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RESUMO
Este trabalho se propõe a apresentar a investigação aristotélica sobre o ser e o
quanto a tradição das psicologias contemporâneas é debitária deste. A
intenção é retomar a reformulação da pergunta proposta por Martin Heidegger
a cerca do sentido do ser, para se pensar uma clínica fenomenológicoexistencial. Utilizou-se de textos literários brasileiros para ilustrar esta
articulação, bem como da análise de um discurso clínico.
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INTRODUÇÃO

A identidade. Aquilo que de mais próprio dizemos sobre nós e sobre as
coisas. Alguém sem identidade não é alguém. Se não nos identificamos não
nos relacionamos. Se não temos identidade (mesmo como um utensílio
jurídico) não provamos quem somos. Não podemos ser, sem sua presença. A
identidade é o que nos move e nos conecta com o mundo. Ou seria o
contrário? Ou o mundo se conecta a mim a partir daquilo que sou? Sou
carioca, mas nasci em Niterói. Alguns me dirão, então, que carioca não posso
ser. Condições geográficas, suponho. Também sou flamenguista, time pelo
qual torço desde criança. Mas não assisto aos jogos, não sei o nome dos
jogadores, e tão pouco a classificação alcançada nos últimos campeonatos.
Também sou fotógrafo. Fiz dois cursos, comprei algumas câmeras e me sinto
atraído pelo processo de edição de imagens. Atualmente faço isso somente
com o uso do celular. Minha religião é indefinida e minha fé confusa. Sou
catequisado na religião católica e uso expressões cotidianas que se referem a
um deus a quem dou graças e culpo. Acredito em preceitos e rituais do
candomblé e do espiritismo. Talvez uma fé múltipla me traga mais chances de
conforto em situações adversas. Não saberia explicar. Só sei que o que mais
me atrai é a filosofia budista, apesar de ter lido pouco a respeito e frequentado
poucos espaços onde ela circula.
Dentre essas, muitas outras marcas poderiam ser trazidas para me
identificar. Por exemplo: meu nome referenciando minha família e suas origens,
que remeteriam a uma valorização europeia; minha idade que diria sobre
minha juventude ou não; minha profissão – talvez óbvia por esse curso de
especialização mas não tão óbvia em sua apresentação; minha sexualidade;
minha condição econômica; minha raça; lugares que frequento; há ainda
filmes, comidas, livros, festas e estações do ano que gosto ou não. Talvez
nenhuma dessas sirva, por não ser sólida ou fiel o bastante.
Essas características tão pessoais, particulares e individuais fazem
parecer que a construção de nossa identidade se dá a partir daquilo a que
atribuo positividades. Aqueles atributos que em minha cultura ou campo de
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relações sejam valorizados. Afinal, há a possibilidade de uma identidade ruim?
Se a identidade tem relação com o que é do nosso mundo e da cultura é
possível que a identidade não seja tão individual assim? Sou brasileiro, natural
do Estado do Rio de Janeiro. Talvez isso já diga muito. Ser brasileiro implica
em uma série de prerrogativas, assim como ser do Rio. Talvez não diga nada.
Ser latino, talvez? América do Sul, continente colonizado – a historicidade
marca-nos por olharmos sempre para cima e tentarmos alcançar nossos pais países colonizadores. As identidades coletivas justificariam algumas guerras ao
longo da história da humanidade, assim como também alguns tratados
internacionais. Posso ser a partir de um grupo então. Não somente a partir de
meus “gostos”. Brasileiro, católico, carioca, flamenguista são “grupos” dos
quais faço parte.
Autores contemporâneos ao estudar a identidade apresentam que essas
identidades se estabelecem a partir de uma relação de diferenciação.
Woodward (2014) apresenta esse caráter relacional da identidade, e justifica
que para ela se dar é necessário que algo fora dela também se dê. Uma outra
identidade a qual renego. Para a autora, a identidade é marcada pela
diferença. Somente a partir do que não se pode ou quer ser que outra
identidade é possível. Sendo assim, afirmar o que se é também faz parte da
afirmação do que não se é. Portanto não sou argentino, colombiano, paulista,
mineiro, vascaíno ou tricolor. A identidade se apresenta assim para a autora
partindo do princípio de exclusão.
Scott (2005) também discute a formação da identidade a partir das
diferenças existentes nas relações entre identidades individuais e identidades
grupais. Em sua argumentação, os indivíduos nunca poderão ser reconhecidos
socialmente de maneira justa enquanto os grupos aos quais estão vinculados
sejam valorizados como os outros. Casos que podemos perceber não somente
nas relações interpessoais como nas mais diversas políticas públicas. Nessa
visão, a autonomia do indivíduo é restrita pelos padrões grupais, já que há um
aprisionamento nos estereótipos e categorias dos grupos que não permitem ao
sujeito uma expressão de sua individualidade.
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É nestes conflitos e nas determinações da experiência que esse trabalho
visa tocar. Pois é a partir do nosso entendimento particular de identidade e das
nossas mais diversas possibilidades de expressão de identidades grupais, que
tendemos não somente a um aprisionamento nas categorias e inexpressão das
individualidades, mas ao nos relacionarmos desta forma, essencializamos os
diversos modos de ser possíveis de nossa condição.
Para além disso, como essa essencialização se materializa em uma
questão clínica onde há uma busca por orientação, ajustamento, correção ou
afirmação das identidades? A ipseidade e o seu caráter existencial se
perderiam? Como a clínica psicológica com bases fenomenológico-existenciais
pode atuar sobre essa demanda? Trata-se portanto do tema da ipseidade
humana. Como entende-la? Para que se compreenda o caminho que
percorreremos, deve-se levar em conta o fato de a ipseidade humana ter sido
compreendida metafisicamente ao longo da história. Neste sentido, por
ipseidade, a tradição compreendeu a “identidade” humana, isto é, o modo
como o indivíduo humano conforma sua experiência de acordo com os
elementos ontológicos previamente dados que determinam sua essência. Por
outro lado, ipseidade é o termo português proveniente da expressão latina
ipsum esse, cujo significado é ser si mesmo ou ser si próprio. Ora, é possível,
como veremos no presente trabalho, pensar o si mesmo de modo não
metafísico, subtraindo dele quaisquer noções ontológicas previamente dadas.
A compreensão da ipseidade humana de modo não metafísico depende de
uma desconstrução prévia da ideia metafísica de identidade ontológica. Tal
caminho deve ser por nós, dentro dos limites deste trabalho monográfico,
percorrido.
Para isso remontaremos no primeiro capítulo à construção aristotélica de
ousia, para refletirmos sobre o caráter determinista que tanto as teorias
modernas

sobre

identidade

e

diferença

quanto

as

psicologias

do

desenvolvimento devem tal conceito aristotélico, que fundamenta a noção
moderna de sujeito e seu correlato, a subjetividade.
Em seguida, no segundo capítulo, serão apresentados alguns pontos da
fenomenologia hermenêutica de Martin Heidegger, mais especificamente de
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sua obra Ser e tempo (1927), a fim de questionar as perspectivas
essencialistas sobre o ser. Por meio deste filósofo, é possível ressignificar a
noção de ipseidade de modo não metafísico, pois, como veremos, ao
descrever os modos de ser estruturadores da condição humana de modo não
metafísico e ao pensar o ente que somos por meio do caráter modal do poderser, o si mesmo pode ser pensado à luz da ideia de performance existencial e
não substancialmente.
No terceiro capítulo será exposta uma consideração sobre o papel da
clínica fenomenológico-existencial aproximando-a de dois textos literários para
evidenciar como a psicologia se posiciona diante das demandas por identidade.
Orientar-nos-emos por dois contos literários homônimos, a saber, “O espelho”,
de Machado de Assis e de Guimarães Rosa. Neles, é possível compreender a
clínica psicológica por meio da ideia de espelhamento. Mais: é possível
assinalar que há dois direcionamentos do espelhamento em questão, que,
como veremos, orientam-se por dois modos de compreensão da ipseidade. Um
deles consolida a ipseidade de modo identitário e o outro deixa a ipseidade
descerrar-se como tarefa performaticamente constituída.
Por fim, exemplificaremos o caráter especular (isto é, de espelhamento)
da clínica por meio da exposição de um atendimento clinico estabelecido por
dois anos, articulando os elementos do pensamento fenomenológicohermenêutico anteriormente caracterizada.
Com isso visamos apresentar de que forma a questão da identidade é
relevante para uma prática clínica que se constitui num horizonte histórico e
que justifica o aparecimento de algumas formas de adoecimento e, portanto,
este tema se torna de grande interesse para os profissionais da psicologia.

1- UM RETORNO À TRADIÇÃO – A DÍVIDA COM O PENSAMENTO
ARISTOTÉLICO.

1.1 A OUSIA DE ARISTÓTELES E A NOÇÃO DE IDENTIDADE
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Há muitas maneiras de se contar uma história, mas todas em algum
momento precisam eleger algum ponto como início. Ao tratar da discussão
relacionada às identidades é interessante retomar os pensamentos proferidos
por Aristóteles para dar conta de sua filosofia primeira1 e retomar a
historicidade do pensamento moderno em suas raízes.
Aristóteles referia sua metafísica à forma como o pensamento humano
buscava superar através da filosofia as experiências empíricas. Essa forma de
pensamento filosófico proposto por Aristóteles visava a busca pelos “princípios
primeiros” e indagava principalmente as causas e os sentidos do ser enquanto
ser. Propiciava a investigação das substâncias sensíveis e as suprassensíveis.
(REALE, 2012: 53). A diferenciação entre as substâncias é que possibilita a
existência da metafísica, já que é nessa busca pelo que é a substância
suprassensível - a busca por Deus – que ela se define e se diferencia da física.
Nessa investigação e ao realizar a metafísica se dá o que para Aristóteles é
superior às ciências físicas: a contemplação. A contemplação é por si a
aproximação de Deus e se reflete em puro ato de conhecer. O ato
contemplativo envolve as buscas pelas causas. Aristóteles ao balizar sua
investigação nas “causas” parte do pressuposto que são essas que definem e
estruturam determinado fenômeno. E, assim, na busca por esses “princípios
primeiros” dos fenômenos define que as causas podem ser descritas em sua
forma, matéria, eficiência e finalidade.
Para o filósofo, as duas primeiras – forma e matéria - referem-se à base de
todas as coisas em seu caráter estático. Estático pois há a possibilidade de sua
redução. Reale (2012) exemplifica que um homem pode ser então reduzido em
sua materialidade (músculos, ossos, vísceras, etc.) e em sua forma (sua alma).
Já as outras duas causas remetem ao motivo da existência e ao seu devir da
existência para onde tende a realização de sua forma. A forma para Aristóteles
possui o significado de essência e comporta a significação fundamental do
ente.

Aristóteles utilizava o termo “filosofia primeira” em oposição o que seria a “filosofia segunda”,
a física. Sua filosofia primeira ficou marcada e mais reconhecida pelo termo “metafísica” e se
refere à ciência que, estando acima das físicas, se ocupa das realidades transfísicas. (REALE,
2012 : 53).
1
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Desse modo, Aristóteles, através das suas causas, busca em sua
metafísica o estudo do ser. Um estudo que inicia então nossa tradição de
pensamento ao afirmar uma capacidade múltipla de expressão do ser. Com o
cuidado de afirmar que essa multiplicidade não apresenta-se a partir de uma
reprodução do que o ser é em sua essência ou por equívoco, mas sim posta
por uma linha intermediária entre esses pontos. Os múltiplos sentidos estão
sempre referidos por uma realidade determinada, um ponto originário, um
determinado princípio originário. Esse ponto inicial que impede que o ser seja
reduzido em alguma categoria ou modelo.
Dessa forma essa unidade do ser, que tem a possibilidade de manifestar
uma multiplicidade de significados – mas com relação direta ao ponto comum e
originário – é a ousia (substância). Aristóteles (2012) afirma que existem os
seres que são substâncias e as variedades da mesma:
“Assim, portanto, fala-se ser em muitos sentidos, mas todos
em referência a um só princípio. Algumas coisas se chamam ser
porque são substâncias, outras porque são afecções da
substância, ou porque são corrupções ou privações, ou
qualidades, ou causas produtoras ou geradoras, seja da
substância, seja daquilo que se refere à substância, ou porque
são negações de qualquer uma delas, isto é, da substância.”
Esse entendimento de substância e sua multiplicidade acompanha-nos em
nossa tradição e talvez esse caráter múltiplo da substância seja o que mais nos
conecta com a visão aristotélica de ser e ao mesmo tempo oculta as suas
determinações. A variabilidade da substância não é infinita, segundo
Aristóteles. Os significados que o ser pode tomar se apresentam através de um
caráter acidental, onde, por exemplo, determinada profissão nada tem de
essencial, mas pertence ao campo de possibilidades do ser. Em oposição à
esse ser acidental temos o que é mais essencial do ser, o ser por si.
Aristóteles ainda lista o ser como verdadeiro para evidenciar o caráter lógico
e mental nesse sujeito que pensa; e o ser como ato/potência que pode se
estender a todas as demais categorias e significados do ser. O ser/a
substância em cada uma dessas categorias apresenta um sentido diverso,
mesmo que entre elas haja um relacionamento equivalente, ainda persiste o
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primeiro modo da substância. Todas as formas de categorizar podem ser
retiradas e a substância permanecerá, são meras formas de qualificar o ser.
O último ponto para concluir a construção da filosofia primeira seria então
definir o que é a substância e quais existem. Definir a ousia é essencial para o
pensamento aristotélico para defender a existência também das substâncias
suprassensíveis.
A substância quando referida a sua forma é considerada em seu caráter
mais originário, o que quando trata-se do humano seria o equivalente a alma. A
essência é o que costumamos acessar e nos referir às coisas, já que são essas
as que se repetem em relação aos diferentes eventos. Diferentemente da
matéria que é o que se refere àquilo que se pode nomear na substância. É o
corpo sobre o qual a forma se manifesta, e essencial para a existência das
coisas. Entretanto, sem a forma a matéria nada seria e permaneceria
indeterminada. Dessa forma, Aristóteles considera todas as coisas sensíveis
em sua matéria, forma e sínolo – a união entre matéria e forma (Aristóteles,
2012).
A ousia é então para Aristóteles algo que nunca se dá a partir da relação
com outras coisas. Sua existência não pode depender de outra para ser. O
filósofo aposta então num caráter independente da substância, que pode
subsistir por si a partir de um caráter já determinado. Dessa forma, dentre as
características da substância, uma unidade intrínseca é essencial para toda
substância. Para Aristóteles a ousia não pode ser meramente potência. Deve
ser ato ou em ato. (REALE, 2012 : 55).
Dessa forma, devemos entender que nos postulados aristotélicos a
substância em sua maneira mais própria é a forma, ou a essência. Pois é a
única que possui todas as características necessárias para que a substância se
apresente. Nem mesmo o sínolo, forma e matéria, como experimentamos
empiricamente, por essas características, poderia ser considerado. Assim, a
forma – a alma – é o princípio e a causa do sínolo.
Temos aqui o princípio da determinação no pensamento moderno. O
sentido do ser já é determinado pela substância. Onde primeiramente ser é a
matéria que experenciamos empiricamente, mas em um sentido mais forte ser
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é forma. A forma informa a matéria e constitui o sínolo. Aristóteles funda assim
uma relação com a essência das coisas, com o que é intrínseco aos seres.
O corpo, a matéria nada mais é para Aristóteles do que potência de ser.
Nesse há a capacidade de receber a forma. Os materiais plásticos, as
madeiras, ferro, barro, todos são exemplos de matérias – assim como o corpo
humano – capaz de assumir a forma. A forma se configura pela atuação dessa
capacidade. Atuação no sentido de impressão na forma de sua ação. O ato é o
modo de ser das substâncias. Compreender essa distinção entre ato e potência
é importante para perceber como há a necessidade do ser para ser. Somente
em ato a ousia pode ser. Em potência, característica máxima da matéria,
somente a substância não pode ser. A substância se apresenta e é a atuação
da potência. Assim se dá a união da matéria com a forma, sendo a segunda
predominante e determinante da primeira.
Partindo dessa definição Aristotélica de substância/ousia podemos perceber
como se constrói a base para a compreensão da identidade no pensamento
ocidental. As determinações provenientes da forma e suas determinações são
referência para o desenvolvimento de uma série de teorias sobre o
desenvolvimento. Uma vertente talvez muito popularizada dentro e fora da
psicologia é a que estabelece as teorias psicanalíticas na relação mãe-filho,
trazendo nessa relação em seus primeiros meses uma determinação da
identidade e personalidade do ser recém-nascido.

