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RESUMO 
 

PALAVRAS-CHAVE: ESCRITA, ELABORAÇÃO PSÍQUICA, IMPASSE 
ANALÍTICO, ALTERIDADE, NAZISMO, XENOFOBIA, VIOLÊNCIA 

 
Há certos casos clínicos que convocam o analista a escrever como forma de 

elaborar psiquicamente as vivências experimentadas no trabalho com determinado 
analisando. Assim, o presente trabalho é fruto, acima de tudo, do encontro-desencontro 
analítico vivido no atendimento de um garoto e de sua família.  

Um menino com andar robótico, com um olhar que atravessava quem o mirava e 
com sérios problemas de interação social. Nas sessões, o que havia eram atividades 
de pura descarga sem sentido, uma casa de brinquedo invadida por guerreiros inimigos 
e deitar no divã e dormir profundamente. Uma família que adorava jogos e filmes de 
guerra, admirava grandes ditadores e escutava músicas neonazistas. Uma analista 
descendente de alemães, buscando entender e dar um lugar para tudo isso.  

Para tentar compreender o modo de funcionamento psíquico desse analisando – 
e, em alguma medida, de sua família – e os conteúdos que emergiram durante o 
processo analítico são utilizados aqui como referencial teórico diversos conceitos 
elaborados por Melanie Klein e pelos chamados autores pós-kleinianos.  

Além disso, é feita uma minuciosa reflexão sobre a maneira como o trabalho 
analítico foi interrompido, considerando o curto-circuito complexo que se formou na 
transferência e na contratransferência. Se, no início, as identificações entre analista e 
analisando facilitaram o estabelecimento da transferência, por fim, elas dificultaram 
muito a contratransferência. Se éramos supostamente iguais, passamos a ser 
totalmente diferentes, tornou-se impossível continuar caminhando juntos...  

A partir desse estranhamento experienciado na relação analítica, é dado um 
salto para pensar no perigoso encadeamento entre angústia perante o diferente, medo 
do estranho/estrangeiro e, por fim, ódio e desejo de destruí-lo. Para isso, os fenômenos 
ocorridos na Alemanha antes e durante a Segunda Guerra Mundial são tomados como 
exemplos ilustrativos.  
  



 
 

ABSTRACT 
 

KEY WORDS: WRITING, PSYCHIC WORKING THROUGH, 
ANALYTICAL IMPASSE, ALTERITY, NAZISM, XENOPHOBIA, 
VIOLENCE 
 
 There are some clinical cases that compel the analyst to write about them as a 
means of working through the events experienced with a certain analysand. Thus, the 
present paperwork is, above all, the result of the analytical work with a boy and his 
family, considering the encounters and conflicts that we went through.  
 A boy with a robotic way of walking, with a look that ran through anyone who 
stared at him and with serious problems of social interaction. During the sessions there 
were activities of pure, meaningless discharge, a toy house invaded by enemy warriors, 
lying down on the couch and sleeping soundly. A family who loved war games and 
movies, admired major dictators and listened to neo-Nazi songs. A German descent 
analyst trying to understand and to make sense of all these things.  
 In order to try to understand the psychic way of functioning of this analysand – 
and, to some extent, his family‟s – as well as the contents that emerged during the 
analytical process, various concepts elaborated by Melanie Klein and the so-called 
post-Klein authors are used here as theoretical foundation.  
 Furthermore, a detailed reflection on the way our analytic work was interrupted is 
presented, taking into consideration the complex short-circuit that came about in the 
transference and in the counter-transference. If, in the beginning, the identifications 
between the analyst and the analysand favored the establishment of the transference, 
they ended up severely obstructing the counter-transference. If we were supposedly 
alike, we eventually turned out to be totally different, it was no longer possible to keep 
on walking together.  
 From this estrangement experienced in the analytic relationship, we take a 
further step to think about the dangerous chaining up between anguish upon facing the 
different, fear of the stranger/foreigner and, finally, hatred and urge to destroy him. For 
this purpose, the events that took place in Germany before and during World War II are 
used as illustrative examples.   
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INTRODUÇÃO    

 

Em um volume da Revue Française de Psychanalyse (Tome LXXIV – Avril 2010) 

dedicado a pensar a escrita da psicanálise, a psicanalista Nicole Llopis-Salvan 

apresenta um artigo entitulado: A escrita em psicanálise: uma ab-reação do traumático 

do trabalho analítico? (L‟écriture em psychanalyse: une abréaction du traumatisme de 

la cure?). Já no início do texto, a autora escreve:  

Ao longo de toda nossa prática profissional, nós somos „convocados‟ 
pela obrigação de escrever (...) Mas o que dizer desses escritos que 
„nos convocam‟, esses que esboçamos como resposta a uma tensão 
interna de origem enigmática que vai se transformar e se elaborar 
através do ato de escrever? (LLOPIS-SALVAN, 2010, p.453 – tradução 

livre).
1
 

 Ao me deparar com essa colocação, senti-me bastante identificada. Isso porque, 

embora o presente escrito seja o cumprimento de uma exigência à obtenção do título 

de mestre em psicologia clínica, parece-me que, acima de tudo, havia em mim uma 

necessidade impetuosa de refletir, compartilhar e dar sentido ao que foi vivido entre 

mim, um garoto chamado Ingo e sua família – como será visto, personagens cruciais 

em nossa história – nos três anos e meio em que trabalhamos juntos.2   

 Desde sua chegada ao meu consultório, Ingo me intrigou muito. Em busca de 

compreensão do que se passava com ele, fiz diversas supervisões, busquei referências 

teóricas, passei muitas horas imersa em meus pensamentos, conversei com colegas, 

enfim, fui sendo envolvida por aquele garoto de olhar duro e inexpressivo, que parecia 

atravessar quem o mirava. O comprometimento de Ingo era visível, tanto na maneira 

como seu corpo se apresentava (tinha dificuldade em se movimentar no espaço, 

                                            
1
 Tout au long de notre pratique professionnelle, nous sommes „tenus‟ para l‟obrigation de écrire (…) 

Mais que dire de ces écrits qui „nous tiennent‟, ceux que l‟on ébauche comme réponse à une tension 
interne d‟origine énigmatique qui va se transformer et s‟élaborer para l‟acte d‟écriture? (LLOPIS-
SALVAN, 2010, p.453)  
2
 Obviamente que, em nome da preservação do sigilo do paciente e de sua família, o nome do paciente 

foi alterado e dados que pudessem facilmente identificá-los foram omitidos, em especial, aqueles que 
não trariam acréscimos à compreensão do processo analítico. 
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andava com um robô), quanto no enorme sofrimento que vivia para estar com o outro 

(problemas de comunicação, socialização e empatia). Um olhar não-psicanalítco 

poderia, inclusive, levantar a hipótese de algum tipo de deficiência físico-mental, mas 

não era o caso – esta hipótese já havia sido descartada pelos médicos. Tratavam-se, 

realmente, de sofridas feridas psíquicas. 

 Para além desse estranhamento geral que Ingo me provocou desde os nossos 

primeiros encontros, após algum tempo de trabalho juntos, um novo elemento surgiu: 

Ingo passou a dormir durante as nossas sessões. Entrava, deitava no divã e dormia 

profundamente. O que fazer diante daquilo? Deixá-lo dormir? Tentar acordá-lo? Ingo 

me convocava a pensar, a tentar compreender o sentido de tudo aquilo, a refletir sobre 

meu papel como analista, enfim, a ir além do território conhecido.   

Como afirma CYSSAU (1999), não são todos os atendimentos na clínica que 

necessariamente se transformam em casos clínicos, é preciso de um a mais para que 

isso ocorra, é necessário que aquele atendimento “perturbe” o analista, capture seu 

olhar e sua escuta. Em geral, quando recebemos um novo analisando, não temos 

como prever de antemão em que medida aquele trabalho nos envolverá; podemos – 

principalmente após algum tempo de experiência clínica – detectar alguns sinais de 

“tempestade no horizonte”, mas só o caminhar nos mostrará o que nos aguarda no 

encontro com aquele analisando.  

Desse modo, a transformação de um atendimento em caso clínico, na maioria 

das vezes, não é previsível. Nas palavras de CYSSAU (1999):  

O momento do surgimento do caso ocorre sempre de maneira 
inesperada de modo a desnortear o saber do clínico, as teorias 
subjacentes ao seu trabalho, assim como a teoria sobre o caso, aquela 
que, durante a escuta daquele paciente em específico, ele havia 
conseguido, por sua vez, ir forjando. O caso clínico, por desconstruir 
uma teoria pré-existente, constitui indubitavelmente o lugar daquilo que, 
por acaso, marca a situação analítica (p.61 – tradução livre)3. 

                                            
3
 Le moment du cas surgit de façon toujours inattendue qui vient dérouter le savoir du clinicien, les 

théories sous-jacentes à son métier ainsi que la théorie du cas qu‟à l‟écoute de tel patient, il avait pu, à 
son insu, se forger. Le cas, parce qu‟il vient déconstruire une théorie préexistante, construit sans doute le 
lieu de ce qui fait événement, par accident, de la situation analytique (CYSSAU, 1999, p.61).  
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 Foi exatamente assim que se deu com Ingo: no início, algum estranhamento e, 

no decorrer do processo, cada vez mais forte a percepção de que nenhum de nós dois 

– e, de certa forma, nem a sua família – sairiam os mesmos daquela experiência. É 

possível dizer que, ao dormir nas sessões, aquele estranho garoto me capturou 

definitivamente. 

Aproveitando a metáfora utilizada por Freud ao falar do “caso Dora” – metáfora 

esta citada por Catherine Cyssau no trabalho já mencionado – assim como faz a ostra, 

foi a partir de um simples grão de areia que se iniciou a produção de uma pérola, ou 

seja, de um processo árduo, fértil e – por que não? – bonito de elaboração psíquica e 

teórica, que fez com que eu crescesse subjetivamente, isso tanto como psicanalista, 

quanto como pessoa – se é que é possível pensar nessas duas partes de mim mesma 

em separado. 

 Parece interessante mencionar que o sono de Ingo durante as sessões foi a 

experiência clínica norteadora da minha monografia para o curso de especialização em 

psicanálise da criança4. Entretanto, não foi suficiente, pois o trabalho com Ingo 

continuou me convocando e o ápice disso foi a maneira como nosso processo foi 

interrompido. Senti uma necessidade veemente de continuar pensando, de prosseguir 

na “fabricação da pérola”, daí a elaboração desta dissertação.  

Como escreve LLOPIS-SALVAN (2010), em certos momentos de nosso trabalho 

com os pacientes, somos convocados a escrever, são eles:  

(...) esses momentos do tratamento nos quais o analista se encontra 
saturado pela relação transferencial-contratransferencial (...) quando o 
analista é confrontado com um excesso de excitação ou, ao contrário, 
um vazio de pensamento ou, como ocorre algumas vezes, quando 
experiência a ressonância de uma zona de sombra ligada ao recalcado 
do analista. Nesses momentos digamos „de crise‟, a regra fundamental 
se torna inoperante e o analista adentra lugares carregados do 
irrepresentável. Lá onde a comunicação verbal não é mais suficiente, os 
registros primários de simbolização são convocados e encontram 

                                            
4
 Encontros e Desencontros – o Universo Pulsional e a Relação com o Outro, monografia elaborada sob 

a orientação do Prof. Dr. Bernardo Tanis e com a colaboração da Profa. Márcia Porto Ferreira, no 
Instituto Sedes Sapientiae, São Paulo, SP, 2006. 
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expressão através do corpo, do ato ou do afeto (LLOPIS-SALVAN, 
2010, p.454 – tradução livre).5  

 Assim, o processo da escrita seria uma tentativa de elaborar o que foi vivido, 

caminhando do processo primário para o processo secundário, ab-reagindo o 

traumático do trabalho analítico. Desse modo, o objetivo principal da presente 

dissertação é pensar e elaborar o que aconteceu naquele encontro-desencontro 

analítico e, parafraseando Bion, “fazer o melhor de um mau negócio”. 6  

 Todavia, no decorrer deste trabalho, foi ficando claro que o eixo primordial de 

reflexão passa pela consideração do estranhamento experienciado tanto pelo analista 

quanto pelo analisando a partir do encontro analítico. Há uma tendência – mais ou 

menos intensa – entre os humanos de tentar reconhecer no outro aspectos 

semelhantes e, desse modo, encaixá-lo em seu universo familiar. Assim, o primeiro 

movimento é encontrar identificações, quase que não importando se estas são reais ou 

imaginárias. Entretanto, o outro é sempre outro, chega do exterior e, ao entrar, 

perturba, desconstroi, apresenta novas possibilidades, e isso pode ser bem ou mal 

recebido. O tipo de acolhimento que será dado à diferença, à estrangeirice, dependerá, 

em grande parte, da plasticidade psíquica do sujeito, da sua capacidade de se mover 

entre o conhecido e o desconhecido. 

 Como veremos no decorrer do trabalho, essa capacidade de mobilidade 

psíquica é fruto de um longo e árduo percurso subjetivo, e este está relacionado a uma 

infinidade de fatores internos e externos. Assim, é bastante provável que muitos 

sujeitos nunca cheguem nem perto da chamada maturidade psíquica, aliás, vale dizer 

que alcançá-la totalmente é uma utopia, mas podemos considerar que, quanto mais 

longe estivermos desta, mais limitada e mais sofrida será a existência.  

                                            
5
 (...) ces moments du cure, où l‟analyste se trouve saisi par la relation transféro-contre-transférentielle 

(…) quand l‟analyste se trouve confronté à un excès d‟excitation ou au contraire au vide de pensée, mais 
aussi parfois, résonance avec une zone d‟ombre en lien avec le refoulé de l‟analyste. Dans ces moments 
disons de „crise‟, la régle fondamentale devient inopérante et l‟analyse s‟engage dans des lieux chargés 
d‟irreprésentable. Là où la communication verbale ne suffit plus, les registres de symbolisations primaires 
sont convoqués et s‟expriment par le corps, l‟acte ou l‟affect (LLOPIS-SALVAN, 2010, p.454). 
6
 Utilizo aqui o título de um breve artigo de Wilfred Bion, publicado em 1979, Making the Best of a Bad 

Job, no qual ele apresenta a ideia de que, no fundo, todo encontro humano é um mau negócio pela 
enorme turbulência emocional que provoca. Então, deveríamos sempre buscar “fazer o melhor deste 
mau negócio”, isto é, aprender com ele e utilizá-lo para o nosso crescimento subjetivo.  
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 Pensando em termos de desenvolvimento psíquico, é possível dizer que Ingo 

chegou à análise dando os primeiros passos, aprisionado em um quase não-existir. 

Com o trabalho analítico, avançou bastante, abriu-se para o mundo, encontrando 

algum prazer no convívio e podendo aprender com as experiências. Porém, chegamos 

a um impasse, nos deparamos com o impensável, o não-digerível dentro do campo 

analítico que se formou entre nós, e utilizando-se o conceito de BARANGER & 

BARANGER ([1961-1962] 1969), com o baluarte. Deparamo-nos com um território de 

resistências mútuas, isto é, dele, de sua família e, também, minhas; Ingo e sua família 

tocaram em pontos caros da minha história pessoal, o que deixou tudo ainda mais 

confuso.  Semelhanças e diferenças ficaram borradas, dividimo-nos, cada um dentro do 

seu modo de ver, entre mocinhos de um lado e bandidos do outro, em um curto-circuito 

transferencial e contratransferencial. A partir dali era impossível seguir adiante e o 

nosso trabalho analítico foi bruscamente interrompido. 

 Neste ponto, penso que vale fazer uma importante ressalva: as reflexões feitas 

aqui se baseiam em fatos verdadeiros, mas não podem ser tomadas como a única 

verdade dos fatos. Como escreve o psicanalista Jurandir Freire Costa:  

(...) a realidade dos fatos é sempre mais do que queremos que ela seja. 
Não por independer objetivamente da opinião de cada um para existir – 
isto é incontestável – mas por depender de todos para ser reconhecida 
„como realidade factual‟. Realidade factual é um acontecimento feito da 
pluralidade de perspectivas dos que a descrevem como tal (COSTA, 
2007, p.29).  

Assim, a exposição e o entendimento clínico de um analista são, em grande 

medida, uma ficção provinda de seu modo particular de pensar e olhar o humano e o 

mundo que o cerca. Há sempre diversas versões para a mesma história e justamente 

aí que está a riqueza de tudo. Prosseguindo com Jurandir Freire Costa, devemos, sim, 

criar as nossas ficções, porém:  

(...) sem esquecer que estamos sempre contando histórias de 
marinheiro em viagens que não terminam. Estas histórias, tenho 
certeza, são as melhores histórias que sabemos contar e que, por isso, 
podem nos ensinar muito sobre o que queremos aprender. No entanto, 
creio, nenhuma delas pode pretender ir além do que podemos ir, ou 
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seja, além da barreira protetora do sujeito que impede nossas fantasias 
de descerem das embarcações para pisarem no deserto do Real 
(COSTA, 2007, p.37).  

 Posto tudo isso, farei agora uma breve exposição dos quatro capítulos que 

compõem esta dissertação. No primeiro capítulo, faço uma detalhada apresentação do 

caso clínico, relatando a história de Ingo anterior à análise e o nosso processo juntos, 

do início à interrupção. Neste momento do trabalho, não recorro – ao menos, 

explicitamente – aos referenciais teóricos, pois tentei o máximo possível contar uma 

história, ser fiel ao formato de uma narrativa.  

 No capítulo que segue, apresento meu “solo” teórico, as bases que utilizo para 

pensar o humano e o seu devir, pois, como afirma MEZAN (1998): “O mesmo material 

permite (...) a construção de diferentes teorias clínicas (...) Há, embutida em cada um 

destes modos de ler, uma concepção sobre o que é o ser humano” (p.179-180). Nesse 

sentido, minha identificação teórica maior é com Melanie Klein e os chamados pós-

kleinianos e, para pensar o fenômeno em questão, utilizo especialmente as chamadas 

posições subjetivas, tanto as duas clássicas, esquizoparanoide e depressiva, como as 

propostas por Thomas Ogden e por John Steiner, ou seja, posição autista-contígua 

(Ogden) e refúgio psíquico (Steiner).  

 Aqui, parece-me válido fazer uma pequena pausa para considerar a questão do 

interjogo entre mundo interno e mundo externo. Embora haja uma tendência a olhar 

Melanie Klein como uma autora que priorizou as vicissitudes do mundo interno (ou 

seja, as relações entre pulsão de vida e pulsão de morte) para pensar os sujeitos, é 

inegável que haja por parte dela uma preocupação em considerar o ambiente externo 

que abriga o indivíduo e os efeitos desse em sua subjetividade; para isso, basta nos 

lembrarmos dos dois mecanismos operantes para a constituição psíquica propostos por 

Melanie Klein, introjeção e projeção, isto é, o que está dentro é colocado para fora, 

colorindo o ambiente, e o que está fora é colocado para dentro, desenhando o 

psiquismo.  

 Essa concepção da subjetividade a partir do interjogo entre o dentro e o fora me 

parece ser especialmente importante para pensar o caso de Ingo. Fica claro que a 

inclusão/exclusão da analista em seu ambiente psíquico estava determinada por sua 
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dinâmica pulsional e, também, de maneira incrivelmente intensa, pelas questões de 

seus objetos externos, isto é, de sua família7. Da mesma forma, a minha possibilidade 

e, posteriormente, a minha impossibilidade de acolhimento e elaboração dos conteúdos 

trazidos por Ingo e por sua família também foram determinadas pelo meu ambiente 

psíquico, este constituído, como não poderia deixar de ser, a partir da minha trajetória 

subjetiva.   

 No terceiro capítulo, proponho um diálogo entre os fenômenos experienciados 

na clínica e as elaborações teóricas a respeito; para isso, recorro a diversos autores 

psicanalistas – em sua maioria, fortemente influenciados pelo pensamento kleiniano. 

Vale dizer aqui que, somando aos autores psicanalistas utilizados por mim como 

interlocutores desta dissertação, recorro durante todo o trabalho a diversos mestres 

das artes, escritores e compositores, entre outros. Essas contribuições me parecem 

cruciais e tão ou mais esclarecedoras do que as reflexões teóricas; isso porque há 

certas experiências humanas que só mesmo a arte consegue acessar, dando-lhes a 

beleza e a importância que merecem.   

 Nesse capítulo, as reflexões teórico-clínicas tentam acompanhar os diversos 

passos do processo analítico com Ingo, passando por uma discussão mais 

aprofundada sobre o modo de funcionamento psíquico de sua família e, por fim, 

mergulhando com profundidade no impasse terapêutico que vivemos. Faço uma 

reflexão sobre a entrada – em grande medida, traumática – do psiquiatra em nosso 

trabalho, este portador de um outro tipo de discurso, isto é, com promessas de um 

caminho mais curto e menos trabalhoso de tratamento, se apresentando como a 

“solução para todos os problemas”. Posto isso, discuto os efeitos produzidos a partir 

deste novo elemento em termos de “estranhamento” de Ingo e de sua família em 

relação a mim e, num segundo momento, meu diante deles e o grande curto-circuito na 

transferência e na contratransferência que se formou entre nós.  

 O último capítulo da dissertação procura dar um passo adiante e tem como 

proposta fazer uma breve reflexão sobre o perigoso encadeamento psíquico que pode 

ocorrer entre desamparo, terror de aniquilamento, medo do estranho/estrangeiro e, por 

                                            
7
 Na realidade, todo seu funcionamento psíquico estava dominado pela dinâmica familiar, tornando-o, 

como será discutido, o paciente identificado. 
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fim, ódio e desejo de destruição deste. Para pensar isso, tomamos os fenômenos 

ocorridos na Alemanha nos anos 1930 e 40 – antes e durante a Segunda Guerra 

Mundial – isto é, a ideologia nazista e a violência e assassinato em massa dos judeus e 

de algumas outras minorias, como exemplo emblemático.  

Parece importante dizer que o interesse por esse tema foi, em grande parte, 

disparado a partir dos conteúdos que emergiram nas sessões finais com Ingo e, como 

já foi enfatizado anteriormente, há também aqui uma necessidade de elaboração 

psíquica da minha parte. A meu ver, aproximar-me deste horror que assombra a cultura 

alemã – e, como consequência disso, elemento presente na minha trajetória subjetiva –

abre a possibilidade de pensá-lo, de encontrar algum lugar e algum sentido psíquico 

para tudo isso. Além disso, por mais sombrio que esse modo de ver e lidar com o 

estranho/estrangeiro seja, é sabido que é uma das facetas do humano, operando 

quase que independentemente de sua cultura de origem, estando ligada a um modo de 

funcionamento psíquico bastante primitivo, mas que permanece, em menor ou maior 

grau, operante em todos os sujeitos. 

Portanto, poder transformar o impensável em algo pensável, o indiscutível em 

algo discutível, o aparentemente desumano em algo humano, demasiado humano – 

parafraseando Nietzsche – parece ser o melhor que podemos fazer. Nessa linha, 

encerro o último capítulo da dissertação defendendo o pensamento como antídoto para 

as distorções provocadas pelos nossos afetos, nossas fantasias e nossas angústias 

inconscientes e, consequentemente, como caminho para o crescimento psíquico e para 

uma vida mais satisfatória.  
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CAPÍTULO 1 – TEMPESTADES, CALMARIAS E ALGUMA 

BONANÇA COM INGO
8
: APRESENTAÇÃO DO CASO 

CLÍNICO  

 

1.1 COMENTÁRIOS GERAIS SOBRE O CASO CLÍNICO  

 Trabalhei como analista de Ingo por três anos e meio, com a frequência de duas 

sessões por semana. Quando começamos, ele tinha acabado de completar dez anos 

de idade; na ocasião da interrupção de nosso trabalho, ele estava com treze anos, 

tinha o porte físico de um adolescente, embora ainda se mostrasse bastante 

infantilizado em vários âmbitos da vida.  

 Quando chegou, os pais disseram que sabiam que Ingo precisava de ajuda 

desde muito cedo, mas que tinham relutado muito em buscar atendimento. Achavam 

que, talvez, com o passar do tempo as coisas fossem melhorar, que Ingo iria se 

desenvolver como as outras crianças e que temiam que, ao procurar ajuda, o filho 

ficasse estigmatizado como “louco”. No entanto, os anos se passaram e o 

desenvolvimento de Ingo foi ficando cada vez mais comprometido.  

 Ingo tinha vários problemas na escola, desde significativas dificuldades em 

acompanhar o conteúdo pedagógico até questões sérias de socialização. A mãe fazia 

praticamente todas as lições de casa para ele porque, segundo ela, ele era incapaz de 

fazê-las. Além disso, muitas vezes, ao perceber a própria dificuldade, Ingo tinha 

ataques de fúria incontroláveis, atirando o material para longe, gritando, quebrando 

coisas etc.  

Em relação ao contato com os outros colegas, Ingo era objeto de chacota por 

causa de seu jeito estranho, de sua incapacidade de compreender e de participar das 

                                            
8
 O título do presente capítulo faz referência ao que FIGUEIREDO (2003) escreve sobre o atendimento 

dos “casos difíceis”, a respeito da clínica borderline: “Nos atendimentos da clínica borderline há sempre 
tempestades à vista, alternando-se com momentos de mortífera calmaria. O que costuma faltar, e 
quando ocorre dura pouco, é a chamada bonança” (p.114).  
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brincadeiras. Os colegas tinham como hábito irritá-lo até que ele explodisse em um 

ataque de fúria e todos saíssem correndo dele. 

 Outro ponto que incomodava muito os pais era a incapacidade de Ingo para 

lembrar das coisas que aconteciam. Por exemplo, era comum assistirem a um filme e, 

logo após terem assistido, perguntarem para Ingo sobre a história do filme e ele afirmar 

que não se lembrava de nada.  

 Vale comentar um pouco mais sobre a postura física de Ingo. Quando 

começamos a trabalhar juntos, ele tinha um andar bastante robótico, duro e sem 

qualquer molejo. Quando brincávamos de bola, por exemplo, sua coordenação motora 

era bastante precária.  

Outro aspecto que me chamava muito a atenção era que, em vários momentos 

do trabalho, eu tinha a nítida sensação de que o olhar dele me atravessava, isto é, ele 

parecia não estar me olhando embora me encarasse fixamente, era um olhar sem foco, 

sem objeto, o que me causava uma grande angústia.  

Vale dizer que ele quase nunca demonstrava sentimentos de compaixão, 

parecia não se importar nem um pouco com o que causava nas pessoas. Eu tinha a 

impressão de que, para ele, a sensação de ameaça à própria existência ainda era tão 

intensa que não havia espaço para se preocupar com o outro. 

 Após três anos e meio de trabalho, tivemos mudanças significativas, 

principalmente no que se referia à vida de Ingo fora da análise. Havia pouco tempo, 

Ingo estava frequentando uma escola com uma forte política de inclusão escolar, que 

tinha como alunos crianças com vários tipos de problema e também crianças ditas 

“normais”. Lá ele se sentia bem mais incluído, tinha um desempenho escolar dentro da 

média, já conseguia estudar sozinho, sem a ajuda da mãe e, o que para mim foi um 

grande passo, tinha amigos, inclusive um grande amigo que frequentava sua casa e 

com quem fazia os trabalhos escolares. Em casa a vida também havia melhorado 

muito, ele raramente tinha os ataques de fúria que costumava ter antes e já conseguia 

conversar melhor com a família. 

Todos esses desenvolvimentos tranquilizaram bastante os pais e, de certa 

forma, a mim. No entanto, nossas sessões ainda eram bastante difíceis e, em muitos 

momentos, eu me sentia perdida na busca de compreendê-lo – mais adiante, discutirei 
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com detalhes as nossas sessões. Com freqüência, eu me sentia “caminhando em 

ovos” e fazendo experimentações diversas para descobrir qual era o melhor jeito de 

entrar em contato com ele e de ajudá-lo. Além disso, para Ingo, estar no mundo ainda 

era, em vários momentos, bem sofrido, e a relação com os outros era sentida por ele 

como uma grande fonte de angústia, angústia que ele próprio, em geral, não sabia pôr 

em palavras.  

Os pais traziam muitas preocupações em relação ao futuro dele, de como ele iria 

se adaptar, por exemplo, ao Ensino Médio, à faculdade, ao mercado de trabalho, se ele 

iria conseguir ter uma família etc. Pensar nessas coisas também me angustiava, mas 

eu procurava manter o foco no passo a passo, dando conta das coisas na medida em 

que surgiam.  

1.2 SOBRE A HISTÓRIA DE INGO E SEU AMBIENTE PSÍQUICO  

 De acordo com os pais, os primeiros tempos da vida de Ingo não foram nada 

fáceis. A mãe ficou grávida de Ingo quando estava em uma grande briga com o marido 

(pai de Ingo) para voltar a trabalhar. O marido nunca havia aceitado que ela 

trabalhasse fora, achava que ela tinha de ficar cuidando da casa. Quando ela resolveu 

batalhar para voltar a trabalhar, engravidou, o que, segundo ela, dificultou muito as 

coisas.  

 Diante disso, após o nascimento de Ingo, a mãe entrou em uma profunda 

depressão pós-parto. Não procurou ajuda na época porque achava que ia passar. No 

entanto, ela contou que não tinha a menor condição de cuidar do seu bebê, sentia-se 

absolutamente sem forças e desvitalizada. Assim, o que ela fazia era dar conta dos 

cuidados mínimos com Ingo e, depois, o deixava chorando por longos períodos. Ela 

contou que o colocava dentro de um cercadinho para garantir que ele não caísse, e ele 

ficava chorando, chorando até que, exausto, dormia. Ela relatou tudo isso com muito 

sofrimento e disse que carregava uma culpa enorme por ter deixado o filho sem 

cuidados no início da vida, e que achava que vários dos problemas dele poderiam ter 

começado aí.  
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Vale comentar que, desde o início do nosso trabalho até o final deste (mais 

adiante relatarei como se deu a interrupção), a mãe sempre foi colaborativa e 

persistente. Quase nunca deixava de trazer o filho às sessões e ficava sempre 

esperando na sala de espera enquanto o filho era atendido. Além disso, fora da 

análise, ela se esforçava de maneira significativa para que o filho tivesse uma vida 

“normal” e, muitas vezes, fazia para ele o papel de uma “intérprete” do mundo, 

explicando calmamente por que as coisas eram do jeito que eram, isso, principalmente, 

nos momentos em que ele ficava muito nervoso.  

