SILVEIRA, 1981, p. 146), relativa aos
animais fantásticos, será igualmente adequada a todos esses “monstros e pro-

dígios antigos e medievais”, seres imaginários que se não existissem em nós
não seriam configurados. Monstros que servem de expressões simbólicas por
corresponderem em nós a alguma necessidade interna  observada em pacien-
tes, nas obras plásticas e na literatura. Por exemplo, a fauna assombrosa de
Edgar Poe, de Kafka, Garcia-Márquez, Cortazan e outros.

Z. revivia a história do monstro devorador de meninos (tão próximo das
nossas lendas e folclore) e transformava os conteúdos que faziam parte de seu
medo, de sua ânsia persecutória e culpa, compartilhando seus sentimentos
comigo. A partir daí, começou a desenhar manchas negras, ao mesmo tempo
em que fazia referência a J. e a ele próprio, Z., como que entranhados, mistu-
rados (fig. 5 – p. 65).

Talvez tenha a ver com o oposto às linhas paralelas. Nas minhas associa-
ções, não pude deixar de reportar-me ao pensamento de Pacheco de A. PRA-
DO (1983) e seus estudos sobre os “estados de entranhamento”. Pacheco re-
fletia sobre uma  conceituação na qual o estado de entranhamento inicial – ou
“estados de indiferenciação e confusão do sujeito com seus objetos primários

– jamais desaparece da vida mental das pessoas e constitui o que Bion carac-

terizou como partes psicóticas da personalidade”. Como se a “parte indiferen-
ciada” em Z. pudesse, por excesso de fragmentação do self, tornar-se manifes-
ta, mesmo transitoriamente, nessa etapa do processo analítico, como
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“(...) estado de despersonalização. A posição depressiva, precariamente
alcançada, ativaria esses estados de entranhamento, os quais invadiriam o
campo mental, gerando angústia, variando com os quadros mentais e a evo-
lução psicodinâmica. Como analista, eu buscava interpretações que incluís-
sem também o material pré-verbal mais primitivo e a relação com os víncu-
los primários reeditados na relação transferencial” (PRADO, 1983, p. 23).

Aos poucos o “estado de entranhamento” – plasticamente representado,
intensa e emocionalmente vivido – é substituído por figuras humanas e cora-
ções. Como que expressando uma evolução, uma nova etapa, a partir do esta-
do de entranhamento, indiferenciação, confusão.

S-J., com um grande falo na boca, tinha o “seu coração” e ele, Z., tinha
“o meu coração”, “my heart” (fig. 6A – p. 65). Pulsando, sentindo, emocionan-
do-se de forma menos indiferenciada, apesar de ser um coração “solto no ar”,
não contido, mas desenhado de forma a evocar um útero abrigando um ser em
formação ou, quem sabe, o próprio Z., reeditando vivências muito primitivas
na transferência.

Z. sentia-se mais à vontade para desenhar representações sexuais – seja
a figura humana, o masculino e feminino, os órgãos sexuais (masculino e fe-
minino). Iniciou uma etapa na qual desenhou as variedades de posições de
relações sexuais, incluindo as de sexo oral, que lhe foram ensinadas por J.
Antes de desenhar, foi ao divã, por pouco tempo – creio que umas três vezes –
e posicionou-se como fazia com J., quando se deitava na cama ou no chão.
Eram sessões impregnadas de uma atmosfera de forte emoção e Z. expressa-
va, sobretudo, a sua preocupação do que eu poderia pensar dele, fazer com
ele; sua culpa porque “ao mesmo tempo em que eu sentia medo, sentia prazer
e tinha que guardar segredo”, acrescentava sempre.

Aos poucos, introduzia-se no texto narrativo o quarto no qual se encon-
travam e se escondiam, na “casa grande”. Acima do quarto desenhado, sobre-
voavam pássaros negros e nuvens carregadas, que anunciavam tempestades
(figs. 6B; 7A;7B; 8 – p. 65).