1.2 – MARGARETH MAHLER E A INDIVIDUAÇÃO COMO REEDIÇÃO
DA OUSIA ARISTOTÉLICA

As contribuições de Margareth Mahler2 se relacionam com nossa
discussão por abordar o processo de desenvolvimento não somente por seus
Margareth Mahler (1897 – 1985) pediatra com interesse em psiquiatria criou com Anna Freud
o primeiro centro para tratamento de crianças de Viena. Em 1948 realizou estudos clínicos
sobre psicose normal e patológica em crianças. Ela distinguia no bebê a psicose autística e a
psicose simbiótica (normal ou patológica). Em 1950, Mahler e Manuel Furer fundaram o
Master’s Children Centre em Manhattan. Ali desenvolveu um modelo de tratamento tripartite,
no qual a mãe participava do tratamento da criança. Mahler deu ênfase ao papel do meio
ambiente para a criança. Estava particularmente interessada na dualidade mãe-bebê e
2
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possíveis “desvios”, mas principalmente por abordar o desenvolvimento infantil
normal. A pesquisadora traçava a partir das suas observações a forma como
através da simbiose mãe-bebê pode emergir um indivíduo independente.
Visava com os estudos de bebês - classificados enquanto normais – e suas
respectivas mães, complementar o trabalho com adultos neurótcos3 e validar
estudos na área da psicanálise infantil.
Mahler retorna a Freud ao afirmar que, mesmo que reduzida ao longo da
vida, a dependência emocional pela mãe se trata de uma verdade universal.
Dessa forma, parte da crença que as personalidades derivam dessa relação
em seu princípio, e sendo assim, derivadas de fatores constitucionais dessa
relação mãe-bebê.
O ponto principal de análise dessa relação surge na separação da
mesma. Pois é através da separação física desses seres que pode se dar a
influência patogênica ou não na personalidade do infante. Nesse processo de
separação que Mahler vai apostar como originária da identidade e investigar
como sendo o processo normal de desenvolvimento uma evolução da relação
simbiótica com a mãe para uma relação objetal.
A autora considera que um desenvolvimento patológico envolve um
atraso nessa separação-individuação emocional, já que o desenvolvimento
normal é o princípio básico para que a identidade possa ser desenvolvida. A
Identidade é entendida a partir de um processo de compreensão da
autoimagem de forma individualizada e diferenciada. (MAHLER, 1982:15).
A autora, guiada por um entendimento de desenvolvimento por fases
análogas à idade dos bebês, postula que é em torno dos primeiros oito meses
que se dá o ápice da fase simbiótica. Nesse estágio as reações do bebê aos
estímulos são interpretadas a partir do que herdou e do que simbioticamente
documentou cuidadosamente o impacto das primeiras separações da criança com relação à
sua mãe Sua tese principal parte de algumas das hipóteses de Freud, Bleuler e Kamer. A
documentação de sua pesquisa sobre separação-individuação foi a contribuição mais
significativa de Mahler para a psicanálise. Ela repousa na teoria freudiana das pulsões e dos
estágios de desenvolvimento libidinal. (http://febrapsi.org.br/biografias/margaret-schonbergermahler/, acessado em 20/07/2014).
“Afecção psicogênica em que os sintomas são a expressão simbólica de um conflito psíquico
que tem raízes na história infantil do sujeito e constitui compromissos entre o desejo e defesa.”
(LAPLANCHE, 2001:296).
3
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adquiriu, desenvolvendo uma padronização individual. Essa padronização
individual é interpretada a partir da sinalização das necessidades pela criança e
a resposta da mãe (sempre seletiva) às mesmas. Sendo assim, não só partindo
do indivíduo e sua constituição determinaríamos o desenvolvimento saudável.
A resposta da mãe, assim como o meio, é essencial para o processo de
individuação. Para Mahler (1982:34), uma maternagem normal é aquela que
antecipa a separação da relação simbiótica.
Essa separação pode se dar através da interpretação correta dos sinais,
erros na interpretação e negligência. Nesse processo de seleção das respostas
há a tentativa da mãe de se adaptar ao desenvolvimento de seu filho, mas ao
mesmo tempo com isso uma facilitação do processo de individuação do seu
filho que se esforça para adaptar-se às fantasias maternas.
A separação do processo de simbiose e início do processo de
individuação ocorre primeiramente por um processo de diferenciação, onde a
dependência corporal total vai diminuindo ao longo do desenvolvimento. Essa
diferenciação ocorre ao ponto que o próprio corpo volta-se para o mundo. A
exploração do próprio corpo, coordenação de movimentos, aumento no
desempenho de atividades motoras e a investigação da realidade fazem com
que a separação cada vez mais se instale nessa relação. Mesmo que esse
caminho de exploração esteja maturado, Mahler observa a necessidade de
reaproximação à medida que a autonomia da locomoção se apresenta. Nessa
fase do desenvolvimento o bebê percebe o destino da sua separação, o que é
descrito pela autora como um momento de ansiedade (MAHLER, 1982:37),
mas que ao ser experimentado em pequenas circunstâncias favorece o
processo de individuação. O destino final do processo de separação da relação
simbiótica é apresentado pelo desenvolvimento da fala e de funções cognitivas,
sendo a presença da mãe não mais tão necessária.
Nessa perspectiva a identidade se forma através das sensações internas
que se cristalizam. A relação com a forma como lida com a satisfação e a falta
dela é central para pensar o processo de individuação. Pois é nessa
negociação que se dá a separação da relação simbiótica. As experiências de
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frustração e gratificação estruturam o ser e sua culminância se apresenta nas
interações através da fala e do pertencimento à lógica cognitiva.
O ser nessa perspectiva é derivado de uma natureza ou estrutura
congênita que depende do desenvolvimento com a relação materna para se
constituir de maneira sadia. Mesmo que se pense numa identidade derivada e
modelada inicialmente em padrões de resposta, a individuação segue um
caminho para uma constituição individual partindo da separação. Não só
corporalmente da mãe, mas também de seus desejos e projeções. A identidade
se forma a partir do controle da ansiedade de separação e da forma como se
lida com o prazer.
Percebe-se que a ideia de ousia ou substância aristotélica aparece
reeditada, mascarada em conceituações da ordem do biológico, social e
psíquico. Sendo ela – a ousia – um substrato das contingências indentitárias
dos entes, a ideia desse substrato ontológico é novamente anunciada. Nas
pesquisas de Mahler, por exemplo, na concepção de um aparelho psíquico que
afirma a origem de um indivíduo em sua primeira relação. Nesse caso, as
experiências já possuem significado e vão tomar sentido dentro da relação
específica e individual com a maternagem. Percebe-se que a essência ou a
forma acompanha as epistemologias contemporâneas sobre a construção da
identidade. Acreditando que há algo com o caráter de princípio que o próprio
ser já possui e que pode/deve ser desenvolvido em determinadas
circunstâncias.

2- A IPSEIDADE E A ONTOLOGIA HEIDEGGERIANA

A forma como o pensamento aristotélico e a sua questão sobre o ser guia o
desenvolvimento do pensamento moderno é alvo de interesse de Heidegger
para propor a sua ontologia fenomenológica.
Ao se perguntar pelo sentido do ser e não pelo “o que é” o ser,
Heidegger possibilita um novo posicionamento para a forma de pensar os
seres. E é através dessa busca do sentido e dessa nova forma de indagar que
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sua ontologia possibilita uma busca para responder sobre as questões do ser
através das possibilidades do próprio ser.
Heidegger (2009) traça esse caminho por entender que o pensamento
grego desenvolveu-se a partir de uma forma de perguntar sobre os entes que
não dava conta de sua multiplicidade. Para Heidegger o sentido do ser torna-se
então obscurecido por essa forma de se pensar e promove uma série de outras
respostas a essa pergunta que a obscurecem ainda mais.

A cada nova

resposta para essa pergunta mal colocada, a questão sobre o sentido do ser é
completamente esquecida. Ao falar sobre o ser, seu sentido silencia-se.
A ousia aristotélica inaugura essa forma de se perguntar e entender o
ser no momento que Aristóteles postula que a ousia é o elemento originário e
unitário do ser, e que somente a partir dela que as multiplicidades do ser
podem se apresentar. Heidegger então propõe o abandono desse ponto para
levantar a questão que o sentido do ser não é possível a partir da sua
entificação - distinção essa não realizada por Aristóteles. Heidegger necessita
reformular a questão aristotélica sobre a multiplicidade dos seres – mas
descartando a ousia como resposta – para buscar a relação entre a unidade e
a pluralidade dos sentidos do ser.
Ser e tempo (HEIDEGGER, 2009) é uma obra que registra esse caminho
percorrido por Heidegger para discutir a problemática do ser.

Onde visa

resolver o significado do ser ao longo do processo histórico que se apresenta
tomado pelos paradigmas gregos onde essas questões mostram-se de forma
dicotômica na relação sujeito-objeto.
Heidegger desenvolve sua investigação acerca do ser e do tempo por
entender que o desenvolvimento do pensamento grego se dá nessa união
indissociável, onde ser é sempre em tempo presente; aquilo que permanece de
forma constante. Essa relação é mantida pelo autor mas postula que pensar o
ser não se trata de pensá-lo no presente, mas sim em como ele é sempre dado
a partir de um horizonte temporal específico e que sua investigação só pode se
dar com uma retomada a partir da tradição do significado originário.
Para Casanova (2009) Heidegger durante toda sua obra se depara com três
problemáticas da ontologia grega que lhe servem para essa analítica do ser.
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Primeiramente a questão não se daria pelo questionamento do que é o ser,
mas sim sobre a possibilidade questionamento existir. Dentro dessa
possibilidade de questionar, essa ação só pode ser desenvolvida partindo do
tempo como ponto de partida para a compreensão. O último ponto é
relacionado com o caráter múltiplo de significados que o ser poderia assumir
para Aristóteles, mesmo sendo uma unidade o ser poderia apresentar diversas
significações.
Heidegger tem então como objetivo em sua obra debruçar-se sobre a
análise da questão do que é o ser, e entender que a questão acerca do sentido
do ser é dada através de uma historicidade. Assim Heidegger propõe uma
aproximação dos pensamentos sobre o ser através da compreensão do mundo
dos que dele falam, esse horizonte histórico é o retrato do mundo fático que
baseia os conceitos e impõem os limites de qualquer questão filosófica: “caso
deva ser conquistada para a questão mesma do ser a transparência de sua
própria história, é necessário um afrouxamento da tradição enrijecida e uma
dissolução dos encobrimentos realizados por ela” (HEIDEGGER, 2009: 38).
Heidegger em seu caminho filosófico vai além de uma aproximação com
essa história, essa tradição. Como o pensamento parte sempre desse diálogo
com o passado e pelas perspectivas abertas nele é necessário que se
estabeleça uma relação menos rígida com o que já está postulado pela
tradição. Superando assim a atitude natural e cristalizada de nossos
comportamentos habituais. O projeto da ontologia heideggeriana visa
compreender as concepções de Platão e de Aristóteles do ser como algo que é
constante ao questionar essa compreensão tendenciosa da forma como o ser
se apresenta de início e na maior parte das vezes. Assim, Heidegger investiga
esse modo predominante partindo da historicidade e do mundo fático que o
constitui.
As perguntas sobre os seres, ou sobre os entes, para Heidegger nunca
podem ser determinadas por um ponto de vista a priori ou fixados em
determinado modelo, mas devem se relacionar desde o princípio com o modo
de ser do ente em questão. Desse modo o termo ser-aí se apresenta como um
termo que visa transformar os modos de se pensar a existência humana e
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impossibilitar o questionamento acerca do ser ao distingui-lo de todos os outros
entes possuidores de características essenciais. Heidegger propõe como
resposta então uma não tematização sobre o ser, e partindo dessa perspectiva
pode propor um ser globalizante, já que é a partir do ser que as condições de
possibilidade se apresentam. Movimento necessário para que não se voltasse
a teorias que fixassem o modo de ser humano em determinações
essencialistas.
Os modos de ser do ser aí são decisivos para sua constituição, e somente a
partir deles que podemos entender a necessidade do filósofo em sua
elaboração. O ser-aí a medida que existe está sempre em relação com seu ser.
Compreende que não pode deixar de ser, de existir, a partir das possibilidades
das relações que estabelece com seu próprio ser. A compreensão do ser-aí
com seu ser é possibilitada por sua existência, e por essa se dar e ser
compreendida como o movimento do ser para fora de si. Por não possuir
nenhuma determinação prévia, o ser-aí é somente a conquista de suas
múltiplas possibilidades de ser.
Casanova (2009) explica que na etimologia da palavra existir (ek-sistir) há o
significado ser-para-fora, e conforme existe o mundo se apresenta como
espaço para ação dos entes. Partindo desse horizonte do mundo que se
apresenta ao ser-aí que há a possibilidade dos entes se manifestarem e
requerem do ser-aí uma resposta. O ser-aí ao escolher suas respostas, seus
comportamentos, passa a se determinar a partir deles. Sendo assim, a única
essência do ser-aí é ter de ser em um mundo que sustenta determinados
modos de ser dos entes em geral. Por ser abertura, por ser-no-mundo, que o
ser-aí encontra a medida dos mais diversos sentidos dos entes e elabora seus
comportamentos.
O caráter de poder-ser que atribui a nadidade ao ser-aí. Por não possuir
nenhuma característica a priori, nada que o condicione, nenhuma identidade
absoluta que o ser-aí – sendo uma indeterminação ontológica- pode existir. Ao
lidar com essa abertura de mundo o ser-aí performatiza suas possibilidades no
mundo e se identifica e se determina. O poder-ser representa a ausência de
propriedades anteriores ao ser-aí e afirma a negatividade ontológica
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constituinte do ser-aí. Dessa forma o ser-aí não possui nenhuma identidade
absoluta baseada em noções ontológicas previamente dadas. Heidegger em
Os conceitos fundamentais da metafísica explicita esse seu conceito de
existência:
“No acontecimento do projeto forma-se mundo, isto é, no projetar
eclode algo, algo abre-se para possibilidades e irrompe, assim, no real
enquanto tal, para experimentar a si mesmo como irrupção, como realmente
sendo em meio ao que agora pode ser aberto enquanto ente. O ente que
chamamos ser-aí é o ente de um gênero originariamente próprio, um ente que
irrompe para ser. Deste ente, dizemos que ele existe, isto é, ex-sistit; que ele é
na essência de seu ser um movimento para fora de si mesmo, sem, porém,
abandonar a si “(2003:148).