O pai era um homem duro, bastante concreto e que, em alguns aspectos, 

lembrava muito o filho. Tinha dificuldade em falar do que sentia, tinha explosões 

constantes que assustavam muito a todos da família. O pai sempre relatava ter tido 

dificuldades iguais ou superiores às do filho para se adaptar ao mundo.  

Embora a similaridade entre pai e filho, tanto do ponto de vista físico como 

psíquico, fosse realmente evidente, chamava atenção em todas as nossas conversas a 

ênfase dada pelo pai em dizer que Ingo era igual a ele. Ficava claro que era impossível 

para o pai ver que eles podiam ser parecidos em muitas coisas, mas que também 

podiam ser diferentes em várias outras. Havia uma relação de espelhamento deste pai 

em relação a Ingo. Em várias ocasiões, tentei ressaltar para o pai que o filho era uma 

outra pessoa, com uma outra história, que Ingo estava tendo experiências diferentes 

das dele e, consequentemente, isso tudo poderia conduzi-lo a um desfecho diverso 

daquele vivido pelo pai. Ele racionalmente concordava, mas penso que, na verdade 

afetiva, continuava se espelhando em Ingo.   

 Em relação ao nosso trabalho, o pai era muito honesto em dizer o quanto estar 

ali, conversando sobre as dificuldades do filho – e, em grande parte, sobre as próprias 

dificuldades – era bastante custoso para ele. Raramente vinha nas conversas que eu 

marcava com os pais, em geral, a mãe vinha sozinha e, quando faltava, ele não 

inventava desculpas, mas sim dizia abertamente que não aguentava, que era demais 

para ele, que aqueles encontros o desgastavam muito. Nas ocasiões em que veio, 

foram conversas bastante produtivas, que trouxeram elementos preciosos para o 

trabalho; todavia, era possível sentir a intensidade dos afetos experienciada por ele ao 

tocar nas questões do filho, da família e dele mesmo. Ele, inclusive, apresentava 
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reações físicas claras, isto é, vermelhidão na pele, sudorese intensa, agitação motora 

etc. e eu, do meu lado, saía exausta daquelas conversas.  

 Vale dizer que tentei, algumas vezes, encaminhá-lo para análise. Ele reconhecia 

que precisava, mas dizia que não suportaria, que só aquelas conversas sobre o filho já 

eram tão sofridas... Cheguei, inclusive, a me oferecer para atendê-lo, imaginando que a 

proximidade que ele já tinha comigo talvez facilitasse o processo. Ele agradeceu a 

oferta, mas afirmou que não tinha condições de aceitá-la, que seria demais para ele. 

Lamentei bastante, o sofrimento daquele pai era realmente intenso e, além disso, era 

visível que suas dificuldades também causavam muito sofrimento em quem estava à 

sua volta, sendo Ingo um dos maiores afetados por isso.  

Ainda sobre o pai, ele era um aficionado em jogos e filmes de guerra, gosto este 

que ele compartilhava com a família. Outro fascínio dele era por biografias/histórias dos 

grandes ditadores (Hitler, em especial), também compartilhado com os outros membros 

da família. Tentei algumas vezes conversar a respeito e havíamos conseguido certas 

mudanças, mas, no fundo, estas eram bastante superficiais, porque o espírito dele 

diante da vida era mesmo esse: a vida era uma grande batalha, na qual o que 

imperava era a lei do “matar ou morrer”.  

Seguindo nesse modo de vida bélico/persecutório, vale dizer que o pai era um 

grande especialista em sistemas de segurança. Consequentemente, sempre estava a 

par das últimas modalidades de assalto, de violência, de invasões e desenvolvendo 

formas eficazes de defesa contra essas ameaças.  

Minha relação com os pais foi, por muito tempo, bastante boa e colaborativa, 

mas, em alguns momentos, eu acabava esbarrando em certas dificuldades. E, em um 

desses “esbarrões”, eles terminaram por retirar Ingo da análise, como relatarei mais 

adiante.   

1.3 AS NOSSAS SESSÕES  

Um dos aspectos mais angustiantes para mim das sessões com Ingo era uma 

sensação de vazio, de deserto, de falta de criatividade, inclusive da minha parte. Tinha 

de fazer um esforço enorme para pensar em alguma coisa, me sentia embotada, sem 
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energia, como se estivesse esvaziada. Em boa parte das vezes, eram sessões difíceis, 

nas quais tinha a impressão de estar “me puxando pelos próprios cabelos”9.  

 Tivemos várias “fases” temáticas de sessão (embora o elemento comum do 

esvaziamento permeasse todas essas “fases”). No início do nosso trabalho, eram muito 

comuns atividades de transbordamento, de descarga pulsional pura e simples. Por 

exemplo, ele virava potes de tinta em cima da mesa e, se eu não colocasse alguma 

barreira, a tinta transbordaria por toda a sala de atendimento até encontrar uma borda. 

Em um determinado momento, decidi estabelecer algumas barreiras, como, por 

exemplo, “a tinta pode ir até aqui”. Obviamente, essa decisão não se deu apenas por 

motivos práticos, mas sim analíticos, pois ele precisava de “bordas”, precisava ser 

contido.  

Nessa época, junto com as atividades com tinta, havia também as atividades 

com bola, mas não eram jogos de disputa, eram atividades de pura descarga, atirar a 

bola por atirar. Também fiz uma intervenção nesse aspecto, estabelecendo placares, 

limites espaciais para cada um, na tentativa de fazer a pura descarga pulsional se 

transformar, aos poucos, em jogo simbólico. 

Depois disso, acho que em grande parte como efeito das minhas intervenções, 

Ingo passou para um outro tipo de brincadeira bem mais simbólica que se repetiu por 

muitas e muitas vezes. Tratava-se de uma casa de brinquedo, na qual alguns 

guerreiros moravam, mas temiam constantemente a invasão de guerreiros rivais. Por 

causa disso, era preciso espalhar “veneno” (massinha de modelar), montar 

emboscadas, se armar até os dentes para se defender da invasão. No final, a casa 

sempre terminava invadida após uma sangrenta batalha entre os guerreiros rivais, na 

qual os “donos” da casa acabavam sendo mortos e a casa ficando para os invasores.  

Nesse período tentei inúmeras intervenções, desde interpretações verbais sobre 

o que estava ocorrendo ali, sobre o medo dele de ser invadido pelo outro estranho-

estrangeiro (obviamente que me preocupava em falar numa linguagem que ele 

pudesse entender), até intervenções em ato, determinando o fim da guerra, mandando 

                                            
9
 Neste ponto, é impossível não lembrar do que RACKER ([1953/57] 1988) escreve sobre a principal lei 

que regula as respostas contratransferenciais, isto é, a “lei de Talião”; ou seja, diante de um não-
investimento do analisando no processo analítico (na verdade, no caso de Ingo, na vida como um todo) o 
analista responde na contratransferência com uma dificuldade de investir libidinalmente, trazendo 
sensações de vazio, de desinteresse e de anestesiamento.  
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os guerreiros rivais tentarem chegar a um acordo etc. Enfim, buscava fazer com que 

ele, por meio da compreensão ou da mudança no desfecho da brincadeira, pudesse 

vivenciar a relação com o outro de uma maneira diferente, que pudesse aventar a 

hipótese de um contato que não fosse bélico e invasivo, que havia trocas que eram 

prazerosas, proveitosas e agregadoras. Sentia-me (e ainda me sinto) um tanto ingênua 

fazendo essas intervenções, já que Ingo parecia sentir com uma certeza inabalável que 

as relações eram sempre batalhas de força, que funcionavam na lógica “matar ou 

morrer”, compartilhando a angústia que o pai experienciava diante do mundo. 

Ainda dentro dessa temática da invasão pelo outro – que provinha, nitidamente, 

da sensação de falta de limites que separassem eu/outro, interno/externo – Ingo 

sempre propunha um jogo com palitos que funcionava da seguinte maneira: cada um 

de nós recebia três palitos. Colocando as mãos para trás, cada um deveria dividir os 

palitos entre as mãos como bem entendesse, por exemplo, dois em uma, um em outro 

ou os três em uma mão só, enfim, qualquer combinação. Feito isso, uma das mãos 

fechada, escondendo quantos palitos se estava segurando nela, deveria ser colocada 

sobre a mesa. Os dois participantes faziam o mesmo gesto e cada um deveria dizer 

quantos palitos havia no total sobre a mesa, isto é, somando o que havia na própria 

mão com o que achava haver na mão do adversário. Se alguém acertasse, este 

deveria descartar um de seus palitos do jogo. O jogo prosseguia com os palitos que 

iam sobrando até que alguém se livrasse de todos os seus palitos, o que o faria o 

vencedor do jogo.  

Jogamos muitas partidas e, frequentemente, Ingo me questionava se eu era 

capaz de saber como ele havia dividido os palitos entre suas mãos, ou seja, se eu 

conseguia ler a mente dele. Eu respondia que não, que as minhas respostas eram 

“blefes” baseados na quantidade de palitos que eu tinha na mão e no total de palitos 

em jogo. Mesmo diante desta resposta, era nítido que a dúvida de Ingo permanecia, 

haveria um espaço que era só dele, ele era mesmo dono de sua mente?  

Um dia, jogando, Ingo me contou que quem havia ensinado este jogo para ele 

era seu avô paterno e que este, em uma ocasião, havia dito para Ingo que tinha o 

poder de ler a mente das pessoas, por isso, vencia tantas vezes. Afirmei que isso não 

era verdade, que ninguém tinha o poder de ler a mente de ninguém, que o que passa 
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dentro da nossa cabeça só nós mesmos sabemos. Diante disso, Ingo falou que eu não 

conhecia o avô dele e que ele era capaz, sim, de entrar nas mentes alheias.  

Com o decorrer de nossas sessões, Ingo foi fazendo grandes avanços na vida 

fora da análise. Neste ínterim, os pais encontraram a escola na qual ele estudava até a 

interrupção do processo analítico que, como eu disse anteriormente, tinha uma forte 

política de inclusão escolar. Ingo começou a fazer amigos, a ir melhor na escola, a se 

relacionar mais em casa, enfim, a se ligar mais com o mundo, a sair um pouco mais de 

si mesmo.  

Entretanto, começamos a viver um difícil período em nossas sessões. Ingo 

começou a deitar no divã e dormir. Ele adormecia profundamente e eu me sentia sem 

qualquer possibilidade de contato com ele. No início, deixei que ele dormisse até para 

entender o que ele estava querendo me comunicar com aquilo, mas isso começou a 

ocorrer em várias e várias sessões. Sem saber o que fazer, refleti muito a respeito 

“com os meus botões”, assim como nas minhas supervisões particulares e em grupos 

de discussão clínica. Depois de muito pensar, cheguei à conclusão de que Ingo 

“descansava” durante as sessões das relações que vinha estabelecendo com o mundo. 

Estar com as outras pessoas, interagir com elas era absolutamente exaustivo para ele. 

As nossas sessões passaram a ser, então, o momento de “descanso do guerreiro”.   

Porém, o que fazer? Sustentar ou não sustentar isso? E por quanto tempo? O 

quanto dormir nas sessões estava ajudando Ingo e o quanto estava simplesmente 

mantendo suas defesas? Comecei a questionar qual era a função da análise naquele 

caso e isso passou a me incomodar profundamente. Após refletir longamente, decidi 

começar a tentar acordá-lo.  

Quando ele chegava e ia deitar no divã, eu tentava, em vão, negociar para que 

nós fizéssemos alguma outra coisa. Ele se negava, dizia estar muito cansado e 

adormecia. Deixava que ele dormisse por um certo período e, então, gentilmente o 

chamava. Todavia, não importava a maneira que eu o acordasse, a reação era sempre 

a mesma: gritos, xingamentos e ataques de fúria contra mim. Passei a me sentir de 

mãos atadas.  

O interessante é que, segundo a mãe, Ingo não apresentava qualquer 

resistência para ir às sessões, ia de bom grado, mas, ao chegar lá, dormia. Entendi que 
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era isso, teríamos que lidar com aquele comportamento de Ingo e eu teria de encontrar 

maneiras de acessá-lo, apesar da barreira do sono que ele havia estabelecido entre 

nós.  

Muito lentamente, consegui negociar com ele, tempos de sono e de vigília. Até 

que chegamos ao combinado – vigente até a interrupção do processo analítico - de que 

ele poderia dormir apenas durante vinte minutos iniciais e nós usaríamos, no mínimo, 

os trinta-quarenta minutos finais da sessão para fazer alguma coisa juntos.  

É possível dizer que, com esse “acordo”, conseguimos bons progressos, com 

exceção de algumas sessões em que ele não suportava e acabava dormindo a sessão 

inteira.  

1.4 A INTERRUPÇÃO DO PROCESSO ANALÍTICO  

Desde o início do atendimento de Ingo, achava interessante a ideia de um 

trabalho conjunto com um psiquiatra pela gravidade dos transtornos e pelo grau de 

sofrimento apresentados por Ingo. Entretanto, sabia da imensa resistência dos pais em 

relação a qualquer atendimento ao filho, da dificuldade que tinha sido para eles 

chegarem a pedir ajuda de uma psicanalista e concluí que pedir uma avaliação 

psiquiátrica seria “esticar demais a corda”, por isso optei por ir sustentando sozinha até 

onde fosse possível. No entanto, fatos novos me fizeram decidir correr o risco. 

Aproximadamente três anos e meio após o início da análise, quando Ingo estava 

com treze para quatorze anos, a mãe me contou, com bastante preocupação, que Ingo 

havia começado a dizer que via criaturas no quarto dele quando ia dormir de noite, dois 

monstros que vinham para levá-lo para o inferno e, por isso, não podia desligar a 

televisão. Em princípio, pensei que pudessem ser medos infantis, bastante comuns 

entre crianças e, em alguma medida, entre pré-adolescentes; todavia, conversando 

com Ingo entendi que o que ele experienciava estava muito mais próximo de uma 

alucinação visual do que de uma fantasia ou algo do gênero, pois para ele os monstros 

estavam efetivamente lá.  

Ao constatar isso, decidi que precisava ouvir a opinião de um psiquiatra. À 

época, pareceu-me que não podia correr o risco de continuar sozinha o tratamento, me 
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sentiria negligenciando, negando-lhe acesso aos cuidados necessários em um caso 

como o dele, já que se tratavam de fenômenos francamente psicóticos. Além disso, me 

preocupava o fato do surgimento dessas alucinações visuais coincidir com a entrada de 

Ingo na adolescência, isso porque é sabida a alta incidência de surtos psicóticos nesse 

período da vida. Fiquei assustada, estava muito difícil sustentar aquilo sozinha...  

Chamei os pais de Ingo para uma conversa, na qual expus as minhas 

preocupações e recomendei que ele fosse avaliado por um psiquiatra. Depois de muita 

reflexão e discussão em conjunto, os pais aceitaram levar Ingo a um psiquiatra. Vale 

comentar aqui que, nessa ocasião, indiquei o nome de um psiquiatra da minha 

confiança, no entanto, os pais decidiram levá-lo a um outro profissional conhecido da 

família. Este psiquiatra prescreveu uma medicação antipsicótica e, logo após a primeira 

consulta, fiz um contato telefônico com ele. Nesta ocasião, ele me esclareceu as 

razões para a escolha do medicamento e pareceu aberto ao estabelecimento de uma 

parceria.  

  Entretanto, a partir disso, os pais passaram a fazer uma grande pressão para 

pararmos o processo analítico. Em uma conversa após a ida de Ingo ao psiquiatra, o 

pai chegou a me dizer que, ao solicitar a avaliação psiquiátrica, eu tinha “jogado a 

toalha”, isto é, declarado a minha impossibilidade de cuidar do filho deles. 

Conversamos bastante sobre isso, tentei esclarecer que solicitar uma avaliação 

psiquiátrica não significava que me sentia incapaz de dar conta do caso, que eram 

trabalhos complementares, ambos importantes para a saúde mental de Ingo.  

Os pais disseram ter entendido, mas continuavam com a pressão para 

encerrarmos o processo de análise. Passaram a alegar que Ingo já estava bem melhor 

e que, se não tivesse que vir duas vezes por semana à análise, poderia investir esse 

tempo para fazer outras coisas, ter uma vida de um adolescente “normal”. Tentei 

argumentar que, como eles próprios reconheciam, a melhora de Ingo estava muito 

relacionada ao processo analítico e que essas horas supostamente retiradas de suas 

outras atividades para vir à análise eram essenciais para ele usufruir de sua vida de 

uma maneira mais satisfatória. 

Nesse ínterim, algo relativamente inesperado aconteceu, parece-me possível 

afirmar que “o feitiço virou contra o feiticeiro”. Algum tempo depois do início do 
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acompanhamento psiquiátrico, a mãe de Ingo pediu para marcarmos uma sessão. 

Nesta conversa, me comunicou que ela e o marido haviam tomado uma decisão: Ingo 

interromperia a análise comigo e passaria a ser atendido exclusivamente pelo 

psiquiatra. Disse que eles haviam conversado com o psiquiatra e que este havia se 

predisposto não só a medicar Ingo, como também a atendê-lo em psicoterapia uma vez 

por semana. Tentei argumentar que Ingo e eu já tínhamos uma longa história juntos, 

que o caso dele tinha várias especificidades e que eu não via o menor sentido em 

substituir um profissional por outro, o psiquiatra e eu poderíamos trabalhar em parceria. 

Em vão, eles estavam decididos, alegavam que eu havia ajudado muito, mas que 

precisavam experimentar outras possibilidades.  

Além disso, acreditavam que Ingo estava em outro momento, já era 

praticamente um rapaz e eu, em sendo mulher, teria mais dificuldades em 

compreender as questões dele. O psiquiatra era um homem, Ingo certamente se 

sentiria mais à vontade para falar, por exemplo, sobre sua sexualidade, sobre questões 

relativas a ser homem com ele do que comigo.  

O que fazer diante disso? Tentei argumentar de todas as formas, mas eles 

estavam decididos. Inclusive, eu mesma comecei a cogitar se talvez não fosse uma 

alternativa interessante para Ingo, eles tinham o direito de experimentar outro 

profissional... Seria muita arrogância da minha parte acreditar que só eu conseguiria 

ajudar Ingo... Pensava tudo isso, mas, no fundo, sabia que aquilo era uma atuação 

diante do episódio da solicitação de avaliação psiquiátrica, os pais não tinham 

suportado ouvir que eu não era onipotente, que não dava conta de tudo sozinha e 

resolveram se apoiar em alguém que afirmava conseguir ser “tudo” para Ingo, afinal, a 

lógica do “tudo ou nada” imperava no funcionamento mental desta família.  

Perguntei para a mãe se Ingo já estava sabendo disso, ela afirmou que sim e 

que ele havia gostado da ideia. Seria exigir demais de alguém que, com tanta 

fragilidade psíquica, que estava começando a circular pelo mundo, sustentasse uma 

oposição subjetiva como esta, uma briga desse porte e, mesmo se ele o fizesse, será 

que seria ouvido? Ingo só podia mesmo acatar à decisão dos pais...  
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Pedi, então, um tempo para que fizéssemos um trabalho de separação, de 

desligamento, e ela aceitou, afirmou que eu usasse quantas sessões fossem 

necessárias para isso.  

1.5 A NOSSA DESPEDIDA  

Nas sessões de despedida com Ingo, isto é, as que se seguiram à conversa em 

que a mãe dele me comunicou a decisão encerrar o processo comigo, tentei por várias 

vezes falar sobre a nossa separação. Por exemplo, no nosso primeiro encontro depois 

disso, perguntei se ele estava sabendo que, em breve, não iríamos mais continuar nos 

vendo, que os pais dele haviam decidido que ele faria terapia com o doutor (falei o 

nome do psiquiatra) e que, portanto, teríamos apenas mais alguns encontros de 

despedida. Ele balançou afirmativamente, mas não esboçou qualquer reação afetiva 

diante do fato. Perguntei se ele gostaria de conversar sobre isso, ele disse que não e 

sugeriu que jogássemos baralho, atividade que vinha sendo frequente em suas 

sessões. Ficou nítido que Ingo estava fugindo daquela situação, fingindo que nada de 

novo estava acontecendo. Resolvi esperar, tínhamos tempo.  

Outras sessões se seguiram a essa, Ingo entrava na sala de atendimento e 

propunha alguma atividade estereotipada e sem grande demanda afetiva. Eu 

continuava esperando, fazendo apenas breves comentários sobre a nossa separação, 

sugerindo que ele pensasse como gostaria que fosse a nossa última sessão etc. Ingo 

ouvia sem escutar, fazia que sim com a cabeça e continuava o que estava fazendo.  

Passado mais ou menos um mês após a conversa em que a mãe me comunicou 

sobre o encerramento do trabalho, no final de uma sessão com Ingo, estando nós três 

(a mãe, Ingo e eu) na sala de espera, ela me perguntou na presença dele quantas 

sessões mais seriam necessárias para encerrar o trabalho. Diante disso, comentei que 

eu tinha a impressão de que ele não estava querendo nem pensar a respeito e nem 

falar disso, parecia estar muito difícil se despedir. Ingo apenas ouviu, não disse nada, 

permaneceu em sua habitual postura inexpressiva.  
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Na sessão seguinte a esse episódio na sala de espera, Ingo chegou com seu 

Ipod10. Vale comentar que, após ter diminuído o tempo de sono, Ingo começou a trazer 

o Ipod para as sessões, o que eu compreendi, em grande parte, como uma outra forma 

de isolamento em relação a mim – a velha questão, ao inibir uma manifestação de 

conflito psíquico este não é eliminado, simplesmente se desloca. Claro que mesmo um 

Ipod em volume máximo não o isolava tanto quanto o sono profundo, mas, de qualquer 

forma, havia essa nova barreira entre nós.  

Ingo me mostrou o Ipod e disse que queria me mostrar umas músicas “iradas” 

(sic) que o pai havia baixado para ele. Embora não fosse o seu comportamento comum 

quando trazia o Ipod (habitualmente ele deitava no divã com os fones de ouvido e a 

música em volume máximo, me deixando de fora), não era a primeira vez que isso 

acontecia, Ingo já havia compartilhado comigo outras músicas – em geral, rock pesado 

ou heavy metal. Sempre as ouvia de bom grado, entendendo que Ingo estava tentando 

sair de seu isolamento acústico e dividir seu mundo comigo.  

Ele começou a mexer no Ipod e me pediu para ouvir as músicas. Ingo disse que 

eram músicas em alemão e, como ele sabia que eu falava o idioma, queria que eu as 

ouvisse e traduzisse para ele. Vale dizer que o pai de Ingo também entendia alemão e 

sabia das minhas origens germânicas, pois, logo no início do nosso trabalho, ao ver 

meu sobrenome, o pai me perguntou se eu era descendente de alemães, ao que eu 

respondi que sim.  

Coloquei o Ipod no ouvido e as músicas começaram a tocar. Confesso que tive 

de prestar muita atenção para ter certeza de que eu realmente estava entendendo o 

que ouvia, mas, sim, era isso mesmo: músicas abertamente neonazistas.  

Senti vertigem, não sabia como lidaria com aquilo, mas resolvi continuar 

ouvindo, entrar naquele universo, por mais que aquilo me tocasse em recônditos 

profundos. Fui criada dentro da comunidade alemã paulistana, segunda geração depois 

da Segunda Guerra Mundial, estudei em escola de língua alemã e passei boa parte das 

minhas férias na infância e na adolescência na Alemanha. Alemães ou descendentes 

destes são figuras importantes da minha história afetiva e identificatória. Sendo assim, 

                                            
10

 Dispositivo para escutar músicas baixadas pelo computador, substituto do antigo walk-man ou disk-
man. 
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todas as questões relacionadas ao nazismo e aos fatos ocorridos durante a Segunda 

Guerra Mundial sempre pairaram como uma sombra sobre mim, algo difícil de ser 

trazido à luz, de ser pensado e elaborado.  

Nitidamente, percebia entre os alemães do meu convívio um desconfortável 

paradoxo: de um lado, um discurso de repúdio absoluto, uma mensagem categórica 

afirmando que o nazismo foi algo tenebroso, monstruoso e injustificável, a maior 

vergonha do povo alemão, ferida aberta que nunca cicatrizará totalmente, culpa que 

volta e meia ressurge para nos lembrar o quanto tudo que aconteceu é imperdoável. 

Porém, de outro lado, a sinalização de que algumas características basais e bastante 

presentes ainda nos dias de hoje na cultura alemã – rigidez, organização, intolerância 

ao desviante, ao que não está nos conformes, exigência de performance impecável, 

pragmatismo etc. – estão muito em ressonância com o valores nazistas e que, vividas 

de maneira extremada e patológica, foram essenciais para que os acontecimentos 

trágicos vividos durante a Segunda Guerra Mundial ocorressem.   

Assim, identificada com esse desconfortável paradoxo, ouvir aquelas músicas 

me desconcertava, fui ficando afetivamente tomada, sentia claramente que minha 

capacidade de pensamento estava comprometida. E, então, o que fazer?  

 A primeira música, um heavy metal pesado ao fundo – como todas as outras – e, 

como letra, o nome de Hitler, dos diversos campos de concentração que existiram 

durante a Segunda Guerra Mundial e outros termos relacionados ao nazismo repetidos 

infinitamente; uma outra música falava de ódio, de perguntas sobre fidelidade eterna ou 

não; e, por fim, uma música que falava sobre desejo de dominação. Segue parte da 

letra:  

 

Ich will... ich will dass ihr mir vertraut (Eu quero que vocês confiem em mim) 
Ich will... ich will dass ihr mir glaubt (Eu quero que vocês acreditem em mim) 

Ich will... ich will eure Blicke spüren (Eu quero seguir seus olhares) 
Ich will...jeden Herzschlag kontrollieren (Controlar cada batida do seu coração) 

 
Ich will... ich will eure Stimmen hören (Eu quero ouvir suas vozes) 
Ich will...ich will die Ruhe stören (Eu quero perturbar sua calma) 

Ich will...ich will dass ihr mich gut seht (Eu quero que vocês me vejam bem) 
Ich will...ich will dass ihr mich versteht (Eu quero que vocês me entendam) 

 
Ich will...ich will eure Phantasie (Eu quero as suas fantasias) 
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Ich will...ich will eure Energie (Eu quero as suas energias) 
Ich will...ich will eure Hände sehen (Eu quero ver suas mãos) 

Ich will...in Beifall untergehen (Eu quero me afogar em aplausos) 
 
(Rammstein, Ich will... do álbum Mutter, 2001)11 

 

 Ingo me perguntou o que eu estava achando, se estava gostando das músicas... 

não sabia o que responder. Perguntei se ele queria mesmo que eu traduzisse as 

músicas e ele disse que sim. Comecei a fazer isso, ele não mostrava muita reação, em 

compensação, eu sentia um mal estar enorme. Perguntei se ele sabia quem havia sido 

Hitler. Ele respondeu: “Ah, ele matou umas pessoas lá...”. Eu disse: “Não foram 

exatamente umas pessoas, foram muitas e muitas pessoas”. Ele: “Mas se eram 

judaicos (sic) tinham que morrer mesmo...”. Eu: “Por quê?”. Ele: “Meu pai disse que 

eles não prestavam...”. Que diálogo era aquele? Nunca havia me imaginado tendo que 

entrar em contato com isso... mas nunca se sabe onde um processo analítico pode nos 

levar... 

 Continuamos, eu: “Ingo, pode até ser que entre os judeus havia pessoas que 

não prestavam e tal, mas isso não é justificativa para matar ninguém... e as pessoas 

simplesmente eram mortas por serem judias. Seria mais ou menos como se alguém, de 

repente, decidisse que todas as pessoas que como eu e você têm olhos azuis e 

cabelos loiros devessem morrer, sem mais nem menos, isso não seria justo, você não 

acha?”. Ele: “Eu não quero falar sobre isso”. 

 Ingo deitou-se no divã, fechou os olhos e começou a tremer de angústia. Não 

queria mais contato, questionar aquilo era para ele insuportável. Aguardei uns 

instantes, cheguei perto dele e perguntei se estava tudo bem, ele fez com a cabeça 

que não. Segurei a mão dele e afirmei que aquelas coisas o deixavam muito 

angustiado (e a mim também), ele fez que sim com a cabeça. Disse a ele que não 

                                            
11

 Parece interessante fazer alguns comentários sobre a banda Rammstein – autora da maior parte das 
músicas trazidas por Ingo. Trata-se de uma banda alemã, surgida em Berlim, em 1994, cujas músicas 
tem um estilo próprio chamado de tanz metall que seria uma mistura de techno e heavy metal. Entre as 
bandas contemporâneas que cantam em alemão, Rammstein foi a que conseguiu maior sucesso fora da 
Alemanha. O grupo está sempre envolvido em polêmicas e, frequentemente, tem suas músicas 
censuradas; isso porque, diversas letras das suas músicas trazem conteúdo violento e fortemente 
erótico. Além disso, há várias mensagens de duplo sentido, por exemplo, uma de suas músicas mais 
famosas chama-se Du Hast que, em alemão, pode ser compreendido tanto como “você tem”, quanto 
como “você odeia”. (fonte: Wikipédia - pt.wikipedia.org/wiki/Rammstein – consultada em 16/08/2011)  
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precisávamos conversar mais e que tudo iria ficar bem. Ele adormeceu até o fim da 

sessão segurando fortemente a minha mão.  

 Os sentimentos que me tomaram depois daquele encontro foram intensos. 