O desenho  posterior já o representava separado da figura de J. (fig. 9 –
p. 69). A face de J. com um contorno negro. Ele, Z., menor que J, imberbe,
separado, não fazia mais parte daquela negritude antes misturada, entranha-
da. Erótica, proporcionava gozo, prazer. E, também, culpa e dor. O final da fase

em preto e branco é representado por um desenho no qual J. é engolido, tra-
gado por uma espécie de peixe fantástico, acima do qual escreveu meteoro

que “foi para Marte” (fig. 10 – p. 69). Dizia esperar que o meteoro não caísse
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mais sobre a Terra, ele e sua família, todos (já me incluía entre os salvos).
Unicamente o ET de Varginha (J.) iria para Marte. Ao mesmo tempo, o animal
fantástico continha ele também, a família, e eu lhe indagava se aquele animal
fantástico não seria também a sua analista, contendo todos da família, prote-
gendo-os para que, na viagem, o “buraquinho” (como um pequeno umbigo no
alto do animal) só permitisse a passagem ao ET-J. Ao mesmo tempo, parecia
expressar a dificuldade de separação de J. naquele tumultuado caldeirão de
amor e ódio, que contava agora com a participação de toda a família.

O setting e o trabalho analítico em seu percurso, como um continente
elástico, permitiu que ocorressem transformações dentro e fora da análise.

A fase dos desenhos em preto e branco terminara

Os lápis multicoloridos, tantos, pareciam poucos frente ao desejo de Z.
utilizá-los todos, todos. O primeiro desenho da fase colorida (fig. 11 – p. 69) foi
uma cabana. Não mais o quarto-cabana da sexualidade oculta, proibida, culposa.
Desenhou a si mesmo e a analista, dentro da cabana-setting, com cores ale-
gres, esperançosas. Ao lado escreveu: “quando estou aqui, melhoro de muitas
coisas que eu sinto...”. O amarelo claro da fachada do consultório passou a ser
a cor de fundo de muitos dos seus desenhos desta fase. Acompanhava o pai
desportista nos jogos de vôlei (fig. 12 – p. 69) e narrava, com vibração, as
partidas, a alegria que o fazia se relacionar melhor com os colegas na escola,
na vizinhança. Necessitava agora de espaço, ar, sol, brisa, mar e não mais o
quarto escuro, fechado, triste. Seu cachorro Dal Mata  foi introduzido no setting,
carinhosamente desenhado (fig. 13– p. 69), juntamente com corações conten-
do as pessoas que amava e a palavra Amor – pronunciada com doçura, emo-
ção, energia, brilho no olhar. Foi então que Z. desenhou o que designou como
Rocha da Paz (Felicidade) (fig. 14– p. 69). Sua analista em verde, toda verde,
mãos pintadas de vermelho, ele em vermelho, expelindo pela boca e mão es-
querda, em direção à Rocha,  filamentos, da cor marrom, que “levavam tudo
de ruim” (em vermelho). No alto, dois balões vermelhos expressavam a sexu-
alidade de forma mais livre, liberta, lúdica, transformada. Evacuara “tudo de
ruim” e introduzira na Rocha da Paz, como um continente com espaço interno,
transformador do que fora trabalhado analiticamente, projetado e introjetado.
Um continente receptivo, capaz de conter os conteúdos projetados por Z.

A cabana retornava, recriada, reinventada nas sessões. Do quarto da
casa grande à agora Cabana da Alegria (fig. 15A – p. 69), que lembrava a
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cabana-setting e seus pais dentro, alegres, protegidos, coloridos nas cores azul,
vermelho e amarelo. Em seguida, ele, Z. (fig. 15 B – p. 69), em passeio de lazer
com os pais, empinando papagaios verdes e vermelhos, de dimensões maiores
que os anteriores (a vida podia ser também bela, sensual, lúdica, colorida... e ele
poderia compartilhar sua alegria com os pais). Um belo tronco representado em
cores superpostas, ao lado de uma representação de cor diferente do tronco,
como um vegetal-pênis, era o desenho que se seguia. Enraizados, fortes (fig.
15C – p. 69). Símbolos sexuais utilizados também na mitologia e no folclore
aparecem nos desenhos de Z., mais uma vez. Um pássaro mítico de olhar huma-
no, bico longo, afiado como um punhal, cores vibrantes, fortes (fig. 16 – p. 69).
De perfil, o seu olho verde olhando para frente (o olhar da analista?).

Sabemos que o pássaro é um dos mais universais símbolos do “espírito”,
só que o pássaro do mundo mágico de Z. não tinha a representação do seu
corpo de ave, nem de suas asas, decepadas, castradas.

Segundo FREUD (1932-1933), através da analogia dos símbolos, outros
elementos de natureza puramente imaginativa se incorporam no mito e se
mesclam a seus elementos históricos. Ao estudar a lenda de Prometeu, refe-
riu-se ao fígado como a sede da paixão. Sua importância simbolizante sendo a
mesma do fogo.