Os comportamentos são sempre derivados da capacidade de poder-ser do
ser-aí, mas também são delimitados a partir desse mundo que se apresenta
através de uma realidade fática. O existir do ser-aí é se ver imerso em modos
fáticos de ser. Por se relacionar o tempo todo com seu mundo os
comportamentos que assume são decorrentes das orientações que esse
fornece. Essa abertura de horizonte ao mundo fático próprio se dá na medida
em que a familiarização com os significados desse mundo possibilita as
relações do ser-aí. Através dessa relação de familiaridade que o ser-aí vai
construir sua existência no mundo.
Heidegger (2009) aponta que é voltado na relação de em-virtude-de que o
ser-aí articula o seu caráter de poder-ser com a facticidade do mundo. Essa
relação é diferente da busca por uma causa, é o que move o ser-aí, mais do
que um “por que” é um “para que”. Esse “para que”/em-virtude-de expressa a
relação dos seres-aí com a abertura que lhes é própria. Abertura para a
facticidade e para e apropriação dos significados desse mundo. Dessa forma, e
com esses elementos do modo de ser que Heidegger articula o ser-aí com o
mundo que lhe é próprio. O ser-aí não está localizado em determinado ponto
geográfico específico ou global que restringiríamos à ideia de mundo. A relação
homem e mundo se dá de maneira simultânea onde ambos se constituem. O
mundo é onde o ser-aí habita, se familiariza. Devemos compreender que
habitar não representa uma forma estanque do modo de existir, mas sim com o
cuidado e a forma como o ser-aí se mantém em seu mundo, nunca podendo se
descolar. Afirmações identitárias do tipo “eu sou” representam essa relação,
pois denunciam o processo de familiarização com o mundo. Ser-aí é
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originariamente um ser-no-mundo. A ipseidade é o resultado do modo como
cada ser-aí é no mundo histórico que é o seu.
A facticidade predominantemente exerce uma função primordial nas
atividades cotidianas, sobrepondo-se assim ao caráter de poder ser e emvirtude-de. Essa relação é nomeada por Heidegger “ditadura do impessoal”
(HEIDEGGER, 2009:187), denunciante de que as possibilidades existenciais
eleitas pelo ser-aí na maioria das vezes são determinadas pelas orientações
sedimentadas do mundo. A proeminência dessa relação apresenta um ser-aí
que se constitui prioritariamente pelo impessoal e pelo mundo, e não em
virtude do seu poder-ser. Reproduzindo as possibilidades do discurso ao qual
está submetido a ipseidade se constitui.
Com essa relação estabelecida podemos perceber que o ser-aí proposto
por Heidegger não experimenta primeiramente uma ideia de “eu” e depois o
mundo. O ser-aí por não possuir nenhuma característica a priori assume
comportamentos de acordo com a forma como sua relação com o mundo vai se
desenvolvendo, e com isso com os limites e possibilidades que o mundo
apresenta, não acessando o seu caráter de poder-ser. Assim, o ser-aí se
realiza somente a partir de um jeito específico de estar no mundo, ser-em.
Esse modo de estar no mundo é afinado pelas tonalidades afetivas, um modo
de compreender os afetos e a forma como se dá a abertura para o mundo. Por
sua variação incessante, as tonalidades afetivas são associadas a uma
particularidade de cada ser-aí.
As tonalidades afetivas são vistas assim como a possibilidade de
transformação do ser-aí no seu ser-com, mas não devem ser individualizadas e
tomadas como algo que imana do ser-aí em sua relação. As tonalidades
afetivas são “determinações marcadas por uma tensão originária entre
ausência e presença. Elas estão incessantemente por toda parte e não estão,
contudo, em parte alguma” (CASANOVA, 2013:111).

Dessa forma não

podemos fixar as tonalidades afetivas ao ser-aí ou tomá-las como parte de um
processo individualizador. As tonalidades afetivas conectam o modo do ser-aí
com o mundo e possibilitam a absorção pela facticidade. Elas estão e
constituem essa relação da abertura do ser-aí com o mundo que lhe é próprio.
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É importante frisar que não há assim uma determinação do mundo sobre a
ipseidade, ou um viés predominante da cultura nessa relação. A facticidade
não se impõe sobre o ser-aí determinando sua existência, ela se apresenta a
partir das determinações e marcações estáveis do mundo, possibilitando assim
a entrada dessas no projeto singular de cada ser-aí. Através da compreensão,
um dos existenciais que compõem o caráter de poder-ser do ser-aí, que podese interpretar as orientações sedimentadas do mundo e que possibilita as
diversas performances. Nesse diálogo entre a compreensão e a facticidade
abre-se o campo de possibilidades do ser-aí e o poder-ser que lhe é próprio.
A compreensão é que possibilita o ser-aí transcender os entes e apreender
a base histórica condicionante da totalidade, e assim também compreender o
outro e os demais entes intramundanos. A compreensão não é um processo
cognitivo ou um saber sobre os entes. A compreensão é a capacidade do seraí de ser existencialmente o ente que se é, em relação contínua com os outros
e com os demais entes. O ser-aí performatiza a si próprio para só assim ser.
Dessa forma o ser-aí precisa projetar um horizonte que lhe permita conquistar
um modo de ser por meio de seus comportamentos, suas performances. A
essência do ser-aí está em ter de ser. Esse caráter essencial do ser-aí, muitas
das vezes advindo dessa necessidade, o aprisiona em performances já
familiares ao ser-aí.
O ser-aí determina o poder-ser que é o seu, mesmo que já absorvido pela
impessoalidade e apresentando o discurso sedimentado que compreende e,
através das tonalidades afetivas, o mundo se descerra para o ser-aí
absorvendo-o na facticidade. Mas as tonalidades afetivas e a absorção nesse
mundo que é o nosso não é a única possibilidade para o modo de ser do ser-aí.
Heidegger apresenta uma tonalidade afetiva fundamental ao ser-aí que é a
angústia, uma disposição que possibilita um emergir dessa imersão.
É importante ressaltar que a angústia não é algo próprio de uma relação do
ser-aí com outros entes, como o medo ou as fobias. A angústia é parte do
caráter de poder-ser do ser-aí, e se dá devido ao seu caráter de abertura.
Desse modo, o ser-aí não possuindo nenhuma característica previamente
dada, somente se determinando a partir dos comportamentos que exerce nas
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relações com o mundo e consigo a partir das determinações sedimentadas
pelo mundo fático. Ao superar a indeterminação que o constitui e assumir as
possibilidades específicas do mundo, o ser-aí determina a si mesmo através da
compreensão dos referenciais sedimentados pela facticidade. Ele se apropria
dos significados desse mundo e do que o mobiliza para dar conta da
construção de seu modo de ser, perdendo-se do seu poder-ser (CASANOVA,
2009).
Esse modo do ser-aí se relacionar é o modo da impropriedade, onde o seraí absorvido pelo mundo encontra a si mesmo a partir das possibilidades
fáticas do mundo e perde-se de si, ao suprimir o seu caráter de poder-ser. Ao
existir na impropriedade, o ser-aí desenvolve comportamentos compreensivos
que visam uma consistência. Essa busca significativa por si mesmo no mundo
fático faz com que o ser-aí passe a se determinar pelas relações que
estabelece compreensivamente, negando e ocultando a sua indeterminação
originária. Ao se determinar, o ser-aí tranquiliza-se e realiza-se a partir do
poder-ser que é o dele, do impessoal e das determinações sedimentadas – e
são suficientes.
A angústia se apresenta nessa relação do ser-aí com o seu caráter de
poder-ser, denunciando a indeterminação originária e revelando a perda de si
no impessoal que o mundo fático produz. Ela age sobre a maneira como a
compreensão comumente se apresenta e desestabiliza a forma como o ser-aí
experimenta o seu poder-ser, a angústia se dá, principalmente, no
questionamento do “para que”/em-virtude-de. Ela traz a possibilidade de
iluminar o que os discursos cotidianos obscurecem, a possibilidade do ser-aí se
apropriar do seu poder-ser e descobrir em virtude de que ele precisa existir
como o ser-aí que se é (CASANOVA, 2009).
Para Heidegger (2009) “Esse “para quê” primário é um em-virtude-de. O
“em-virtude-de”, contudo, sempre diz respeito ao ser do ser-aí, para o qual, em
seu ser, está essencialmente em jogo esse ser” (2009:113).
A angústia possibilita assim a conquista do poder-ser pelo ser-aí, e coloca
em questão a sua nadidade ao evidenciar sua dinâmica existencial como única
determinação. A angústia apresenta assim a necessidade de responsabilização
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por essa conquista do poder-ser, um cuidado com seus modos possíveis e
consigo é ao mesmo tempo um cuidado com o mundo fático no qual se move.
Percebe-se que para além do que é determinado pelo mundo o ser-aí ao
ser marcado por essa característica do cuidado – da qual não pode deixar de
ser, já que é sempre indeterminado e só assim pode ser –pode experenciar
através da angústia uma posição fora da impropriedade gerada na
compreensão do mundo fático. A polaridade - propriedade e impropriedade - é
essencial para compreendermos o processo de singularização proposto por
Heidegger.
Não deve-se atribuir uma carga valorativa entre esses polos, já que o ser-aí
a princípio sempre se constitui na relação com o impessoal, na impropriedade.
A singularização e o modo próprio do ser-aí se apresentam através da nova
relação que o ser-aí estabelece com o seu caráter de poder-ser. Identificando
os discursos sedimentados no mundo fático e as estruturas que determinam
seus comportamentos. Ao confrontar o seu em-virtude-de guiados pelas
orientações fáticas o ser-aí passa a estabelecer uma nova relação com o
mundo fático ao revelar possibilidades normalmente obscurecidas. Há a
transformação no modo como a compreensão dos entes em geral se dá,
possibilitando assim novas possibilidades de ser.
A decisão – como parte do processo de singularização proposto por
Heidegger – se dá antecipadamente, pois relaciona-se com a angústia de ser
culpado. Culpa essa derivada da inderteminação do ser-aí e da dívida que se
institui ao não suprir essa indeterminação. Ao perceber pela angústia que o seu
poder-ser deve ser conquistado através do cuidado de si-mesmo o ser-aí pode
assumir a culpa e a dívida que ele sempre tem consigo e rearticular a
facticidade.
O ser-aí decidido assume a relação entre o mundo fático e sua
indeterminação originária possibilitada pela compreensão da temporalidade dos
discursos sedimentados, e ainda ligado ao mundo fático consegue implementar
a sua singularização articulando com as possibilidades que o mundo
apresenta. Ou seja, na existência fática, apesar de na maior parte das vezes se
produzir dissociada do modo mais próprio do ser-aí, aparece a pluralidade de
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projetos compreensivos que conectam corporalmente o modo de ser dos entes.
Apesar da impessoalidade da existência fática, essa se estrutura por meio da
pluralidade de sentidos aos quais o ser-aí compreende e descerra o mundo e a
pluralidade de modos de ser dos entes.
Partindo dessa outra forma de se perguntar sobre o ser e reconhecendo a
forma como a tradição carrega a herança da problemática aristotélica, cabe
pensar como a psicologia se apropria da fenomenologia para pensar uma
clínica psicológica e a forma como esse entendimento da ipseidade permite
apontar formas de se olhar a problemática das identidades.

3- A

CLÍNICA

FENOMENOLÓGICA

EXISTENCIAL

E

OS

ESPELHAMENTOS POSSÍVEIS

A proposta de uma clínica fenomenológica hermenêutica exposta por Feijoo
(2011) propõe a não imposição de verdades representacionais sobre a
existência. O discurso clínico nessa abordagem visa o desvelar da
negatividade essencial da existência, libertando quem a procura de restrições
identitárias do aqui e agora.
Essa clínica psicológica visa assim romper com as dicotomias advindas da
tradição que estabelecem uma separação entre o sujeito e o mundo;
interioridade e exterioridade; mente e corpo compreendendo que a existência
se apresenta de forma em que esses elementos se dão cooriginariamente. A
noção de eu e de mundo deixam de ser tratadas de forma isolada e passam a
se revelar em sua coopertinência.
Retomando o caráter de indeterminação da existência reafirma-se a não
existência de nenhuma estrutura apriorística, “seja ela orgânica, psíquica ou
social, capaz de dar sentidos e determinações ao existir” (FEIJOO, 2012: 12) a
clínica fenomenológica hermenêutica segue um caminho distinto dos gerados
pelas filosofias da subjetividade e movimentos iluministas e românticos.
Nessas, há a afirmação de um sujeito possuidor de uma interioridade inerente
e prioritária em relação ao seu contato com o mundo.
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As psicologias pautadas nessa concepção de um sujeito possuidor de
alguma estrutura ou configuração essencial, que somente se relaciona com o
mundo a posteriori, toma o interior do indivíduo como alvo de suas
intervenções. Incidindo pela razão ou pela emoção, essas psicologias tratam
de acessar essa suposta subjetividade através de recortes específicos das
experiências através de teorias que deem conta de suas pressuposições. De
qualquer forma, entende-se o indivíduo “desajustado” ou “doente” pela forma
como esse foi influenciado pelo mundo.
Essas psicologias seguem dessa forma a herança aristotélica de ousia ao
pressupor uma interioridade no humano que pode ser acessada através de
determinadas teorias, sejam elas através de concepções biológicas do
psiquismo ou de estruturas explicativas de um inconsciente que ditem os
comportamentos.
Uma clínica psicológica pautada no projeto fenomenológico de Husserl e na
ontologia fenomenológico-existencial de Heidegger se pauta então no
rompimento com essa noção de sujeito interiorizado e nas dicotomias
produzidas entre interioridade-exterioridade; sujeito-mundo.
Essa clínica pode ser pensada assim a partir de duas posições
postuladas por Husserl para se investigar a existência: o caráter intencional e a
atitude antinatural. Sendo a intencionalidade, o espaço onde a existência
acontece e a partir da qual tudo se pode perceber e a atitude antinatural a
suspensão das orientações sedimentadas pelo mundo fático. Sendo assim, a
ideia de consciência intencional - onde a consciência se realiza por meio de
seus atos - possibilita que a consciência transcenda sempre esse campo de
realização das ações e a epoché - como suspensão da atitude natural e a
suspensão das categorias referenciadas pelo mundo - seria a forma de se
acessar os fenômenos da existência. Essas duas posições ajudam a romper
com as teorias da interioridade e a posicionar a existência e o sujeito como
partes de uma atitude performativa que se dá em um fluxo de vivências que
abarcam passado, presente
compreendida

como

fluxo

e futuro. A
temporal

intencionalidade do ser-aí no mundo.

que

existência pode
se

apresenta

a

então

ser

partir

da
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É partindo dessas posições que podemos retomar as concepções
heideggerianas do modo de ser do ser-aí para pensar uma clínica psicológica
fenomenológica. Assim como Husserl, Heidegger também visava uma não
objetificação da existência humana e assim a possibilidade de uma psicologia
sem substância ou psiquismo pode ser pensada (FEIJOO, 2012).
Heidegger apresenta então a ipseidade como uma estrutura ontológica
impossível de ser categorizada ou tematizada teoricamente, isenta de
determinações deve ser compreendida como sua própria existência. Não
possuindo nenhuma categoria apriorística o ser-aí é marcado pela lógica do ter
de ser, em um mundo fático cooriginário que se dá simultaneamente por meio
de seu comportamento desvelador. O modo como o ser-aí se comporta
determina então o modo como ele é, a essência representa a sua existência.
Descontruindo assim as hipostasias da tradição, o caráter ontológico de poderser e de abertura diferenciam o ser-aí dos outros entes.
O caráter de poder-ser posiciona a existência do ser-aí como algo que tem
sempre um campo de possibilidades, onde uma apreensão total é sempre
evitada por estar sempre sem um encerramento.
A partir dessas concepções, e dando continuidade a uma proposta de uma
psicologia fenomenológica que vise discutir a problemática da identidade na
contemporaneidade dois textos são úteis para refletir sobre a função do
psicólogo: “O Espelho” de Machado de Assis (1994)4 e “O Espelho” de
Guimarães Rosa (1988)5 apresentam duas possibilidades de encontro com um
espelho, onde podemos nos apoiar para pensar os diferentes modos de
encontro na clínica psicológica.
Ambos os textos tratam do encontro de uma personagem específica e um
espelho, mas a forma como esse encontro se dá é completamente distinta um
do outro. A interação da personagem de Machado de Assis com o espelho se
apresenta através da identificação e de uma suposta salvação. Já a de
Guimarães Rosa trata o encontro com o espelho pela repulsa e busca de
sentidos em cada encontro. De alguma forma ambas as personagens durante a