Tentei, muitas vezes, olhar para tudo aquilo como um conteúdo analítico como outro 

qualquer, mas não me saía da cabeça o que significava expor um garoto de treze anos 

a aquele tipo de ideias, ideias de morte, de exclusão brutal e cruel. Procurei entender 

que esse era o núcleo da loucura daquela família (exposta abertamente pelo pai, mas 

presente em todos os membros), uma loucura, parafraseando Nietzsche, humana, 

demasiadamente humana: o ódio ao diferente, ao estranho/estrangeiro, o desejo de 

aniquilação do que é não-eu, o pavor da invasão do eu por inimigos-aniquiladores. E, 

como resposta a isso, a idolatria por um líder onipotente, conhecedor de todas as 

verdades sobre a vida, capaz de perceber, prevenir e dar conta de todos os infortúnios 

da existência, disposto a “cuidar” de seus seguidores desde que esses dependessem 

totalmente dele, o seguissem cegamente e nutrissem por ele uma adoração sem 

limites.  

Porém, não estava suportando, ser exposta aquilo ultrapassava minhas 

possibilidades subjetivas. Como psicanalista, sei da natureza dual do ser humano, de 

sua constante luta entre a escuridão e a luz, entre a loucura e a sanidade, entre o amor 

e o ódio, mas inevitavelmente me perguntava – como o escritor Elio Vittorini (1945) em 

seu fabuloso romance Homens e não: isto é o Homem? No romance sobre os 

movimentos antifascistas na Itália entre as duas Grandes Guerras e durante a Segunda 

Guerra Mundial, em suas reflexões sobre a natureza humana, Vittorini escreve:  

O homem, se diz. E pensamos em quem cai, em quem está perdido, em 
quem chora e tem fome, em quem tem frio, em quem está doente, ou 
em quem é perseguido, em quem é morto. Pensamos na ofensa que lhe 
é feita, e em sua dignidade. Também em tudo aquilo que nele foi 
ofendido, e que estava, nele, para torná-lo feliz. Este é o homem. Mas a 
ofensa o que é? É feita ao homem e ao mundo. Por quem é feita? E o 
sangue que é derramado? A perseguição? A opressão? (p.199).  
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Prossegue:  

Hoje nós temos Hitler. E o que é? Não é homem? Temos os seus 
alemães. Temos os fascistas. E o que é tudo isto? Podemos dizer que 
não está, isto também, no homem? Que não pertença ao homem? 
(p.199). 

 Os movimentos neonazistas e suas manifestações culturais também são o 

Homem, mesmo sendo uma face louca e destrutiva do Homem. Entretanto, por que 

Ingo estava me mostrando aquilo agora? Por que me trazia aquelas músicas durante o 

processo de nossa separação? Queria me mostrar a lógica basal do funcionamento da 

loucura de sua família? Talvez estivesse me pedindo socorro... E será que, dado o 

nível de envolvimento subjetivo que está vivendo, eu conseguiria ajudá-lo? Resolvi 

fazer uma nova tentativa, chegar perto daquela loucura para – quanta onipotência... – 

tentar salvá-lo.   

 Diante daquele episódio das músicas, mesmo sabendo que já estava definido 

pelos pais que Ingo não continuaria o processo comigo, que estávamos fazendo 

“sessões de despedida”, decidi chamar os pais para conversar sobre aqueles 

conteúdos que vinham apresentando ao filho e os efeitos destes no psiquismo do 

garoto. Só a mãe veio para a conversa, o pai disse que não via sentido em vir já que o 

trabalho já estava encerrado. Assim, relatei à mãe o que tinha ocorrido na última 

sessão, propus pensarmos como era expor Ingo àquelas ideias. Ela me ouviu, mas não 

pareceu muito preocupada; ela sabia de tudo aquilo e achava que era assim mesmo, 

essa era a visão de mundo do marido, ele a compartilhava com a família e, em alguma 

medida, todos eles compartilhavam daquele modo de pensar e existir.  

 No dia seguinte dessa conversa, a mãe me ligou dizendo que Ingo não viria 

mais, ela e o marido haviam decidido que não teríamos mais nenhuma sessão de 

despedida. Condenou-me por ter traduzido as músicas, disse que eu estava 

confundindo as coisas e, portanto, me agradecia por tudo, mas ficaríamos por aqui. 

Pedi para encontrar Ingo pelo menos mais uma vez, expliquei que seria muito 

complicado interromper um processo de tanto tempo daquele jeito e ela concordou em 

trazê-lo para uma última sessão, desde que com a presença dela.  
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 Ingo veio e pediu para a mãe nos deixar sozinhos, ela relutou, mas acabou 

consentindo, saiu dizendo para mim: “Mas nada de interpretações, ok?”. Ele sentou à 

mesa e pediu para desenhar. Eu estava muda, paralisada, incapaz de dizer ou fazer 

qualquer coisa, fiquei em silêncio, sentada na frente dele. Ingo tinha uma caneca de 

chá que havia trazido da sala de espera, deu um gole no chá e falou: “É engraçado 

como às vezes algumas coisas estão tão quentes que parecem estar frias”, fiquei 

impressionada, era a descrição perfeita para o que estávamos vivendo, eram tantos 

afetos, tantos conteúdos que não podiam ser expressos que causava uma sensação de 

congelamento, de frieza e de distanciamento.  

Ele pegou, então, a régua e fez um desenho de retas paralelas, desenhou uma 

linha que as unia e disse: “Elas nunca iriam se cruzar, mas acabaram se cruzando” – 

seríamos nós dois? pensei eu. Dobrou o desenho bem dobrado e jogou no lixo 

afirmando: “Agora acabou a história”. Fez um outro desenho que me deu de presente, 

perguntei o que era aquilo, ele respondeu: “É um escudo para você se proteger”.  

 Nunca mais tive notícias de Ingo. 
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CAPÍTULO 2 – DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO 

PSÍQUICO EM MELANIE KLEIN: BREVE APRESENTAÇÃO  

 O presente capítulo visa fazer uma breve apresentação das principais ideias de 

Melanie Klein sobre o desenvolvimento do psiquismo e seu modo de funcionamento. 

Para isso, recorrerei à própria autora, a comentadores de sua obra e a algumas 

elaborações teóricas feitas pelos chamados pós-kleinianos. Darei ênfase ao conceito 

de posição, refletindo sobre o conjunto de ansiedades e de defesas e aos modos de 

percepção e relação com os objetos nos diversos posicionamentos subjetivos. 

Trabalharei as duas posições clássicas propostas pela própria Melanie Klein – ou seja, 

posição esquizoparanoide e posição depressiva – e, no final do capítulo, discutirei a 

proposta de Thomas Ogden a respeito da existência de uma terceira posição subjetiva, 

a posição autista-contígua e a de John Steiner que também pensa um terceiro 

posicionamento subjetivo ao qual dá o nome de refúgio psíquico.  

 Vale dizer que as ideias apresentadas aqui constituem o embasamento teórico 

da dissertação, ou seja, são os norteadores para a reflexão sobre o caso clínico. Sendo 

assim, o objetivo deste capítulo é estabelecer com o leitor um “solo comum”, isto é, 

marcar de que lugar estou falando, que conceitos me auxiliaram na tentativa de 

compreensão do fenômeno clínico. 

2.1 VIDA E MORTE: INSEPARÁVEIS DESDE O INÍCIO  

(…) um homem morrer sem nenhuma causa aparente,  
um homem morrer apenas porque é um homem,  

nos leva tão perto da fronteira invisível entre a vida e a morte  
que não sabemos mais de que lado estamos.  

A vida se transforma em morte  
e é como se essa morte tivesse possuído essa vida o tempo todo.  

(...) Em outras palavras: a vida pára. E pode parar a qualquer momento.  
(AUSTER, 1999, p.11)12 

                                            
12

 Trecho retirado da apresentação do livro A invenção da solidão de Paul Auster, escritor nova-iorquino 
contemporâneo. Este livro se trata de um ensaio literário no qual Auster, logo após a morte do pai, tenta 
dar um significado para vida deste. Segundo o autor, seu pai vivia isolado na própria solidão, não 
permitindo qualquer contato mais íntimo; sendo assim, há no livro uma busca de se aproximar dessa 
figura tão distante e desconhecida. Outros trechos deste livro serão citados posteriormente.  
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 A morte, embora seja um desfecho certo para todos os seres vivos, parece-nos, 

ao menos na maior parte do tempo, algo distante, quase impensável, fora de nossas 

perspectivas. Quando dela nos aproximamos de alguma maneira, fica claro o quanto 

de angústia ela nos gera e o quanto precisamos negá-la para continuar vivendo em 

paz.   

 Freud, no decorrer de seus estudos e de suas reflexões clínicas, foi se dando 

conta de que havia algo no organismo dos seres vivos e em seu psiquismo que os 

conduzia à morte, ou melhor, ao retorno a um estado inorgânico, a um estado de 

excitação nula, ao chamado nirvana, sem qualquer prazer e/ou desprazer. A morte 

poderia ser uma representação extrema deste estado de ausência de demandas 

pulsionais, mas isso também poderia ser experienciado – não radicalmente, mas sim 

parcialmente – em vida, por meio do isolamento, do fechamento narcísico, da 

compulsão à repetição, do fim da espontaneidade e da criatividade, enfim, da 

estagnação do movimento vital.  

 Sendo assim, Freud pôde concluir e demonstrar que, por mais que a paralisia e, 

em última instância, a morte nos angustie profundamente, este estado de excitação 

nula, de ausência de desgaste energético nos exerce grande fascínio13 e há, dentro de 

nós, uma força que nos conduz em direção a isso, a qual foi denominada por ele de 

pulsão de morte.  

 No entanto, embora reconhecendo a atuação da chamada pulsão de morte no 

organismo e no psiquismo dos seres humanos, Freud afirmou não considerar o medo 

da morte ou do aniquilamento da vida uma ansiedade primária, nas palavras de KLEIN 

(1948):  

Em Inhibitions, Symptons and Anxiety, Freud expôs suas razões para 
não considerar o medo da morte (ou o medo de perder a vida) uma 
ansiedade primária. Baseou o seu ponto-de-vista na observação de que 

                                            
13

 Como apenas os artistas conseguem fazer, o escritor Mia Couto (2009), no livro Antes de Nascer o 
Mundo, descreve a enorme angústia de viver em comparação à angústia de morte da seguinte maneira: 
“Tememos a morte, sim. Mas nenhum medo é maior que aquele que sentimos da vida cheia, da vida 
vivida a todo peito” (p.269). 
 



29 
 

„o inconsciente nada contém que, aparentemente, dê substância ao 
conceito de aniquilamento da vida‟ (p.295). 

 Melanie Klein prossegue afirmando que discorda deste posicionamento 
freudiano:  

Não estou de acordo com esse ponto-de-vista porque minhas 
observações clínicas demonstram que existe no inconsciente um medo 
de aniquilamento da vida. Também penso que, se supusermos a 
existência de um instinto de morte, teremos igualmente de supor que 
nas mais profundas camadas da mente existe uma reação a esse 
instinto, na forma de medo de aniquilamento da vida. Assim, na minha 
opinião, o perigo resultante da atividade interior do instinto de morte é a 
primeira causa de ansiedade. Como a luta entre os instintos de vida e 
de morte persiste ao longo da vida, essa fonte de ansiedade nunca é 
eliminada e participa como fator perpétuo em todas as situações de 
ansiedade (KLEIN, 1948, p. 296). 

 Sendo assim, para esta autora, desde o início da vida, há no psiquismo um forte 

conflito entre a pulsão de morte (que conduz ao aniquilamento da vida) e a pulsão de 

vida (que busca a continuidade do movimento vital) e o resultado disso é a angústia, 

contra a qual o indivíduo irá encontrar maneiras diversas de se defender. Obviamente 

que a intensidade dessa angústia e, como consequência disso, os mecanismos de 

defesa utilizados para se ver livre desta variarão de acordo com o desenvolvimento 

psíquico do indivíduo; dessa forma, no início da vida psíquica, tanto a angústia é muito 

intensa, como os mecanismos de defesa utilizados contra esta são bastante radicais.  

 Vale dizer que, para Melanie Klein, o bebê sente a angústia de aniquilamento da 

vida pela ação da pulsão de morte provinda de seu mundo interior, assim como sente 

também essa mesma angústia a partir da não satisfação de suas necessidades pelos 

objetos externos (em geral, a mãe). Segundo KRISTEVA (2002):  

A intensidade do desejo frustrado se chama, em Melanie Klein, angústia 
(...) e antes de um longo processo de integração do ego, sua violência é 
tal que não tolera a falta (...). Assim, não falta nada que possa ser 
desejado, mas tudo fere e faz ferir (...) (p.101).  

Ou seja, o objeto ausente, não só faz sofrer pela falta, por não estar presente, 

mas porque, frustrando o bebê, ele o está expondo à angústia de ser aniquilado e, 
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portanto, o está atacando e ferindo. Nesse período, o bebê quer vorazmente tudo que 

possa alimentá-lo e que assegure a continuidade de sua vida e se sente atacado por 

tudo que não o nutre, que nega a ele a garantia de sua sobrevivência14.  

 Diante de angústias tão intensas o ego arcaico, tão frágil e dependente, vai em 

busca de formas de se defender delas. Instala-se, assim, o que Melanie Klein 

denominou de posição esquizoparanoide, marcada pela angústia de aniquilamento a 

partir de dentro e/ou de fora e por defesas radicais e intensas.  

 Vale aqui fazer um breve comentário sobre o conceito de posição em Melanie 

Klein. Para esta autora, existem duas posições subjetivas básicas: a posição 

esquizoparanoide e a posição depressiva. Cada uma delas é caracterizada por um 

conjunto de ansiedades e de mecanismos de defesa, assim como por modos de 

percepção e relação com os objetos bastante distintos, como descreveremos a seguir. 

Para pensar a constituição psíquica, Klein optou pelo conceito de posição em vez do de 

fases, como propunha Freud; isso porque, segundo ela, mesmo havendo um caminho 

de amadurecimento psíquico na passagem da posição esquizoparanoide para a 

depressiva, não há a superação total de uma a partir da instalação da outra, mas sim 

uma oscilação relativamente constante entre esses dois modos de funcionamento no 

decorrer da vida de qualquer sujeito.  

2.2 A POSIÇÃO ESQUIZOPARANOIDE: TURBILHÃO VERSUS 

ANESTESIA  

 Como foi dito acima, neste momento do desenvolvimento psíquico, o ego é 

apenas incipiente e depende muito das trocas com o ambiente para ir se constituindo e 

se fortalecendo. Vale dizer aqui que Melanie Klein rejeita a ideia de narcisismo 

                                            
14

 Em um brevíssimo artigo publicado recentemente no jornal da FEBRAPSI, o psicanalista Cláudio 
Rossi escreveu que, considerando a proposição freudiana de que para o Inconsciente humano a morte 
não é concebível, podemos pensar que quando um ser humano diz temer a morte, na realidade, o que 
teme é a perda dos objetos. Nas palavras do psicanalista: “Os seres humanos vivenciam como ameaça 
mortal a perda das relações harmônicas com as pessoas que para eles são importantes. Temem a 
dissolução, o aniquilamento de seu ser e sabem, intuitivamente, que sua existência como sujeitos 
depende estritamente de seus contatos com os outros”. Ou seja, a dependência dos humanos entre si – 
em maior ou menor grau variando de acordo com o momento subjetivo – é uma realidade inevitável, 
angustiante, porém incrivelmente enriquecedora. 
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primário, ou seja, de um estado anobjetal, de um psiquismo fechado em si mesmo, 

como proposto por Freud. Para a autora, as trocas com o ambiente ocorrem desde o 

início da vida, mesmo que sejam marcadas por uma grande indiferenciação entre 

dentro-fora, interno-externo, eu-outro. Nas palavras de KRISTEVA (2002):  

(...) se pode chamar um quase-objeto, o seio, no sentido de que esse 
ego frágil não está verdadeiramente separado dele como o estará um 
„sujeito‟ de um objeto, mas não cessa de levá-lo para dentro e expulsá-
lo para fora, construindo-se-esvaziando-se enquanto constroi-esvazia o 
outro (pp.77-78). 

Acompanhando as palavras da autora citada acima, esse movimento inerente ao 

indivíduo de trazer o mundo externo para o interior e expulsar o mundo interno para o 

exterior faz com que o que é vivenciado de um lado participe ativamente na construção 

do outro: “Assim, o mundo interno não é uma réplica do mundo externo; experiências 

do mundo externo ajudam a moldar o mundo interno, e o mundo interno afeta a 

percepção individual do mundo exterior” (SPILLIUS, 2006, p.103). 

Diante dessa via aberta para o intercâmbio entre interior e exterior, não dando 

conta de conter em si próprio as angústias suscitadas pela ação interna da pulsão de 

morte e pelo medo de aniquilamento provindo das frustrações, o que resta ao ego 

arcaico fazer? Lançar mão de um dos mecanismos de defesas mais arcaicos 

existentes: a projeção, isto é, colocar para fora, expelir de dentro si os conteúdos que o 

envenenam, que geram angústia, que dão a ele a impressão de que será atacado, 

destruído, de que sucumbirá.  

Vale dizer que não se trata de um simples colocar para fora, há um destino para 

esses conteúdos insuportáveis e este é o interior do objeto; a esse mecanismo de 

colocar para dentro do objeto aquilo que o eu não é capaz conter, Melanie Klein dá o 

nome de identificação projetiva.  

 Paralelamente aos mecanismos de projeção e identificação projetiva opera 

também a introjeção, ou seja, o ego arcaico absorve do ambiente elementos que o 

alimentam, que o fortificam e que vão constituindo dentro dele um núcleo estável e 

forte que permanecerá, no decorrer da vida, como uma fonte de segurança, confiança 

e esperança. De acordo com CINTRA & FIGUEIREDO (2004):  
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A introjeção, ao lado da projeção, é um dos mecanismos de defesa mais 
fundamentais, e ambos são responsáveis pela constituição do aparelho 
psíquico e dos objetos internos. Introjeção e projeção são também 
mecanismos reguladores do prazer e desprazer do aparelho psíquico 
(p.84). 

 Mecanismos reguladores de prazer e desprazer, dizendo de outra forma: tudo 

que é bom, gratificante e reassegurador fica, por meio da introjeção, do lado dentro e 

tudo que é ruim, frustrante e angustiante fica do lado de fora, através da projeção e, 

assim, o psiquismo vai se constituindo. 

 Contudo, nem tudo é tão simples assim. Por exemplo, há também a projeção por 

parte do ego de suas partes boas, tanto visando a “colorir” a realidade sentida como 

hostil com tons mais suportáveis, como também para proteger o que o ego sente como 

bom dos ataques provindos de dentro feitos pela pulsão de morte, ou seja, nesse caso 

o outro se torna um “guardião” das partes boas, pois, estando no exterior, não correm o 

risco de serem atacadas pelas forças destrutivas do sujeito. Entretanto, ao projetar os 

bons elementos no mundo externo, o ego pode se sentir esvaziado de elementos 

alimentadores e totalmente à mercê dos elementos venenosos, o que o leva, de novo, 

à angústia de aniquilamento.  

 Além disso, a projeção da destrutividade para o exterior também é uma faca de 

dois gumes. Isso porque, se, num primeiro momento, se livrar dos elementos maus, da 

ação da pulsão de morte através da exteriorização alivia o sujeito – nas palavras de 

KLEIN (1948): “O próprio fato da luta ter, até certo ponto, sido externalizada alivia a 

ansiedade” (p.299) –, num segundo momento, o ego passa a sentir ameaçado por 

esses perseguidores maus que, agora, devido à projeção, o ameaçam a partir de fora. 

Surge, então, a angústia paranoide, tão marcante neste momento do desenvolvimento.  

 Outro mecanismo marcadamente presente na posição esquizoparanoide é a 

cisão, ou seja, há somente objetos muito bons e objetos muito maus, estes não se 

misturam, são separados de forma rígida e incomunicável. De acordo com SPILLIUS 

(2006):  

O bebê vive num mundo em que ele e alguns objetos são muito maus, 
enquanto outros objetos e outros aspectos seus são muito bons. As 
emoções são lábeis; o que é bom vira mau rapidamente e vice-versa, e 
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não há reconhecimento de que o objeto bom e o objeto mau são a 
mesma pessoa. O bebê vive num mundo de objetos „parciais‟, no 
sentido de que o que seria um para um observador externo, será, para o 
bebê, pelos menos dois (bom e mau) (p.110). 

Pensa-se que essa cisão tem como objetivo organizar as coisas, já que, a essa 

altura do desenvolvimento psíquico, não há a possibilidade de relativização, de 

integração, é preciso compartimentalizar para poder viver com um mínimo de 

segurança. Ressaltando, uma segurança mínima, já que a cisão leva a tormentos 

terríveis, pois para existir um objeto de bondade absoluta é preciso que haja um objeto 

de maldade absoluta e é nessa gangorra afetiva que o ego arcaico vai tentando se 

equilibrar.  

Na busca deste equilíbrio precário, surge uma outra “saída” para o sujeito: o 

isolamento das trocas afetivas tanto com o mundo externo, como com o mundo interno; 

estamos, então, diante da face esquizoide do funcionamento primitivo. Nas palavras de 

CINTRA & FIGUEIREDO (2004):  

Melanie Klein considera que um dos métodos mais antigos de defesa 
contra essa dimensão aterrorizadora da realidade psíquica é a sua 
negação ou escotomização, o que leva a uma diminuição da interação 
entre mundo interno e externo, e um fechamento sobre si mesmo do 
aparelho psíquico nascente. (...) A negação da realidade psíquica acaba 
levando a uma negação da realidade externa: essa defesa é um método 
poderoso para evitar o sofrimento psíquico, isto é, da própria dinâmica 
interacional que pode resultar no desenvolvimento psíquico (p.86). 

 Entretanto, por mais eficaz que este mecanismo de defesa seja para alívio do 

sofrimento, o indivíduo não apenas para de sofrer, mas também pára de sentir o que 

quer que seja. Não sentindo ele perde a oportunidade de aprender a viver os afetos 

sem, necessariamente, ser tomado por estes; ou seja, no momento em que o indivíduo 

se fecha, ele abafa seu desenvolvimento psíquico que depende, justamente, destas 

trocas – às vezes difíceis e angustiantes – para acontecer. 

Nesse ponto, é importante ressaltar que falar em trocas propriamente ditas com 

o outro neste período é bastante questionável. Isso porque, embora, como foi dito no 

início deste subitem, haja um intercâmbio com os objetos (chamados por alguns 

autores na posição esquizoparanoide de quase-objetos ou pseudo-objetos), estes não 
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conseguem ser vistos como tendo uma existência independente do sujeito, ou seja, 

tudo que ocorre com o exterior e no exterior é sentido como estando, de alguma forma, 

relacionado à atuação do sujeito.  

Sobre isso, KLEIN (1960) afirma: “(...) existe um sentimento de onipotência no 

bebê que faz com que tanto os seus impulsos de ódio quanto os de amor lhe pareçam 

extremamente poderosos” (p.311). Não seria esta uma forma de fazer um contrapeso à 

realidade de impotência extrema do bebê no início da vida? Provavelmente sim, já que 

se houvesse uma maneira de ele perceber o quão dependente é dos outros, a angústia 

de aniquilamento seria avassaladora. De alguma forma, é a realização dessa 

dependência extrema – ou, ao menos, um breve relance desta – que leva o bebê a 

viver uma angústia tão absoluta quando suas necessidades não são satisifeitas.  

Ainda sobre as supostas trocas sujeito-objeto na posição esquizoparanoide vale 

destacar que os objetos são sentidos ou como completa e invasivamente presentes – 

situações em que há uma fusão entre o eu e o outro, não há qualquer indiferenciação 

possível – ou os objetos são sentidos como totalmente ausentes, desaparecidos e, 

como consequência disso, violentos e maus por deixarem o eu tão abandonado e 

angustiado. Sendo assim, seja por estar grudado demais ou separado demais, quase 

que é possível afirmar que não há um outro. Novamente, citando CINTRA & 

FIGUEIREDO (2004):  

Em um plano, a identificação é tal que não há espaço para a separação 
e a alteridade; em outro, a suposição de diferença é tamanha e tão 
radical que não há espaço para uma alteridade reconhecível e aceitável 
para a convivência (p.115). 

 Intensidades extremas, falta de modulação afetiva, onipotência, relações 

narcisistas e as mais diversas e radicais defesas diante desses fenômenos, isto é, 

cisões, projeções, introjeções, idealizações e negações; é nesse caldo que o indivíduo 

se encontra imerso na chamada posição esquizoparanoide. 

 Entretanto, quando o desenvolvimento se dá de maneira satisfatória, é esperado 

que se consiga alcançar a chamada posição depressiva, na qual há uma redução do 

sofrimento, ou melhor, uma transformação na qualidade do sofrimento, é isso que 

veremos a seguir.  
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2.3 A POSIÇÃO DEPRESSIVA: CRESCIMENTO VERSUS DOR  

Na posição esquizoparanoide, o indivíduo coloca o outro no lugar de objeto de 

uso, de consumo, ou seja, em última instância pouco importa o objeto em si, este só 

serve para a satisfação das próprias necessidades e dos próprios anseios. Sendo 

assim, se para a saciação do indivíduo o objeto acabar sendo destruído, não há 

problemas.  

 É importante lembrar que um dos mecanismos que colabora para esse uso sem 

critério do objeto é a cisão típica da posição esquizoparanoide; o objeto bom e o objeto 

mau são totalmente separados, mesmo que, para um observador externo, se tratem da 

mesma pessoa. Assim, quando o bebê ataca o objeto mau, ele não se dá conta de que 

talvez esteja ferindo também o objeto bom. 

 Todavia, com o advento da posição depressiva, mudanças importantes na 

percepção da realidade externa e, consequentemente, dos objetos ocorrem. O bebê 

passa a se dar conta de que o objeto bom, gratificador e amado e o objeto mau, 

frustrador e odiado podem ser os mesmos – e, em geral, são. Sendo assim, há uma 

vivência de integração, tanto no que se refere aos objetos quanto a si próprio. Como 

afirma STEINER ([1993] 1997):  

Talvez a diferença mais significativa entre as duas posições básicas 
seja paralela à dimensão de integração crescente, que leva a um 
sentido de totalidade tanto do self quanto das relações objetais, à 
medida que o paciente se move da posição esquizo-paranoide para a 
depressiva (p.44).   

Para ilustrar essa experiência de integração necessária e difícil, usarei a letra da 

canção Samba de Amor e Ódio:  

 

Não há abrigo contra o mal 
Nem sequer a ilha idílica na qual 
A mulher e o homem vivam afinal 
Qual se quer 
Tão só de amor num canto qualquer. 
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Erra quem sonha com a paz 
Mas sem a guerra 
O céu existe pois existe a terra 
Assim também nessa vida real 
Não há o bem sem o mal. 
Nem amor sem que uma hora 
O ódio venha 
 
Bendito ódio 
Ódio que mantém a intensidade do amor 
Seu ardor, a densidade do amor, seu vigor 
E a outra face do amor vem a flor 
Na flor que nasce do amor. 
 
Porém há que saber fazer sem opor 
O bem ao mal prevalecer 
E o amor ao ódio incerto em nosso ser se impor 
E a dor que acerta o prazer sobrepor 
E ao frio que nos faz sofrer o calor 
E a guerra enfim a paz vencer. 
 

(Roberta Sá – composição: Pedro Luís e Carlos Rennó –  
do álbum Que belo estranho dia para se ter alegria, 2007)  

 

 Não há amor sem ódio e ódio sem amor, esse é o angustiante paradoxo 

reconhecido pelo sujeito a partir do advento da posição depressiva. Como fala a 

canção, para o amor prevalecer é preciso que o ódio seja reconhecido e integrado, 

caso contrário, estaremos no território da cisão. Ao negar a existência do ódio em 

nome de um amor ideal, de um amor puro, corremos o risco de deixar os impulsos 

odiosos no subterrâneo pulsando e clamando por expressão. Assim, quando um dia o 

ódio emergir, sem o antídoto amoroso, mostrará sua faceta destrutiva e venenosa, 

podendo gerar consequências graves tanto para o sujeito como para seus objetos.  

 Voltando as angústias da posição depressiva, se o objeto bom, gratificador e 

amado e o objeto mau, frustrador e odiado são o mesmo, o bebê se dá conta de que 

todos os ataques feitos ao objeto mau também acabaram sendo direcionados ao objeto 

bom e, com isso, surge a angústia de ter estragado aquele que é tão necessário e 

querido. 

 Sendo assim, é na posição depressiva que surge, de maneira efetiva, o 

sentimento de culpa pelos supostos danos causados ao objeto amado. 
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Consequentemente, o sujeito busca uma forma de consertar, de corrigir os estragos 

feitos e isso desemboca no impulso para a reparação. Seguindo KLEIN (1946):  

O impulso para a reparação, que nesse estágio passa a primeiro plano, 
pode ser visto como consequência de um maior insight sobre a 
realidade psíquica e de uma síntese crescente, pois demonstra uma 
resposta mais realista aos sentimentos de pesar, culpa e medo da 
perda, resultantes da agressão contra o objeto amado. (...) o impulso 
para reparar ou proteger o objeto danificado prepara o caminho para 
relações de objeto mais satisfatórias e para sublimações (...) (p.34). 

 Se pensarmos em termos de desenvolvimento psíquico e na possibilidade de 

estabelecimento de relações objetais mais satisfatórias e alimentadoras, a posição 

depressiva é efetivamente uma grande conquista e não algo dado como óbvio. Desse 

modo, há fatores internos e externos que podem atrapalhar ou mesmo impedir que o 

indivíduo consiga avançar na direção citada acima.  

 Do ponto de vista do mundo interior, é possível afirmar que, quando há um 

predomínio da pulsão de morte sobre a pulsão de vida, o estabelecimento da posição 

depressiva é dificultado; isso porque, o ódio em relação ao objeto acaba sendo mais 

forte que o amor e a consequente preocupação. Já no que se refere ao mundo externo, 

mais vivências de frustração do que de satisfação podem enfatizar a presença de 

objetos maus em detrimento de objetos bons, o que também pode atrapalhar o 

desenvolvimento psíquico.  