“(...) a ave que se alimenta do fígado teria, pois a significação de pênis”.
[Evoca fênix que] “antes de ser uma alusão ao sol que se põe no crepúsculo
vespertino a fim de novamente reerguer-se, é muito provavelmente, uma
alusão ao pênis que surge revivescido depois de se haver relaxado” (p. 231).

Nas minhas associações, o pássaro mítico de Z. lembrou-me o deus egípcio
Thot, que tinha cabeça de ave (uma íbis). Deus do “mundo inferior”, associado
à transcendência, e era ele quem julgava as almas dos mortos.

Outro pássaro, a Pomba Lileu, escarlate, pousa e voa ao mesmo tempo,
com seu bico feroz, de lança (fig. 21  – p. 72). Z. sonhava que voava, flutuava,
voava e caía – o que, entre outras compreensões, poderia ser entendido como
o uso do simbolismo do cair, segundo Freud, como descrevendo uma rendição
a uma tentação erótica (a atração e rendição por J.).

Eu e Z. prosseguíamos a nossa caminhada, entre o sonho e a realidade.
Seu coelho mágico (fig. 17 – p. 72), que era o próprio Z., anunciava, escrito em
uma de suas orelhas: “I’m Love”, com olhar paquerador e sorridente. A “casa
grande” não era mais freqüentada com a assiduidade de antes e sempre. Ago-
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ra convivia muito mais com os pais no seu “Apartment, (My Apartment)” (fig.
18 – p. 72), sua casa interna, que se reconstruía aos poucos. Desenhava jane-
las abertas, coloridas, plantas, escadarias, elevadores. Muitos degraus, que o
deixavam excitado subindo e descendo ao galgá-los. Desenhava a família toda,
pais e irmãos e, entre os pais, um grande coração (fig. 19 – p. 72), no qual
escreveu Amor Paz Felicidade. E todos (fig. 20 – p. 72), o pai rodeado pelos
filhos e Z. ao lado da mãe, moravam no encantado e encantador “my apartment”.
Inscrevia sua família em um coração (fig. 22 – p. 72), cuja parte superior
lembra dois fartos seios, de onde destilavam leite-afeto, como também lem-
bravam, como figura deslocada e condensada, os seios maternos e o púbis e
seus pêlos pubianos.

Z. trazia para o setting seu cotidiano e o dos finais de semana. Como um
resíduo diurno de um sonho, ao voltar dos finais de semana, iniciava esboçan-
do o passeio no iate do tio com toda a família. Lembrava os peixes, os pássa-
ros, o mar (fig. 23 – p. 72). Os desenhos de peixes não eram infreqüentes e
sabemos que numerosos animais, inclusive o peixe, é utilizado como símbolo
genital, na mitologia e no folclore. A boca do peixe de Z. tem uma cor rubra e
está entreaberta, lembrando o órgão genital feminino (fig. 24 – p. 72). Z. agora
abordava mais temas relativos ao corpo – o seu corpo, suas transformações, os
corpos dos meninos e meninas com os quais brincava na praia. No desenho
(fig. 25 – p. 72), brota uma espécie de Árvore da Vida, muito colorida, com
flores, frutos, sob um céu com nuvens azuis. A mãe, o pai desportista segu-
rando uma bandeirinha e ele, ao lado do pai – entre o pai e a bela e verde
árvore da vida. A árvore podendo simbolizar, na evolução de Z., o crescimento
físico e/ou maturação psicológica.

Até o presente momento, a fase colorida foi finalizada com o desenho
(fig. 26 – p. 72) Sistema Solar. Representados Mercúrio, Vênus, a Terra verde,
Júpiter – e entre a Terra e Vênus, em vermelho, Marte com o ET-J. dentro. Surgia
o tema mítico do Deus-Sol e a luz era motivo de constante cogitação para Z.