4
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história apresentam experiências de angústia, onde vivem um questionamento
do seu caráter de poder ser.
A personagem de Machado de Assis se desenvolve em uma narrativa onde
seu encontro com o espelho lhe faz crer na existência de duas almas: uma
exterior e uma interior. Sendo as duas necessárias para a completude do
homem. Segundo a personagem a percepção da existência de uma alma
exterior se deu mediante um momento de sua juventude quando conseguiu um
cargo militar. Esse cargo foi motivo de muito reconhecimento, prestígio e afeto
por parte de sua comunidade e família, sendo referido em todos os momentos.
Em

um

determinado

ponto

da

história

a

personagem

se

encontra

completamente sozinha e por dias assim passa. Através de uma narrativa onde
descreve o sofrimento pela vivência da solidão, a personagem percebe a falta
que a presença do outro lhe faz sentir. Quando finalmente se depara com o
espelho, já não se reconhecia mais. A imagem não lhe era clara. Ao vestir a
roupa de alferes, a personagem consegue assim recuperar a sua alma exterior,
e todos os dias repete o gesto de se ver vestido com essa roupa. Passa mais
alguns dias só sem sentir o pesar de antes.
Já a personagem de Guimarães Rosa relata uma experiência distinta com o
espelho. Ao se deparar com uma imagem repugnante no espelho e perceberse como a pessoa ali refletida, a personagem passa a procurar-se nos
espelhos. Onde estaria ele por detrás de si? É a questão que busca solucionar.
Passa meses em sua busca e começa a perceber que a forma como se vê é
influenciada por suas emoções, que deveriam ser suspensas para encontrarse. Buscava olhar não-vendo com uma visão distanciada, abstraída,
meramente experimental e sem nenhuma hipótese imaginada. Cada vez mais
consegue abstrair a sua percepção e depois de um tempo deixa de se olhar em
qualquer espelho. Meses depois depara-se com um espelho e não se vê. A
personagem era transparente, porém contemplava-se. Não percebendo em si
uma existência central questiona assim se possuiria ou não uma alma. Após
anos a personagem consegue voltar a se enxergar em um espelho, se
reconhecer e se ver em um rosto novo. Conclui, então, que viver consiste em
uma experiência extrema e séria de afastamento de tudo que impede o
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crescimento da alma através da questão “você chegou a existir?”, colocando
em jogo o caráter de acaso da vida.
Ambas buscam nesse encontro com o espelho uma síntese, sua ipseidade,
e é nessa busca e nesse entendimento de que há uma alma a ser
encontrada/desvelada que podemos associar ao papel de uma clínica
psicológica.
A clínica psicológica tem a capacidade, como vimos anteriormente, de
produzir determinadas compreensões sobre o indivíduo que a procura, e,
sendo assim, a clínica psicológica promove determinadas formas de
espelhamento para aqueles que ali vêm a questionar ou a problematizar suas
identidades.
A clínica fenomenológica propõe um espelhamento aproximado ao
experimentado pela personagem de Guimarães Rosa, onde a ipseidade não se
apresenta dotada de uma propriedade estanque e reta. A personagem vivencia
a abertura de campos de reinvenções de si. Cabe a essa clínica psicológica
promover o desvelamento das possibilidades próprias e autênticas que o
caráter de poder-ser propicia.
O espelhamento na clínica é uma forma de compreendermos como a
ipseidade que se constitui no modo do ser-com busca nesse espaço também
uma reafirmação das orientações sedimentadas da impessoalidade, como
ocorre com a personagem de Machado de Assis. Heidegger (2009) sobre o
ser-si mesmo cotidiano e o impessoal afirma: “(...) o ser-aí enquanto
convivência cotidiana, está sob a tutela dos outros. Não é ela mesma que é, os
outros lhe tomam o ser. O arbítrio dos outros dispõe sobre as possibilidades
cotidianas de ser do ser-ai.” (p.183).
O impessoal como um existencial não está passível de ser eliminado pela
clínica, e nem é o que se deseja. O cuidado é para que não se reproduza
assim um espelhamento que reforce uma ipseidade dotada de alguma
propriedade, e que assim retira o caráter experimental da mesma. A clínica que
assim se refletir irá estar sob a predominância do impessoal, e ao tentar
escapar das indeterminações da própria existência, tomar-se-á os sentidos e
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as determinações do mundo fático essencializando-se como os entes que se
encontram no mundo.
Atualmente as demandas clínicas e a busca por terapia parte da certeza de
que é possível possuir uma identidade. Tal entendimento faz com que diversas
formas de sofrimento, por não corresponderem às orientações prescritas pelo
mundo contemporâneo, se materializem através de queixas diversas que
buscam auxílio para essa identidade “desajustada”. Há uma busca por
identidades com o psicólogo. A clínica precisa resistir assim à tentação de
legitimação dessas identidades aprisionantes. Não cabendo reajustamento,
adequação, e/ou prescrição.
O lugar da clínica se dá através da manutenção da tensão entre a demanda
ou o desejo de uma nova identidade e a negação de qualquer identidade que o
mundo prescreve. Reafirmando essencialmente o caráter de poder-ser da
ipseidade. Não é fácil falar sobre a tarefa da clínica a despeito da tensão que o
clinico também sofre. Ao tratarmos dos encontros clínicos, estamos tratando da
relação do ser-aí que é essencialmente ser-com. A forma como essa relação
se materializa, revela e desvela sentidos de mundo para todos os envolvidos
através das diversas formas de cuidado.
Deve-se levar em conta que as demais clínicas que se apoiam na
substância, seja ela a alma, o corpo ou qualquer processo biológico ou
estruturante do ser não agem de maneira equivocada, mas a clínica
fenomenológica propõe uma forma de espelhamento distinto. Propõe-se à uma
clínica que a partir de seus pressupostos básicos entende a identidade como
parte da experiência do existir do ser-aí.
A ipseidade então está intrinsecamente relacionada com o seu poder-ser na
compreensão

das

possibilidades

de

ser

que

ele

performaticamente

desempenha. A clínica fenomenológica pode e deve assim auxiliar quem a
busca na percepção e retomada desse caráter de poder-ser, através de um
espelhamento que desvele horizontes onde outras performances sejam
possíveis através da percepção das possibilidades.
“Por que o compreender conduz sempre às possibilidades, em todas as dimensões
essenciais do que nele pode ser aberto? Porque compreender tem nele mesmo a
estrutura existencial que nós chamamos de projeto (...) O compreender, enquanto
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projetar, é o modo de ser do ser-aí em que este é suas possibilidades como
possibilidades” (HEIDEGGER, 2009:205).

4 – ANÁLISE DO DISCURSO CLÍNICO

Nesse capitulo apresentaremos uma análise do discurso clínico que visa
exemplificar uma clínica fenomenológica que promova um espelhamento da
abertura de possibilidades e que mantenha o caráter experiencial da ipseidade.
Neste caso6 a cliente apresentava uma rigidez identitária muito intensa e os
encontros clínicos se dirigiram à abertura de possibilidades para além daquela
apresentada por ela, de ser e estar no mundo. Aprisionada numa única
maneira de ser junto a si mesma e aos outros, Beatriz correspondia a esta
identidade de modo eficiente. Ser sobrevivente e ser si mesma era a mesma
coisa para ela.
Nos últimos meses do ano de 2012 Beatriz (B.) por meio de contato
telefônico solicita uma entrevista psicológica. Nesse primeiro contato uma voz
jovial e bem disposta participa no agendamento do encontro.
No dia do nosso primeiro contato Beatriz chega pontualmente e logo
comenta sobre a dificuldade de encontrar o endereço – uma casa numa
pequena rua na Tijuca – mas satisfeita em ter passado por essa “dificuldade”
sem maiores comprometimentos ao nosso encontro.
Beatriz em seus quarenta e quatro (44) anos relata que busca
acompanhamento

psicológico

por

sentir

dificuldades

em

lidar

com

determinadas relações familiares e por sentir-se sozinha. Por mais de dez (10)
anos realizou terapia com outros profissionais distintos, e me relata que
acabara de terminar o vínculo com seu último psicólogo por acreditar que esse
já não se posicionava enquanto profissional, e sim como um amigo. Mas
valoriza esse profissional por tê-la auxiliado enquanto vivia o adoecimento de
seu pai e a possibilidade de morte do mesmo.

6

ANEXO 4 - Termo de consentimento livre e esclarecido.
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B7. relata já não ter mais o pai como questão central para o início desse
novo processo terapêutico, mas sim a relação que estabelece com sua irmã
mais velha (chamaremos de L.) e suas duas sobrinhas (A. e C.) que moram em
São Paulo e o sentimento de solidão que percebe em sua vida. Buscava a
terapia para ajudá-la a não se afastar da família, pois eram seus laços mais
próximos. Para Beatriz o motivo pelo qual necessita fazer psicoterapia é dada
na relação entre segurança e solidão. A segurança que a solidão traz é ao
mesmo tempo geradora de tristeza para ela. Deste modo Beatriz encontra-se
aprisionada na própria solução que buscou para cuidar de sua vida.
Com as festas de fim de ano se aproximando B. se viu obrigada a viajar
para São Paulo e passar as datas com a irmã e as sobrinhas. Dizia odiar
essas datas, e que por ela não celebraria nenhuma, especialmente o Natal.
Somando-se ao fato de desgostar das festas, B. recebe um e-mail de uma de
suas sobrinhas intitulado “alguns esclarecimentos” – lido em sessões
posteriores. Nesse e-mail sua sobrinha mais nova alerta que a forma como B.
expõe suas opiniões e conselhos a faz sentir-se invadida em sua liberdade.
Nesse

primeiro

encontro

também

é

importante

salientar

dois

comportamentos que me chamaram a atenção. B. buscou saber qual a
abordagem teórica que guiaria nossos atendimentos e demonstrou bastante
simpatia assim que foi explanado. Para além dessa aceitação e abertura para
um novo contato, B. também negocia o valor de meu serviço em nossos
encontros. Alegou sua dificuldade financeira no momento, mas fez uma
afirmação importante ao final do nosso encontro: se dizia ser muito
interessante e que ao se tornar minha cliente eu também me beneficiaria de
nossos encontros de uma maneira não financeira.
Aqui já aparece um modo de ser que vai estar presente em quase todo o
tempo da relação terapêutica e nas suas relações em geral: uma tentativa de
controle que assegura, mas afasta. Assim, também eu me senti distante de B.
com essa fala que, pelo contrário, pedia proximidade. Para que houvesse
segurança quase plena tornava-se necessário que Beatriz se mostrasse para si
mesma e para os outros através da identidade da autossuficiência. Para
7

Relata que somente estava tomando medicação para dormir receitada por um médico (Rivotril
– 1mg).
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Beatriz não era claro ainda que a aproximação afetiva implicaria em acolher os
riscos que qualquer relação traz. Buscou me convencer que nossa relação não
sofreria tais riscos, e que ambos nos beneficiaríamos. Percebe-se que para
assegurar-se da ausência dos riscos, requer uma distância que aparece em
forma de solidão.
Alguns sinais me foram passados nesse nosso primeiro encontro
presencial e reafirmados muitas vezes depois. B. me alertava para o quão
interessante ela poderia ser, e o quanto se considerava desejada e importante
por aqueles com quem convivia, inclusive seu psicólogo anterior. Da mesma
forma, apresentava sempre um choro fácil como forma de demonstrar sua
tristeza ao contar situações difíceis e frustrações. B. trazia já seus próprios
lenços.
Nos encontros seguintes B. relata a forma como vem se relacionando
com suas sobrinhas e sua irmã. Essas relações são disparadoras para relatar
mais sobre seu modo de conviver e, a princípio, sobre sua solidão. Para
exemplificar sua jornada e justificar a forma como se apresenta e vive nas
relações B. escolhe me contar histórias de superação e enfrentamento de
problemas muito difíceis em sua vida. A morte de sua mãe; o abandono afetivo
de seu pai; ser obrigada a mudar de Estado para viver com uma parte de sua
família que não conhecia; ser posta para fora do apartamento que dividia com
uma colega; entre outras diversas situações onde o abandono e a percepção
de estar só se materializavam. O tom das histórias contadas por B. era de
tristeza, mas também de satisfação e orgulho de suas superações. B. se
apresentava para mim então como “aquela que sobreviveu”. Constrói assim
uma identidade de sobrevivente que deve estar sempre atenta e pronta para
qualquer adversidade. A sobrevivente assim passa a sobrepor-se à vivente, ou
melhor, à existente. Percebe-se assim uma limitação identitária do caráter de
poder-ser da existência.
A forma como B. narra sua vida partindo sempre da superação disfarça
o tipo de desespero que vive. Claramente se percebe a sua experiência
partindo de um desespero frente à indeterminação da existência. Todo
momento em que experienciou a perda de controle B. necessitou reunir novas
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ferramentas para dar conta e “organizar” a realidade. B. não toma consciência
da sua temporalidade, mas veremos esse ponto mais adiante.
B. tinha menos de dois (02) anos de idade quando sua mãe foi
assassinada por um amante. Essa informação só me foi confidenciada após
meses de sessões, e nunca muito esclarecido ou retornado por B. Evito
assumir uma posição curiosa em nossos atendimentos, pois desde os alertas
iniciais temo estabelecer uma relação seduzida como as que B. diz ter. Não
podia me deixar levar por sua história, por seu sofrimento e suas narrativas de
vitória. Se me compadecesse de sua narrativa legitimaria e aprovaria a
identidade de sobrevivente, essencializando suas experiências e seu modo de
ser. Assumiria uma posição de espelhamento que não promoveria maior
abertura de suas possibilidades de existir. Dessa forma evitava entrar em
contato com os momentos elegidos como ápices e marcos nas histórias de B. e
buscava o processo e os sentimentos envolvidos naquela trajetória. Buscava
através de intervenções acolhedoras, ensejar que B. se aproximasse de suas
emoções.