Pensando de uma maneira geral, desconsiderando a separação entre os 

obstáculos internos e externos, para o estabelecimento da posição depressiva é 

preciso que o amor predomine sobre o ódio: 

Parece provável que a ansiedade depressiva, a culpa e a tendência 
reparadora só são experimentadas quando os sentimentos de amor 
para com o objeto predominam sobre os impulsos destrutivos. Por 
outras palavras, podemos supor que as repetidas experiências de um 
amor que supera e domina o ódio – em última instância, do instinto de 
vida que sobreleva o instinto de morte – constituem uma condição 
essencial para a capacidade de integração do próprio ego e de 
sintetização dos aspectos contrastantes do objeto. (KLEIN, 1948, p. 
305). 
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A integração trazida pela posição depressiva e o consequente crescimento 

psíquico provenientes desse processo são notáveis. Entretanto, a angústia na posição 

depressiva não desaparece e nem necessariamente diminui, apenas se modifica. Vale 

dizer também que, em muitos momentos, a angústia gerada pela culpa não cala, mas 

sim é somada à angústia paranoide de aniquilamento. Como diz KRISTEVA (2002) a 

lógica de Talião – olho por olho, dente por dente – típica da posição esquizoparanoide 

é misturada à angústia de ferir, de estragar e destruir o objeto amado, esta típica da 

posição depressiva. A soma dessas duas angústias pode, inclusive, deixar o sujeito 

“entre a cruz e a caldeirinha”, isto é, se não atacar tem a fantasia de que será 

aniquilado pelo objeto, por sua vez, se atacar pode destruir o que é tão caro para ele15.  

Desse modo, do ponto de vista de amadurecimento psíquico, a chegada à 

posição depressiva não basta, é preciso ir além, é preciso atravessá-la.  

2.4 O AMADURECIMENTO PSÍQUICO: FERIDA NARCÍSICA VERSUS 

LIBERDADE  

 Quando pensamos sobre a culpabilidade dilacerante vivida pelo indivíduo na 

posição depressiva, quase que automaticamente nos vem a seguinte conclusão: para 

sofrer de maneira tão intensa por um suposto estrago causado ao outro é preciso supor 

que se é muito poderoso, capaz de grandes, imensos ferimentos e destruições. Além 

disso, subjaz aí uma fantasia de que se é muito importante para o outro, talvez o que 

existe de mais valioso para este e, assim, o que quer que seja feito contra ele o destroi, 

como se ele não pudesse ter outras fontes de sustentação e amparo.  

 Toda essa suposição de poder e influência sobre o outro é de natureza narcísica 

e é esperado que, aos poucos, o indivíduo vá percebendo que não é tão potente nem 

tão crucial assim, isto é, que o mundo continua girando apesar dele e, até mesmo, na 

ausência dele. 

                                            
15

 Em uma de suas aulas recentes, a Profa. Dra. Elisa Cintra denominou este momento de sobreposição 
das angústias esquizoparanoide e depressiva como “pororoca psíquica”, fazendo referência ao 
fenômeno natural típico de alguns locais da Amazônia no qual há o encontro entre as correntes fluviais e 
as águas oceânicas, o que gera ondas enormes e perigosas. Pareceu-me uma imagem bastante 
ilustrativa da turbulência psíquica causada pela soma desses dois tipos de angústia.  



39 
 

 Esse seria, então, o atravessamento da posição depressiva e, paralelamente, a 

solução do complexo de Édipo, fenômenos que, dentro da teoria kleiniana estão 

intimamente relacionados16. Se pensarmos no Édipo como a aceitação da existência de 

um terceiro à dupla mãe/bebê e de que entre a mãe e essa figura existe uma relação 

da qual se está sempre e inevitavelmente excluído, podemos perceber que a sua 

dissolução significa perceber que a realidade é composta por muito mais elementos do 

que o próprio narcisismo supõe e que vários fenômenos têm vida própria para além do 

controle e do desejo do indivíduo.  

 Obviamente que se dar conta da própria pequenez, do fato de ser mais um em 

um universo de muitos implica em dor, gera uma incurável ferida narcísica, que 

cicatriza e abre de novo em diversos momentos da vida.  Custamos a aprender e, 

frequentemente, esquecemos a dura realidade de não sermos o centro, o eixo que faz 

tudo girar. Seguindo CINTRA & FIGUEIREDO (2004) quando falam sobre 

amadurecimento psíquico:  

(...) muita coisa precisa desaparecer: os sonhos de perfeição pessoal, a 
onipotência, os amores ideais, os devaneios em que tudo parece 
absoluto, grande, grandioso. Os ídolos e os ideais precisam morrer para 
renascer modificados. E o que dizer dos lutos de milhares de 
microferimentos ao longo de uma vida inteira, de todas as pequenas 
desatenções vividas ou imaginadas? (p.92). 

 No entanto, se por um lado há sofrimento pela quebra dos ideais narcísicos, por 

outro há a experiência de um grande alívio, de uma liberdade enorme: “Então, quer 

dizer que nem tudo depende de mim? Ufa!”. A vida segue seu curso sem a minha 

presença, os objetos sobrevivem aos meus estragos, posso contar com os outros para 

me sustentar e acolher quando for preciso, não estou tão sozinho assim.  

 Obviamente que esse ansiado estado de maturidade psíquica nunca é 

alcançado de maneira completa; há sempre recuos, retornos a estados mais primitivos, 

marcados pelo narcisismo, pelas angústias esquizoparanoides e depressivas. No 

entanto, espera-se que na saúde psíquica haja uma prevalência dessa liberdade 

                                            
16

 Nesse ponto, vale lembrar que para Melanie Klein o complexo de Édipo é experienciado bem mais 
precocemente do que para Freud; segundo esta autora, o complexo de Édipo é vivido ainda no primeiro 
ano de vida da criança.  
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interna conquistada após um árduo trabalho do próprio indivíduo e, de alguma forma, 

dos objetos que o cercam.  

2.5 CAMINHOS E DESCAMINHOS: NORMALIDADE VERSUS 

PATOLOGIA  

 Todo o processo de amadurecimento psíquico descrito até agora – a angústia de 

aniquilamento, o estabelecimento da posição esquizoparanoide, o advento da posição 

depressiva, o atravessamento desta e a solução do complexo de Édipo – se trata de 

algo esquemático, ideal e que, na maioria das vezes, não acontece assim tão 

fluidamente.   

 Sendo assim, como já foi dito anteriormente, para esta abordagem teórica, um 

indivíduo psiquicamente maduro pode ter momentos de regressão a estados mais 

desorganizados e radicais de funcionamento mental, ou seja, oscilações entre as 

posições esquizoparanoide e depressiva são normais e esperadas. É possível afirmar 

que a passagem pelas posições vai formando camadas mentais que estão sempre 

presentes e podem voltar a operar a qualquer momento. Por exemplo, falando sobre a 

posição esquizoparanoide, CINTRA & FIGUEIREDO (2004) escrevem: 

(...) esta „camada‟ do nosso funcionamento mental nunca é totalmente 
superada, embora venha a perder com o tempo, se os processos 
psíquicos e as interações com o ambiente se dão de forma saudável, a 
sua predominância. Mas sempre corresponderão a uma das matizes 
das experiências de um indivíduo, mesmo adulto e relativamente 
„normal‟. (...) a posição esquizo-paranoide é a dimensão do infantil no 
que tem de mais arcaico e menos elaborado (p.102). 

Entretanto, há indivíduos em que o posicionamento esquizoparanoide não 

ocorre eventualmente, apenas diante de situações de muita angústia, mas sim é a sua 

maneira de estar no mundo e de se relacionar com os objetos; nesses casos 

poderíamos falar de pacientes psicótico – ou, no mínimo, com funcionamento psíquico 

marcadamente borderline.  
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O que é interessante perceber, a partir do olhar trazido por Melanie Klein, é que 

há uma semelhança enorme entre o funcionamento mental da primeira infância – com 

suas angústias e defesas – e o funcionamento mental dos psicóticos, é como se estes 

tivessem parado na posição esquizoparanoide e lá permanecido. Desse modo, ao 

mergulhar no universo infantil e ao buscar seriamente entender sua lógica, Melanie 

Klein abriu as portas para a compreensão da psicose. Nas palavras de SPILLIUS 

(2006):  

O trabalho com pacientes psicóticos deu aos analistas que o 
empreenderam uma profunda convicção de que o pensamento dos 
pacientes psicóticos pode ser compreensível, que as ideias de Klein 
sobre as ansiedades e defesas da posição esquizoparanoide são 
extremamente úteis na compreensão da maneira pela qual relações de 
objeto infantis muito perturbadas habitam o mundo interno do paciente 
psicótico (...) (p.114). 

 Então, ao pensar agora a posição esquizoparanoide não como algo que é, até 

certa medida, sobreposto pelo amadurecimento psíquico, mas sim como algo que 

permanece, que marca o olhar e o posicionamento do indivíduo, estamos atravessando 

a fronteira do dito funcionamento “normal” e indo em direção à psicopatologia.  

 Vale dizer que, do ponto de vista kleiniano, a fixação na posição depressiva 

também pode ser considerada patológica e pode se tornar o pano de fundo para 

quadros igualmente psicóticos, como por exemplo, a psicose maníaco-depressiva (ou 

transtorno bipolar). A culpabilidade excessiva pelos supostos estragos causados ao 

objeto e as defesas maníacas consequentes disso, são típicas desse tipo de psicose. 

Como foi dito acima, para pensarmos em amadurecimento psíquico, é preciso que 

ocorra uma transposição dos padrões narcisistas, padrões estes que, na posição 

depressiva, continuam presentes. Isso porque, acreditar que se é capaz de causar 

danos tão irremediáveis aos objetos, que tudo que ocorre ao redor de si tem relação 

consigo é fruto de um narcisismo muito intenso. 

 Outra ressalva que vale a pena ser feita é que pensar que a psicose maníaco-

depressiva é simplesmente fruto de uma não elaboração da posição depressiva, assim 

como a esquizofrenia é gerada por uma não elaboração da posição esquizoparanoide é 
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simplificar por demais as coisas. A constituição psíquica é algo bastante complexo e 

amplamente multideterminado. CINTRA & FIGUEIREDO (2004):  

(...) nem a psicose maníaco-depressiva pode ser considerada uma 
patologia exclusivamente da posição depressiva, nem, por outro lado, a 
esquizofrenia pode ser associada unicamente a um distúrbio da posição 
esquizoparanoide, mas em ambas há uma combinação de traços 
doentios que se originaram nas duas posições (p.122). 

 Além disso, emerge aqui uma discussão bastante importante: o papel da 

dinâmica pulsional do indivíduo e das relações objetais tanto para o desenvolvimento 

satisfatório do psiquismo como para a instalação de quadros patológicos.  

 Embora Melanie Klein tenha sido, muitas vezes, acusada de privilegiar o interno 

em detrimento do externo para a constituição psíquica, no decorrer de sua obra, a 

autora foi constatando e dando maior ênfase ao papel do ambiente para o 

amadurecimento do indivíduo. Por exemplo, em seu texto Sobre a saúde mental, 

KLEIN (1960) fala do quanto um ambiente que ofereça ao bebê prioritariamente 

experiências de satisfação colabora para o desenvolvimento saudável do psiquismo, 

nas palavras da autora:  

No instante em que o bebê internaliza suas primeiras experiências e as 
pessoas que o rodeiam, essas internalizações passam a influenciar sua 
vida interior. Se a bondade do objeto predomina nesses processos e se 
torna parte da personalidade, sua atitude em relação às experiências 
oriundas do mundo externo é, por sua vez, favoravelmente influenciada. 
Não é necessariamente um mundo perfeito que esse bebê percebe, 
mas certamente é um mundo que vale mais a pena, uma vez que a sua 
situação interna é de maior felicidade ( pp. 307-308). 

 Todavia, mesmo considerando o papel do ambiente, em nenhum momento de 

sua obra Melanie Klein deu menos importância à questão pulsional. Como afirma 

SPILLIUS (2006), a teoria kleiniana é, ao mesmo tempo, uma teoria pulsional e uma 

teoria de relações de objeto.  

Para Melanie Klein, os indivíduos nascem com quantidades diferentes de pulsão 

de vida (que conduz ao amor e ao estabelecimento de ligações) e de pulsão de morte 

(que conduz ao ódio e ao rompimento das ligações), e isso influenciará de maneira 
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crucial as relações que terá ou não terá com os objetos e, como consequência, seu 

desenvolvimento psíquico.  

Para compreendermos isso é preciso, antes de mais nada, lembrar do interjogo 

constante entre projeção e introjeção proposto por esta autora desde o início da vida 

psíquica. Desse ponto de vista, o mundo externo é construído a partir dos afetos 

projetados pelo indivíduo e, da mesma maneira, o mundo interno vai sendo colorido 

pelas introjeções feitas a partir das vivências com o mundo externo. Sendo assim, uma 

predominância da projeção de sentimentos amorosos (frutos da pulsão de vida) colorirá 

o exterior com tons mais alegres e satisfatórios, de modo oposto, um predomínio na 

projeção de sentimentos de ódio (frutos esses da pulsão de morte) colorirá o exterior 

com tons mais negros, tristes e frustrantes. Ao mesmo tempo, um ambiente em que o 

amor e a gratificação predominam semeará sentimentos amorosos no mundo interno, 

já um ambiente onde o ódio e a frustração predominam semeará sentimentos hostis no 

mundo interno.  

Dessa maneira, KLEIN (1960), no mesmo texto citado anteriormente (Sobre a 

saúde mental), faz uma ressalva a respeito da importância do ambiente e re-afirma a 

sua convicção sobre a importância da vida pulsional: 

Mencionei a importância do ambiente da criança, mas esse é apenas 
um aspecto de uma interação muito complexa entre fatores internos e 
externos. O que quero dizer com fatores internos é que algumas 
crianças, desde o início, têm uma capacidade de amar maior que outras 
– o que está ligado a um ego mais forte – e que sua vida de fantasia é 
mais rica e permite que interesses e dons se desenvolvam. Podemos, 
assim, encontrar crianças que em circunstâncias favoráveis não 
adquirem o equilíbrio que eu tomo como a base da saúde mental, ao 
passo que, algumas vezes, crianças em condições desfavoráveis são 
capazes disso (p.311). 

 Penso – fazendo coro com diversos autores e leituras psicanalíticos – que é 

interessante pensarmos realmente em um interjogo mais ou menos equilibrado entre o 

que vem de dentro e o que vem de fora para constituição do psiquismo. Nenhum 

indivíduo nasce isolado e independente do que é oferecido a ele no encontro com o 

ambiente, o bebê humano é completamente dependente de seus cuidadores, precisa 
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deles para ser, para estar no mundo e, aos poucos, ir se tornando parte da 

humanidade.  

No entanto, desconsiderar a existência de algo que é inato, que o indivíduo traz 

consigo seria romper com a fabulosa descoberta freudiana, isto é, eterno conflito 

pulsional que vai movendo o indivíduo por caminhos muitas vezes tortuosos e sem 

controle, seria esquecer daquilo que “não tem governo nem nunca terá” (Chico 

Buarque), daquilo que insistentemente grita dentro de nós, que pede espaço e 

expressão e que nos parece impossível esquecer ou desprezar, embora alguns tentem 

fazê-lo... aliás, é desses “alguns” que falaremos agora.  

2.6 AQUELES QUE “SEMEIAM PEDRAS DO ALTO DE SUAS FRIAS E 

DESOLADAS TORRES” 17  

 Após ter feito algumas ressalvas sobre a questão das patologias psíquicas e da 

origem destas, estou interessada em entender melhor os distúrbios da posição 

esquizoparanoide e a constituição psíquica proveniente disso, mesmo sabendo que, ao 

fazer isso, estarei simplificando um tanto o fenômeno.  

 De acordo com CINTRA & FIGUEIREDO (2004) para compreendermos a 

dinâmica da posição esquizoparanoide é interessante fazermos uma divisão entre o 

que é esquizo e o que é paranoide nesse tipo de funcionamento psíquico. Comecemos 

com as questões paranoides, de acordo com estes autores:  

(...)„mecanismos paranoides‟ são os que criam um estado de 
indiferenciação entre o ego e os objetos externos, como no caso da 
identificação projetiva; o efeito disto é a instalação de um estado de 
fusão, de caráter narcísico, entre o ego e os seus objetos (p.105). 

 Ou seja, como vimos anteriomente, toda a destrutividade experienciada pelo 

indivíduo a partir do contato com a pulsão de morte e que não pode ser contida em seu 

interior é projetada para fora, nos objetos, por meio do mecanismo de identificação 

                                            
17

 Expressão retirada da crônica Da solidão de Vinicius de Moraes, publicada em 1991 no livro Para viver 
um grande amor – crônicas e poemas.  
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projetiva. A partir disso, os objetos são sentidos como hostis, como destrutivos e surge 

a terrorífica angústia paranoide de temer ser destruído por tudo que o cerca. No trecho 

citado acima, os autores ressaltam que, para a identificação projetiva ser possível, é 

preciso haver uma grande mistura entre eu-objeto, dentro-fora, um estado de quase 

indiferenciação.  

 Paralelamente a essa fusão que dá origem aos fenômenos paranoides, há o 

outro lado da moeda, isto é, a esquizoidia. Também nas palavras de CINTRA & 

FIGUEIREDO (2004):  

(...) os mecanismos esquizoides são aqueles que possuem a 
propriedade de isolar o ego do ambiente e partes do ego entre si, 
produzindo estados de incomunicabilidade e solidão que costumamos 
chamar de „estados esquizoides‟. Estes mecanismos operam por meio 
de cisões que levam a um rígido fechamento do aparelho psíquico sobre 
si mesmo, visando à autossuficiência, e, neste sentido, negando a 
importância da relação de objeto e da dependência em relação aos 
outros (p.105). 

 Sendo assim, de um lado a fusão total, do outro a separação total, esse é o 

movimento característico dos pacientes esquizoides. FERRO (2008) faz um relato do 

atendimento de uma paciente com esse modo de funcionamento e a descrição dele do 

que vivia com ela nos dá uma boa ideia da dificuldade de acesso e manejo desse tipo 

de caso:  

Durante muito tempo, senti-me andando em cima de uma fina linha, 
entre a ansiedade catastrófica de ser abandonada e a ansiedade 
igualmente catastrófica de intrusão violenta que alternadamente 
irrompiam (...) Em outras palavras, uma oscilação constante entre 
tentativas de fusão simbiótica (conflitos a respeito do setting, 
intolerância a qualquer frustração, impossibilidade de tolerar a não 
obtenção de respostas imediatas a perguntas ou pedidos) e um tipo de 
desligamento autístico (quando a frustração era excessiva) que a levava 
a cair em um estado de incomunicabilidade total, consigo própria e 
comigo (...) (pp.93-94) . 

 Certamente os momentos de fusão, de indiferenciação marcados por 

identificações projetivas intensas são de difícil manejo para o analista; no entanto, 

existe algum contato, alguma ligação ocorrendo e, como consequência disso, é 
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possível haver trabalho analítico e, na melhor das hipóteses, algum tipo de 

transformação na angústia do paciente. Mas o que dizer dos momentos de separação 

total, de fechamento do paciente em si mesmo? A experiência do não-contato é 

terrivelmente perturbadora, a sensação é de se estar mergulhado em um vazio, de 

estar caminhando por um túnel escuro sem qualquer sinal de saída visível.   

Esse vazio experienciado pelo analista também é vivido pelo paciente que 

afirma, muitas vezes, não sentir nada, estar indiferente a tudo. Além disso, 

acompanham sentimentos de tédio, superficialidade e futilidade, há algo de falso ali, já 

que o paciente não consegue estar verdadeiramente envolvido com aquela troca, 

permanece alheio e distante.  

Ao fazer a descrição do próprio pai – que, ao que tudo indica, tinha um 

funcionamento marcadamente esquizoide – o escritor americano Paul Auster (1999) 18 

escreve: “Para um homem que só acha a vida tolerável quando se coloca na superfície 

de si mesmo, é natural contentar-se em oferecer aos outros mais nada do que essa 

superfície.” (p.22) E prossegue na descrição:  

Conversar com ele era uma experiência penosa. (...) A gente falava, e 
não tinha resposta, ou então vinha uma resposta incongruente, 
demonstrando que ele não estava acompanhando nossas palavras. (...) 
Ele não fumava, não bebia. Nenhuma fonte de prazeres sensuais, 
nenhuma sede de prazeres intelectuais. Livros o aborreciam e era raro o 
filme ou a peça de teatro que não o fizesse dormir. Mesmo em festas, o 
víamos lutando para manter os olhos abertos e, na maioria das vezes, 
acabava sucumbindo, pegava no sono em uma poltrona enquanto as 
conversas giravam à sua volta. Um homem sem apetites. Dava a 
sensação de que nada se impunha a ele, de que ele não necessidade 
de nada que o mundo pudesse oferecer (p.24).  

 Todavia, essa falta de afeto e de angústia dos pacientes esquizoides é só a 

superfície da experiência psíquica, no fundo há um turbilhão ocorrendo e uma busca 

constante de se defender deste.  

 Paul Auster (1999) conseguia ver essa vertiginosa e turbulenta afetividade por 

trás da aparente frieza e indiferença do pai, tanto que, mais adiante no livro, fala dos 

raros momentos de enfurecimento do pai presenciados:  

                                            
18

 Vide nota de rodapé 12  
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Esse tipo de raiva raramente ocorria com ele – só quando se sentia 
acuado, coagido, esmagado pela presença dos outros. (...) No entanto, 
essa raiva estava dentro dele – creio que o tempo todo. (...) o homem 
em si era calmo, quase sobrenatural em sua impassibilidade e, contudo, 
prisioneiro da força avassaladora e inexorável de uma fúria interior. Por 
toda a vida, lutou para evitar um confronto com essa força, 
desenvolvendo uma espécie de comportamento automático que o 
permitiria passar ao largo dela. Confiança em rotinas fixas o libertaram 
da necessidade de olhar para dentro de si mesmo quando era preciso 
tomar decisões; o clichê vinha sempre com presteza aos seus lábios, 
em vez de palavras que ele mesmo tivesse procurado. Tudo isso tendia 
a apagar os relevos de sua personalidade. Mas ao mesmo tempo era 
também aquilo que o salvava, aquilo que lhe permitia viver. Na medida 
em que era capaz de viver (pp.39-40).  

 Uma vida em piloto automático, uma vida a distância, é isso que é possível para 

os pacientes esquizoides? É só assim que conseguem estar no mundo? Parece que 

eles têm a impressão de que sentir (ou melhor, viver) irá aniquilá-los e acabam por se 

isolar, por não participar e estar não estando.  

 Para KLEIN (1960), a negação da angústia, a impossibilidade de sentir e a 

permanência na superfície das experiências e das relações vão na direção oposta do 

que ela chama de “saúde mental”, ou seja, do desenvolvimento de um ego 

suficientemente forte para dar conta dos altos e baixos da vida. Nas palavras dela:  

(...) saúde mental não é compatível com superficialidade, isso porque 
superficialidade se liga à negação do conflito interno e das dificuldades 
externas. Lançar mão em excesso da negação se deve a não ser o ego 
forte o suficiente para lidar com a dor. Embora em algumas situações a 
negação pareça fazer parte de uma personalidade normal, se ela for 
predominante levará a uma falta de profundidade, pois impedirá o 
insight sobre a vida interior e, assim, uma real compreensão dos outros 
(p.308). 

 Como podemos ver no final da citação acima, para aumentar a gravidade da 

dinâmica, a negação dos afetos e das experiências insere o indivíduo em um círculo 

vicioso; isso porque só se aprende a manejar as angústias se deixando tocar por elas, 

então, quanto mais se evita o contato com o turbilhão afetivo, menos o psiquismo se 

habilita para lidar com os afetos.  
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O filme O fabuloso destino de Amélie Poulain (2001)19 conta a história de uma 

garota que vive introspectivamente em um mundo de fantasia que criou e tem enormes 

dificuldades para se aproximar dos outros. No decorrer da história, Amélie conhece um 

velho senhor que, segundo ela, tem uma doença que os deixa com os ossos de vidro 

(osteoporose), ou seja, qualquer queda, batida ou tropeção pode fraturá-lo gravemente. 

Eles têm algumas conversas bastante interessantes sobre os encontros, as trocas que 

ocorrem no decorrer da vida e, ao ver Amélie finalmente se encantar com um rapaz 

que conheceu, o homem dos ossos de vidro com sabedoria diz:  

Minha querida Amélie,  
você não tem ossos de vidro,  
pode suportar os baques da vida. 
Se deixar passar essa chance, 
com o tempo, seu coração 
ficará seco e quebradiço.  
Então, vá em frente, pelo amor de Deus! 

 

 Os nossos ossos em geral não são de vidro, o que faz com que possamos nos 

aventurar pela vida e pelos encontros afetivos. Todavia, todos nós, humanos, já 

passamos por um período em que nossos corpos e nossas mentes eram realmente 

frágeis, trata-se do começo de nossas vidas. Tentando lançar luz a esses momentos 

iniciais da existência, Thomas Ogden formula uma terceira posição subjetiva, a posição 

autista-contígua. Nas palavras do próprio autor:  

(…) a descrição da dimensão autista-contígua da experiência de forma 
alguma diminui a importância das dimensões esquizoparanoide e 
depressiva da existência. (…) representa uma tentativa de estender o 
conceito psicológico de „posições‟ ou organizações de modo a incluir o 
aspecto mais primitivo da existência humana (OGDEN, 1989, p.128 – 
tradução livre).20  

 Para a formulação dessa terceira posição subjetiva, Ogden declaradamente fez 

uso das observações de importantes psicanalistas em suas experiências clínicas com 

                                            
19

 O fabuloso destino de Amélie Poulain – título original: Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain –  França, 
2001, direção: Jean-Pierre Jeunet, atriz principal: Audrey Toutou. 
20

 (…) the delineation of the autistic-contiguous dimension of experience does not in any sense diminish 
the significance of the paranoid-schizoid and depressive dimensions of experience. (…) represents an 
attempt to extend the concept of psychological „positions‟ or organizations to include the most primitive 
aspect of human experience (OGDEN, 1989, p.128).  



49 
 

crianças psicóticas e autistas, dentre eles, Frances Tustin. Ao longo de seu percurso, 

esta psicanalista apresentou diversos trabalhos importantes a respeito do 

funcionamento psíquico da primeira infância, tanto nos casos em que o 

desenvolvimento psíquico se dá de modo bem-sucedido, como nos casos nos quais há 

a instalação de funcionamentos psicopatológicos.  

 Parece-me importante apresentar algumas ideias desta autora antes de 

retomarmos as discussões de Ogden sobre a posição autista-contígua. Frances Tustin 

– assim como outros psicanalistas anteriores e posteriores a ela o fizeram – percebeu 

que havia em todos os bebês, no início da vida extra-uterina, uma vivência de 

indiferenciação entre interno-externo, eu-outro. A experiência seria a de um todo 

indiscrimado onde as interações com os objetos externos – não reconhecidos como 

tais – se daria através de contatos sensoriais, sendo que, nesse momento o tato se 

sobreporia a qualquer um dos outros órgãos do sentido (visão, audição e paladar). A 

esses objetos sentidos, porém não reconhecidos como objetos, Tustin dá o nome de 

objetos autistas. De acordo com TUSTIN (1980):  

Objetos autistas são normais na primeira infância. Nesse período, a 
criança quase não faz distinção entre o seu próprio corpo e o mundo 
externo. De alguma forma, tudo é sentido como „eu‟ e o „não-eu‟ do 
mundo externo é experienciado em termos de „eu‟. É um estado em que 
as sensações predominam, mas não de modo aditivo e rígido como é 
característico da psicose psicogênica (p.30 – tradução livre).21  

 A partir desta citação, podemos concluir que a autora faz uma distinção clara 

entre o que chamaria de um estado de „autismo normal‟, típico dos primeiros momentos 

da  vida, e quadros psicopatológicos de psicose ou autismo22. Porém, sigamos por ora 

pensando o desenvolvimento dito normal.  

                                            
21

 Autistic objects are normal in the earliest infancy. At this stage, the child makes little distinction 
between his body and the outside world. In a sense everything is „me‟, and „not-me‟ outside world is 
experienced in terms of „me‟. It is a state in which sensations predominate but not in the addictive and 
rigid way which is characteristic of psychogenic psychosis (TUSTIN, 1980, p.30).  
22

 Vale dizer aqui que, ao pensar os chamados objetos autistas e o uso normal ou patológico destes, 
Frances Tustin não está preocupada em fazer uma distinção psicopatológica entre autismo e psicose. 
TUSTIN (1980) afirma que o termo „autista‟ dos objetos autistas é utilizado para se referir a um estado 
exclusivamente centrado nas sensações, experienciado tanto no desenvolvimento normal – 
principalmente, nos primórdios da existência – quanto nos quadros de autismo ou psicose.  
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 Posteriormente em sua obra, Tustin propõe uma distinção entre dois tipos de 

experiência de objeto nesta etapa inicial da vida subjetiva: objetos autistas e formas 

autistas. A grande diferença entre esses dois tipos de contato esta na sensação 

provocada ao senti-los. Os objetos autistas são duros e sólidos (como por exemplo, a 

grade do berço, um carrinho de metal etc.), já as formas autistas são moles e macias 

(como a pele da mãe, um cobertor felpudo etc.).  

Vale dizer que a diferença de consistência entre esses dois tipos de contato faz 

com que suas funções subjetivas sejam diversas. Tanto objetos quanto formas autistas 

servem como a primeira forma de contato do sujeito com o mundo e como esboços de 

limite entre o dentro e o fora e entre o sujeito e o objeto. Sendo assim, se os objetos 

autistas, em sua dureza e em sua rigidez, oferecem a sensação de segurança, as 

formas autistas, em sua maciez e em sua flexibilidade, são reconfortantes e 

apaziguadoras. Nas palavras de TUSTIN (1984): “A dureza e a definição dos objetos 

autistas ajudam a criança a se sentir a salvo e segura (...) A maciez amorfa das formas 

auto-sensoriais são calmantes e reconfortantes” (p.283 – tradução livre).23  

Outra característica importante apontada por Tustin em relação tanto aos 

objetos autistas quanto às formas autistas e o que ela denomina de promiscuidade de 

uso.  Isso porque, como o único aspecto reconhecido e relevante do ponto de vista do 

sujeito nesse momento de vida é a sensação tátil experienciada no contato com os 

objetos, estes podem facilmente ser substituídos por outros que provoquem 

experiências sensoriais semelhantes. Sendo assim, quando o bebê perde o objeto ou a 

forma autista, por um breve momento ele chora, porém, assim que encontra algo 

equivalente, substitui o objeto anterior sem nem se dar conta do ocorrido.  