O universo expandia-se para Z. Sua mente expandia-se. Sua visão do
mundo não era mais unicamente representada pela “casa grande” e seu quar-
tinho. Existiam outras estradas e caminhos. No Sistema Solar, na Terra Verde,
Z. sentia-se protegido do ET-J., de Varginha, que foi para muito longe (já cor-
riam rumores do “desaparecimento” de J...). Para Z. era difícil não situá-lo,
projetá-lo no vazio (e o que fazer com aquele turbilhão de amor e ódio concen-
trado em J.?). Dizia que ninguém falava sobre J. e não se podia falar. Um outro
segredo substituiu o revelado. Mais uma vez, o estranho. Desapareceu da “casa
grande” e “ninguém sabe como foi”... Z., então, o projetou em um espaço
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concreto, distante e onde poderia situá-lo. Sua sombra ainda repousa no seu
mundo interno e a separação e o luto ainda não foram suficientemente elabo-
rados. Para Z., a Natureza, o Cosmo, agora são estudados na escola e readqui-
riram um outro significado, continente e protetor. Como a bela Barca do Sol,
que ilustra os ensinamentos de Nise da Silveira e Carlos, seu paciente, e como
em numerosos mitos, Z. necessita ainda manejar e aprender a lutar contra os
“monstros” que ameaçam sua vida e seu crescimento. Monstros com faces
humanas, “máscaras”, e monstros do seu mundo fantasmático mais primitivo.

Reeditavam-se histórias já ocorridas no passado não muito distante, nas
quais os da “senzala”, de vez em quando, simplesmente “desapareciam”...

Breves considerações sobre o tema

Em O futuro de uma ilusão, Freud já nos dizia que “quanto menos um

homem conhece a respeito do passado e do presente, mais inseguro terá de

mostrar-se seu juízo sobre o futuro” (1974, p. 15). Suas reflexões e descober-
tas conduziram-no aos desejos instituais que sob eles padecem, nascidos de
novo com cada criança e que, entre esses desejos instituais encontramos os do
canibalismo, do incesto e da ânsia de matar.

Os estudos pioneiros como os de Rascovisky na América Latina, sobre o
psiquismo fetal e suas investigações psicanalíticas são, hoje, enriquecidos por
muitos aportes científicos de pesquisadores da psicologia pré e peri-natal e
pela interdisciplinaridade, no Brasil e no exterior. Como exemplo, poderíamos
citar, entre outros, os estudos de  Lloyde Demause, acerca da origem da agres-
sividade nos primórdios do desenvolvimento, antes ainda da fecundação. No
extenso campo sangrento de batalha – palco do exército de espermatozóides,
na luta, na “urge for life” de Bion, pela fecundação do óvulo, e sobrevivência –
os mais fracos, menos velozes, menos aptos, são vencidos e mortos.

Em Clínica do ódio e a origem da violência, LANDER (1998) aborda, na
psicanálise contemporânea estrutural, um conceito de objeto que vai mais
além – teoriza acerca da catexia proposta, no fundo, freudiana – “o objeto é o

objeto perdido, ausente, causa do desejo”  (J. LACAN: T. 4, p. 61). O objeto
original de satisfação funcional, investido do catexias, vai converter-se no ob-
jeto perdido, na reiterada necessidade de satisfação da pulsão que não cessa e
busca novamente o objeto original. O objeto do amor e o objeto do ódio “são

naturalmente objetos perdidos e reencontrados em ficção”  e sua natureza vai
estar no mais além do propriamente pulsional.
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Ao estudar a transgressão da Lei, a repressão ou renúncia pulsional, a
origem da violência situa-se em três formas fundamentais: a partir da paixão
do ódio, a partir da destrutividade humana e da resposta da agressividade. A
transgressão da Lei mostra a falha na instauração da lei do Pai.

Uma falha na capacidade de tolerância à frustração e o desprazer origi-
nado na proibição fundamental.

No contexto no qual ocorreu o “abuso” relatado no caso Z., parece-nos
haver  o que Furniss compreendeu como processo de entrosamento entre se-
gredo e adição, como síndromes interligadas. Aditiva para a pessoa que abusa,
em que a “droga” é uma criança estruturalmente dependente, o que torna
difícil a descontinuação efetiva da adição. Sendo o segredo e a adição meca-
nismos de evitação da realidade para a pessoa que abusa, a criança é então
forçada a associar-se à síndrome de segredo.

No mesmo caso, não podemos esquecer a irmãzinha de Z. Como esperá-
vamos, toda a atenção familiar (e nossa) centrou-se em Z. e seu grito por
ajuda. Mas não devemos esquecê-la e questionar até que ponto testemunhou
e/ou simplesmente sabia sobre o irmão e buscava se proteger emocionalmen-
te, “esquecendo”...