Esses acontecimentos não muito bem esclarecidos passavam

pelas nossas sessões de maneira diferente dos demais, já que todo sofrimento
era muito bem narrado. Era como se B. não quisesse retornar a esses
sofrimentos e elegesse outros para compartilhar comigo, como por exemplo o
abandono pelo pai muitas vezes tratado por B. como algo que se deu ao longo
de sua vida. Após o falecimento de sua mãe, o pai de B. se relacionou com
diversas mulheres. Casando com uma com a qual teve mais duas filhas e um
filho. O pai não manteve a união com essa segunda esposa, e na mesma
época, quando B. tinha por volta de catorze (14) anos de idade, seu pai faz
com que ela e a irmã mais velha morem com os avós paternos em uma cidade
do Nordeste do país.
Por quase dois anos B. passou morando com os avós e a irmã no
Nordeste, sua chegada não foi planejada ou acordada entre os adultos e
denunciava mais uma das mentiras de seu pai. B. relata um carinho grande
pelo avô paterno, apesar de referir-se a ele como sendo muito rígido. Nesse
tempo foi ensinada a cuidar da casa e deveria apresentar tudo de maneira
perfeita, segundo os ensinamentos da avó. Diz conseguir retornar ao Rio de
Janeiro convencendo o pai dessa necessidade de regresso.
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Ser uma sobrevivente – e viver enquanto uma sobrevivente – faz com
que

B.

relate

uma

história

muito

ilustrativa:

em

um

curso

sobre

desenvolvimento pessoal e profissional B. foi convidada para um exercício ode
se deveria jogar uma pedra em uma sequência de números (como o formato de
brincadeira infantil amarelinha). B. calcula que pela distância do seu braço e
força que possui deveria jogar em um número próximo, assim seria mais
provável que acertasse. Efetivamente ela acerta o número planejado,
entretanto a avaliação do professor não foi o que era esperado por B. A
avaliação que recebeu era de que pouco se arriscava, que não se posicionaria
bem no mercado e que lhe faltaria determinação. B. recusou todas essas
categorias. Já possuía as suas próprias. Sabia que não iria arriscar em algo
que não tivesse certeza, mas não quer dizer que não se arrisque. Usa a
história de sua trajetória profissional como exemplo de sua ousadia e
determinação. B. apresenta assim uma fala de rigidez frente aos próprios
referenciais, onde o seu critério é o que deve ser levado em conta. Afinal quem
melhor do que ela para falar sobre suas capacidades? Não é a primeira vez
que B. apresenta essas afirmações. É a partir dessa forma rígida que o
distanciamento com as sobrinhas ocorre e assim se repetia nas mais diversas
relações. B. negava assim sua condição de ser-com, rejeita a ideia de que os
outros a entifiquem. Assumindo assim para dar conta dessa realidade um maior
aprisionamento de seu modo de ser através do desafio e do afastamento.
Cansada de trabalhar em empresas B. decide que iria abrir seu próprio
negócio: uma empresa de produção de eventos. Trabalhando em sua casa e
de maneira autônoma B. deixa de pagar alguns meses de aluguel para
construir os primeiros passos de seu empreendimento, hoje com mais de 10
anos. Esse início da nova carreira se apresentou frente às diversas falas de
desencorajamento. Ainda assim B. acreditou em seu plano. Por essas razões a
análise de que pouco se arriscava não lhe agradou. B. não arrisca para perder,
não ousa sem medir ou avaliar suas possibilidades. O risco é possível, mas
deve ser controlado o máximo possível para que não ocorram perdas.
Percebe-se em B. a necessidade de se mostrar autossuficiente e segura
e o quanto é intensa a forma que escolhia lidar com seu medo do futuro. A
necessidade de controlar seu destino com as próprias mãos levava B. a se
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apresentar paradoxalmente no desespero da temporalidade. Há a experiência
que se apresenta pela via do temor, mas a fala que se apresentava era pela via
do desafio. Desafio potente, afirmativo, sólido que refletia o quanto ela se
mantinha colada à essa identidade autossuficiente.
Ser essa pessoa (sobrevivente, empreendedora, independente) fazia
com que B. expressasse uma série de noções de verdade de como as pessoas
e o mundo deveriam ser. Reconhecia-se como uma pessoa que gostava de
ajudar e era procurada pelos amigos e pela família como aquela que “sabe dar
conselhos”. B. assumiu tanto essa função que não precisava ser nem
requisitada para proferir seus conselhos.
“Alguns esclarecimentos” (email enviado pela sobrinha) chegam então
para B. representando o “não”. Não. Não é tão bem-vindo assim no seu ponto
de vista. Nem todo mundo o quer ou concorda com suas colocações. O seu
modo de viver não é o desejado. B. se percebe então num conflito e embate
que causa muito sofrimento. Uma sobrinha que não reconhece o seu interesse
e experiência de vida, conjuntamente com uma irmã omissa como mediadora
das desavenças se chocam com o medo da solidão e afastamento dos laços
familiares mais próximos que tem. Entram em conflito assim falas referentes a
rigidez que tem de seus ideais e sobre o mundo e o medo da solidão. Mas
nessa negociação não há a possibilidade de abdicar do que lhe é mais próprio
– seu entendimento do mundo. Abandonar isso é abandonar a si. Abandonar
essa compreensão de si e a luta para se manter a coerência. Isso não estava
em jogo para ela.
B. já apresentava antes desse incidente uma relação de afastamento
dessa parte da família, por ficar constrangida de se perceber avançando em
uma vida profissional e economicamente falando e sua irmã não. Assim
escondia alguns pertences ou omitia detalhes ou historias quando em contato.
Apesar disso mantinha um contato quase diário com a irmã e sobrinhas por
meio de telefonemas.
Ao discutirmos mais sobre a forma como se coloca em suas relações B.
começa a trazer mais sobre o sentimento de solidão. A ausência de um grupo
de amigos do qual fizesse parte ou de qualquer relação afetiva mais intima no
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seu dia a dia evidenciavam uma rigidez em lidar com o outro e uma dificuldade
em tolerar algumas falhas ou cobranças nessas relações. B. não conseguia
suportar expectativas frustradas.
O desespero dos necessários8 se apresentava na sua relação com as
amizades. B. desconhecia as possibilidades diversas de se relacionar, e criava
categorias para cada interação. Fazendo assim, B. não passava por riscos de
abandono, rejeição ou qualquer outro risco que todos estamos sujeitos quando
estamos em relação.
B. não é avessa a interação social ou relações afetivas – sua dificuldade
se apresentava na maneira como vivia essas relações. Até hoje B. fala de um
grupo de amigos que desenvolveu em um grupo de exercícios. Um grupo ao
qual pertence e que eventualmente marca alguns encontros, mas não mais
como no momento em que se constituiu. B. não relata sofrimento com o fim de
seus grupos, muito pelo contrário; em geral estabelece antecipadamente o fim
deles. A forma como percebe as relações e inclusive o que as tornam difíceis
para si é a utilidade de cada uma.
B. relata com impaciência a falta de percepção das pessoas para a sua
não disponibilidade. Seja para um evento, planos, amizade, trabalho ou
qualquer relação de compartilhamento que não queira realizar. Para B. é muito
simples o desvencilhar-se de “compromissos modernos”. Não se sente
devendo ou que necessite realizar algo pelo outro se não há algo que ela
possa usufruir em troca. Amizades são avaliadas pela capacidade de
desenvolver um assunto e compartilhar interesses que interessem à B.. Esse
movimento ilustra a maneira essencializada que B. toma as existências. Por
não se perceber limitando as próprias possibilidades de existir, toma como
encerradas em suas categorias, todas as demais pessoas por um processo de
espelhamento de seu modo de ser.
Em meados do primeiro semestre de 2013 B. vive o falecimento de sua
madrasta (chamaremos de C.) que estava em condições frágeis de saúde e
vem a óbito em um hospital público do Rio de Janeiro após ser internada e
8

No desespero do necessário há uma carência de possível. O ser-aí que se apresenta com essa carência
se perde no necessário. Não há lugar para arriscar as possibilidades da existência. Como exemplo temos
o fatalista, que nega sua liberdade ao determinar que tudo é o que era para ser. (FEIJOO, 2010:63).
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sofrer a queda de uma maca. Vem à tona em B. o seu incessante desejo por
justiça e busca pelo caráter de humanidade nos sujeitos a sua volta.
B. passa os próximos meses envolvida em conflitos familiares e em idas
e vindas aos hospitais, delegacias, advogados, etc. Buscava de todo modo
alguma responsabilização por essa trágica perda. B. não compreendia como os
outros familiares não sentiam como ela. Como não se indignavam?
Nesse período passamos por diversas manifestações políticas em nosso
país, e junto aos movimentos B. se identificou com a voz da massa, com a
indignação coletiva, uma revolta que a movia em sua causa individual. B.
queria que alguém pagasse por essa falta de cuidado que retirou sua madrasta
de seu mundo. Ela participou de programas de TV, escreveu para rádios e
outras mídias (materiais que me foram encaminhados por e-mail para minha
apreciação).
A cada movimento e a cada busca por parceria em sua luta, B. se
frustrava com a falta de humanidade e compaixão. B. buscou amigas budistas,
advogados e similares – todos para que em suas especialidades lhe pudessem
ajudar. Sem as respostas esperadas B. fica cada vez mais distante das
relações – com os outros e consigo.
O sentimento da perda de controle era muito grande. Havia a
necessidade de que tomasse as rédeas do mundo e determinasse o futuro. Se
perceber vulnerável foi uma dura realidade para B.. Mesmo que não tivesse
controle da situação, a ideia de que um erro foi cometido aparecia em sua fala,
e a necessidade de compensação devia ser imediata. Não aceitava assim os
limites da própria existência. Esse erro por hora se manifestava como uma
falha própria, mas em sua maioria deslocada para terceiros.
A indignação e a perseguição por justiça não ficou muito tempo sem
rosto. B. sabia quem deveria pagar. O companheiro da madrasta (chamaremos
de Z.) aparece como alvo de sua busca. Z. vacilou em seus cuidados, não
esteve presente no momento, se contradisse, agiu de maneira suspeita,
diversos indícios apontavam inclusive para algo premeditado. B. envolveu-se
numa pequena guerra contra Z.. Tudo fazia sentido. Naquele momento tudo
ficava claro. Z. devia pagar.
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Essa perseguição teve início no velório de sua madrasta. B. foi
confrontada por sua família, que lhe dizem que nunca confiaram em Z..
Obviamente ele tinha outros interesses e estava se beneficiando da morte,
pensavam. A diferença de idade, e Z. ser mais novo, era o principal indício.
Essa denúncia foi o suficiente para despertar esse sentimento justiceiro
descrito anteriormente. Não só pela morte B. se motivou, mas a possibilidade
de ter sido enganada, ou ser vista como ingênua, marcaram muito as suas
emoções nesse período. Sendo tão auto referida, a denúncia de sua falha
abala o projeto de si. Suas falas traziam a dor dessa acusação e a raiva da
falha. Como poderia ser ela a única que não desconfiou? Sua identidade
autossuficiente não permitia a falha no juízo, pois implicaria em uma
vulnerabilidade perigosa. Não se pode ser só e vulnerável.
A mescla entre essas duas emoções complicava o nosso processo
terapêutico e a separação entre as duas motivações se fazia necessária para
uma melhor elaboração do que estava passando. De um lado a luta por justiça
e a reparação da falha, do outro o sentimento de perda e luto pelo ente
querido. Visando dar um lugar para este sofrimento, sugeri uma atividade a
qual ela conseguiu se envolver, com muito choro.Em um modelo de carta foi
convidada a escrever o que gostaria de dizer para essa pessoa que buscava
tanto honrar. B. escreve uma carta em que não somente se despede, mas
atualiza questões de sua infância. Dizendo entender as vezes em que C.
marcou verbalmente ser madrasta e não mãe. B. escreveu que a aceitava
mesmo com as falhas. Com esta atividade não se buscava o esgotamento do
sofrimento de perda, mas favorecer um outro olhar para a relação com a
madrasta sem a fuga para encontrar culpados.
B. estava nesse momento a cada semana mais afastada de seus
familiares. Os três filhos de C. não conseguiam se organizar para a resolução
das pendências legais. B. toma a frente dessas negociações, inclusive com
uma procuração do irmão que reside em outra cidade. A busca por alianças e
alguém que acompanhasse sua jornada foi em vão. B. a cada encontro me
apresentava uma nova decepção, uma nova fala ou personagem que poderia
ter colaborado. Algumas vezes encontrava um delegado ou advogado que
simpatizava com sua história, outros afirmavam que seus argumentos não
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provavam nada. Ao mesmo tempo a irmã L. e as sobrinhas já verbalizavam que
não queriam mais ter notícias relacionadas ao caso, e que, na opinião delas, B.
deveria abandonar a luta.
Sem o apoio da família e com a desunião dos irmãos em prol de honrar
a memória de uma mãe, B. percebe que nem as manifestações populares eram
mais as mesmas. Conforme nos encontrávamos B. se queixava mais de o caso
não dar sequência, mas já era possível perceber que distanciava o afeto.
O “não conseguir” e a falta de apoio foram exemplos úteis para
evidenciar a maneira como B. vinha se relacionando com o mundo. B. buscava
nas relações sempre algo prático e de uso9 imediato para atingir o seu objetivo.
Da mesma maneira, percebia que ao entrar em contato com os manifestantes –
aos quais ajudava com comida, água e orientações estratégicas – esses
também não a escutavam ou valorizavam sua sabedoria. Nesse momento B. já
não se importava tanto se estava sendo escutada ou levada em consideração.
Percebia nesses jovens manifestantes uma luta já sem sentido. Durante esse
momento histórico sua própria luta foi também perdendo seus sentidos. Notou
que as falas de seus familiares denunciavam uma não-aceitação dos próprios
limites e que mais uma vez retornava a tentativa de impor seus referenciais aos
outros e ao mundo. Por mais que se esforçasse em manter o controle das
situações adversas, este momento de sua vida evidenciou que não há a
possibilidade de se gerir sobre tudo. A rigidez das certezas e a crença num
mundo justo se dissolviam a partir da relação de possibilidades que o mundo
apresentava para B. Já não era mais possível negar ou não olhar para sua
vulnerabilidade, e ainda mais para sua solidão.
B. ao participar de uma festa de família, onde encontrou com o pai e
alguns dos irmãos, foi alertada de que não deveria trazer o sofrimento de sua
luta e a morte da madrasta para o encontro. Surpresa com essa fala B. se
sente muito ofendida e desrespeitada, mas não age contra essa fala. Não era a
primeira vez que escutava esse pedido, e já havia percebido que com estes
9