Essa questão de promiscuidade de uso nos leva a uma outra característica dos 

objetos e formas autistas: ambos não são experienciados no âmbito do registro 

simbólico. Como foi dito anteriormente, são experiências sensoriais e nada além disso. 

Portanto, se os objetos e as formas autistas são a-simbólicas, não é possível brincar 

com eles, entrar no território do faz de conta:  

                                            
23

 The hardness and definition of autistic objects helps the child to feel safe and secure (…) The 
amorphous softness of auto-sensuous shapes is soothing and comforting (TUSTIN, 1984, p.283).  
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[Objetos autistas] (...) não são usados em suas funções designadas de 
brinquedos. Nem é possível afirmar que são utilizados para experiências 
de fantasia. Há uma qualidade de „faz de conta que‟ na brincadeira de 
fantasia e um reconhecimento da separação física em relação ao objeto 
que está faltando no (...) uso destes objetos autistas (TUSTIN, 1980, 
p.27 – tradução livre). 24   

 Conforme afirmei anteriormente, se tudo corre bem, se há bons encontros entre 

o bebê e o ambiente, se a pulsão de vida predomina sobre o pulsão de morte, aos 

pouco o bebê vai se vendo separado dos objetos e, como consequência disso, pode 

reconhecer outros usos destes não tão marcados pela sensorialidade pura, mas sim 

incluindo o registro simbólico. A partir desses movimentos subjetivos, emergem, como 

foi descrito, as outras duas posições subjetivas, a posição esquizoparanoide e, 

posteriormente, como resultado de mais trabalho psíquico, a posição depressiva.  

 FIGUEIREDO (1991 apud FIGUEIREDO, 1998) escreve:  

De início estamos todos, assim, „dentro‟ dos outros, sejam os outros 
família, classe social, nação, tradição, sistema linguístico etc. É este 
„outro‟, anterior ao „eu‟, ao „tu‟ e ao „ele‟, é este „outro‟ indiferenciado – e 
que nesta medida precede a emergência da alteridade – que antes de 
aprendermos a fazer e a dizer „eu fiz‟, antes de aprendermos a pensar e 
a dizer „eu pensei‟, antes de querermos e dizermos „eu quero‟, já faz, já 
pensa, já quer e já sente por nós (p.70). 

 O início da vida é marcado, portanto, por essa mistura, por esse amalgamado 

que, através de vivências diversas e recorrentes de frustração e satisfação, vão dando 

ao sujeito sinais de sua separação em relação aos objetos, a existência do não-eu, do 

externo e fora do controle. Como afirma FIGUEIREDO (1998) o reconhecimento da 

alteridade é algo processual, não é dado a priori e nem descoberto em um golpe só, vai 

emergindo, emergindo...   

 E como a alteridade surge da oscilação entre experiências de frustração e de 

gratificação, há um destrincamento pulsional, uma separação entre ódio e amor, sendo 

que os objetos que frustram são odiados e os que gratificam são amados – mesmo 

                                            
24

 [Autistic objects] (…) are not used in terms of their intended function as playthings. Nor can it be said 
that they are used for fantasy purposes. There is a „let‟s pretend‟ quality in fantasy play and a realization 
of bodily separateness from the object, which is lacking in (…) the use of these autistic objects (TUSTIN, 
1980, p.27).  
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que, do ponto de vista do observador externo, muitas vezes os ditos objetos de ódio e 

de amor sejam um só, mas isso é uma outra história. Este reconhecimento da 

alteridade e separação entre amor-ódio retira o sujeito da posição autista-contígua e o 

insere na posição esquizoparanoide para, posteriormente, fazer seu caminho em 

direção à posição depressiva.  

 No entanto, OGDEN (1989) faz uma importante ressalva; nenhuma das três 

posições é experienciada em sua forma pura, há sempre uma relação dialética 

ocorrendo entre elas e cada uma fornece um modo de experiência subjetiva. 

(...) um modo autista-contíguo de experiência não existe em forma pura 
tanto quanto não se é capaz de encontrar modos esquizoparanoide e 
depressivo em formas puras. Cada um desses modos representa um 
pólo do processo dialético dentro do qual a experiência é gerada. O 
modo autista-contíguo pode ser pensado como aquele que contribui 
para um senso com ligação as experiências sensoriais, que serve para 
gerar o solo sensorial de todas as experiências. O modo 
esquizoparanoide provê uma boa dose de imediaticidade e vitalidade à 
experiência vivida (concretamente simbolizada). O modo depressivo é o 
principal meio através do qual é são atribuídas às experiências 
qualidades subjetivas, historicidade e riqueza dos sentidos simbólicos 
atribuídos (OGDEN, 1989, pp.136-137 – tradução livre).25   

 E quando algo do processo de encontro com a alteridade não corre bem? Ou 

quando dinâmicas pulsionais do sujeito atrapalham seu desenvolvimento? Pode haver 

uma fixação em algum modo de posicionamento subjetivo, gerando quadros 

psicopatológicos diversos. Como afirma OGDEN (1989): “A psicopatologia pode ser 

pensada como um colapso no propulsor interjogo dialético entre os modos de 

experiência.” (p.137 – tradução livre)26. Isto é, o sujeito não circula entre as posições, 

crescendo com as experiências, ele fica retido, parado em um modo de experiência.  

                                            
25

 (…) an autistic-contiguous mode of experience does not exist in pure form any more that one 
encounters paranoid-schizoid or depressive modes in pure form. Each of these modes represents a pole 
of dialectical process between which experience is generated. The autistic-contiguous mode can be 
thought of as contributing a sense of boundedness of sensory experiences which serves to generate the 
sensory floor of all experience. The paranoid-schizoid mode provides a good measure of the immediacy 
and vitality of lived (concretely symbolized) experience. The depressive mode is a principal medium 
through which experience is endowed with qualities of subjectivity, historicity and the richness of layered 
symbolic meanings (OGDEN, 1989, pp.136-137). 
26

 Psychopathology can be thought of as a collapse of the generative dialectical interplay of modes of 
experience (OGDEN, 1989, p.137). 
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Pensamos, anteriormente, a respeito das possíveis consequências da 

estagnação na posição esquizoparanoide e na posição depressiva, cabe agora refletir 

sobre a estagnação na posição autista-contígua. Como dissemos no início do presente 

subitem, alguns seres se isolam do mundo, que se recusam a participar das trocas, 

preferindo viver em um mundo isolado, introspectivo e, supostamente, controlável, são 

aqueles que “semeiam pedras no alto de suas frias e desoladas torres”.     

TUSTIN (1980) tece interessantes considerações para pensarmos a 

psicogênese da fixação na posição autista-contígua. Como este conceito foi 

desenvolvido posteriormente por Ogden, para pensar em estados de extremo 

fechamento em si mesmo, esta autora fala em termos de quadros de psicose 

psicogênica infantil; todavia, acreditamos que suas reflexões são válidas para 

compreender o advento de modos de experiência prioritariamente autossensoriais e de 

fechamento em relação ao externo, apresentados por alguns pacientes psiquicamente 

adoecidos em qualquer idade. De acordo com a autora:  

Toda psicose psicogênica infantil parece ter sua origem em situações da 
primeira infância nas quais uma criança hipervulnerável foi confrontada 
com o reconhecimento da realidade de maneira excessivamente sofrida 
ou precoce (...) Para essas crianças a desilusão ocorreu muito 
repentinamente ou muito precocemente. Arrancadas da necessária 
ilusão protetora, elas tiveram de lidar com a realidade de sua separação 
corporal em relação ao seio antes que sua organização neuro-mental 
estivesse suficientemente integrada para lidar com esta tarefa. O 
espaço entre as expectativas instintuais inatas e os acontecimentos da 
realidade foi intolerável para elas. Esses espaços precisaram ser 
fechados imediatamente pelo uso excessivo de sensações corporais 
através das quais a criança sentiu que tinha uma mãe perfeita sempre 
presente que deu à criança apoio sensorial estático e instantâneo 
(TUSTIN, 1980, p.31 – tradução livre).27  

                                            
27

 All the psychogenic childhood psychosis seem to have their origin in situations in infancy in which a 
hyper-vulnerable child has been shocked into awareness too painfully or too soon. (…) For these children 
disillusionment occurred too suddenly or too soon. Stripped of the necessary protective illusions they 
have had to cope with the fact of bodily separateness from the breast before their neuro-mental 
organization was sufficiently integrated to cope with this ordeal. The gap between instinctual inbuilt 
expectations and actual happenings was intolerable for them. These gaps had to be closed immediately 
by the over-use of bodily sensations through which the child felt he had a perfect mother always with him 
who gave him ecstatic and instant sensual situation (TUSTIN, 1980, p.31). 
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A realidade externa (da separação, da alteridade) e a realidade interna (da 

pulsão insatisfeita, da destrutividade) não foi apresentada no devido tempo, isto é, no 

“tempo da delicadeza” (Chico Buarque) e, para sobreviver, o sujeito criou uma 

realidade paralela, protetora, porém insustentável e, além disso, uma barreira para o 

desenvolvimento do sujeito, pois, ao não se abrir para o mundo, permanece cada vez 

mais inapto a lidar com as experiências e a crescer com elas. Recorrendo novamente a 

descrição de TUSTIN (1980):  

A pseudoproteção dos objetos autistas (ou objetos-sensoriais) impede a 
criança de usar e de desenvolver maneiras mais genuínas de proteção. 
Particularmente, impede-a de entrar em contato com os seres humanos 
cuidadores em torno dela que poderiam ajudá-la a modificar seus 
terrores. Mantenha-a na armadilha de um estado sem esperança repleto 
de terrores fantásticos sem meios autênticos para aliviá-los ou modificá-
los (p.30 – tradução livre).28  

 Para continuar pensando sobre isolamentos subjetivos, sobre experiências de 

não-reconhecimento da existência do outro e de não-estabelecimento de contato e a 

respeito de estados nos quais os únicos afetos predominantes (mesmo que calados) 

são da ordem do medo do aniquilamento pela experiência emocional29, parece-me 

interessante recorrer a John Steiner e ao seu conceito de refúgio psíquico.  

 STEINER (1997) escreveu um livro chamado Refúgios Psíquicos para pensar 

estados de retraimento apresentados pelos pacientes durante seus processos 

analíticos – que ocorrem com maior ou menor frequência, variando de sujeito para 

sujeito. Segundo ele, diante de angústias e/ou sofrimentos intensos, os pacientes 

podem se refugiar em locais (às vezes, experienciados até mesmo espacialmente) que 

os isolam do analista e de qualquer turbulência emocional.  

                                            
28

 The pseudo-protection of autistic objects (or sensation-objects) prevents the child from using and 
developing more genuine means of protection. In particular, it prevents him from getting in touch with the 
caring human beings around him who would help to modify his terrors. It keeps him trapped in a bereft 
state beset with fantastic terrors with no authentic means for these to be alleviated and modified 
(TUSTIN, 1980, p.30).  
29

 TUSTIN (1980) afirma que emoções como amor, ódio, agressão, inveja e ciúmes não podem ser 
efetivamente experienciadas por crianças psicóticas (pensando na psicose infantil como uma fixação na 
posição autista-contígua). Isso porque, neste modo de funcionamento subjetivo elas ainda estão tão 
tomadas pelo terror de aniquilamento que qualquer outra emoção é sofisticada demais para ser 
vivenciada.  
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 Assim, o refúgio psíquico tem como principal objetivo defender o sujeito das 

angústias experienciadas em qualquer uma das duas posições subjetivas clássicas 

(esquizoparanoide e depressiva), nas palavras do autor:  

[Os refúgios psíquicos] (...) servem para proteger o paciente contra os 
dois tipos de ansiedade [esquizo-paranoide e depressiva]. (...) Alguns 
pacientes dependem da organização para se proteger de estados 
primitivos de fragmentação e perseguição, e temem que estados de 
extrema ansiedade possam dominá-los se dispuserem a sair do refúgio. 
Outros têm a capacidade de desenvolver um grau maior de integração, 
mas são incapazes de encarar a dor e a culpa depressivas, que surgem 
quando aumenta o contato com a realidade interna e externa 
(STEINER, 1997, p.26). 

 Todavia, STEINER (1997) não concebe o refúgio psíquico como um mecanismo 

de defesa, mas sim como uma terceira posição subjetiva, isso porque os sujeitos que 

se encontram “refugiados” têm um tipo característico de ansiedade, mecanismos 

típicos de defesa e um modo peculiar de vivenciar e se relacionar com os objetos. A 

ansiedade que predomina é o terror de aniquilamento subjetivo pela experiência 

emocional, os mecanismos de defesa predominantes são o isolamento, o refúgio em 

uma área de fantasia e onipotência e os objetos são experienciados como 

perturbadoras ameaças e, portanto, precisam ser evitados a qualquer custo.  

 Para o autor é esperado que os sujeitos, em certos momentos da vida e da 

análise, se retraiam e se isolem no refúgio psíquico, isto é, busquem uma pausa 

necessária e restauradora em relação às turbulências emocionais. Todavia, se há uma 

fixação no refúgio psíquico, estamos entrando no território da psicopatologia, o que 

implica em difíceis obstáculos para a análise:  

O refúgio psíquico fornece ao paciente uma área de relativa 
tranquilidade e proteção contra as tensões, quando qualquer contato 
significativo com o analista é visto como uma ameaça. Não é difícil 
entender a necessidade de um retraimento temporário desse tipo, mas 
surgem sérios problemas técnicos com pacientes que recorrem 
frequente, excessiva ou indiscriminadamente ao refúgio psíquico. Em 
algumas análises, especialmente com pacientes fronteiriços e 
psicóticos, pode ocorrer uma acomodação mais ou menos permanente 
ao refúgio e surgirem, então, obstáculos ao desenvolvimento e 
crescimento (STEINER, 1997, p.17). 
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Considerando tudo que foi exposto até aqui, é possível afirmar que há 

interessantes semelhanças entre a formulação de Thomas Ogden (fruto de seu diálogo 

com outros analistas, em especial, Frances Tustin) do conceito de posição autista-

contígua e o que John Steiner apresenta sobre os chamados refúgios psíquicos. Vale 

dizer que toda equivalência conceitual é um tanto perigosa e, em muitos casos, 

equivocada, entretanto, me pareceu interessante pensar que ambos os autores falam 

de uma fixação em estados de isolamento psíquico, tanto em relação ao mundo interno 

como no que se refere ao mundo externo. Isolamento esse que, até certo grau, é 

esperado, seja no início da vida psíquica, seja em momentos específicos da trajetória 

subjetivo, porém pode se tornar um modo rígido de experiência para certos sujeitos. 

2.7 “A VIDA É A ARTE DO ENCONTRO, EMBORA HAJA TANTO 

DESENCONTRO PELA VIDA”30  

Eu sonhei que eu estava numa festa  
e encontrava uma mulher com uma enorme cicatriz no peito. 

Perguntei: „O que aconteceu com ela?‟ 
Alguém respondeu: „Ela arrancou o próprio coração.‟ 

Questionei abismada: „E como ela está viva?‟ 
Alguém respondeu: „Colocaram o coração dela de volta;  

a analista dela que colocou. 
 

(Sonho trazido por paciente após alguns anos de trabalho analítico) 
 

 Como nós analistas podemos ajudar esses pacientes isolados, sujeitos que não 

sentem? Como podemos convidá-los a participar da vida? O que oferecer para que 

eles aceitem ir descendo de suas frias e desoladas torres?  

 Conforme foi dito anteriormente, há nesses pacientes uma oscilação radical 

entre isolamento e abertura. Nestes momentos em que o indivíduo se abre, em geral, 

sua afetividade se expressa de maneira violenta e invasiva através de identificações 

projetivas maciças. Assim, embora a expressão seja primária e bastante, há uma busca 

de troca de afeto, há uma busca de comunicação.  

                                            
30

 Samba da Benção – composição: Vinicius de Moraes e Baden Powell – do álbum de Vinicius de 
Moraes, Vinicius: poesia e canção – ao vivo, 1966.
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 O psicanalista inglês Wilfred Bion e alguns de seus contemporâneos ajudaram a 

revisar o conceito de identificação projetiva. Isso porque, historicamente, o uso da 

identificação projetiva sempre foi visto como um tipo de defesa radical e patológica. No 

entanto, percebeu-se que, muitas vezes, é o único meio que o indivíduo conhece para 

estar com o outro, para compartilhar suas vivências, é o começo de qualquer 

possibilidade de estabelecimento de vínculos. Nas palavras de SPILLIUS (2006):  

(...) o termo [identificação projetiva] quase sempre só era o usado para 
caracterizar uma defesa muito patológica e primitiva. Continua sendo 
usado dessa maneira, quando o paciente descrito está funcionando 
predominantemente no nível da posição esquizo-paranoide, mas 
também é usado para descrever atribuições do self e de objetos 
internos e externos menos patológicas, atribuições que constituem a 
base da empatia (...) (p.116).  

 E o que indivíduo espera com a identificação projetiva? Espera acolhimento e 

um tipo bastante especial de acolhimento. Quando exterioriza os conteúdos que não 

está conseguindo suportar sozinho, o indivíduo espera que o outro os tome para si, 

faça a sua digestão e devolva-lhes de uma forma mais suportável, digerível31; a esse 

processo de acolhimento e processamento dos conteúdos Bion deu o nome de rêverie. 

SPILLIUS (2006) faz a seguinte descrição:  

(...) o bebê tem algum tipo de percepção sensorial, necessidade ou 
sentimento de que ele sente como maus e dos quais quer se livrar. (...) 
Se a mãe for razoavelmente bem equilibrada e capaz de ter o que Bion 
chama „rêverie‟, ela pode aceitar e transformar os sentimentos em algo 
tolerável, que o bebê possa reintrojetar. Bion chama esse processo de 
transformação de „função alfa‟ (pp.117-118). 

 Rêverie é um termo originalmente francês que significa capacidade de sonho, ou 

seja, de dar forma imagética a conteúdos do Inconsciente. A mãe sonha os conteúdos 

– em geral, as angústias – depositados pelo bebê em seu interior e dá uma forma, um 

                                            
31

 Em uma passagem do livro Antes de Nascer o Mundo (2009) de Mia Couto, o pai, vivendo um 
turbilhão afetivo faz um pedido ao filho que ilustra bem este precisar de um outro para digerir 
afetivamente o que parece indigerível para o próprio sujeito: “Fique só mais um pouco. É que são raivas, 
tantas raivas acumuladas. Eu preciso afogar essas raivas e não tenho peito para tanto” (p.15).  
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lugar e um sentido para estes. Vale dizer que, ao fazer isso, a mãe devolve-lhe não só 

o conteúdo digerido, mas também vai ensinando o bebê a conter e compreender o que 

sente e o que vive, diminuindo significativamente seu sofrimento fruto do temor de 

desintegração e aniquilamento.    

 Entretanto, como diz SPILLIUS (2006) esse processo pode dar errado, tanto por 

questões da mãe – isto é, incapacidade e/ou impossibilidade de rêverie – ou porque o 

universo pulsional do bebê é tão intenso – isso principalmente quando há uma grande 

operação da pulsão de morte – que a contenção materna não é suficiente. Então, o 

bebê deposita os conteúdos na mãe, esta não os contêm nem os digere e os devolve 

em estado bruto. O bebê reintrojeta os conteúdos que são sentidos por ele como 

insuportáveis – que, após a rejeição externa, voltam, nos termos bionianos, como 

objetos bizarros – e também o não-acolhimento e a não-compreensão materna.  

Se o objeto não consegue ou não contém as projeções – e aqui as 
qualidades reais do objeto externo são muito importantes – o indivíduo 
recorre a identificações projetivas cada vez mais violentas. A 
reintrojeção se efetua com força similar. Por meio dessa reintrojeção 
violenta, o indivíduo desenvolve dentro de si um objeto interno que não 
aceitará projeção, que é sentido como despojando vorazmente o 
indivíduo de toda a bondade até então incorporada, que é onisciente, 
moralista, desinteressado pela verdade e pelo teste da realidade. O 
indivíduo se identifica com esse objeto obstinadamente não 
compreensivo, e está criado o cenário para a psicose (SPILLIUS, 2006, 
p.118). 

 Dessa forma, se a rêverie promove a saúde psíquica, a falta dessa promove o 

desenvolvimento patológico do psiquismo e, no final das contas, a psicose. Aqui temos 

novamente a compreensão da psicose como fruto de um interjogo mal sucedido entre 

as forças pulsionais do indivíduo e as trocas com o ambiente, isso já estava em Klein. 

A grande inovação de Bion, no entanto, está em descrever as minúcias desse processo 

e em apostar que isso pode e é revivido na análise com o analista.  

Assim, como podemos convidar os analisandos fechados em si mesmos a 

participar da vida? Tentando, paciente e incansavelmente, fazer com que eles 

estabeleçam contato.  
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Em geral, os momentos de maior contato com esse tipo de pacientes são 

aqueles em que estes sujeitos se abrem bruscamente para nós na tentativa de conter e 

digerir os conteúdos que experienciam e não sabem dar sentido e nem lugar. Pacientes 

psicóticos – e não psicóticos, como foi sendo percebido – se comunicam com o analista 

através de identificações projetivas, como fizeram lá atrás no encontro com os 

primeiros objetos, e esperam, da mesma maneira que esperaram, que o analista, acom 

sua capacidade de rêverie, contenha e compreenda aqueles conteúdos. Assim, a partir 

dessas novas experiências, eles podem voltar a acreditar que talvez valha à pena 

compartilhar, investir em objetos externos, objetos não-eu.   

Todavia, não sejamos ingênuos, o processo aparentemente pode parecer 

simples, mas as turbulências emocionais que com frequência ocorrerem nessas 

situações são brutais. O barco em que estamos navegando pode virar, aí, estaremos 

no meio do oceano de afetos sem saber muito bem em que se apoiar.  

 Bons os finais felizes que devolvem corações a pessoas que os arrancaram – 

como o caso da epígrafe acima – difíceis os finais em que o processo é interrompido 

bruscamente e sabemos que ainda havia muito a ser percorrido...  
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CAPÍTULO 3 – PENSANDO SOBRE A NOSSA HISTÓRIA:  

ANÁLISE DO CASO CLÍNICO  

3.1 ESTABELECENDO CONTATO: REFLEXÕES TEÓRICO-CLÍNICAS 

SOBRE AS NOSSAS SESSÕES  

  Nossa história começa com inundações de tinta. Ingo pegava os potes de tinta 

colorida no armário de brinquedos e despejava-os na mesa, causando uma grande 

enxurrada de cores que escorria pelas bordas da mesa terminando por se espalhar 

pelo chão. Ele, então, passava as mãos e os braços por aquele mar de tinta se 

colorindo inteiro. Nitidamente, adorava fazer aquilo, era um prazer sensorial, auto-

erótico, solitário, eu não estava incluída ali, apenas como presença silenciosa que dava 

sustentação ambiental para tudo aquilo e, depois que o tempo acabava, cuidava para 

colocar as coisas de volta em seus lugares.  

 Algo bastante semelhante acontecia nas atividades com bola. Ele pegava a bola 

e começava a atirá-la contra a parede – ou, posteriormente, para mim – descarregando 

energia, testando sua força, mais uma vez em um prazer sensorial, autoerótico, em que 

o objeto não existe para o sujeito, apenas como um esboço de limite ambiental.  

 Como foi amplamente discutido no capítulo anterior, de acordo com Melanie 

Klein e considerando alguns acréscimos interessantes de certos autores pós-kleinianos 

– em especial, Thomas Ogden e John Steiner – a constituição e o funcionamento do 

psiquismo podem ser pensados a partir das passagens (e dos retornos) pelas 

chamadas posições subjetivas, isto é, modos de viver as experiências marcados por 

angústias, mecanismos de defesa e padrões de relações de objeto típicas. Melanie 

Klein pensou em duas posições: posição esquizoparanoide e posição depressiva. 

Somando o estudo das teorizações kleinianas ao estudo de certos autores 

psicanalíticos com grande experiência com crianças autistas e psicóticas (como 

Frances Tustin), Thomas Ogden propõe uma terceira posição subjetiva: posição 

autista-contígua.  
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Na posição autista-contígua, não há relação objetal propriamente dita, apenas 

contatos sensoriais difusos, trocas ocorridas através da pele. O objeto não é 

experienciado com algo externo ao sujeito, mas sim como um estímulo que desperta 

sensações ao entrar em contato. De acordo com OGDEN (1989):  

A posição autista-contígua tem um período de primazia que é anterior 
às outras duas organizações psicológicas descritas por Klein e, ao 
mesmo tempo, co-existe dialeticamente com as posições 
esquizoparanoide e depressiva desde o início da vida psíquica (p.127 – 
tradução livre).32  

Portanto, no início da vida psíquica, há uma prevalência da posição autista-contígua, já 

que neste momento do desenvolvimento psíquico os outros órgãos sensoriais que não 

o tato ainda estão se desenvolvendo e a distinção interno-externo, eu-outro é 

praticamente inexistente.  

Conforme o sujeito vai adquirindo novas faculdades perceptivas, vai tendo boas 

experiências nos encontros com os objetos externos e, a partir destas, vai dando 

sentido para o que se passa em seu mundo interno pulsional, a tendência é ir 

abandonando a prevalência da posição autista-contígua em direção às outras duas 

posições subjetivas, esquizoparanoide e depressiva. Assim, a posição autista-contígua 

só será revisitada quando houver uma necessidade de fechamento subjetivo maior, isto 

é, quando o sujeito não tolerar o reconhecimento da alteridade dos objetos externos, a 

realidade de sua separação e de sua falta de controle.   

Há sujeitos, entretanto, que permanecem fechados na posição autista contígua 

recorrendo, quase que exclusivamente, aos chamados objetos e formas autistas 

(Frances Tustin). Vivem em um estado autoerótico, focados nas experiências 

sensoriais, sem reconhecimento da externalidade dos objetos e de seu uso simbólico.  

A fixação nos objetos autistas pode ser explicada pelo fato de estes estarem 

muito mais sob controle do próprio sujeito, sempre o satisfazendo e nunca faltando. Há 

no uso destes objetos uma tentativa de desprendimento da matriz relacional humana, 

                                            
32

 The autistic-contiguous position has a period of primacy earlier than that of the two psychological 
organizations described by Klein and yet coexists dialectically with the paranoid-schizoid and depressive 
positions from the beginning of psychological life (OGDEN, 1989, p.127).  
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ou seja, das turbulências, frustrações e desencontros inerentes ao contato com objetos 

vivos e separados. Nas palavras de OGDEN (1994):  

Relações com formas e objetos autistas são „perfeitas‟ na medida em 
que se encontram fora da imprevisibilidade das relações com seres 
humanos. Formas e objetos subjetivos (...) são experiências sensoriais 
que podem ser replicadas exatamente da mesma forma quando for 
preciso. Essas „formas sentidas‟ e esses „objetos sentidos‟ existem à 
parte do tempo e do espaço. (...) Nada no mundo das relações objetais 
pode tentar competir com essa confiabilidade (pp.175-176 – tradução 
livre).33 

 Voltando a Ingo, era nítido que ele estava imerso em si mesmo, experienciando 

prazeres sensoriais desconectados da experiência compartilhada, encantado com seus 

objetos e suas formas autistas. Confesso que, de início, ficava muito confusa, sentia-

me perdida, o que ele estava fazendo? Para onde tudo aquilo levaria? Qual era o meu 

papel? Como deveria agir?  

Em princípio, durante várias sessões, apenas observei e sustentei, porém, aos 

poucos, fui tentando chamá-lo, fazê-lo reconhecer a minha presença, principalmente, 

ao introduzir alguns limites. Vale dizer que este foi o primeiro momento de muitos com 

Ingo em que o questionamento sobre qual deveria ser a minha posição como analista 

me angustiou, fiquei bem em dúvida entre assumir uma postura mais passiva ou mais 

ativa em relação ao que Ingo trazia. FIGUEIREDO (2009), ao pensar na função do 

cuidador – e, consequentemente, do analista –, afirma que é preciso sustentar um 

delicado equilíbrio entre uma presença reservada e uma presença implicada, sem 

excessos de presença ou de ausência, nem longe demais, nem perto demais, 

caminhando sempre sobre uma corda bamba...  

O que posso dizer é que minha presença foi sendo percebida por Ingo, tanto 

quando ele me pedia ajuda para limpá-lo (era tanta, tanta tinta em suas mãos e braços 

que ele não conseguia nem girar a torneira), como quando eu delimitava que a tinta 

                                            
33

 Relations with autistic shapes and objects are „perfect‟ in that they lie outside of the unpredictability of 
relations with human beings. Autistic shapes and objects (…) are sensory experiences that can be 
replicated in precisely the same way whenever they are needed. These „felt shapes‟ and „felt objects‟ 
exist outside of time and place. (…)Nothing in the world of object relations can begin to compete with its 
reliability (OGDEN, 1994, pp.175-176). 
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deveria se restringir à superfície da mesa, ou seja, não poderia escorrer para o chão. 

Em relação às atividades com bola, eu pedia para ele tomar cuidado para não quebrar 

o lustre da sala, sugeria campos de jogo de cada um, formulava placares etc. Tudo isso 

ocorria sempre sob algum protesto dele, mas, aos poucos, ele foi reconhecendo que 

não estava sozinho, que havia alguém com ele e que, quem sabe, poderia até ser uma 

boa companhia.   