Sabemos, na definição psicanalítica, que o trauma é:

“uma grande quantidade de excitação insustentável dentro do aparelho psí-
quico que se vê com a sua coesão-integridade ameaçada. O mesmo apare-
lho mental tem os seus mecanismos de defesa e princípios como na
homeostasis e Princípio de Constância. Que regula a carga num nível com-
patível com a conservação das funções para as quais foi criado. O aparelho
psíquico pode ser fragilizado, fragmentado pela capacidade traumática de
certas vivências, instalando um novo modo de funcionamento que responda
a outros princípios e a vivência do abuso é um exemplo do seu efeito”  (BUTON
DE SUIDE, 1998, p. 106).

No estudo da metapsicologia do abuso, a criança abusada encontra-se
em um território de exceção à regra. No caso Z., o abusador J. pertencia e não
pertencia à família. Gerações de seus ancestrais viveram e prestaram serviços
à família da mãe de Z. Era como se fosse um irmão mais velho – pai (?). Uma
vez que os pais eram muitos ausentes. A mãe de Z. era bonita, atraente, auto-
ritária, considerava-se “saudável” e não tinha muito tempo para o lar. Referia-
se ao marido como “doente”, receando que Z. herdasse a sua enfermidade,
apesar do pai ter sido campeão de tênis e atleta na juventude e início da vida
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adulta. Entre Z. e J. existia a diferença geracional, mas questiono até que
ponto estavam, inconscientemente – como em um sonho – deslocados e
condensados às figuras parentais e, sendo assim, o objeto primário não estaria
perdido. Questiono ou interrogo aos colegas leitores: Z., fora do espaço e do
tempo, estaria há longo tempo vivenciando, no dizer de Ferenczi, a confusão
das línguas da ternura e da paixão. O ódio e a “desmentida das diferenças” e a
“desmentida da idéia da morte”.

Parece que J. não encontrou resistência (ou pouca) em Z., o que possibi-
litou a sua escalada. Não sabemos se J., ele mesmo, tenha tido relações se-
xuais com adultos e/ou teria sido abusado sexualmente na própria infância. O
espaço fechado, a intimidade e a familiaridade são sempre presentes no âmbi-
to do abuso sexual, uma constante – “a Lei detida na porta do espaço fami-
liar”, na porta do quarto de Z., na “casa grande da avó”.

A beleza de Z. era motivo de comentários. Moreno, dentes perolados,
olhos cor de mel, brilhantes. Cabelos sedosos e rebeldes, voz doce, rouca,
sensual.

No relato do caso Z., nas entrevistas, sessões, não havia referência à dor
física. Z. não gritava, parecia não expressar sofrimento diante de J.; e, se o
fazia, o fato possivelmente era desmentido e recoberto por racionalizações.
Sentia prazer, medo e culpa, por estar aceitando com J., jovem, atlético (como
o Pai), aprender com ele “as coisas da vida”, como se fossem “tarefas de casa”.

Z. sentia-se um “estranho” na casa grande da avó (a não ser no seu
quarto), no apartamento dos pais, na escola, na casa do tio “rico e poderoso”,
cuja família tinha um código próprio e regia-se por suas próprias leis.

Na clínica do abusado e do abusador, somos dos que acreditam que o
enquadre para o tratamento necessita ser repensado psiquiátrica, psicanalíti-
ca, psicoterápica e interdisciplinarmente, incluindo os aspectos inter-religio-
sos, éticos e filosóficos. Muitos são os fatores que afetam a relação do paciente
com o seu analista e devemos estar atentos à interação terapêutica e à
contratransferência.

O caso Z. interessou-me, também, pela ponte sociológica e antropológi-
ca e a relação com estudos, aos quais me dediquei durante um certo período.

Na nossa cultura, ao se falar sobre o tema violência (em qualquer dos
seus ângulos) é impossível não abordar a questão da colonização, dos cristãos-
novos e judeus, do negro e do índio. O papel da mulher em um universo comple-
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xo, no qual escasseava a mulher branca; as raízes, seqüelas de transmissão
transgeracional dos atos daqueles senhores “desabusados e sádicos” com suas
“escravas passivas”; as complexas questões de identidade que estão a exigir
estudos psicanalíticos mais profundos, que venham a debulhar este fantástico
e singular caldeamento de culturas.

Uma raça, dizia Gilberto Freyre, citando Spengler, não se “transporta”
de um continente para outro – seria preciso que se transportasse com ela o
meio físico.