SÁ; MATTAR; RODRIGUES (2007) apontam que em uma relação que se estabelece através
do domínio e do controle do mundo produz um ocultamento da relação do ser-com. Sensação
essa experimentada como solidão. Ao precisar do outro, busca-o enquanto “algo” para que
assim reduza o sentimento de solidão. O outro é objetificado para atender as necessidades do
sujeito.
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não poderia contar. Entretanto é seu pai que traz o assunto para a festa, mas
de uma maneira completamente inesperada. A fala do pai é de orgulho pela
dedicação de B. Um agradecimento e um elogio por sua batalha, apesar das
dificuldades. A partir deste momento, B. não se entristece mais, fica satisfeita
com o reconhecimento. Falas como essas são muito importantes para B.,
mesmo que sejam reafirmações dos conceitos que tem de si de maneira
estanque, mas a afirmação dos outros de seu atributo é necessária. Finalmente
alguém a reconhece e assim dá lugar para todo o sofrimento que ela passou. O
pai valida assim a identidade autossuficiente, guerreira e determinada, que a
despeito de qualquer sofrimento não abre mão de seus objetivos. B. sai
fortalecida com esse elogio e assim também evidencia o quanto as identidades
devem ser positivadas para terem sentido. Esse é o risco que uma clínica
pautada em um espelhamento que reforce as orientações sedimentadas do
mundo, pois tomam a ipseidade como dotada de alguma hipostasia. Dessa
forma acaba-se substituindo alguns papéis afetivos importantes e torna a
relação terapêutica baseada em expectativas que o/a cliente deva alcançar
para agradar o/a terapeuta.
Nossos encontros passam a esvaziar-se desse tema, a história e a luta
vão cessando e dando lugar para uma busca e um olhar para si. B. após
alguns últimos encontros com alguns delegados e advogados, prestar
depoimento sobre a acusação que realizou contra Z., recolhe todo o material
dessa etapa e numa pasta entrega para uma das irmãs, filha de C..
B. estava agora em busca de novas ocupações. Algo que a levasse para
mais próxima de si. Essa busca surge com um antigo e já verbalizado desejo
de cursar um ensino superior. A questão ficava em qual curso seria. B. listava
uma série de interesses e cursos que lhe atraiam, mas existia um impedimento
que se apresentava sob a forma de seu emprego atual. Sua própria empresa.
Ou ela mesma. O emprego, a empresa e B. são representadas não como
partes, mas uma unidade representada em B, e somente nela. Alguns convites
ou planos de amigos para trabalhos conjuntos ou parcerias em alguns projetos
sempre são negados. B. não se interessa e não deseja partilhar seu trabalho,
ou até mesmo realizar um trabalho diferente. Como escolher uma nova carreira
ou formação então? A questão que se impunha para a psicoterapia era a falta
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de sentido para viver. Para onde B. se dirigiria? Partindo-se do entendimento
de que o ser-aí não se constituí a priori por nenhuma essência positiva, B.
precisa incumbir-se de escolher quem ela queria ser. A identidade de justiceira
já não a satisfazia mais, não encontrava mais pares no mundo. O
esvaziamento no qual B. se sentia, era interpretado por ela como sendo a falta
de realização de um sonho profissional.
B. em determinado momento considerou cursos que não somariam a
sua atuação profissional presente, mas esses planos nunca foram muito
levados a sério, pois exigiriam uma dedicação a algo que não era em prol de
como se reconhecia e constituía. Cursos como o de ciências sociais apareciam
mais como uma forma de afirmação de seus interesses e identidade política do
que uma real possibilidade. B. necessitava também com esses cursos afirmar
algo sobre si. Reafirmar uma identidade profissional e pessoal. B. quer mais
que um ensino superior nesse momento, quer ser reconhecida no que mais
valoriza em si, sua inteligência.
As sessões passam a ser tomadas por uma maior análise da relação
profissional de B. com seus clientes, e a forma como estabelece determinados
vínculos. Retomamos diversos impasses que haviam se apresentado ao longo
de nossos encontros e situações conflituosas geradas a partir desses.
B. por identificar a própria empresa como sendo parte de si, fazia com
que não lidasse bem com críticas, pois as tomava de modo dirigido para si
mesma. Qualquer elogio ou positivação era recebida com muito apreço e
considerado como um sucesso pessoal. Já as críticas, negações e
rompimentos contratuais eram recebidos e mediados somente pelas emoções
de raiva, frustração e tristeza. B. não percebia que se relacionava com seus
clientes de modo pessoal, e não profissional. A separação se fazia necessária
pois B. não vislumbrava essa fusão. Ao trabalhar sozinha e em sua própria
casa B. atualiza na sua atitude profissional seu modo de ser em família e
amigos. Relações que fazem com que se distancie cada vez mais de seu
trabalho e sua empresa estagne. Apresentava um aprisionamento na
identidade empresária, onde a única possibilidade de comunicação e de
envolvimento se dava na linguagem que usava nas empresas. Tal
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aprisionamento fazia com que as relações ficassem desequilibradas, pois
buscava-se o afeto na relação profissional e mantinha a postura profissional
nas relações de afeto.
Busco junto à B. recriar as possibilidades de ação que poderia tomar em
seus conflitos. B. passa a reavaliar por mais tempo determinadas respostas e
reações que lhe eram muito comuns. Percebe que a dificuldade residia nesse
distanciamento do afeto. Onde determinadas atitudes e decisões empresariais
por parte de seus clientes não eram uma resposta ao seu modo de ser, mas
parte de uma relação profissional e do mercado.
B. passa a buscar cursos onde a relação com sua atual profissão possa
ser harmoniosa e enriquecedora. Dedico alguns de nossos encontros a
orientação de que B. pesquise sobre alguns desses cursos, entre em contato
com profissionais desses cursos que se interessa, e busque informação nas
universidades que os oferecem. O objetivo é realizar com B. uma maior
aproximação e apropriação dessa escolha profissional, identificando quais os
fatores que a fariam optar por um curso e por outro. Além de perceber também
seu investimento e disposição nessas pesquisas.
B. realiza todos os passos, e aos poucos vai limitando suas opções.
Seus critérios para a escolha apresentavam mais a urgência de se começar o
curso no princípio de 2014, a relação do curso com sua atividade profissional, a
qualidade da universidade e sua disponibilidade financeira.
Próximo ao final do ano de 2013 B. é aprovada no vestibular e dará
início ao curso de Relações Internacionais. Muito satisfeita com sua aprovação
e com a universidade que escolheu, B. inicia o processo de desligamento de
nossos encontros. Para B. não será possível financeiramente manter ambos os
compromissos, universidade e psicoterapia. Com isso, planejamos nossos
últimos encontros.
Realizo com B. um trabalho de três sessões, onde trabalhamos o
desenvolvimento de nossos encontros e de sua história. Através de recortes de
figuras e palavras em revistas – escolhidos aleatoriamente por B. – pedi para
que ela montasse três cartazes que remeteriam ao início, meio e fim da
psicoterapia.
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B. como desde o início de nossos encontros se apresentou uma pessoa
muito voltada para suas histórias de sofrimento e superações não executou
essa atividade de maneira diferente. Seu cartaz refletindo o princípio de nossos
encontros apresentavam considerável maior número de figuras e palavras do
que os demais, além de palavras escritas a caneta por ela mesma.
B. retratou inclusive histórias recentes - como a morte da madrasta como algo do princípio da terapia, evidenciando que o processo psicoterápico
não se dá numa linearidade e resolução de conflitos numa linha do tempo, mas
num processo de apropriação das próprias experiências sejam elas recentes
ou não. B. percebia naquele evento uma relação com um modo de ser similar
ao que apresentava em nossos primeiros encontros. Nesse cartaz se
apresentava a angustia, a solidão, a necessidade de dar conta de muitas
atividades, a tristeza e a força que advinha disso tudo. O desespero do
temporal que se caracteriza como aquele que se toma como sendo refém das
circunstâncias e fica evidente quando B. descreve seus sofrimentos. Essa
forma como experiencia suas relações também faz com que se determine e
aprisione em uma identidade estanque. As suas falas apareciam carregadas de
tentativas de controle e rigidez em seus critérios. Nesses momentos o
questionamento sobre

a motivação

dos critérios de julgamento das

circunstancias, era o caminho de abertura para outras possibilidades de olhar
para aquela situação. A tentativa era a de perceber de qual ponto de vista
Beatriz partia para julgar e agir.
Em seu segundo cartaz, referindo ao meio da terapia, B. pouco utilizou
de recortes, o que a levou a escrever palavras para preencher mais o espaço.
Palavras que remetiam mais aos sentimentos de união e de que o esforço e a
luta são recompensados. Em seus recortes foram explicitados que o erro e a
falha são comuns aos humanos, e que diversas possibilidades existem para
nos conectar com o mundo. B. retrata nesse cartaz seus momentos de maior
abertura e apropriação do modo de ser que lhe é próprio. Mesmo que de forma
restrita em figuras é ali que consegue perceber que não precisa se determinar
a priori. Percebe-se uma avaliação da terapia pela tentativa de superação dos
sofrimentos decorrentes de um compromisso muito rígido consigo. Sendo
assim Beatriz percebe que a psicoterapia lhe permitiu flexibilizar a maneira de
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ver a si mesma. Pode agora também estar junto aos outros de modo mais
frágil, onde a falha também é possível.
No último cartaz, referido ao fim do nosso processo, B. elege figuras que
representam a sua necessidade de se envolver mais no mundo. Apresenta
além da necessidade de se aproximar de si, de Deus e de alguma religião,
Terra (como conexão com a natureza), e o conhecimento. Novas perspectivas
e um florescer são anunciados.
É interessante apresentar essa atividade de forma mais detalhada não
por seu caráter lúdico ou por mera curiosidade. Muito menos por se tratar de
uma representação exata do processo terapêutico. É interessante perceber
como quando solicitada a reviver o processo psicoterápico B. utiliza de recortes
e escrita para reafirmar sua história. Se desconstruir e reconstruir. Apresenta
seu modo de ser mais comum: a sobrevivente autossuficiente. Dessa vez com
um olhar diferente, uma tonalidade afetiva distinta. Não mais a história é
descrita em suas perdas e limitações, mas em sua vitória em se desvencilhar
dela. B. retrata seu caminho para habitar um mundo de possibilidades, a
necessidade de se permitir falhar e flexibilizar seu olhar. Perceber as inúmeras
possibilidades que o mundo nos oferece. Só assim consegue separar suas
lutas e sofrimentos de sua identidade, não necessitando mais se reconhecer
somente a partir delas. Não sendo mais aquilo pelo que se luta, mas aquela
que pelo que escolhe lutar.
Mesmo tendo fechado o processo psicoterápico nesse momento
percebe-se com o último cartaz uma necessidade de conexão maior com algo.
Ainda faltava para Beatriz olhar para o modo precário que estabelece suas
relações com os outros e adentrar mais na sua experiência de solidão.
Nos despedimos em meados de dezembro, mas nossa história não
termina nesse fim. Em Março de 2014 recebo um e-mail de B. intitulado “Viver
é preciso, fazer terapia também :)” onde ela narra um pouco sobre a sua
relação com a faculdade e seus planos já para o fim do curso. Solicita retornar
aos atendimentos em encontros quinzenais, de forma que não comprometa seu
orçamento. Entre essas, outra informação é relevante: B. diz ainda fazer parte
do rótulo e da identidade de ansiosa. Mas diz que na prateleira que se encontra
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agora está muito mais colorida. Uma ansiedade muito mais feliz, e a
necessidade que tem de compartilhar comigo a felicidade que vem vivendo.
Retomamos nossos encontros dessa maneira então em meu consultório
em Niterói. B. se apresentou logo de início e nos primeiros encontros com sua
melhor disposição, como em seus melhores dias. Um bom humor e ausência
de lamentações que a mobilizassem muito. Parecia mesmo que B. queria era
compartilhar comigo seu momento de felicidade. Teria eu me tornado para ela
mais um amigo? Buscava em sua fala desvendar algum sentido, ou significar
eu mesmo, oculto. Onde estava aquela mulher que tanto sofria?
B. se apresentou de maneira diferente para mim, sua queixa não era
mais sobre as lutas que travava, mas sim sobre a falta de um sonho com o qual
sonhar. Estava se sentindo carente de mudanças e motivação. Percebia a
rotina, não com desprazer, mas sem excitação. Ao final do semestre realiza
uma fala de alivio por finalmente ter encerrado esse período e ter sido
aprovada em todas as disciplinas. Mas logo se contradiz ao perceber que de
nada valia esse alívio, já que não havia sido assim tão difícil e custoso.
Tomada pelo hábito da queixa e da dificuldade B. repetiu de maneira
automática sua relação com o fim de um processo. Ao perceber seu
automatismo se questiona se sabe ou não diferenciar felicidade de satisfação.
A denúncia foi feita. B. não poderia mais realizar falas que maximizassem o
sofrimento. Não iria mais se reconhecer nesse lugar. A sua nova identidade
não pode comportar falas desse tipo. Esforça-se então para habitar onde as
tentativas de controle não lhe são exaustivas, mas sim potentes. Percebe-se
assim que houve uma clara tentativa de sustentar e se apropriar do seu caráter
de poder-ser, questionando os próprios comportamentos automatizados e
sedimentados e libertando-se de identidades aprisionantes.
Não iniciou o curso de Relações Internacionais por não formar turma,
mas elegeu o curso de técnico em marketing como substituição e já planeja
sua pós-graduação em comunicação. O curso lhe traz enorme satisfação e
reflexão sobre sua atividade profissional, mas reflete nas aulas seu modo
independente de se relacionar. B. apresenta dificuldades em realizar trabalhos
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de grupo e se incomoda com a falta de interesse de alguns colegas que
dispersam a aula.
Após cinco meses de retomado nossos encontros, ao focar na falta dos
sonhos, trabalhamos durante duas sessões o texto História dos desejos10 que
emocionou muito B..O texto fala da necessidade de todos nós olharmos para
os sonhos mortos a fim de torná-los adubo para os sonhos que virão. O texto
mostra o movimento contínuo da vida. Neste momento sento-me ao lado de B.
e ao ouvi-la ler o texto, surge uma atmosfera de confiança e proximidade nunca
antes experienciado por nós. Este clima a remeteu às suas histórias de medo e
abandono. São sonhos de proteção e amparo que B. mantinha em segredo.
Assim, ela relata a experiência de um aborto que só havia mencionado uma
vez, mas de uma maneira muito rápida. Possibilitou uma maior aproximação do
que realmente estava sentindo, ou do que não estava conseguindo perceber.
B. pode assim falar mais de seus medos de falhar, e como o não olhar para
isto, muitas das vezes, aparece a partir da antecipação da frustração.
B. se reconhece enquanto ansiosa, necessitando controlar e prever
todas as situações. Muito boa em conselhos e experiências B. na verdade
reflete através de suas falas para o outro, a determinação e o controle que
exerce tanto esforço para manter sobre o mundo.
B. refere sua análise final e essa etapa do texto à sua relação com seu
trabalho e sua empresa. Negava até então a necessidade de renovação,
atualização, entre outras palavras utilizadas em sua universidade para
representar um novo movimento. B. diz ter negado até então. Partindo de
nosso encontro e leitura do texto passou a perceber o quanto deveria se
relacionar de uma outra forma com sua empresa. Talvez a renovação não seja
algo tão ruim assim.
Essas reflexões possibilitaram acessar onde a carência de B. se
mostrava mais intensa. A falta de interioridade. Apesar de investir nos
encontros terapêuticos ao lidar com o estar só e com a imprevisibilidade do
mundo B. se tornava rígida. Evitava o contato com o que lhe assusta tanto: o

10

POMPEIA, J.A. Na presença do sentido: Uma aproximação fenomenológica a questões
existenciais básicas. São Paulo: EDUC; Paulus, 2004.
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futuro incerto. Com esta leitura B. pôde perceber que mesmo com os sonhos
mortos – vítimas de um mundo que não se pode controlar – há a possibilidade
de vida. Seus sonhos não podem existir em um mundo real já que o projeto
que tem de si não é compatível com o que o mundo oferece. As idealizações e
o medo da falha falam mais alto.
Beatriz passa a cada sessão seguinte a tratar mais sobre a sua relação
com os outros. Um olhar mais atento para o seu modo de ser-com se
apresenta em uma maior aproximação das relações que estabelece. Segue
explorando seu campo de possibilidades, promovido por um processo de
espelhamento que auxilia nessa revelação. B. já não quer mais como diz “vestir
a mesma roupa”. Enxerga as possibilidades de outros comportamentos e
experimenta novas formas de ser. Longe de buscar um final feliz, esse caso
buscou narrar um processo de ampliação de abertura, onde as identidades
construídas ao longo da vida de B. impediam uma experiência mais livre de sua
ipseidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível perceber a partir de nossa reflexão teórica anterior que o
modo do espelhamento que se deu foi o que possibilita um descerra-se para a
possibilidade de outras performances evitando ao máximo uma manutenção do
engessamento identitário.
Há a necessidade constante de questionarmos a forma como a
constância identitária se atualiza e ressurge na clínica psicológica através do
retorno a uma identidade perdida ou tentativa de manutenção da mesma. Tanto
buscar quem um dia se foi, ou o medo de se perder faz com que se pene na
identidade como algo constante. Essa forma de pensar é um refúgio para as
formas de espelhamento que visa a consolidação da ipseidade como algo da
ordem do identitário.