TUSTIN (1980) comenta o quão difícil é para o analista ajudar o paciente a 

renunciar, ao menos em parte, aos objetos autistas e a confiar e se interessar pelas 

trocas com objetos vivos e separados. Nas palavras dela:  

(...) o manejo da transição entre o uso indevido dos objetos autistas e o 
desenvolvimento de sentimentos de confiança nos seres humanos em 
torno do sujeito requer muito tato, paciência e capacidade. Não pode ser 
feito de uma maneira apressada ou mecânica. Nós precisamos esperar 
pacientemente pelos momentos apropriados nos quais podemos 
demonstrar a ele que os seres humanos, apesar de sua 
imprevisibilidade e de seu caráter mortal, podem dar um suporte mais 
efetivo e duradouro que aqueles objetos imbuídos de auto-
sensorialidade excessiva (p.35 – tradução livre).34 

A partir da mudança de atitude de Ingo, é possível dizer que conseguimos que 

ele se abrisse, que reconhecesse a alteridade do objeto. Posto isso, começamos a 

enfrentar as turbulências da posição esquizoparanoide, antes assim... 

Onde só havia vivências da concretude, surge uma brincadeira. Falo aqui em 

brincadeira porque Ingo começou a apresentar algo com certo sentido simbólico, com 

conteúdo interpretável, antes disso, como foi descrito, tínhamos apenas sensorialidade, 

descargas pulsionais, prazer autoerótico.    

 Uma casinha de brinquedo, alguns guerreiros que nela habitavam e uma intensa 

ameaça: seriam atacados a qualquer momento por forças destrutivas inimigas. 

Obstáculos e armadilhas precisavam ser minuciosamente construídos, o que tomava 

grande parte das sessões. Os pequenos móveis formavam barreiras e trincheiras, 
                                            
34

 “(…) the handling transition from the undue use of autistic objects to developing feelings of trust in the 
alive human beings around him, needs consummate tact, patience and skill. It cannot be done in a hasty, 
mechanical way. We need to wait patiently for the appropriate moments when we can demonstrate to him 
that human beings, in spite of their unpredictability and mortality, give more long term and effective 
support than these objects imbued with excessive auto-sensuality.” (TUSTIN, 1980, p.35)  
 



64 
 

massinha de modelar era espalhada ao redor de toda a casa, segundo Ingo, um 

veneno mortal, “encostou, já era” (sic). Os guerreiros ficavam aguardando, armados até 

os dentes, a chegada do inimigo. E ele chegava, invadindo e destruindo tudo. Uma 

grande guerra sangrenta com muitas mortes de ambos os lados e um final devastador, 

a casa invadida e dominada pelos inimigos.  

 Então, a abertura ao outro levava a isso, à invasão e à destruição? Ou sozinho 

ou mal acompanhado... Impossível não relacionar com a descrição da posição 

esquizoparanoide de Melanie Klein.  Ou está ao meu lado, me satisfazendo e me 

amando (objetos totalmente bons) ou está contra mim, me frustrando e me atacando 

(objetos totalmente maus). Afetos intensos, sem modulação, brutais e a-históricos, 

limites do eu precários, não há ainda barreiras de separação estabelecidas que 

protejam o eu do ambiente e dos objetos. O pavor de aniquilação está sempre no 

horizonte, como afirma OGDEN (1994):  

A ansiedade neste âmbito da experiência tem o formato do medo da 
aniquilação e da fragmentação eminentes resultantes da destruição dos 
aspectos amados do self e do objeto pelos aspectos odiados e odiosos 
do self e do objeto (p.142 – tradução livre).35 

 Nesse universo terrorífico habitado por Ingo e suas fantasias, estava a analista, 

tentando fazer algum tipo de mediação, alterar o trágico desfecho da guerra, propondo 

diálogo entre as partes, pactos de paz, de respeito territorial, recorrendo às 

“autoridades” (polícia, xerife etc.), à Lei que determinaria o espaço de cada um, 

esforços em vão? Aparentemente sim, Ingo absolutamente desacreditava as minhas 

intervenções e o sangue continuava a ser derramado a cada sessão...  

 Entretanto, uma outra brincadeira surgiu nesse mesmo período me mostrando 

que, embora os limites de separação entre eu-outro, interno-externo fossem ainda bem 

precários para Ingo – o que certamente gerava muito angústia – ele começou a testá-

los. Um dia me perguntou se eu poderia trazer alguns palitos de fósforo para a próxima 

sessão, não havia esse material no armário de brinquedos. Confesso que, em um 

                                            
35

 Anxiety in this realm of experience takes the form of the fear of impending annihilation and 
fragmentation resulting from the destruction of loving aspects of self and object by hated and hating 
aspects of self and object (OGDEN, 1994, p.142). 
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primeiro momento, a combinação Ingo e palitos de fósforos me pareceu um tanto 

explosiva, mas ele logo me explicou que nós não iríamos acendê-los, apenas jogar um 

jogo com eles, resolvi aceitar.  

 Na sessão seguinte, trouxe os palitos de fósforo e Ingo me ensinou um jogo que, 

depois, descobri ser muito conhecido. Como descrevi anteriormente, funcionava da 

seguinte forma: cada um de nós recebia três palitos. Colocando as mãos para trás, 

cada um de nós deveria dividir os palitos entre as mãos como bem entendesse, por 

exemplo, dois em uma, um em outro ou os três em uma mão só, enfim, as 

combinações eram diversas. Feito isso, uma das mãos fechada, escondendo quantos 

palitos se estava segurando nela, deveria ser colocada sobre a mesa. Os dois 

participantes faziam o mesmo gesto e cada um deveria dizer quantos palitos havia no 

total sobre a mesa, isto é, somando o que havia na própria mão com o que achava 

haver na mão do adversário. Se alguém acertasse, este deveria descartar um de seus 

palitos do jogo. O jogo prosseguia com os palitos que iam sobrando até que alguém se 

livrasse de todos os seus palitos, o que o tornaria o vencedor do jogo. 

 Enquanto jogávamos, Ingo sempre trazia a questão de conseguir ou não ler a 

mente do outro; perguntava se eu tinha esse poder, afirmava que ele tinha, 

questionava como eu decidia que número falar etc. Eu sempre dizia que era uma 

questão de raciocínio matemático misturada com um pouco de blefe, não se tratava de 

ler a mente dele, isso porque, cada um tinha sua própria mente e sabia apenas o que 

se passava dentro dela, não na dos outros. Ele ouvia, mas não acreditava totalmente. 

Um dia, me contou que quem havia ensinado esse jogo para ele era o seu avô paterno 

e que este afirmava que conseguia ler as mentes dos outros. Eu afirmei que isso era 

impossível, que o avô estava fazendo uma brincadeira e ele respondeu que eu não 

conhecia o avô dele36. 

 Ler ou não ler a mente? Ter ou não ter um espaço próprio e isolado? Ingo era 

pouco capaz de reconhecer o fato de haver uma separação entre eu/outro, 

interno/externo, invadia o psiquismo alheio e era invadido por ele. Se, em alguma 

medida, a fantasia simbiótica tranquiliza, “não estou sozinho”, ao mesmo tempo, 

                                            
36

 Posteriormente discutirei a influência dos objetos externos no funcionamento psíquico de Ingo, no 
momento, o foco é pensar apenas o que acontecia entre nós, nas sessões e na sua dinâmica 
intrapsíquica.   
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aterroriza, “estou desprotegido, podem fazer comigo o que quiserem”, “estou 

dominado”, “não sou senhor do meu destino”. Simbiose, proteção de alto risco, cabe ao 

processo de amadurecimento psíquico promover a autonomia.  

Além dessas dúvidas – já não eram mais certezas, pois Ingo podia formular 

perguntas a respeito – sobre a indiferenciação com o objeto, fora do setting analítico, 

as coisas melhoravam muito. De acordo com pais, Ingo vinha conseguindo estar com 

outras pessoas, ter menos ataques de fúria, escutar, entender os conteúdos escolares, 

alguma possibilidade de moderação, de integração psíquica estava se constituindo, 

isso me tranquilizava...  

 Porém, enquanto tudo isso ocorria lá fora, Ingo vinha às sessões sempre 

dizendo estar muito, muito cansado; eu interpretava falando que ele estava fazendo um 

grande esforço para estar com as outras pessoas e para pensar sobre as coisas e que, 

assim, era esperado que ele ficasse exausto. Além disso, tudo aquilo era muito novo 

para ele, então, ele ainda estava aprendendo a lidar com as experiências, com o 

passar do tempo tudo ficaria mais fácil.  

 Entretanto, para minha surpresa, um belo dia, Ingo deitou no divã e dormiu, 

dormiu profundamente, o descanso do guerreiro. Observei-o dormir, nas palavras de 

Mia Couto (2009), no livro Antes de Nascer o Mundo, “(...) alma e corpo ocupados: 

tecia delicados fios com que se fabrica quietude. Eu era um afinador de silêncios” 

(p.14). Eu ficava lá, afinando silêncios e tentando alguma compreensão do que estava 

acontecendo...  

 Voltando a recorrer ao conceito de posição autista-contígua formulado por 

OGDEN (1994), será que era ali onde Ingo se encontrava? Ele retornava a vivências 

mais sensoriais, independentes do mundo e dos objetos externos, um retraimento 

necessário para poder continuar vivendo entre as pessoas fora dali.  

[a posição autista-contígua] (…) é vista como uma faceta presente em 
toda experiência humana que serve como uma forma de amortecedor 
contra o desgaste contínuo de estar vivo no mundo dos seres humanos. 
Proporciona uma área de suspensão de ser que torna tolerável a 
incerteza e a dor das relações humanas. Na ausência dessa faceta da 
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experiência (dessa forma de não estar no mundo humano), ficamos sem 
pele e insuportavelmente expostos (p.181 – tradução livre).37     

 Ingo precisava descansar, seu sono era seu santuário; ao adormecer, Ingo se 

isolava das angústias provocadas pela imprevisibilidade das relações com objetos 

separados e das frustrações a serem toleradas nestes contatos. Retomando o conceito 

apresentado no capítulo anterior de refúgio psíquico, proposto por STEINER (1997), 

usamos as palavras do autor para pensar o movimento de Ingo, que faz parte daqueles 

pacientes que precisam se isolar para poder viver (ou deixar de viver):  

A experiência com esses pacientes mostrou que eles usavam vários 
mecanismos para criar estados mentais que proporcionassem uma 
proteção contra a ansiedade e o sofrimento. Eles afastavam-se do 
contato com o analista para esses estados, que muitas vezes eram 
experimentados espacialmente, como se fossem lugares para esconder-
se. Refiro-me a eles como refúgios psíquicos, retiros, abrigos, 
santuários ou portos seguros (STEINER, 1997, p.13). 

Ao dormir durante as sessões estaria Ingo possibilitando condições para viver ou 

para deixar de viver? Era exatamente nesse dilema que eu me encontrava diante do 

sono de Ingo, seria um estado transitório? Ele sairia dali sozinho? O que eu deveria 

fazer? Deveria aguardar ou tentar chamá-lo de volta? Como escreve STEINER (1997), 

“Em algumas análises, especialmente com pacientes fronteiriços e psicóticos, pode 

ocorrer uma acomodação mais ou menos permanente ao refúgio e surgirem, então, 

obstáculos ao desenvolvimento e crescimento.” (p.17) 

 Se Ingo não acordasse, não poderia continuar se desenvolvendo psiquicamente, 

aprendendo com as experiências, mas ele parecia obstinado a dormir e, talvez, 

precisasse disso. Tanto que, todas as vezes que tentei acordá-lo, não importava de 

que maneira, ele se enfurecia, gritando comigo, chegando até mesmo a me agredir 

fisicamente. 

                                            
37

 [the autistic-contiguous position] (…) is viewed as an ongoing facet of all human experience that serves 
as a form of buffer against the continual strain of being alive in the world of human beings. It provides a 
rim of suspended being that makes bearable the uncertainty and pain of human relations. In the absence 
of this facet of experience (this form of not being in the human world), we are skinless and unbearably 
exposed (OGDEN, 1994, p.181).   
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 Minha posição como analista era difícil, sentia-me não podendo exercer o meu 

papel, não conseguindo cuidar dele. Talvez eu não tenha suportado a dor da exclusão, 

talvez não fui capaz de compreender que cuidar de Ingo, naquele momento, era deixá-

lo dormir e simplesmente sustentar aquele ambiente seguro.  

Todavia, refletindo sobre o que crianças autistas e psicóticas provocam no 

analista quando estão quase que exclusivamente tomadas pelos seus objetos autistas, 

TUSTIN (1980) escreve:  

(...) alguns terapeutas psicanalistas podem se tornar mais ativos e mais 
rigorosos em desencorajar ou, até mesmo, interromper as atividades 
patológicas. (...) Todavia, qualquer ação desse tipo feita por nós precisa 
estar associada a interpretações que mostrem que nós compreendemos 
o significado daquele comportamento da criança (p.35 – tradução 
livre).38  

Estava muito difícil de suportar o isolamento de Ingo, sentia que precisava 

intervir mais ativamente, por isso decidi acordá-lo. Como recomenda TUSTIN (1980), 

sempre tentei fazer com que a minha atitude tivesse sentido para Ingo, busquei 

formular várias interpretações que o possibilitassem compreender o porquê da minha 

insistência para que ele não dormisse, afirmava que ele estava se fechando de novo, 

que se eu não pudesse estar com ele, dificilmente conseguiria ajudá-lo.  

Vale recorrer aqui a um trabalho do psicanalista americano Alan Bass (2000) no 

qual discute a resistência apresentada pelos pacientes – em maior ou menor grau – à 

interpretação e, consequentemente, a necessidade de refletirmos com mais cuidado 

sobre o estatuto dado por Freud à interpretação como ferramenta mestra para o 

trabalho psicanalítico.  

BASS (2000) faz um longo e detalhado percurso histórico relembrando o sentido 

que Freud atribuía à resistência, isto é, uma tentativa de dificultar o acesso aos 

conteúdos inconscientes anteriormente recalcados, uma forma de não permitir que a 

repressão viesse à tona e fosse desconstruída. A interpretação tinha, então, como 

                                            
38

 (…) some psychoanalytic therapists may become more active and rigorous in discouraging, and even 
stopping, pathological activities. (…) However, any such action on our part needs to be associated with 
interpretations which show that we understand the meaning of such behavior of the child (TUSTIN, 1980, 
p.35).  
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objetivo operar no sentido contrário ao recalque e era isso que explicava a resistência 

dos analisandos ao trabalho interpretativo. Ele escreve:  

Durante a vida de Freud, mais e mais afecções psíquicas foram 
investigadas psicanaliticamente sem grandes mudanças nas 
concepções fundamentais a respeito da interpretação. (...) O domínio do 
que é interpretável foi sendo expandido à medida em que Freud 
conseguiu demonstrar os conteúdos e mecanismos inconscientes em 
jogo nas diversas formas de patologia. Isso não significa que ele 
pensava que todas as formas de psicopatologia seriam suscetíveis à 
interpretação. Ele tinha certas ideias sobre seus limites. (…) Porém, 
nenhum destes fatores limitantes fez com que a concepção básica de 
que a interpretação, especialmente dentro da transferência, é a técnica 
central do tratamento psicanalítico fosse questionada (BASS, 2000, p.2 
– tradução livre).39  

  Posto isso, Alan Bass indaga: será que a resistência à interpretação poderia ser 

compreendida em todos os casos apenas como uma defesa contra os conteúdos 

reprimidos? É na resposta a esta questão que se encontra a principal tese deste autor.  

Segundo ele, devemos considerar que, em certos analisandos, a resistência à 

interpretação não está relacionada diretamente aos conteúdos inconscientes expostos 

através dela, mas sim com o simples fato de que, ao interpretar, o analista deflagra a 

sua inevitável condição de alteridade, aponta para a separação e para a diferença 

existente entre os dois, desorganizando, assim, o equilíbrio narcísico do analisando. 

Dessa forma, quase que independentemente do conteúdo trazido pela interpretação, o 

ato de interpretar pode ser perturbador e causar resistência ou, até mesmo, repudio por 

parte do analisando.  

Sendo assim, BASS (2000) lança luz à dimensão traumática de Eros; isso 

porque, sendo este a força que move em direção ao investimento, ao estabelecimento 

de vínculos com o outro separado e diferente, há quebras na continuidade subjetiva, há 

desorganização narcísica e, inevitalmente, surgimento de angústia. No caso de 

                                            
39

 During Freud‟s lifetime more and more mental disorders were investigated psychoanalytically, with no 
change in the fundamental assumption about interpretation. (…) The domain of what is interpretable 
expanded as Freud could demonstrate the unconscious content and mechanisms of various forms of 
pathology. This is not to imply that he thought that all forms of psychopathology should yield to 
interpretation. He had specific ideas about its limits. (…) None of these limiting factors, however, led to 
any questioning of the basic assumption that interpretation, especially in the transference, is the central 
technique of psychoanalytic treatment (BASS, 2000, p.2).  
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psiquismos com funcionamentos mais primitivos, diante da interpretação, a angústia 

vivida pode ser extrema e conduzir a defesas mais radicais. Isso porque:  

Nada deve romper esta organização fechada. Assim, a interpretação 
não pode ser registrada. O ambiente analítico precisa ser uma 
totalidade completamente abrangente, na qual o analista é o reflexo do 
paciente (BASS, 2000, p.219 – tradução livre).40 

Quando Ingo se dava conta de que eu e ele não éramos uma totalidade 

indiferenciada, a angústia tomava conta e ele precisava se defender “(...) contra a 

integração com o ambiente (...) através do controle onipotente, da imposição total de 

um senso de realidade narcísico (...)” (BASS, 2000, p.211 – tradução livre)41, ora me 

atacando (gritos, xingamentos etc.), ora retirando-se novamente no paraíso narcísico 

do sono.  

É possível dizer que as interpretações eram, então, uma forma bastante clara de 

deflagrar a nossa separação, a minha condição de alteridade. Então, como se pergunta 

Alan Bass (2000), seria melhor não recorrer a elas?  

A questão, no entanto, não é abandonar a prática baseada na 
interpretação em favor de uma mais experiencial (...)Os pacientes que 
resistem à interpretação mostram, na verdade, porque a interpretação é 
uma função essencial ao ambiente ou setting terapêutico (BASS, 2000, 
pp.8-9 – tradução livre).42 

 Não podia negar minha condição de objeto externo a Ingo, era essencial que ele 

fosse entrando em contato com isso e, aos poucos, tolerando essa realidade tão 

inevitável quanto traumática. Além do mais, essas interpretações tinham algum efeito, 

pois, em certos momentos, eram justamente essas falas que o faziam levantar e propor 

alguma atividade ou mesmo negociar o tempo de sono e de vigília. Nessa linha, vale 

                                            
40

 Nothing is to „break into‟ this closed organization. Therefore, interpretation cannot be registered. The 
analytic environment has to become an all-embracing totality in which the analyst is the reflection of the 
patient (BASS, 2000, p.219).  
41

 (…) against integration with environment (…) via omnipotent control, the global imposition of a 
narcissistic reality sense (…) (BASS, 2000, p.211).  
42

 The point, however, is not that the interpretative stance has to be abandoned in favor of an experiential 
one (…) The patients who specifically resist interpretation in fact demonstrate why interpretation is an 
essential function of the therapeutic environment, or frame (BASS, 2000, pp.8-9). 
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comentar que a mãe relatava que, embora Ingo dormisse nas sessões, nunca 

apresentou qualquer resistência para vir a análise. 

Eu estava presente no mundo mental de Ingo, mas ele me queria distanciada, 

sem fazer grandes interferências. Como relatei anteriormente, no início, aceitei essa 

posição, mas a situação parecia não mudar nunca, sessões e mais sessões se 

passavam e ele dormia, pareceu-me que precisava trazê-lo de volta ao mundo 

compartilhado, às experiências emocionais, isso porque:  

O crescimento psíquico do paciente (...) envolve a expansão de sua 
capacidade de vivenciar a experiência emocional de um modo completo. 
(...) Um psicanalista deve ser capaz de reconhecer com tristeza e 
compaixão que, dentre as perdas humanas mais incapacitantes, está a 
perda da capacidade de estar vivo nas próprias experiências – neste 
caso, perdeu-se uma parte da própria humanidade. (OGDEN, 2005, 
p.23 – tradução livre)43 

 Obviamente me vi de novo caminhando na “corda bamba” entre uma presença 

reservada e uma presença implicada (FIGUEIREDO, 2009), optei por negociar com 

Ingo, tanto tentando acordá-lo quando dormia, como tentando, de antemão, combinar 

tempos de sono e de vigília, às vezes funcionava, outras não, ele, exausto, dormia a 

sessão inteira, e assim fomos caminhando. 

Até que, em um determinado momento, vivemos a maior das tempestades da 

nossa história juntos, tormenta essa que me jogou para fora do barco. Eu fiquei 

nadando em um mar de afetos, tentando não me afogar, buscando algum tipo de 

elaboração possível de tudo aquilo, o que culminou na escrita desta dissertação. 

Entretanto, antes de entramos na grande tempestade, proponho uma reflexão 

sobre o ambiente de Ingo, sobre o funcionamento psíquico de sua família, pois como 

afirma WASKA (2002), falando sobre os pacientes com funcionamento 

predominantemente psicopatológico:  

                                            
43

 The patient‟s psychological growth, as I view it, involves the expansion of his capacity to experience the 
full range of this emotional experience. (…) A psychoanalyst must be able to recognize with sadness and 
compassion that among the worst crippling of human losses is the loss of the capacity to be alive to one‟s 
experience – in which case one has lost a part of one‟s humanness (OGDEN, 2005, p.23).  
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(...) há frequentemente uma combinação de experiências externas e 
internas de perda e trauma. A análise mostra que o mundo externo e o 
mundo interno se influenciam mutuamente de maneira sinergética que, 
com frequência, geram estados de mais e mais miserabilidade, repletos 
de defesas e ódio (p.63 – tradução livre).44   

3.2 LONGE DEMAIS, PERTO DEMAIS: A FAMÍLIA DE INGO  

 Em seu artigo Metapsicologia do Cuidado, o psicanalista Luís Claudio Figueiredo 

(2009) faz uma detalhada descrição a respeito dos elementos presentes em um cuidar 

“suficientemente bom” (parafraseando Winnicott). Para este autor, o agente de 

cuidados deveria exercer três funções principais: acolher, reconhecer e convocar.  

 No que se refere ao acolhimento, FIGUEIREDO (2009) pensa tanto em termos 

físicos – sustentar o corpo, suprir as necessidades básicas etc. –, como em termos 

psíquicos. O acolhimento psíquico englobaria a capacidade de rêverie, isto é, deixar-se 

penetrar pelas fantasias inconscientes do objeto de cuidado, sonhá-las para ele e, por 

fim, devolvê-las digeridas para que possam ser reintrojetadas. Nesse processo de 

digestão psíquica, o cuidador vai ensinando o objeto de cuidado (que, aos poucos, vai 

se tornando um sujeito) a sonhar, isto é, a fazer sozinho o processo de elaboração 

psíquica. Esta é uma capacidade fundamental para o desenvolvimento subjetivo, pois, 

caso isso não ocorra, vive-se uma constante ameaça de se afogar em um turbilhão 

emocional sem sentido, o que, em última instância, seria o estado de enlouquecimento.   

 Sobre a função de reconhecimento, FIGUEIREDO (2009) escreve:  

Muitas vezes, cuidar é, basicamente, ser capaz de prestar atenção e 
reconhecer o objeto dos cuidados no que ele tem de próprio e singular, 
dando disso testemunho e, se possível, levando de volta ao sujeito sua 
própria imagem. Esta modalidade de cuidados pode passar 
despercebida, tão discreta ela pode ser, mas sua falta revela-se 
extremamente nociva para a instalação da autoimagem e da autoestima 
(...) (p. 138).  

                                            
44

 (…) there is often a combination of external and internal experiences of loss and trauma. Analysis show 
that the external and the internal influence each other in synergistic ways that often bring about greater 
and greater states of misery, defensiveness and anger (WASKA, 2002, p.63). 
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 Assim, cuidar seria reconhecer o objeto de cuidado em sua singularidade. Esse 

aspecto me pareceu fundamental, já que é bastante comum os cuidadores se misturem 

com seus objetos de cuidado acreditando se tratarem de pessoas iguais, com as 

mesmas necessidades, com os mesmo anseios e com as mesmas angústias. Essa 

vivência de similaridade, em alguma medida, é a chave da empatia, entretanto, se fica 

impossível reconhecer que há ali diferenças significativas, corre-se um grande risco de 

forçar o objeto de cuidado a “se encaixar na forma” do cuidador, impedindo o advento 

de uma subjetividade única, espontânea e com liberdade criativa.  

 A terceira função do cuidador seria convocar – função esta que quando não é 

bem exercida, segundo o autor, é responsável pela grande parte dos traumas na 

constituição subjetiva. Neste convocar o cuidador estaria reconhecendo a potência do 

objeto cuidado e chamando-a a participar da vida, a se posicionar. Além disso, ao fazer 

esta convocação, o cuidador se coloca como alguém sexualizado e desejante, ou seja, 

alguém que demanda coisas daquele objeto de cuidado, que o inscreve com a sua 

pulsão. É possível reconhecer um tanto de violência nesta função, porém, quando 

exercida na medida certa, trata-se de uma violência necessária para o advento da 

subjetividade.  

 Segundo FIGUEIREDO (2009), o bom exercício destas três funções essenciais 

ao cuidado dependem de um delicado interjogo entre uma presença implicada e uma 

presença reservada. O cuidador não pode estar nem perto, nem longe demais, não 

deve nem subjugar, nem abandonar o objeto de cuidados, nem excesso, nem falta, 

sempre caminhando na “corda bamba”, aí se encontra a bela arte de cuidar.  

 Obviamente que todo cuidador, por mais sensível e dedicado que este seja, 

acaba por dar seus “escorregões” de tempos em tempos, isso é inevitável e, em geral, 

não causa grandes danos ao desenvolvimento subjetivo. Os problemas surgem quando 

há uma prevalência ou da falta ou do excesso em qualquer uma das três funções 

citadas (acolher, reconhecer e convocar). Infelizmente, quando pensamos na história 

subjetiva de Ingo, é possível perceber que os cuidadores se equivocaram em vários 

aspectos.  

Neste ponto, é importante ressaltar que, ao pensar a família de Ingo, não 

pretendemos encontrar culpados, cada um fez o que lhe era possível fazer; até porque, 
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em uma dinâmica assim, o sofrimento é compartilhado entre todos os membros 

envolvidos. SEARLES ([1973] 1981), ao falar sobre famílias de pacientes bastante 

comprometidos psiquicamente, escreve: “Quando nos damos conta de que a tragédia, 

neste tipo de situação, afeta toda a família, ficamos menos inclinados a julgar tal ou tal 

membro da família.” (p. 138 – tradução livre)45.  

No entanto, não é possível pensar nas falhas da constituição psíquica de Ingo 

considerando apenas sua dinâmica pulsional – mesmo que esta tenha uma grande 

importância para o funcionamento mental –, é preciso pensar seu ambiente. Que 

recepção foi dada a ele na sua chegada à humanidade? Qual era o alimento oferecido 

a cada dia? Que lugar Ingo ocupava naquela dinâmica familiar?  

Como foi dito anteriormente, Melanie Klein sempre pensava em um interjogo 

mundo interno, mundo externo, WASKA (2002) escreve: 

Klein descreveu o ego como constantemente colocando para dentro o 
mundo externo, seu impacto, suas situações e seus objetos. Essas 
introjeções estão continuamente formando o ego. Através da projeção, o 
ego começa a dar outra forma ao mundo externo. O constante interjogo 
de introjeções e projeções produz o que chamamos de personalidade e 
percepção  (p.16 – tradução livre).46  

Como psicanalistas sabemos o quanto qualquer sujeito – pelo bem e pelo mal –  

carrega marcas profundas do ambiente em que vive e/ou viveu, da família da qual é 

membro, isso é uma dimensão inevitável da constituição subjetiva. Entretanto, há 

famílias e famílias, ambientes e ambientes...  

 Vale dizer que, a meu ver, no caso de Ingo, as falhas ambientais e as limitações 

de seus cuidadores parecem ter sido tão grandes e extensas que seria necessário uma 

quantidade inimaginável de pulsão de vida, de esperança e de bons encontros para 

que seu destino fosse outro – e, também, o destino de seu processo analítico, como 

veremos mais adiante.  Sua história subjetiva foi sempre marcada ou pela falta, ou pelo 

                                            
45

 Lorsqu‟on se rend compte que la tragédie affecte, dans ce genre de situation, toute la famille, on est 
moins enclin à juger tel ou tel membre de la famille (SEARLES, [1973] 1981, p. 128).  
46

 Klein described the ego as constantly taking in of the outer world, its impact, its situations and its 
objects. These introjections continually shape the ego. Through projection, the ego begins to reshape the 
external world. The constant interplay of introjections and projection produce what we call personality and 
percepction (WASKA, 2002, p.16).  
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excesso; a realidade e os afetos não foram apresentados no devido tempo, no tempo 

da delicadeza, parafraseando Chico Buarque.     

Fazendo uso de uma citação de PONTALIS ([1988] 1991): “A capacidade de 

devanear fica vedada a quem assimila a realidade externa a um pesadelo. E que 

entender do „destino das pulsões‟, quando é a força do destino que assim parece reter 

em si toda a força das pulsões?” (p.68). Com as pulsões tomadas para sobreviver 

minimamente a esse ambiente tão vazio, tão escasso e, ao mesmo tempo, tão cheio, 

tão invasivo, que espaço sobrava para Ingo se constituir como sujeito autônomo?  

MONEY-KYRLE ([1951] 1996) faz uma citação um tanto pessimista, mas 

definitivamente não de todo irreal, sobre os efeitos do ambiente no psiquismo dos 

sujeitos: “(...) sabemos que é mais fácil causar uma deterioração naqueles que são 

relativamente saudáveis por exposição ao „stress‟ de um meio ambiente desfavorável 

do que curar aqueles que já estão doentes pela simples melhoria do ambiente” (p.262).  