No Brasil, os frutos de relações dominadoras – sádicas ou não, porém
dominadoras e as dominadas – estão à espera de reflexões e pesquisas mais
profundas. São os filhos nascidos de relações imperiosas, por razões que não
incluíam as motivações da paixão, do afeto, do amor, do “ser desejado mesmo

antes de nascer” (FEDER, 1998). Estudos que digam respeito à sempre jovem
mãe biológica, branca e a mãe-de-leite preta, suprindo o seu sinhozinho de
leite; e os grandes conflitos manifestos e latentes destas complexas relações
mãe-bebê e os “inprints” traumáticos dos vínculos primitivos. A história regis-
tra, com certa freqüência, o abuso sexual de “negrinhas” de 10, 12, 15 anos.

Como dizia ainda Gilberto FREYRE (1970), a história social da Casa Grande
é a história íntima de quase todo brasileiro, e na qual se exprimiu o caráter
brasileiro. Talvez tenha sido a Vida social no Brasil nos meados do século XIX,

“o primeiro na literatura brasileira ou na historiografia em língua portugue-
sa, em que se verificou, por nítido propósito de um autor, aquela alteração
no foco de imagens aposentadas como típicas de um tempo social. Aproxi-
mava-se já do seu conceito futuro de “tempo tríbio” (p. 20).

Permaneceu, transmitiu-se a marca do negro, da escrava ou “sinhama”,
que embalava, dava de mamar, de comer, amolegando na mão o bolão de
comida; iniciava o branco no amor físico; os moleques companheiros de brin-
quedo. Ao nascer, os sinhozinhos e as sinhazinhas geralmente ganhavam um
negro de presente da mesma idade, “exercitando-se no sadismo que exerceria

desde a adolescência” (p. 141); a homossexualidade entre o “negrinho-Maria-

gostoso e o sinhozinho” (p. 142). Mesmo assim, apesar do banzo e da opres-
são, da dor do desenraizamento, era o negro quem animava a vida doméstica
do brasileiro.

Z. vivenciava e transitava na atmosfera do século XIX, na casa dos bisa-
vós e avós; no apartamento tipicamente moderno do século XX dos pais; e no



Psychê — Ano V — nº 8 — São Paulo — 2001 —  p. 57-78

76 | Sara Riwka Erlich

mundo do poder e riqueza acumulados dentro da concepção pós-moderna da
casa do tio, onde o patriarca regulava sua própria lei.

J., de longe e às vezes de perto, a tudo via e assistia. Ainda lembrando
Lander, o verdadeiro protótipo do vínculo de “ódio” e também de “amor” não
se encontra na satisfação pulsional de per si, senão na luta do sujeito por sua
existência e satisfação. Sendo assim, este “objeto de ódio” é um objeto des-
prendido da figura do outro originário (imaginário) – pedaços ou restos do
outro, desprendidos da experiência, sem manter qualidade de consciência,
mas sempre buscando. Questiono se J. encontrou em Z. o portador, o deposi-
tário do objeto perdido – objeto do amor ou do ódio.

Herança de um longo elo tecido pelos fios do amor e da opressão, do
ódio, constituindo a essência da trama de tantos romances familiares. Trama
compulsivamente repetida, reeditada, atualizada de trágicos romances, que
permaneceram no intramural das casas do passado e do presente. Gravados e,
ao mesmo tempo, extrapolando transgeracionalmente. Alguns deles foram
recriados e reinventados, constituindo uma fonte valiosa de inspiração criati-
va – para ficcionistas, escritores e poetas.

Nota

1. Diagramação das figuras por Jaélison Rodrigues, em colaboração com a autora.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

The present work tries to clarify the professional action in this clinical case (Case Z.) studied
within a global, multidisciplinary and metasistematic context. In his first interview Z. revealed,
although partially, what he used to repeat “I can’t bear it no longer”. The sexual abuse
endured thru years and his intimacy with the “secrecy syndrome”. The author ponders on
the “setting” in her work in such cases, the material used (mainly to make possible Z.’s
drawings), during the psychoanalytical process. Z.’s drawings, selected amongst 30 works,
divided into to phases, Black & White and Coloured, brought into light results and evolution
of the treatment up to now. The psychoanalytical process and its insertion into culture
where considered as well the interrelations with anthropology, sociology among other
sciences.
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Culture; sexual abuse; multidisciplinary action; psychoanalytical process; use of drawings
and its therapeutic and psychoanalytic function.