49

Ao retomarmos alguns pontos da filosofia de Martin Heidegger e
propormos a analogia com a ideia de espelhamento, refletimos sobre uma
clínica que amplie a capacidade performática da ipseidade.
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ANEXO 2
O Espelho, de Machado de Assis
Fonte:
ASSIS, Machado de. Obra Completa. Rio de Janeiro : Nova Aguilar 1994. v. II.

O espelho
Esboço de uma nova teoria da alma humana

Quatro ou cinco cavalheiros debatiam, uma noite, várias questões de alta
transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração
aos espíritos. A casa ficava no morro de Santa Teresa, a sala era pequena,
alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de
fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu, em que as
estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada,
estavam os nossos quatro ou cinco investigadores de coisas metafísicas,
resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo.
Por que quatro ou cinco? Rigorosamente eram quatro os que falavam; mas,
além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando,
cochilando, cuja espórtula no debate não passava de um ou outro resmungo de
aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre
quarenta e cinqüenta anos, era provinciano, capitalista, inteligente, não sem
instrução, e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca; e defendiase da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida
do instinto batalhador, que jaz no homem, como uma herança bestial; e
acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada, e, aliás,
eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse esta mesma resposta
naquela noite, contestou-lha um dos presentes, e desafiou-o a demonstrar o
que dizia, se era capaz. Jacobina (assim se chamava ele) refletiu um instante,
e respondeu:
- Pensando bem, talvez o senhor tenha razão.
Vai senão quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da
palavra, e não dois ou três minutos, mas trinta ou quarenta. A conversa, em
seus meandros, veio a cair na
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natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os quatro amigos. Cada
cabeça, cada sentença; não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se
difícil, senão impossível, pela multiplicidade das questões que se deduziram do
tronco principal e um pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos
argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião, - uma conjetura, ao
menos.
- Nem conjetura, nem opinião, redargüiu ele; uma ou outra pode dar lugar a
dissentimento, e, como sabem, eu não discuto. Mas, se querem ouvir-me
calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais
clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não
há uma só alma, há duas...
- Duas?
- Nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo:
uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para entro...
Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo; não
admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma
exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um
objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de
camisa é a alma exterior de uma pessoa; - e assim também a polca, o
voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor,
etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a
primeira; as duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma
laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da
existência; e casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da
existência inteira. Shylock, por exemplo. A alma exterior aquele judeu eram os
seus ducados; perdê-los equivalia a morrer. "Nunca mais verei o meu ouro, diz
ele a Tubal; é um punhal que me enterras no coração." Vejam bem esta frase;
a perda dos ducados, alma exterior, era a morte para ele. Agora, é preciso
saber que a alma exterior não é sempre a mesma...
- Não?
- Não, senhor; muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas
absorventes, como a pátria, com a qual disse o Camões que morria, e o poder,
que foi a alma exterior de César e de Cromwell. São almas enérgicas e
exclusivas; mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há
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cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um
chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade,
suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, - na verdade,
gentilíssima, - que muda de alma exterior cinco, seis vezes por ano. Durante a
estação lírica é a ópera; cessando a estação, a alma exterior substitui-se por
outra: um concerto, um baile do Cassino, a rua do Ouvidor, Petrópolis...
- Perdão; essa senhora quem é?
- Essa senhora é parenta do diabo, e tem o mesmo nome; chama-se Legião...
E assim outros mais casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas.
Não as relato, porque iria longe; restrinjo-me ao episódio de que lhes falei. Um
episódio dos meus vinte e cinco anos...
Os quatro companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a
controvérsia. Santa curiosidade! tu não és só a alma da civilização, és também
o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da
mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar
morto; todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto,
recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração:
- Tinha vinte e cinco anos, era pobre, e acabava de ser nomeado alferes da
Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isto foi em nossa casa.
Minha mãe ficou tão orgulhosa! tão contente! Chamava-me o seu alferes.
Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve
alguns despeitados; choro e ranger de dentes, como na Escritura; e o motivo
não foi outro senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam.
Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita: nasceu
da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes, que se davam comigo, e
passaram a olhar-me de revés, durante algum tempo. Em compensação, tive
muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação; e a prova é que todo
o fardamento me foi dado por amigos... Vai então uma das minhas tias, D.
Marcolina, viúva do Capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num
sítio escuso e solitário, desejou ver-me, e pediu que fosse ter com ela e
levasse a farda. Fui, acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou à vila,
porque a tia Marcolina, apenas me pilhou no sítio, escreveu a minha mãe
dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos. E abraçava-me!
Chamava-me também o seu alferes. Achava-me um rapagão bonito. Como era
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um tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse
de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me
pusesse o pé adiante. E sempre alferes; era alferes para cá, alferes para lá,
alferes a toda a hora. Eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes;
e ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o "senhor alferes". Um
cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de
outra maneira. Era o "senhor alferes", não por gracejo, mas a sério, e à vista
dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu
o melhor lugar, e era o primeiro servido. Não imaginam. Se lhes disser que o
entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um
grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja
mobília era modesta e simples... Era um espelho que lhe dera a madrinha, e
que esta herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas vindas em 1808
com a corte de D. João VI. Não sei o que havia nisso de verdade; era a
tradição. O espelho estava naturalmente muito velho; mas via-se-lhe ainda o
ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos
superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do
artista. Tudo velho, mas bom...
- Espelho grande?
- Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na
sala; era a melhor peça da casa. Mas não houve forças que a demovessem do
propósito; respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e
finalmente que o "senhor alferes" merecia muito mais. O certo é que todas
essas coisas,

carinhos, atenções,

obséquios,

fizeram em mim uma

transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou.
Imaginam, creio eu?
- Não.
- O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas
equilibraram-se; mas não tardou que a primitiva cedesse à outra; ficou-me uma
parte mínima de humanidade.
Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os
olhos das moças, mudou de natureza, e passou a ser a cortesia e os rapapés
da casa, tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A
única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o
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exercício da patente; a outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes
acreditar, não?
- Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes.
- Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos: os fatos são tudo. A
melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada; e, se bem me
lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos
fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se
obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as
alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão
apática ou um sorriso de favor. No fim de três semanas, era outro, totalmente
outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma
notícia grave; uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a
cinco léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho! adeus, alferes! Era mãe
extremosa, armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela, e a
mim que tomasse conta do sítio. Creio que, se não fosse a aflição, disporia o
contrário; deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os
poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande
opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de quatro paredes de um
cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se
reduzia; estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a
dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa, e a consciência mais
débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de
certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica
interrompida. Notei mesmo, naquela noite, que eles redobravam de respeito, de
alegria, de protestos. Nhô alferes, de minuto a minuto; nhô alferes é muito
bonito; nhô alferes há de ser coronel; nhô alferes há de casar com moça bonita,
filha de general; um concerto de louvores e profecias, que me deixou extático.
Ah ! pérfidos! mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados.
- Matá-lo?
- Antes assim fosse.
- Coisa pior?
- Ouçam-me. Na manhã seguinte achei-me só. Os velhacos, seduzidos por
outros, ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite; e assim
fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre quatro paredes, diante do
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terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa
toda, a senzala, tudo; ninguém, um molequinho que fosse. Galos e galinhas
tão-somente, um par de mulas, que filosofavam a vida, sacudindo as moscas, e
três bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos. Nenhum ente
humano. Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? era pior. Não por
medo; juro-lhes que não tinha medo; era um pouco atrevidinho, tanto que não
senti nada, durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado
à tia Marcolina; fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter
com ela, para lhe dar a triste notícia, ou ficar tomando conta da casa. Adotei o
segundo alvitre, para não desamparar a casa, e porque, se a minha prima
enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio
nenhum; finalmente, esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse naquele dia
ou no outro, visto que tinha saído havia já trinta e seis horas. Mas a manhã
passou sem vestígio dele; à tarde comecei a sentir a sensação como de
pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa, e não tivesse consciência
da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro,
nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes.
Nunca os dias foram mais compridos, nunca o sol abrasou a terra com uma
obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio
da sala, cuja pêndula tic-tac, tic-tac, feria-me a alma interior, como um piparote
contínuo da eternidade. Quando, muitos anos depois, li uma poesia americana,
creio que de Longfellow, e topei este famoso estribilho: Never, for ever! - For
ever, never! confesso-lhes que tive um calafrio: recordei-me daqueles dias
medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina: - Never,
for ever!- For ever, never! Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do
abismo, um cochicho do nada. E então de noite! Não que a noite fosse mais
silenciosa. O silêncio era o mesmo que de dia. Mas a noite era a sombra, era a
solidão ainda mais estreita, ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém, nas salas,
na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma... Riemse?
- Sim, parece que tinha um pouco de medo.
- Oh! fora bom se eu pudesse ter medo! Viveria. Mas o característico daquela
situação é que eu nem sequer podia ter medo, isto é, o medo vulgarmente
entendido. Tinha uma sensação inexplicável. Era como um defunto andando,

58

um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo, era outra coisa. O sono davame alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra. Acho
que posso explicar assim esse fenômeno: - o sono, eliminando a necessidade
de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me
orgulhosamente, no meio da família e dos amigos, que me elogiavam o garbo,
que me chamavam alferes; vinha um amigo de nossa casa, e prometia-me o
posto de tenente, outro o de capitão ou major; e tudo isso fazia-me viver. Mas
quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência do meu ser
novo e único -porque a alma interior perdia a ação exclusiva, e ficava
dependente da outra, que teimava em não tornar... Não tornava. Eu saía fora, a
um lado e outro, a ver se descobria algum sinal de regresso. Soeur Anne,
soeur Anne, ne vois-tu rien venir? Nada, coisa nenhuma; tal qual como na
lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros.
Voltava para casa, nervoso, desesperado, estirava-me no canapé da sala. Tictac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas,
assobiava. Em certa ocasião lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo
político, um romance, uma ode; não escolhi nada definitivamente; sentei-me e
tracei no papel algumas palavras e frases soltas, para intercalar no estilo. Mas
o estilo, como tia Marcolina, deixava-se estar. Soeur Anne, soeur Anne...
Coisa nenhuma. Quando muito via negrejar a tinta e alvejar o papel.
- Mas não comia?
- Comia mal, frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas
suportaria tudo alegremente, se não fora a terrível situação moral em que me
achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas
de Camões, décimas, uma antologia em trinta volumes. As vezes fazia
ginástica; outra dava beliscões nas pernas; mas o efeito era só uma sensação
física de dor ou de cansaço, e mais nada. Tudo silêncio, um silêncio vasto,
enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Tic-tac, tictac...
- Na verdade, era de enlouquecer.
- Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olhara
uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada, não tinha motivo;
era um impulso inconsciente, um receio de achar-me um e dois, ao mesmo
tempo, naquela casa solitária; e se tal explicação é verdadeira, nada prova
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melhor a contradição humana, porque no fim de oito dias deu-me na veneta de
olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois.
Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo; não
me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de
sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho
reproduziu-me textualmente, com os mesmos contornos e feições; assim devia
ter sido. Mas tal não foi a minha sensação.
Então tive medo; atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava;
receei ficar mais tempo, e enlouquecer. - Vou-me embora, disse comigo. E
levantei o braço com gesto de mau humor, e ao mesmo tempo de decisão,
olhando para o vidro; o gesto lá estava, mas disperso, esgaçado, mutilado...
Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a
roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões, para dizer alguma
coisa. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho; a imagem
era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos...
Continuei a vestir-me.
Subitamente por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo,
lembrou-me...
Se forem capazes de adivinhar qual foi a minha idéia...
- Diga.
- Estava a olhar para o vidro, com uma persistência de desesperado,
contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de
linhas soltas, informes, quando tive o pensamento... Não, não são capazes de
adivinhar.
- Mas, diga, diga.
- Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vesti-a, aprontei-me de todo; e, como
estava defronte do espelho, levantei os olhos, e... não lhes digo nada; o vidro
reproduziu então a figura integral; nenhuma linha de menos, nenhum contorno
diverso; era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Essa
alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la
recolhida no espelho. Imaginai um homem que, pouco a pouco, emerge de um
letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos
objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros; enfim, sabe que
este é Fulano, aquele é Sicrano; aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta
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ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um
lado para outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Não era
mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante, fui outro. Cada dia, a
uma certa hora, vestia-me de alferes, e sentava-me diante do espelho, lendo
olhando, meditando; no fim de duas, três horas, despia-me outra vez. Com este
regime pude atravessar mais seis dias de solidão sem os sentir...

Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas.

FIM
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ANEXO 3
João Guimarães Rosa