 Quando pensamos em famílias psiquicamente enfermas, que não possibilitam 

qualquer grau de autonomia e liberdade subjetivas, que demandam (mais ou menos 

abertamente) uma devoção sem questionamento, onde, como escreve CESAR (2009), 

há mais que simbiose, se trata de abdução, é possível dizer que estamos navegando 

nos caóticos mares da psicose, onde as fortes tempestades nos impedem de saber o 

que é mar, o que é céu, o que é barco e, acima de tudo, onde está a terra firme. Ainda 

nas palavras desta autora:   

Não existe mais um paciente sozinho, mas um paciente e todos os seus 
ódios-amores (como diria Hilda Hilst) ou objetos internos (como diria a 
psicanálise); um paciente com sua família, sua família com seu idioma, 
sua família com seus ancestrais. (...) e uma recusa, uma impossibilidade 
de se apropriar de suas próprias questões, de escolher sua própria 
loucura no meio dessa lavoura arcaica, herdada sem reinvenção (...) 
(p.17). 

 Assim, podemos pensar em Ingo, havia ali qualquer possibilidade de escolha, de 

construção subjetiva autônoma? Vivências psíquicas sempre marcadas pelo abandono 

ou pela invasão, sem lugar para o ser e o fazer criativos, para construção e expressão 

da singularidade, sem espaços potenciais, usando o conceito de Winnicott.  
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 SEARLES ([1973] 1981), em seu brilhante artigo O paciente, terapeuta de seu 

analista (Le patient, thérapeute de son analyste), expõe a ideia de que haveria em 

todos os seres humanos uma tendência inata a funcionar como psicoterapeuta para os 

outros a seu redor. Desse modo, o sujeito, desde bem precocemente, nos primórdios 

de sua existência, tentaria cuidar de seus objetos e, quando necessário, buscaria 

salvá-los, curá-los psiquicamente.  

 Discutindo essa proposição sobre uma tendência psicoterapêutica primária, 

SEARLES ([1973] 1981) faz uma importante ressalva: tentar cuidar e curar os objetos 

primários não está relacionado apenas com um modo altruísta de funcionamento, mas 

há também nessa busca uma faceta egoísta, preocupada com a própria sobrevivência. 

Isso porque o bebê precisa que seus objetos estejam inteiros, disponíveis e sãos para 

poder contar com eles, para que eles possam dar o que ele (bebê) precisa naquele 

início de vida onde se encontra tão dependente dos cuidados alheios. Portanto, a 

tendência psicoterapêutica inata seria simultaneamente fruto de altruísmo e de 

egoísmo, pois, em última instância, proviria do reconhecimento inconsciente da 

interdependência entre o sujeito e seus objetos.  

 Todavia, as tentativas de cuidar dos objetos doentes podem ser insuficientes e, 

além disso, o sujeito pode ser sobrecarregado em excesso, demandado de 

sobremaneira pelos objetos, principalmente, quando estes se encontram gravemente 

enfermos. De acordo com SEARLES ([1973] 1981) isso seria um dos grandes agentes 

para a psicose, nas palavras do autor:  

(...) a psicose implica no fato de que o paciente não chegou, em sua 
primeira infância e na sua infância propriamente dita, a estabelecer um 
si mesmo humano individual. A meu ver, esta tragédia é, 
essencialmente, explicada pelas graves vicissitudes as quais suas 
tendências terapêuticas foram submetidas em uma época muito 
precoce, antes do tempo (...) ele, normalmente, seria capaz de adquirir 
um si mesmo individual e seu ambiente familiar o ajudaria a chegar 
nisso. Porém, ao invés das coisas terem ocorrido dessa maneira, sua 
vida consistiu, de alguma maneira, em retardar a própria individuação; e 
isso para poder exercer de maneira simbiótica o papel de terapeuta para 
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tal ou tal membro da família ou, coletivamente, para toda a família em 
uma simbiose familiar (p.74 – tradução livre).47 

 Em autossacrifício o sujeito abre mão de construir um caminho próprio48, um si 

mesmo individual, na busca desenfreada de salvar sua família, de tentar alguma 

possibilidade de sanidade para aqueles que o cercam. Como afirma CESAR (2009), é 

impossível para o sujeito seguir em frente, curar a si mesmo se, ao fazer isso, deixará 

para trás seus loucos queridos e odiados.  

 Vale lembrar que terapeutas de família trabalham com o conceito de paciente 

identificado para falar a respeito do membro da família que, aparentemente, é a razão 

para todos procurarem ajuda, “ele é a razão de todos os nossos problemas”, “estamos 

aqui por causa dele”, “ele é o louco”. Entretanto, o terapeuta logo percebe que aquele 

sujeito é a “ponta do iceberg”, que existe uma loucura familiar envolvendo a todos, o 

paciente identificado é aquele que a carrega e a denuncia, abrindo, assim, a 

possibilidade de buscar ajuda. Cabe, então, ao terapeuta um trabalho delicado de ir 

retirando a loucura daquele sujeito e, aos poucos, ir devolvendo a cada um o seu 

quinhão. Trabalho difícil e, muitas vezes, quando a família percebe o deslocamento da 

loucura do paciente identificado para os outros membros, interrompe o trabalho, 

“deixemos as coisas como estão, melhor assim”.  

 

 

 

                                            
47

 (...) la psychose implique que le patient n‟est pas parvenu, dans sa première enfance et dans son 
enfance, à établir fermement un soi humain individuel. A mon sens, cette tragédie s‟explique 
essentiellement par les graves vicissitudes qu‟ont subies les tendances thérapeutiques du patient à une 
époque très précoce, avant l‟époque (…) où il serait normalement devenu capable d‟acquérir un soi 
individual et où son environnement familial l‟aurait aidé à y parvenir. Au lieu que les choses se soient 
passées de cette façon, sa vie a consiste en quelque sorte à retarder as propre individuation, et cela pour 
pouvoir jouer symbiotiquement le role de thérapeute pour tel ou tel membre de la famille ou, 
collectivement, pour toute la famille dans une symbiose familiale (SEARLES, [1973] 1981, p. 74). 
48

  Vale ressaltar que não estamos falando de escolhas conscientes, o sujeito inconscientemente vai 
sendo conduzido por este caminho e não consegue vislumbrar qualquer outra possibilidade para si 
mesmo. Um longo percurso psíquico precisa ser feito para que tudo isso emirja para o consciente, 
abrindo, assim, a possibilidade de escolha.  
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3.2.1 A MÃE DE INGO: APRISIONADA NAS TEIAS DA DEPRESSÃO 

E DA CULPA  

 É possível afirmar que, embora fazendo o uso de conceituações diferentes, 

todas as correntes dentro da psicanálise reconhecem a importância crucial da mãe 

para a constituição psíquica do sujeito; ela o acolhe na humanidade, torna a existência 

inicial possível, conhece e reconhece aquele pequeno ser em seus braços, existe ali 

uma relação que foi sendo gestada antes e durante a gravidez.  

 Para pensar o início da existência subjetiva e o papel do objeto primordial nesse 

período, WASKA (2002) escreve: 

O bebê inicia a vida imerso em estados neurológicos demandantes, em 
tensões psicológicas e físicas, em sensações somáticas e cognitivas, e 
em trocas flutuantes com estímulos internos e ambientais. Desde o 
começo, o bebê procura o objeto para que este traga algum senso de 
organização subjetiva, de possibilidade de descarga e de compreensão. 
(...) Essas condições mentais e físicas são inatas e em conjunto com 
fantasias criadas a partir de complexas relações entre o ego e o objeto 
formam os substratos emergentes do que chamamos de „self‟ (p.98 – 
tradução livre).49  

 E o que ocorre quando a mãe não está disponível para o seu bebê? É 

importante ressaltar que, neste caso, não estamos pensando em uma indisponibilidade 

física para estar lá, uma perda real (seja por doença, morte etc.), mas sim em uma mãe 

que está de “corpo presente”, mas com a alma distante, imersa nas próprias dores e 

angústias, estamos falando de mães deprimidas.  

 GREEN ([1980] 1988) formulou o conceito de mãe morta para refletir 

exatamente sobre os casos em que a ausência materna não é da ordem da concretude 

física, e sim da indisponibilidade psíquica, isto é, mães incapazes de acolher/sustentar, 

                                            
49

 The infant begins life within competing neurological states, psychological and physical tensions, 
somatic and cognitive sensations, and fluctuating exchanges with internal and environmental stimuli. 
From the very start, the infant seeks out the object in order to bring about a subjective sense of 
organization, discharge and understanding (…) These conditions of mind and body are innate and, with 
phantasies created through complex internal relationships between the ego and the object, make up the 
emerging substrates of what we term the „self‟ (WASKA, 2002, p.98).  
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de reconhecer e de convocar à vida (fazendo referência às três funções principais de 

cuidado propostas por FIGUEIREDO (2009), como discuti anteriormente). Não há 

investimento libidinal no bebê, não há troca, não há rêverie, há apenas um ser 

fisicamente presente que, em alguns casos, é capaz de fazer mecanicamente o mínimo 

que precisa ser feito para a sobrevivência orgânica do bebê.  

 Neste momento, é importante fazermos uma breve ponderação a respeito do 

conceito de mãe morta. Da maneira como foi proposto por GREEN ([1980] 1988), um 

dos traços marcantes para a instalação do complexo de mãe morta seria a experiência 

de descontinuidade por parte do bebê, isto é, de uma mãe que, por certo período, 

esteve afetivamente presente e, de repente, por motivos diversos, desinveste 

libidinalmente seu bebê.  

Porém, comentando esse conceito, MODELL (1999) afirma que consegue 

reconhecer em seus pacientes acometidos pela síndrome de mãe morta50 a maioria 

das características apresentadas por André Green, todavia, na maior parte dos casos, 

não consegue reconhecer um período de investimento materno anterior ao 

desinvestimento; o que é trazido pelos pacientes é a lembrança de uma mãe sempre 

afetivamente ausente:  

Meus próprios casos sugerem um cenário um pouco diferente: a 
morbidez materna não é experienciada como um episódio discreto com 
começo e fim (...) A partir da perspectiva da reconstrução do paciente 
em relação à própria mãe, a mãe pode ser percebida como alguém com 
algum tipo de déficit subjetivo permanente, muito mais do que alguém 
que tenha sofrido uma depressão por um tempo limitado (MODELL, 
1999, p.77 – tradução livre).51 

                                            
50

 MODELL (1999) faz uma distinção entre complexo de mãe morta e síndrome de mãe morta. Para este 
autor, o complexo de mãe morta seria a vivência propriamente dita de uma mãe afetivamente ausente 
nos primeiros tempos de vida, já a síndrome de mãe morta seria o quadro psicopatológico instalado no 
sujeito que passou pelo complexo de mãe morta. Ele considera importante fazer essa diferenciação pois, 
como será melhor discutido adiante, nem todos os sujeitos que experienciam uma depressão materna no 
início da vida psíquica desenvolvem um quadro psicopatológico.  
51 

My own cases suggest a somewhat different scenario: the mother‟s deadness is not experienced as a 
discrete episode with a beginning and an end (…) From the perspective of the patient‟s reconstruction of 
their mother, the mother may be perceived as someone with a permanent characterological deficit, rather 
than remembering their mother as having suffered from a time-limited depression  (MODELL, 1999, p.77). 
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Ao pensar o caso de Ingo, identifico-me com as palavras de MODELL (1999); 

por tudo que me foi contado, não parece que houve algum momento do início da vida 

de Ingo em que a mãe esteve afetivamente presente para, só depois, se ausentar. 

Segundo a própria mãe, ela não conseguiu investir em momento algum em seu bebê, 

sua depressão estava instalada desde o nascimento do filho. Todavia, mesmo 

contrariando a vivência de descontinuidade proposta por GREEN ([1980] 1988), parece 

que Ingo carregava consigo as consequências da morbidez materna ou, como propõe 

MODELL (1999), a síndrome de mãe morta. Ingo não dispunha de um continente para 

os afetos e parecia tomado pela terrível experiência de viver em um mundo 

monocromático, em um palácio de gelo.  

Por que um mundo monocromático? Por que um palácio de gelo? GREEN 

([1980] 1988) faz uma comparação entre a angústia de castração (experienciada em 

um estado bem mais avançado do desenvolvimento psíquico) e a angústia pela perda 

do seio, pelo abandono afetivo. Para ele, a angústia de castração está sempre 

relacionada a um ato sangrento e este é marcado por cores fortes, como o vermelho, 

assim, é possível dizer que há pulsão, há investimento por parte dos objetos. Já no 

caso da angústia pela perda do seio: 

(...) de uma maneira geral, todas as ameaças de abandono, o contexto 
nunca é sanguinário. (...) esta destrutividade não tem qualquer relação 
com uma mutilação sangrenta; ela tem as cores do luto: preto ou 
branco. Preto como a depressão grave, branco como nos estados de 
vazio (...) (p. 243). 

 Além dessa metáfora das cores (preto e branco) para falar das consequências 

para o psiquismo do bebê dessa ausência afetiva e psíquica materna, GREEN ([1980] 

1988) fala na formação de um núcleo frio no interior do aparelho psíquico que “(...) 

queima e anestesia como gelo (...)” (p. 255). Ou seja, estamos diante de extremos, 

branco/anestesia, representantes do vazio, do não-sentir, preto/queima, representantes 

do ódio, da destruição, do sentir sem medida.  

Tudo isso nos remete inevitavelmente à posição esquizoparanoide. Retomando-

a um pouco, há nesse modo de funcionamento uma incessante oscilação entre o 

desligamento dos objetos e dos afetos, a sideração no nada e o sentir sem medida, o 
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mergulho no turbilhão afetivo, onde os objetos são absolutamente idealizados quando 

gratificam e mortalmente odiados quando frustram.52 

 WASKA (2002) faz um interessante estudo sobre os efeitos das perdas 

experienciadas na posição esquizoparanoide, em suas palavras: “Embora Klein e seus 

seguidores dêem mais ênfase na perda dentro da posição depressiva, eu busco 

explorar a experiência para o ego da perda na posição esquizoparanoide (...)” (p.1 – 

tradução livre)53.  

Percorrendo a linha proposta por WASKA (2002), lembramos que a maior 

angústia nesse modo de funcionamento é a de aniquilação, então, o que significa 

perder o objeto continente e nutridor que garante a sobrevivência do sujeito? Significa 

estar totalmente vulnerável e exposto a angústias terroríficas. Vive-se o pavor das 

consequências da operação da própria destrutividade interna (pulsão de morte) e dos 

ataques provindos do exterior, reais e frutos da projeção maciça de afetos hostis.  

Utilizando termos kleinianos, é a presença do seio bom/objeto bom que vai, aos 

poucos, promovendo o desenvolvimento psíquico, capacitando o sujeito a, inclusive, ir 

suportando falhas e frustrações inerentes ao existir, nas palavras de WASKA (2002):  

O seio bom torna-se o ponto focal da maturação egoica. Os aspectos 
bons da mãe preenchem o mundo interno do bebê e tornam-se material 
para identificação. Esses objetos introjetados e parciais organizam e 
fortificam o ego e são constantemente modificados por outros objetos 
(p.5 – tradução livre).54  

 Retornando, então, à história de Ingo parece ser possível afirmar que ele 

experienciou o complexo da mãe morta (GREEN, [1980] 1988) e este seria um dos 

                                            
52

 Considerando a formulação de Thomas Ogden de uma terceira posição subjetiva, a posição autista-
contígua, podemos pensar que esse estado de desligamento dos objetos e dos afetos, do mergulho no 
vazio seria um retorno à posição autista-contígua provocado pela excesso de angústia e não uma faceta 
da posição esquizoparanoide. Todavia, como a conceituação desta terceira posição não é algo 
universalmente conhecido ou citado pelos autores pós-kleinianos, acompanhemos aqui o percurso 
teórico proposto por WASKA (2002) considerando apenas as duas posições clássicas, a posição 
esquizoparanoide e a depressiva.   
53

 However, Klein and her followers place most of their emphasis on loss within the depressive position. I 
explore the ego‟s experience of loss in the paranoid-schizoid position (…) (WASKA, 2002, p.1). 
54

 The good breast becomes the focal point for the ego maturation. The good aspects of the mother fill the 
infant‟s inner world and become material for identification. These introjected objects and part-objects 
organize and fortify the ego and are constantly modified by other objects (WASKA, 2002, p.5). 
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principais elementos para compreender sua impossibilidade de ascender à posição 

depressiva e sua permanência em modo de funcionamento esquizoparanoide – com 

eventuais regressões à posição autista-contígua (OGDEN, 1994), seu refúgio de paz.  

 Dentro do chamado complexo da mãe morta, GREEN ([1980] 1988) afirma ainda 

que, diante da depressão materna, com mais frequência o pai não socorre o bebê, seja 

porque ele está muito preocupado com o estado da mãe ou porque acredita que a mãe 

e o bebê se resolverão sozinhos (no caso do pai de Ingo, há ainda outros elementos da 

subjetividade deste em jogo, como veremos a seguir). Com isso, o bebê fica realmente 

sozinho, sem qualquer tipo de sustentação e investimento, o que inevitavelmente 

prejudica de maneira considerável o seu desenvolvimento psíquico.  

 MODELL (1999), comentando o conceito de mãe morta formulado por André 

Green, faz uma interessante reflexão sobre o quanto do estabelecimento deste 

complexo e das consequências subjetivas desta vivência são fruto da falha ambiental 

e, ao mesmo tempo, de características próprias ao sujeito. Como foi brevemente 

exposto anteriormente, o autor faz uma distinção entre complexo de mãe morta e 

síndrome de mãe morta. O complexo de mãe morta abrange a realidade externa ao 

bebê, isto é, a depressão materna e o seu consequente desinvestimento; já a síndrome 

de mãe morta é essa realidade externa introjetada pelo bebê que, dependendo das 

possibilidades internas daquele sujeito, marcará em maior ou menor grau o resto de 

sua existência. De acordo com MODELL (1999):  

A distinção entre a síndrome de mãe morta e o complexo de mãe morta 
ilustra a variabilidade das respostas individuais ao trauma. A 
identificação total com a morbidez afetiva da mãe é o resultado mais 
patológico e maligno de todos. (...) não é incomum que, no primeiro e no 
segundo ano de vida, as mães fiquem deprimidas e emocionalmente 
indisponíveis para suas crianças e isso não necessariamente conduz a 
uma identificação primária com a mãe deprimida. Forças seletivas 
dentro do indivíduo entrarão em jogo e contribuirão para a resiliência ou 
a falta de resiliência (p.84 – tradução livre).55   

                                            
55

 The distinction between the dead mother syndrome and the dead mother complex illustrates the 
variability of individual responses to trauma. A total identification with the mother‟s affective deadness is 
the most pathological and malignant outcome. (…) it is not uncommon that in the first and second years 
of life mothers should be depressed and emotionally unavailable to their children, and this does not 
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O autor comenta ainda que a reflexão a respeito de pesquisas sobre a primeira 

infância parecem nos levar a apostar que existam diferenças grande entre os bebês no 

que se refere ao reconhecimento, desde os primeiros momentos de vida, de sua 

existência separada em relação à mãe. Sendo assim, os bebês que tenham mais 

dificuldades em se ver como seres autônomos e separados, estarão mais predispostos 

a se identificar com a subjetividade materna, deixando-os mais vulneráveis no caso de 

depressão da mãe. De modo oposto, os bebês com maior facilidade para o 

reconhecimento da separação com os objetos, terão menor probabilidade de 

identificação total com a mãe e, consequentemente, não sofrerão tanto com uma mãe 

deprimida.  

Prosseguindo com esta linha de pensamento, MODELL (1999) afirma que esta 

capacidade (ou incapacidade) de se ver como alguém que é, ao mesmo tempo, 

próximo e distante da mãe é o que Winnicott chamaria de capacidade de suportar 

paradoxos. Dessa maneira, quanto maior a capacidade de suportar paradoxos, menor 

a chance de estabelecimento de patologias psíquicas. Parece-me possível afirmar que 

isso pode ser pensado tanto em relação ao início da vida psíquica e ao complexo de 

mãe morta, como a muitos outros dilemas da vida psíquica. Aceitar paradoxos é, em 

certa medida, aceitar a mobilidade, ter flexibilidade psíquica, algo amplamente 

proporcionado pelo que entendemos como a base da saúde mental.  

Assim, como já foi dito anteriormente, é possível afirmar que o fato de Ingo 

apresentar um funcionamento psíquico rígido e, prioritariamente, patológico, também 

está relacionado ao seu mundo interno inato, ao seu interjogo pulsional. Todavia, 

conforme podemos perceber, o ambiente que ele encontrou não foi nada propiciador de 

saúde psíquica. Encontros repletos de desencontros, gerando isolamento e 

desesperança... 

 Ainda em relação à mãe de Ingo, vale dizer que, se neste início de vida houve 

ausência em demasia, com o passar do tempo, ela nitidamente tentou fazer uma super-

compensação através de uma presença excessiva – que aparecia ao fazer os deveres 

escolares para ele, ao não colocar limites nos ataques de fúria apresentados por Ingo, 

                                                                                                                                             
necessarily lead to a primary identification with this depressed mother. Selective forces within the 
individual come into play and will contribute to resilience or lack of resilience (MODELL, 1999, p.84).  
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ao oferecer comida em demasia, ao não poder ter vida própria etc. Havia ali 

preocupação e cuidado genuínos, entretanto, no decorrer do nosso trabalho, fui 

percebendo que havia também uma tentativa desesperada de expiar a própria culpa 

por não ter sido uma boa cuidadora para Ingo. Como afirma FIGUEIREDO (2009): 

“Livre-nos Deus de um cuidador obcecado e fanático cujos cuidados são movidos pela 

necessidade de se livrar de uma culpa inconsciente. Os cuidados oferecidos pelos pais 

de sujeitos que se tornam psicóticos frequentemente apresentam esse caráter.” 

(p.146)56  

Parece que foi exatamente assim que ocorreu no caso de Ingo, excesso de 

ausência, excesso de presença, psiquismo mergulhado no caos... Novamente, não se 

trata de encontrar culpados, foram inúmeros desencontros e descaminhos para que as 

coisas se dessem como se deram, mas nitidamente o solo ali não era nada propício ao 

crescimento.  

3.2.2 O PAI DE INGO: GRANDES AMEAÇAS, GRANDES DEFESAS  

 Para pensar sobre o papel do pai de Ingo, gostaria de recorrer ao belíssimo 

romance Antes de Nascer o Mundo do escritor moçambicano Mia Couto (1999). O livro 

conta a história de um pai que, após perder a esposa de uma maneira absolutamente 

trágica, pegou os dois filhos e um empregado e mudou-se para um lugar no meio do 

nada que ele denominou de “Jesusalém”. Ao chegar lá, fincou uma cruz na entrada de 

acesso e disse que aquilo está lá por que: “Um dia, Deus virá nos pedir desculpas”. 

Junto com isso, o pai afirmou para os filhos que a humanidade havia acabado, que não 

existia mais ninguém no mundo além deles. Assim, lá eles passaram a viver isolados 

de tudo e de todos, apenas com visitas eventuais de um tio materno que trazia 

suprimentos para eles e, muito sutilmente e sob violentos protestos do pai, fornecia 

alguma notícia do mundo para além de “Jerusalém”.  

                                            
56

 O psicanalista Ignacio Gerber utiliza o termo “fúria reparatória” para pensar nesses movimentos 
desesperados e fanáticos de reparação; parece-me uma expressão bastante interessante porque 
carrega o paradoxo de um ato motivado pelo amor ao objeto e pela preocupação com este, mas 
inevitavelmente carregado de violência e, em alguma medida, de ódio pela angústia despertada a partir 
do intenso sentimento de culpa experienciado.   
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 A história é narrada sob o ponto de vista do filho mais novo, um garotinho que 

chegou muito pequeno à Jerusalém e, consequentemente, não se lembrava de quase 

nada do que havia vivido fora dali. Esse menino tinha uma relação de muito afeto e 

admiração com o pai que, para ele, sabia tudo sobre a vida. Desse modo, o garoto 

acreditava fielmente na realidade criada pelo pai, em última instância, nos delírios 

paternos.  

 Fazendo um contraponto a tudo isso, havia o irmão mais velho, um adolescente 

que percebia a criação delirante paterna, o que o fazia sentir uma revolta e um ódio 

intensos em relação ao pai. O irmão mais velho compartilhava a maior parte de suas 

percepções e sentimentos com o irmão mais novo, o que foi deixando este último 

bastante confuso sobre o que pensar, já que para ele parecia impossível questionar o 

pai, aquela figura tão amada e admirada.  

 Entretanto, conforme a história prossegue, o garoto vai se dando conta da 

loucura paterna e constituindo uma outra compreensão do mundo:  

Conheci meu pai antes de mim mesmo. Sou, assim, um pouco ele. Sem 
presença de mãe, o [seu] peito ossudo (...) foi meu único colo, sua velha 
camisa foi meu lenço, seu ombro magro foi minha almofada. Um 
monocórdio ressonar foi o meu único canto de embalar. Durante anos, 
meu pai foi uma alma doce, seus braços davam a volta à Terra e neles 
moravam os mais antigos sossegos. Mesmo sendo ele a estranha e 
imprevisível criatura, eu via no velho (...) o único sabedor de verdades, o 
solitário adivinhador de presságios. Hoje, eu sei: meu pai tinha perdido 
os Nortes (Mia Couto, 2009, p.29). 

 É isso, o pai tinha perdido os Nortes... e, nesse seu processo de 

enlouquecimento, os filhos acabaram pagando um preço alto. A partir do ocorrido com 

sua esposa, o pai resolveu se fechar para a humanidade e passou a acreditar que tudo 

que vinha de fora era apenas violência, invasão e hostilidade. Assim, eliminou a 

humanidade, desistiu dela e levou os filhos consigo achando que, assim, os estaria 

protegendo.  

 Entretanto, acabou os privando da vida, da felicidade e dos encontros. Em uma 

briga entre o pai e o irmão mais velho, este último disse: “O senhor foi o avesso de um 

pai. Os pais dão os filhos à vida. O senhor sacrificou as nossas vidas à sua loucura” 

(Mia Couto, 2009, p.159).  
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 Confesso que, quando li esta história, fiquei impressionada com a semelhança 

entre o comportamento do pai do romance de Mia Couto e o que o pai de Ingo fazia 

consigo mesmo e com sua família. Em seu modo de ver, para ele o mundo era um 

lugar hostil, com invasores prontos a atacar a qualquer momento, a realidade era 

sempre a guerra pautada pela lógica do “matar ou morrer”. Afetos explosivos, sistemas 

de segurança radicais, armas, guerras e mortes, muitas mortes... era por esse mar que 

ele navegava e levava o filho consigo, assim como o pai do romance de Mia Couto.  

 Um outro aspecto também trazido pelo narrador do romance foi o sacrifício da 

infância em nome da loucura paterna:  

Eu era um menino, corpo ainda por desabrochar. Contudo, (...) o 
cansaço me pesava. A velhice me chegara sem mérito. Com os meus 
onze anos, eu estava murcho, consumido pelos delírios paternos. (...) 
Quem nunca foi criança não precisa do tempo para envelhecer (Mia 
Couto, 2009, p.225).  

Era exatamente assim que eu percebia Ingo, um menino cansado como um 

velho, incapaz da leveza de uma criança ou de um pré-adolescente, carregando o peso 

da angústia do mundo... Interessante comentar que, em um determinado momento do 

nosso trabalho juntos, Ingo chegou a desenvolver uma doença circulatória típica de 

idosos, o médico afirmou que isso era bastante raro em crianças... Corpo idoso, 

energias que não podiam circular, Ingo estava aprisionado. 

Ainda sobre a relação com pai, vale comentar que, como relatado na 

apresentação do caso clínico, era perceptível a confusão, o espelhamento que havia 

entre a auto-imagem do pai e a maneira como este enxergava o filho. Em vários 

momentos de nossos encontros, o pai dizia que ele “já conhecia essa história”, que ele 

sabia exatamente o que o filho sentia, como enxergava as coisas, entendia 

perfeitamente as razões para seus comportamentos, afinal, eles eram idênticos...  

Claro que a abertura para a compreensão do outro, a base para a empatia 

passa, em alguma medida, pela identificação, pelo reconhecimento da semelhança; 

Freud mesmo afirmava que achava muito estranho quando ele não podia reconhecer 

em si mesmo algo que via nos pacientes na clínica. Entretanto, se isso ocorre de 

maneira excessiva, perde-se a capacidade de reconhecimento da alteridade do outro, 
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no caso, do objeto cuidado. Como escreve FIGUEIREDO (2009), uma das principais 

funções do bom cuidador é reconhecer e isso implica ser capaz de enxergar o objeto 

de cuidado na sua singularidade, naquilo que lhe é único e isso o pai de Ingo não 

conseguia fazer.  

Nesse ponto vale lembrar que o pai de Ingo era filho daquele avô que 

supostamente “tinha o poder de ler a mente das pessoas”, como revelou para o neto 

quando o ensinava o jogo dos palitos de fósforo. Alguém que é capaz de ler a mente do 

outro sabe mais a respeito dele do que ele próprio; então, parece possível inferir que o 

pai de Ingo também não foi reconhecido em sua singularidade pelo próprio pai e, 

obviamente, é difícil dar o que não se teve...  

Pensando na história pessoal do pai de Ingo, em algumas de nossas conversas, 

ele trouxe situações brutais de desamparo vividos por ele próprio na infância. Por 

exemplo, ele contou sobre um período em que precisou ficar hospitalizado, falou da 

lembrança de uma enfermaria de hospital fria, de um berço muito pequeno para ele que 

o obrigava a ficar com parte das pernas para fora enfiadas no meio das grades de 

metal, de nenhum adulto conhecido por perto e de medo, muito medo... Obviamente, 

isso tudo nos faz pensar que o ambiente também não foi muito cuidadoso com ele, 

mais uma vez ou um excesso de ausência (abandono no hospital) ou um excesso de 

presença (pai capaz de ler a mente).  

Aliás, em termos de um objeto onipresente, onisciente e onipotente, isto é, 

capaz de suprir todas as necessidades do sujeito, de obliterar qualquer falta, qualquer 

angústia e sofrimento, podemos entender o fascínio que o pai de Ingo tinha por 

grandes ditadores. Como discutiremos no quarto capítulo ao pensar mais detidamente 

sobre o fenômeno do nazismo, uma das grandes marcas destas figuras é prometer aos 

seus seguidores uma proteção contra tudo, colocar-se como a resolução para todos os 

problemas. Diante do desamparo e do terror de aniquilamento tudo que se espera não 

é obter a proteção de um objeto idealizado ou, quiçá, se fusionar com ele?  