O ESPELHO
Se quer seguir-me, narro-lhe; não uma aventura, mas experiência, a que
me induziram, alternadamente, séries de raciocínios e intuições. Tomou-me
tempo, desânimos, esforços. Dela me prezo, sem vangloriar-me. Surpreendome, porém, um tanto à-parte de todos, penetrando conhecimento que os outros
ainda ignoram. O senhor, por exemplo, que sabe e estuda, suponho nem tenha
idéia do que seja na verdade — um espelho? Demais, decerto, das noções de
física, com que se familiarizou, as leis da óptica. Reporto-me ao transcendente.
Tudo, aliás, é a ponta de um mistério. Inclusive, os fatos. Ou a ausência deles.
Duvida? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo.
Fixemo-nos no concreto. O espelho, são muitos, captando-lhe as
feições; todos refletem-lhe o rosto, e o senhor crê-se com aspecto próprio e
praticamente imudado, do qual lhe dão imagem fiel. Mas — que espelho? Háos «bons» e «maus», os que favorecem e os que detraem; e os que são
apenas honestos, pois não. E onde situar o nível e ponto dessa honestidade ou
fidedignidade? Como é que o senhor, eu, os restantes próximos, somos, no
visível? O senhor dirá: as fotografias o comprovam. Respondo: que, além de
prevalecerem para as lentes das máquinas objeções análogas, seus resultados
apóiam antes que desmentem a minha tese, tanto revelam superporem-se aos
dados iconográficos os índices do misterioso. Ainda que tirados de imediato um
após outro, os retratos sempre serão entre si muito diferentes. Se nunca
atentou nisso, é porque vivemos, de modo incorrigível, distraídos das coisas
mais importantes. E as máscaras, moldadas nos rostos? Valem, grosso modo,
para o falquejo das formas, não para o explodir da expressão, o dinamismo
fisionômico. Não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos tratando.
Resta-lhe argumento: qualquer pessoa pode, a um tempo, ver o rosto de
outra e sua reflexão no espelho. Sem sofisma, refuto-o. O experimento, por
sinal ainda não realizado com rigor, careceria de valor científico, em vista das
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irredutíveis deformações, de ordem psicológica. Tente, aliás, fazê-lo, e terá
notáveis surpresas. Além de que a simultaneidade torna-se impossível, no fluir
de valores instantâneos. Ah, o tempo é o mágico de todas as traições... E os
próprios olhos, de cada um de nós, padecem viciação de origem, defeitos com
que cresceram e a que se afizeram, mais e mais. Por começo, a criancinha vê
os objetos invertidos, daí seu desajeitado tactear; só a pouco e pouco é que
consegue retificar, sobre a postura dos volumes externos, uma precária visão.
Subsistem, porém, outras pechas, e mais graves. Os olhos, por enquanto, são
a porta do engano; duvide deles, dos seus, não de mim. Ah, meu amigo, a
espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e
lógica, mas algo ou alguém de tudo faz frincha para rir-se da gente... E então?
Note que meus reparos limitam-se ao capítulo dos espelhos planos, de
uso comum. E os demais — côncavos, convexos, parabólicos — além da
possibilidade de outros, não descobertos, apenas, ainda? Um espelho, por
exemplo, tetra ou quadridimensional? Parece-me não absurda, a hipótese.
Matemáticos especializados, depois de mental adestramento, vieram a
construir objetos a quatro dimensões, para isso utilizando pequenos cubos, de
várias cores, como esses com que os meninos brincam. Duvida?
Vejo que começa a descontar um pouco de sua inicial desconfiança,
quanto ao meu são juízo. Fiquemos, porém, no terra-a-terra. Rimo-nos, nas
barracas de diversões, daqueles caricatos espelhos, que nos reduzem a
mostrengos, esticados ou globosos. Mas, se só usamos os planos — e nas
curvas de um bule tem-se sofrível espelho convexo, e numa colher brunida um
côncavo razoável — deve-se a que primeiro a humanidade mirou-se nas
superfícies de água quieta, lagoas, lameiros, fontes, delas aprendendo a fazer
tais utensílios de metal ou cristal. Tirésias, contudo, já havia predito ao belo
Narciso que ele viveria apenas enquanto a si mesmo não se visse... Sim, são
para se ter medo, os espelhos.
Temi-os, desde menino, por instintiva suspeita. Também os animais
negam-se a encará-los, salvo as críveis excepções. Sou do interior, o senhor
também; na nossa terra, diz-se que nunca se deve olhar em espelho às horas
mortas da noite, estando-se sozinho. Porque, neles, às vezes, em lugar de
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nossa imagem, assombra-nos alguma outra e medonha visão. Sou, porém,
positivo, um racional, piso o chão a pés e patas. Satisfazer-me com fantásticas
não-explicações? — jamais. Que amedrontadora visão seria então aquela?
Quem o Monstro?
Sendo talvez meu medo a revivescência de impressões atávicas? O
espelho inspirava receio supersticioso aos primitivos, aqueles povos com a
idéia de que o reflexo de uma pessoa fosse a alma. Via de regra, sabe-o o
senhor, é a superstição fecundo ponto de partida para a pesquisa. A alma do
espelho — anote-a — esplêndida metáfora. Outros, aliás, identificavam a alma
com a sombra do corpo; e não lhe terá escapado a polarização: luz—treva.
Não se costumava tapar os espelhos, ou voltá-los contra a parede, quando
morria alguém da casa? Se, além de os utilizarem nos manejos da magia,
imitativa ou simpática, videntes serviam-se deles, como da bola de cristal,
vislumbrando em seu campo esboços de futuros fatos, não será porque,
através dos espelhos, parece que o tempo muda de direção e de velocidade?
Alongo-me, porém. Contava-lhe...
— Foi num lavatório de edifício público, por acaso. Eu era moço, comigo
contente, vaidoso. Descuidado, avistei... Explico-lhe: dois espelhos — um de
parede, o outro de porta lateral, aberta em ângulo propício — faziam jogo. E o
que enxerguei, por instante, foi uma figura, perfil humano, desagradável ao
derradeiro grau, repulsivo senão hediondo. Deu-me náusea, aquele homem,
causava-me ódio e susto, eriçamento, espavor. E era — logo descobri... era eu,
mesmo! O senhor acha que eu algum dia ia esquecer essa revelação?
Desde aí, comecei a procurar-me — ao eu por detrás de mim — à tona
dos espelhos, em sua lisa, funda lâmina, em seu lume frio. Isso, que se saiba,
antes ninguém tentara. Quem se olha em espelho, o faz partindo de
preconceito afetivo, de um mais ou menos falaz pressuposto: ninguém se acha
na verdade feio: quando muito, em certos momentos, desgostamo-nos por
provisoriamente discrepantes de um ideal estético já aceito. Sou claro? O que
se busca, então, é verificar, acertar, trabalhar um modelo subjetivo,
preexistente; enfim, ampliar o ilusório, mediante sucessivas novas capas de
ilusão. Eu, porém, era um perquiridor imparcial, neutro absolutamente. O
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caçador de meu próprio aspecto formal, movido por curiosidade, quando não
impessoal, desinteressada; para não dizer o urgir científico. Levei meses.
Sim, instrutivos. Operava com toda a sorte de astúcias: o rapidíssimo
relance, os golpes de esguelha, a longa obliqüidade apurada, as contrasurpresas, a finta de pálpebras, a tocaia com a luz de-repente acesa, os
ângulos variados incessantemente. Sobretudo, uma inembotável paciência.
Mirava-me, também, em marcados momentos — de ira, medo, orgulho abatido
ou dilatado, extrema alegria ou tristeza. Sobreabriam-se-me enigmas. Se, por
exemplo, em estado de ódio, o senhor enfrenta objetivamente a sua imagem, o
ódio reflui e recrudesce, em tremendas multiplicações: e o senhor vê, então,
que, de fato, só se odeia é a si mesmo. Olhos contra os olhos. Soube-o: os
olhos da gente não têm fim. Só eles paravam imutáveis, no centro do segredo.
Se é que de mim não zombassem, para lá de uma máscara. Porque, o resto, o
rosto, mudava permanentemente. O senhor, como os demais, não vê que seu
rosto é apenas um movimento deceptivo, constante. Não vê, porque mal
advertido, avezado; diria eu: ainda adormecido, sem desenvolver sequer as
mais necessárias novas percepções. Não vê, como também não se vêem, no
comum, os movimentos translativo e rotatório deste planeta Terra, sobre que
os seus e os meus pés assentam. Se quiser, não me desculpe; mas o senhor
me compreende.
Sendo assim, necessitava eu de transverberar o embuço, a travisagem
daquela máscara, a fito de devassar o núcleo dessa nebulosa — a minha vera
forma. Tinha de haver um jeito. Meditei-o. Assistiram-me seguras inspirações.
Concluí que, interpenetrando-se no disfarce do rosto externo diversas
componentes, meu problema seria o de submetê-las a um bloqueio “visual” ou
anulamento perceptivo, a suspensão de uma por uma, desde as mais
rudimentares, grosseiras, ou de inferior significado. Tomei o elemento animal,
para começo.
Parecer-se cada um de nós com determinado bicho, relembrar seu
facies, é fato. Constato-o, apenas; longe de mim puxar à bimbalha temas de
metempsicose ou teorias biogenéticas. De um mestre, aliás, na ciência de
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Lavater, eu me inteirara no assunto. Que acha? Com caras e cabeças ovinas
ou eqüinas, por exemplo, basta-lhe relancear a multidão ou atentar nos
conhecidos, para reconhecer que os há, muitos. Meu sósia inferior na escala
era, porém — a onça. Confirmei-me disso. E, então, eu teria que, após
dissociá-los meticulosamente, aprender a não ver, no espelho, os traços que
em mim recordavam o grande felino. Atirei-me a tanto.
Releve-me não detalhar o método ou métodos de que me vali, e que
revezavam a mais buscante análise e o estrênuo vigor de abstração. Mesmo as
etapas preparatórias dariam para aterrar a quem menos pronto ao árduo.
Como todo homem culto, o senhor não desconhece a Ioga, e já a terá
praticado, quando não seja, em suas mais elementares técnicas. E, os
“exercícios espirituais” dos jesuítas, sei de filósofos e pensadores incréus que
os cultivam, para aprofundarem-se na capacidade de concentração, de par
com a imaginação criadora... Enfim, não lhe oculto haver recorrido a meios um
tanto

empíricos:

gradações

de

luzes,

lâmpadas

coloridas,

pomadas

fosforescentes na obscuridade. Só a uma expediência me recusei, por
medíocre senão falseadora, a de empregar outras substâncias no aço e
estanhagem dos espelhos. Mas, era principalmente no modus de focar, na
visão parcialmente alheada, que eu tinha de agilitar-me: olhar não-vendo.. Sem
ver o que, em meu rosto, não passava de reliquat bestial. Ia-o conseguindo?
Saiba que eu perseguia uma realidade experimental, não uma hipótese
imaginária. E digo-lhe que nessa operação fazia reais progressos. Pouco a
pouco, no campo-de-vista do espelho, minha figura reproduzia-se-me lacunar,
com atenuadas, quase apagadas de todo, aquelas partes excrescentes.
Prossegui. Já aí, porém, decidindo-me a tratar simultaneamente as outras
componentes, contingentes e ilusivas. Assim, o elemento hereditário — as
parecenças com os pais e avós — que são também, nos nossos rostos, um
lastro evolutivo residual. Ah, meu amigo, nem no ovo o pinto está intacto. E, em
seguida, o que se deveria ao contágio das paixões, manifestadas ou latentes, o
que ressaltava das desordenadas pressões psicológicas transitórias. E, ainda,
o que, em nossas caras, materializa idéias e sugestões de outrem; e os
efêmeros interesses, sem seqüência nem antecedência, sem conexões nem
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fundura. Careceríamos de dias, para explicar-lhe. Prefiro que tome minhas
afirmações por seu valor nominal.
À medida que trabalhava com maior mestria, no excluir, abstrair e
abstrar, meu esquema perspectivo clivava-se, em forma meândrica, a modos
de couve-flor ou bucho de boi, e em mosaicos, e francamente cavernoso, como
uma esponja. E escurecia-se. Por aí, não obstante os cuidados com a saúde,
comecei a sofrer dores de cabeça. Será que me acovardei, sem menos?
Perdoe-me, o senhor, o constrangimento, ao ter de mudar de tom para
confidência tão humana, em nota de fraqueza inesperada e indigna. Lembrese, porém, de Terêncio. Sim, os antigos; acudiu-me que representavam
justamente com um espelho, rodeado de uma serpente, a Prudência, como
divindade alegórica. De golpe, abandonei a investigação. Deixei, mesmo, por
meses, de me olhar em qualquer espelho.
Mas, com o comum correr quotidiano, a gente se aquieta, esquece-se de
muito. O tempo, em longo trecho, é sempre tranqüilo. E pode ser, não menos,
que encoberta curiosidade me picasse. Um dia... Desculpe-me, não viso a
efeitos de ficcionista, inflectindo de propósito, em agudo, as situações.
Simplesmente lhe digo que me olhei num espelho e não me vi. Não vi nada. Só
o campo, liso, às vácuas, aberto como o sol, água limpíssima, à dispersão da
luz, tapadamente tudo. Eu não tinha formas, rosto? Apalpei-me, em muito.
Mas, o invisto. O ficto. O sem evidência física. Eu era — o transparente
contemplador?... Tirei-me. Aturdi-me, a ponto de me deixar cair numa poltrona.
Com que, então, durante aqueles meses de repouso, a faculdade, antes
buscada, por si em mim se exercitara! Para sempre? Voltei a querer encararme. Nada. E, o que tomadamente me estarreceu: eu não via os meus olhos. No
brilhante e polido nada, não se me espelhavam nem eles!
Tanto dito que, partindo para uma figura gradualmente simplificada,
despojara-me, ao termo, até à total desfigura. E a terrível conclusão: não
haveria em mim uma existência central, pessoal, autônoma? Seria eu um...
desalmado? Então, o que se me fingia de um suposto eu, não era mais que,
sobre a persistência do animal, um pouco de herança, de soltos instintos,
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energia passional estranha, um entrecruzar-se de influências, e tudo o mais
que na impermanência se indefine? Diziam-me isso os raios luminosos e a face
vazia do espelho — com rigorosa infidelidade. E, seria assim, com todos?
Seríamos não muito mais que as crianças — o espírito do viver não passando
de ímpetos espasmódicos, relampejados entre miragens: a esperança e a
memória.
Mas, o senhor estará achando que desvario e desoriento-me,
confundindo o físico, o hiperfísico e o transfísico, fora do menor equilíbrio de
raciocínio ou alinhamento lógico — na conta agora caio. Estará pensando que,
do que eu disse, nada se acerta, nada prova nada. Mesmo que tudo fosse
verdade, não seria mais que reles obsessão auto-sugestiva, e o despropósito
de pretender que psiquismo ou alma se retratassem em espelho...
Dou-lhe razão. Há, porém, que sou um mau contador, precipitando-me
às ilações antes dos fatos, e, pois: pondo os bois atrás do carro e os chifres
depois dos bois. Releve-me. E deixe que o final de meu capítulo traga luzes ao
até agora aventado, canhestra e antecipadamente.
São sucessos muito de ordem íntima, de caráter assaz esquisito. Narroos, sob palavra, sob segredo. Pejo-me. Tenho de demais resumi-los.
Pois foi que, mais tarde, anos, ao fim de uma ocasião de sofrimentos
grandes, de novo me defrontei — não rosto a rosto. O espelho mostrou-me.
Ouça. Por um certo tempo, nada enxerguei. Só então, só depois: o tênue
começo de um quanto como uma luz, que se nublava, aos poucos tentando-se
em débil cintilação, radiância. Seu mínimo ondear comovia-me, ou já estaria
contido em minha emoção? Que luzinha, aquela, que de mim se emitia, para
deter-se acolá, refletida, surpresa? Se quiser, infira o senhor mesmo.
São coisas que se não devem entrever; pelo menos, além de um tanto.
São outras coisas, conforme pude distinguir, muito mais tarde — por último —
num espelho. Por aí, perdoe-me o detalhe, eu já amava — já aprendendo, isto
seja, a conformidade e a alegria. E... Sim, vi, a mim mesmo, de novo, meu
rosto, um rosto; não este, que o senhor razoavelmente me atribui. Mas o aindanem-rosto — quase delineado, apenas — mal emergindo, qual uma flor
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pelágica, de nascimento abissal... E era não mais que: rostinho de menino, de
menos-que-menino, só. Só. Será que o senhor nunca compreenderá?
Devia ou não devia contar-lhe, por motivos de talvez. Do que digo,
descubro, deduzo. Será, se? Apalpo o evidente? Tresbusco. Será este nosso
desengonço e mundo o plano — intersecção de planos — onde se completam
de fazer as almas?
Se sim, a “vida” consiste em experiência extrema e séria; sua técnica —
ou pelo menos parte — exigindo o consciente alijamento, o despojamento, de
tudo o que obstrui o crescer da alma, o que a atulha e soterra? Depois, o “salto
mortale” ... — digo-o, do jeito, não porque os acrobatas italianos o aviventaram,
mas por precisarem de toque e timbre novos as comuns expressões,
amortecidas... E o julgamento-problema, podendo sobrevir com a simples
pergunta: —” Você chegou a existir?”
Sim? Mas, então, está irremediavelmente destruída a concepção de vivermos
em agradável acaso, sem razão nenhuma, num vale de bobagens? Disse. Se
me permite, espero, agora, sua opinião, mesma, do senhor, sobre tanto
assunto. Solicito os reparos que se digne dar-me, a mim, servo do senhor,
recente amigo, mas companheiro no amor da ciência, de seus transviados
acertos e de seus esbarros titubeados. Sim?

69

ANEXO 4
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Você está sendo convidada/o a participar de uma investigação em Psicologia cujo
título é Análise Fenomenológica do Discurso Clínico e que tem como objetivo constituir um
capítulo da minha monografia final do Curso de Especialização em Psicologia Clínica na
Perspectiva Fenomenológico-Existencial do Instituto de Psicologia Fenomenológico-Existencial
do Rio de Janeiro – IFEN. Sua participação consistirá em permitir que o conteúdo de algumas
sessões individuais seja registrado e que posteriormente venha compor o referido capítulo em
meio a discussões teóricas. Firmo o compromisso de manter o sigilo e sua identidade
totalmente preservados e sua participação nesta pesquisa não incorrerá em riscos ou prejuízos
de qualquer natureza. Você poderá desistir a qualquer momento desta investigação, bastando
para isto informar sua decisão. Sua participação será voluntária sem direito a qualquer
remuneração e todas as despesas para a realização da investigação não serão de sua
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