A partir desta perspectiva, a música neonazista trazida por Ingo (Ich will... – Eu 

quero...) faz muito sentido. Lembrando do que foi apresentado, a música fala de 

diversas formas de um domínio total, de uma simbiose, de um estado “eu serei tudo 
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para você e você será tudo para mim”, consequentemente, não haverá mais nem dor, 

nem desamparo e nem angústia.   

Em um trabalho de 2003, o psicanalista Luís Claudio Figueiredo se propõe a 

pensar os processos de desautorização (Verleugnung) e sua relação com o fetiche. 

Segundo este autor, “(...) a própria razão de ser da desautorização é (...) a esquiva a 

uma percepção, a uma lembrança ou a uma conclusão traumáticas” (p.64). Ou seja, 

diante de uma realidade insuportável, nega-se o processo perceptivo como forma de se 

defender de uma angústia em geral avassaladora.  

No entanto, apenas negar o percebido nem sempre basta, muitas vezes, é 

necessário colocar algo no lugar, um elemento que funcione como um tamponador, 

uma cobertura que esconda a percepção angustiante e é exatamente aí que entra o 

fetiche. E, para cumprir de maneira eficaz sua função, é preciso que haja um hiper-

investimento no fetiche:  

(...) para preencher todas essas faltas, deve haver um excesso na 
percepção do fetiche (...) trata-se de uma percepção alucinada como 
forma de estancar todo o processo perceptivo, obturar as faltas e 
oferecer ao observador uma experiência de completude, totalidade e 
auto-suficiência. (...) No caso do fetichismo, esse ultraobjeto parece 
cumprir bastante bem suas funções de fixar a atenção e não deixar que 
ela progrida na direção do risco traumático (...) (FIGUEIREDO, 2003, 
p.69).  

 E o que seria este ultraobjeto no caso do pai de Ingo? Seria qualquer figura ou 

qualquer discurso/ideologia que funcionasse como suposto assegurador total, que 

prometesse amparo, cuidado e proteção, mesmo que, para isso, cobrasse um preço 

muito alto. Os grandes ditadores entram aqui, os incríveis sistemas de segurança 

também, assim como, o discurso psiquiátrico – da maneira como foi apresentado e 

entendido pelos pais de Ingo, como será discutido posteriormente.   

 Todavia, o grande perigo deste mecanismo de desautorização-criação de fetiche 

é que, cada vez que o sujeito não se propõe olhar para a angústia e dar um destino 

para ela, cada vez que opta pelo estancamento, menos habilitado ele fica para lidar 

com ela e mais aprisionado fica neste radical mecanismo de defesa, em suma, ele 
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acaba se tornando um fugitivo de si mesmo, perseguido a partir de dentro e de fora. 

Nas palavras de FIGUEIREDO (2003):  

A sucessão de retornos das „quase-coisas‟ geradas pela desautorização 
é muito mais perturbadora que o retorno do recalcado (...) As „quase-
coisas‟ que retornam indigestas e fora de controle geram uma nebulosa 
de informações que, desligadas umas das outras, produzem, nos casos 
menos graves, uma espécie de „ruído‟, uma névoa (...) Nos casos ou 
momentos de maior comprometimento, este bombardeio assume 
características demoníacas e persecutórias. Aí verifica-se algo bem pior 
do que a confusão, é o pânico e uma sensação premente de ameaça 
(pp.64-65).  

Definitivamente, o pai de Ingo vivia um sofrimento atroz e precisava muito de 

ajuda, mas o terror, a desconfiança e a persecutoriedade eram tamanhos que tornavam 

até mesmo a vinda nas nossas conversas para falar do filho impossíveis, quem dirá 

buscar atendimento para ele próprio, como eu sugeri algumas vezes.  

Dessa forma, tomado como vivia pelas próprias questões, com tantas 

dificuldades para entrar em contato com o próprio mundo interno e com o mundo 

externo, esse pai tinha pouco espaço disponível para cuidar de Ingo; tanto que, no 

início da vida deste, quando a mãe enfrentou a depressão pós-parto, este pai não 

assumiu os cuidados com o bebê e, posteriormente, já em análise comigo, o pai 

também quase não conseguia estar presente para auxiliar Ingo, deixando-o sozinho ou 

totalmente referenciado na mãe que, como vimos antes, também apresentava questões 

significativas.  
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3.3 O CURTO-CIRCUITO NA TRANSFERÊNCIA E NA 
CONTRATRANSFERÊNCIA: A INTERRUPÇÃO DO PROCESSO 
ANALÍTICO  

 Iniciarei com um trecho do livro de CESAR (2009) sobre o trabalho com os 

“casos refratários, quase intratáveis”:  

(...) este [o analista] que quer enlouquecidamente curar e precisa 
aprender a fazer o muito pouco que lhe é dado fazer. Humildemente. E 
só. (...) Resta ao analista tentar pequenos passos, numa espécie de 
fisioterapia de almas – almas atrofiadas, medrosas, que precisam se 
exercitar, flanar, conhecer outros caminhos, outros rostos, re-encontrar 
o rosto perdido ou não encontrado (p.13). 

 Durante aproximadamente três anos e meio, trabalhei com Ingo e sua família 

nesta “espécie de fisioterapia de almas”; reconhecia as graves patologias existentes ali, 

me preocupava, mas tentava sempre manter a calma, passo a passo... Até que alguns 

elementos novos surgiram: entrada na adolescência de Ingo, o “despertar da 

primavera” (título tão inocente para as vivências dramáticas apresentadas na genial 

peça de Wedekind), o corpo que pulsa com vigor, tudo à flor da pele... As pulsões 

põem a vida em movimento, Ingo estava nitidamente se movimentando, pelo bem ou 

pelo mal... 

  Surgiram, então, as alucinações visuais apresentadas por ele dos monstros que 

queriam levá-lo para o inferno, que inferno seria esse? Será que poderia ser pensado 

como um mergulho definitivo na loucura? Percebia que Ingo não estava bem, fiquei 

assustada, temia pela eclosão de um surto psicótico, não podia mais sustentar esse 

processo sozinha...  

 Como já relatei anteriormente, foi nesse contexto que solicitei a avaliação 

psiquiátrica. Não me parece que o mais importante agora é discutir se essa foi a melhor 

conduta a ser tomada naquele momento, mas sim considerar os efeitos que este 

manejo clínico teve no caso, principalmente, considerando os efeitos transferenciais e 

contratransferenciais vividos principalmente pela família de Ingo e por mim a partir da 

entrada do psiquiatra no caso.  
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Vale dizer que coloco esta ênfase em sua família e em mim porque, a meu ver, 

Ingo foi quem conseguiu se manter mais “são”, neste momento, a inadequação e o 

enloquecimento ficaram depositados ora em seus pais, ora em mim. Porém, é possível 

dizer que, no final das contas, quem provavelmente acabou pagando o preço mais algo 

por tudo isso foi Ingo.  

Entretanto, antes de trabalhar o turbilhão vivido no atendimento de Ingo, parece-

me interessante fazer uma breve discussão sobre a relação psicanálise-psiquiatria, o 

diálogo (im)possível57 entre essas suas disciplinas, como uma forma de trazer 

elementos que contribuam para a reflexão sobre o caso em específico.  

Comecemos, então, com uma ressalva feita por GORAYEB (2002) que, parece-

me, é fundamental:  

(...) ao longo dos anos, tanto na psiquiatria quanto na psicanálise, 
desenvolveram-se múltiplas formas de concebê-las conceitualmente, 
assim como de praticá-las. Isso, a tal ponto que já não devo mais falar 
delas no singular e, sim, reconhecer que, hoje, existem várias 
psiquiatrias e várias psicanálises (p.140).  

Portanto, essas diferenças de concepção dentro das duas disciplinas fazem com 

que encontremos também várias maneiras de pensar e atuar clinicamente seja como 

psicanalista, seja como psiquiatra. Para o autor acima citado, o “divisor de águas” não 

estaria, então, nas diferenças entre as disciplinas da psicanálise e da psiquiatria, mas 

sim em separar, de um lado, um modo bastante simplificado de conceber o 

funcionamento psíquico e suas patologias e, de outro, um modo bem mais complexo de 

pensar essas mesmas questões.  

Como afirmam PEREIRA (2002) e MENEZES (2002) – ambos psicanalistas com 

formação inicial em psiquiatria – é impossível negar que há fatores de natureza 

biológica em jogo nos processos de adoecimento psíquico, assim como não é razoável 

desprezar os possíveis benefícios trazidos pelo uso de psicofármacos no cuidado com 

os sofrimentos psíquicos; o grande problema é reduzir a psicopatologia ao 

                                            
57

 A instigante expressão diálogo (im)possível foi retirada do título de um livro organizado pela Profa. 
Dra. Maria Lúcia Violante, em 2002, que agrega um conjunto de artigos escritos por psicanalistas – 
muitos deles com formação também em psiquiatria – discutindo as interfaces entre psicanálise e 
psiquiatria; utilizarei alguns trechos destes artigos na presente discussão.  
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funcionamento biológico cerebral e seu tratamento às intervenções química-

farmacológicas. Isso porque, ao fazer isso, está se desconsiderando a subjetividade do 

paciente em questão, transformando-o, assim, em um simples diagnóstico, esquecendo 

que existe ali um sujeito com uma história e toda uma riqueza que lhe é única e 

irreproduzível.  

Ao proceder assim, o paciente passa a ficar em segundo plano, o que importa é 

a sua loucura, a sua doença, o mal que o acomete; a esse modo de pensar e proceder 

clinicamente se dá o nome de objetivização do sujeito que, segundo GORAYEB (2002):  

(...) encara a tarefa clínica como a busca de um diagnóstico que 
caracterize qual o mal de que o doente padece e toma essa doença 
como uma realidade concreta, que acomete o indivíduo „de fora para 
dentro‟, quase imitando o modelo médico das doenças infecciosas 
(p.148). 

 Assim, ao estabelecer uma equivalência entre adoecimento psíquico e doença 

infecciosa, o passo seguinte é acreditar que apenas o uso de medicamento basta, ou 

seja, é só encontrar o remédio certo que o “vírus” não resistirá e o doente ficará bom de 

novo. Porém, o psiquismo humano é bem mais complexo que isso – e há quem diga 

que o organismo também, já que é impossível separar soma e psique ou, se 

preferirmos, corpo e alma... 

 Uma questão surge: se esta simplificação, em geral, não é sustentável58 quando 

se busca cuidar do sofrimento psíquico considerando toda a sua complexidade, por que 

se insiste nela? E, indo além, por que esse modo de conceber o adoecimento mental 

ganha mais força com o passar do tempo? Simplesmente porque, à primeira vista, ele 

oferece uma promessa de acabar com o sofrimento, com as angústias da existência, 

                                            
58

 A esse respeito, GORAYEB (2002) faz uma reflexão interessante sobre a trajetória de um estudante e, 
posteriormente, de um residente em psiquiatria: “No início da formação médica, é fornecida uma visão 
francamente positivista do que é ciência (...) são fornecidas todas as ferramentas para que ele possa 
iludir-se de que se desvencilhou de todo o seu subjetivismo, podendo tratar de seu cliente e da sua dor 
com a neutralidade de um cientista. (...) Quando entramos em contato com o sofrimento mental, essa 
cômoda situação se abala, pois fica difícil manter a subjetividade do outro fora das nossas ponderações, 
e a nossa pretensa objetividade mostra-se insuficiente para dar conta da complexidade dos fatos (...) 
Cria-se, assim, um dilema que coloca o sujeito entre a aparente segurança das simplificações e 
reducionismos e a inquietação de, para fazer jus à complexidade daquilo que tem pela frente, ver-se 
obrigado a enveredar por campos desconhecidos do saber, inclusive a respeito de si mesmo” (p.141).  
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dá a falsa sensação de ter tudo sob controle, de ter resposta para questões tão 

angustiantes quanto instigantes.  

 O psicanalista Joel Birman (2002) fala que vivemos uma “crença absoluta na 

droga” e afirma que insiste em usar a palavra “crença” neste contexto, pois a 

racionalidade em torno dessa ideia não é suficiente e bastante questionável. É sabido 

que não há muita clareza sobre a eficácia e nem sobre os efeitos dos psicofármacos 

nos quadros de adoecimento psíquico, isso principalmente porque nunca se pode 

determinar ao certo o que ocorrerá no encontro de uma determinada subjetividade com 

a medicação e mais uma vez somos obrigados a reconhecer a complexidade do 

humano.  

 Retomando a questão da simplificação como busca pelo não-sofrimento, pelo 

fim da incerteza, BIRMAN (2002) afrima: “(...) os medicamentos transformaram-se em 

verdadeiros fetiches, no sentido religioso e psicanalítico do termo, pelos quais seríamos 

protegidos dos sofrimentos que a existência nos apresenta” (p.58).  

Assim, é possível dizer que a psiquiatria – e, consequentemente, a 

psicofarmacologia – podem ser usadas como forma de tamponamento das angústias 

de estar vivo, como promessas de não-sofrimento, como uma fonte de “poções 

mágicas”. Porém, obviamente isso tem muito menos a ver com a psiquiatria em si, mas 

sim com o uso que se faz desta, como afirma GORAYEB (2002): “(...) conheço 

„psiquiatras‟ que são muito mais psicanalistas do que muitos „psicanalistas de 

carteirinha‟, que existem por aí, assim como conheço muitos „psicanalistas‟ que são 

„muito mais psiquiatras do que imaginam‟ ” (p.147).  

Prosseguindo nessa linha, GORAYEB (2002) termina seu texto dizendo que o 

pior que podemos fazer – seja como psicanalistas, seja como psiquiatras – é travar 

uma guerra entre as duas disciplinas, impossibilitando o diálogo entre as duas; isso 

porque, ao fazer isso, os mais prejudicados serão aqueles que nos procuram em busca 

de ajuda para seu sofrimento psíquico, o que, a meu ver, lamentavelmente ocorreu no 

caso de Ingo.  

 Finalizada a reflexão sobre as interfaces psicanálise-psiquiatria, gostaria de 

retomar o ponto que me parece mais importante discutir, isto é, os efeitos da solicitação 
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de avaliação psiquiátrica e a entrada do psiquiatra neste caso em específico. Pois, 

como escreve MENEZES (2002):  

Seja como for, se no início ou no decorrer de um tratamento parecer-
nos necessária a indicação de um psiquiatra, (...) sabemos que este 
será um ato (eventualmente um „acting‟) no interior de um processo 
bastante sensível em seus efeitos transferenciais e 
contratransferenciais. Quando o fizermos será necessário estarmos 
atentos para o fato de que isto está ocorrendo no interior do processo 
analítico (p.70).  

 Para um “começo de conversa”, como vejo hoje, é possível dizer que os efeitos 

deste encaminhamento para o processo analítico, para a transferência e para a 

contratransferência foram desastrosos e isso parece ter ocorrido por vários fatores 

somados.  

Do lado dos pais de Ingo, ao solicitar uma avaliação psiquiátrica, ao pedir ajuda 

a outro profissional, eu declarei a minha impotência diante do caso; e, como “a outra 

face da mesma moeda”, no momento em que o psiquiatra se declarou capaz de 

medicar Ingo e, ao mesmo tempo, atendê-lo em psicoterapia, ele declarou a sua 

onipotência diante do caso. Considerando que estamos navegando em mares da 

posição esquizo-paranoide – conforme discutido anteriormente – só existem objetos 

todo maus, todo impotentes ou objeto todo bons, todo onipotentes.  

Já da minha parte, como é possível imaginar, não fiquei nada confortável neste 

lugar de impotência absoluta. Ao pedir uma avaliação psiquiátrica, estava realmente 

assustada com o caso de Ingo, estava com medo da “bomba explodir na minha mão”, 

temia um surto psicótico, fiquei me perguntando se alguma medicação psiquiátrica não 

poderia ajudá-lo tanto a sofrer menos, quanto a não precisar romper de vez com a 

realidade, mas não tinha a sensação de estar “jogando a toalha”, como o pai dele 

afirmou na ocasião.  

O fato é que, como sabemos, este foi só o começo de grandes turbulências, de 

uma série de vivências que levaram à formação de um curto-circuito no campo da 

transferência e da contratransferência, que, por fim, culminaram na interrupção do 

processo analítico com Ingo. 
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 Antes de refletir a respeito dos episódios finais de minha história com Ingo e sua 

família, parece ser interessante expor algumas ideias sobre os fenômenos 

transferência/contratransferência e o conceito de campo bi-pessoal formulado 

inicialmente pelo casal Willy e Madeleine Baranger ([1961-1962] 1969).  

 Como é sabido, historicamente, tanto o fenômeno da transferência como o da 

contratransferência foram vistos, em um primeiro momento, como problemas a serem 

superados. Ao se deparar com as repetições em ato dos primeiros modelos de relação 

objetal do paciente no trabalho analítico, Freud entendeu que estava diante de um 

mecanismo de resistência, pois repetir não seria recordar e, por sua vez, se não 

houvesse recordação, não haveria possibilidade de elaboração psíquica.  

 Todavia, se primeiramente a transferência foi tomada como um obstáculo ao 

processo analítico, aos poucos, Freud foi percebendo seu valor como ferramenta de 

trabalho; isso porque, ao reviver em ato com o analista padrões de relação objetal 

anteriores, abre-se a possibilidade de “fazer de outra forma”, de “dar um outro 

desfecho” e, além disso, de poder olhar e pensar sobre o modo de se colocar diante 

dos objetos e de estabelecer ligação com estes.  

 Em relação à contratransferência ocorreu um movimento bastante semelhante; 

em um primeiro momento, a contratransferência foi tomada como indicador de que a 

análise pessoal do próprio analista não havia sido suficiente, de que o analista 

precisaria se trabalhar mais, ou seja, a contratransferência operaria como um obstáculo 

à análise, uma resistência por parte do analista. 

 A psicanalista inglesa Paula Heinmann, em 1950, publicou um artigo a respeito 

da contratransferência – artigo este que, pelo impacto que causou, ganhou uma grande 

importância histórica – questionando a visão corrente da contratransferência como 

obstáculo, como resistência ao processo analítico. O texto começa do seguinte modo:   

Deparei-me com a crença amplamente difundida entre os candidatos 
[leia-se: psicanalistas em formação] de que a contratransferência não é 
nada mais do que uma fonte de problemas. Muitos candidatos sentem 
medo e ficam culpados quando percebem que têm sentimentos em 
relação aos seus pacientes; como consequência disso, passam a ter 
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como objetivo evitar qualquer resposta emocional e procuram se tornar 
frios e „desapegados‟ (HEINMANN, 1950, p.81 – tradução livre).59 

  Contudo, seria este um bom caminho para a formação de um analista, isto é, 

transformá-lo, usando as palavras da autora, em um cérebro mecânico capaz de fazer 

seu trabalho interpretativo baseado puramente em operações intelectuais? Certamente 

não, principalmente porque grande parte da capacidade de um analista apreender o 

sofrimento de seu paciente, os conflitos inconscientes experienciados por ele, seu 

modo de ver e estar no mundo depende da comunicação não-verbal que se estabelece 

entre analista e analisando. É a partir do próprio inconsciente que o analista consegue 

estar mais perto do inconsciente do analisando, expandindo, assim, consideravelmente 

a compreensão que pode ter sobre o que se passa com aquele sujeito.  

 Desse modo, não se trata de calar a contratransferência do analista, mas sim de 

saber manejá-la, aprender a fazer um bom uso desta. Nessa linha, falando da relação 

analista-analisando, HEINMANN (1950) afirma:  

O que distingue esta relação das outras não é a existência de 
sentimentos por parte de um dos participantes – no caso, o paciente – e 
a ausência no outro – no caso, o analista; mas acima de tudo o grau em 
que esses sentimentos são experienciados e o uso feito destes (...) 
(HEINMANN, 1950, pp.81-82 – tradução livre)  

Heinrich Racker ([1953/1957] 1988) – psicanalista argentino que estudou 

minuciosamente o fenômeno da contratransferência, seus diversos aspectos, sua 

complexidade, sua dinâmica etc. – também considera a contratransferência uma 

ferramenta essencial ao trabalho analítico e, além disso, reconhece a impossibilidade 

de um analista ser totalmente neutro e sem afetos. Ele afirma que há um mito sobre a 

relação analítica que precisa ser desconstruído:  

(…) „o mito da situação analítica‟ é que a análise seria a interação entre 
uma pessoa doente e outra sadia. A verdade é que se trata de uma 

                                            
59

 I have been struck by the widespread belief among candidates that the counter-transference is nothing 
but a source of trouble. Many candidates are afraid and feel guilty when they become aware of feelings 
towards their patients and consequently aim at avoiding any emotional response and at becoming 
completely unfeeling and „detached‟ (HEINMANN, 1950, p.81).  
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interação entre duas personalidades, cujo ego de cada uma delas está 
sob pressão do id, do superego e do mundo externo, cada 
personalidade com suas dependências internas e externas, suas 
ansiedades e suas defesas patológicas (...) (RACKER, [1953/1957] 
1988, p.162 – tradução livre).60 

Todavia, apesar destas semelhanças, RACKER ([1953/1957] 1988) pensa que 

há – e é preciso haver – diferenças entre analista-analisando. Segundo ele, a principal 

delas seria a “objetividade”, esta definida como uma espécie de divisão interna do 

analista que permite a ele se colocar como objeto contínuo de sua própria observação 

e análise. Assim, o analista deve estar o tempo todo interagindo e sendo afetado pelo 

analisando e, simultaneamente, observando, refletindo e buscando compreender os 

próprios afetos, pensamentos e ações.  

 Além disso, tanto HEINMANN (1950) como RACKER ([1953/1957] 1988), falam 

da importância de existir no analista uma capacidade para sustentar os afetos 

despertados nele a partir da relação com o paciente ao invés de atuá-los; isso porque, 

ao sustentá-los dentro de si, o analista estaria fazendo o trabalho de elaboração 

psíquica para, posteriormente, poder devolver estes conteúdos ao paciente através de 

interpretações que, por sua vez, transformariam os afetos de sua forma violenta e em 

estado bruto em conteúdos passíveis de sentido psíquico.  

 Retornando às semelhanças entre transferência e contratransferência, outro 

aspecto interessante ressaltado por RACKER ([1953/1957] 1988) é a dimensão realista 

e atual presente nesses dois fenômenos. Segundo ele, a transferência do analisando 

não é puramente fruto de projeções de seus conteúdos internos, mas também 

considera elementos reais da subjetividade do analista e as experiências que estão 

ocorrendo naquela relação; o mesmo ocorre na contratransferência, ou seja, ela não 

provém somente de conteúdos internos do analista projetados no analisando, mas 

também de elementos reais da subjetividade do analisando e das vivências 

experimentadas na relação analítica. Nas palavras do autor:  

                                            
60

 (…) „the myth of the analytic situation‟ is that analysis is an interaction between a sick person and a 
healthy one. The truth is that it is an interaction between two personalities in both of which the ego is 
under pressure from the id, the superego, and the external world, each personality has its internal and 
external dependences, anxieties, and pathological defenses (…) (RACKER, [1953/1957] 1988, p.162).  
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[Por parte do analisando] (…) temos tanto a predisposição 
transferencial, quanto as experiências reais e específicas daquela 
análise, sendo a transferência, em suas diversas formas, de expressão 
a resultante desses dois fatores. Do mesmo modo, no analista há tanto 
a predisposição contratransferencial, quanto as experiências atuais, 
reais e específicas daquela análise e a contratransferência é a 
resultante (RACKER, [1953/1957] 1988, p.163 – tradução livre).61 

 Pensar os fenômenos de transferência e de contratransferência como 

resultantes, isto é, como derivados de um conjunto variado de forças que incidem de 

diversas fontes62 – no caso da análise, forças provenientes da subjetividade do 

analisando, da subjetividade do analista e da relação existente entre ambos – 

complexifica um bocado as coisas. Isso porque, há um interjogo de introjeções e 

projeções de todos os lados – ou, considerando mecanismos mais primitivos, de 

identificações projetivas e contraidentificações projetivas –, ficando difícil estabelecer 

limites claros entre o que pertence ao analisando e o que pertence ao analista, mas 

será que essa distinção é mesmo tão importante?  

 Tentando encontrar uma saída para pensar este “junto e misturado” que se 

forma entre analista e analisando no decorrer de um processo analítico, BARANGER & 

BARANGER ([1961-1962] 1969) formularam o conceito de campo bipessoal.  

Para estes autores, o campo bipessoal é o território onde acontece a análise e, 

como foi dito antes, ali estariam presentes tanto elementos da subjetividade do 

analisando, como também elementos da subjetividade do analista. Todavia, estes 

autores vão ainda mais adiante, pensam no encontro, naquele arranjo peculiar e único 

que se dá entre aquelas duas pessoas.  

Esta estrutura [do campo bipessoal] não pode de maneira alguma ser 
considerada como determinada pelos impulsos instintivos do analisando 
(nem, consequentemente, do analista), mas sim pelos impulsos de 
ambos responsáveis pela sua estruturação. Nem, e isso é o mais 

                                            
61

 [In the analysand] (…) we have both the transference predisposition and the present real, and 
especially analytic, experiences, the transference in its diverse expressions being the resultant of these 
two factors. Analogously, in the analyst there are the countertransference predisposition and the present 
real, and especially analytic, experiences; and the countertransference is the resultant (RACKER, 
[1953/1957] 1988, p.163). 
62

 Lembrando que, para a física, resultante significa “(...) força que representa a soma vetorial das 
diferentes forças agindo sobre um corpo e cujo efeito é idêntico ao do conjunto de forças”. (Dicionário 
Houaiss da Língua Portuguesa – 2009)  
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importante, pode ser considerada como a soma das situações internas. 
É algo que se cria entre ambos, dentro da unidade que se constitui no 
momento da sessão, algo totalmente distinto do que o são 
separadamente cada um deles (BARANGER & BARANGER ([1961-
1962] 1969, p.141 – tradução livre).63 

 Sendo assim, o encontro entre cada paciente e cada analista é único, fazendo 

com que o mesmo analista possa estabelecer relações bastante diferentes com os 

vários analisandos que atender, assim como um determinado analisando possa se 

relacionar de modos muito diversos dependendo de quem for seu analista.  

Neste campo bipessoal estabelecido entre analista e analisando pode haver, no 

entanto, “zonas de colisão”, isto é, encontros de conteúdos das duas partes envolvidas 

bastante “explosivos”, geradores de angústia e resistência. Quando isso ocorre, 

experienciam-se resistências mútuas, passa a ser necessário mexer no imexível, 

questionar o inquestionável, analista e analisando se vêem diante do que BARANGER 

& BARANGER ([1961-1962] 1969) chamaram de baluarte.   

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009), a palavra baluarte 

significa “(...) fortaleza inexpugnável; local absolutamente seguro; sustentáculo; 

alicerce; base”, ou seja, pensando em termos psíquicos, é onde tudo se apoia, é a 

fonte da nossa segurança, da sensação de entender o que se passa e, por isso, é tão 

difícil colocá-lo em questão.  

Entretanto, conseguir romper com essa fortaleza, atravessar essa barreira 

psíquica, traria um crescimento subjetivo incomensurável tanto para o analisando, 

como, em última instância, para o analista. Então, é possível afirmar que o objetivo 

último de uma análise, o divisor de águas de um processo de transformação psíquica 

seria a travessia dessas “zonas de colisão” que emergem no campo bipessoal. FERRO 

(2005), fazendo referência ao trabalho de Willy e Madeleine Baranger, escreve:  

                                            
63

 Esta estructura [del campo bipersonal] no puede en absoluto ser considerada como determinada por 
los impulso instintivos del analizando (ni, desde luego, del analista) aunque los impulsos de ambos 
intervengan en su estructuración. Tampoco, y esto es más importante, puede ser considerada como la 
suma de las situaciones internas. Es algo que se crea entre ambos, dentro de la unidad que constituyen 
en el momento de la sesión, algo radicalmente distinto de lo que son separadamente cada uno de ellos 
(BARANGER & BARANGER, [1961-1962] 1969, p.141).  
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É justamente a zona de colisão inconsciente que se forma (chamada 
baluarte) a se tornar objeto da exploração e da interpretação do 
analista, analista que deve ter a capacidade de dissolver a zona de 
resistência cruzada (o baluarte), através de seu „segundo olhar‟, que lhe 
permite se distinguir do campo que ele mesmo contribuiu a gerar. (...) O 
trabalho do analista consiste, portanto, em desembaraçar e 
desembaraçar-se do campo que inconscientemente gera em conjunto 
com o paciente (FERRO, 2005, p.72).  

 E quando o analista não consegue fazer essa travessia? O que acontece 

quando essa zona de colisão o toca em recônditos de sua história subjetiva? Pois, 

como sabiamente afirma RACKER ([1953/1957] 1988), precisamos “(…) tentar superar 

nossos ideais infantis de maneira mais completa, aceitando mais verdadeiramente o 

fato de que ainda somos crianças e neuróticos [na verdade, psiquicamente limitados, 

correção minha] mesmo quando somos adultos e analistas.” (p.161 – tradução livre).64 

Ou o que fazer quando a resistência do analisando não permite ir adiante? Ou, ainda, 

quando além do analisando há a resistência de outros sujeitos em jogo, por exemplo, a 

resistência de sua família?  

Após essa reflexão teórica, voltemos à minha história com Ingo. Uma vez feito o 

encaminhamento ao psiquiatra, minha relação com ele e com a sua família virou um 

grande curto-circuito transferencial e contratransferencial; já não era mais possível 

distinguir o que eram conteúdos meus, o que eram conteúdos deles, o que era 

posicionamento analítico e o que era atuação... 

Hoje, olhando com certo distanciamento, percebo que atuei em diversos 

momentos, por exemplo: ao solicitar a avaliação psiquiátrica, ao “contextualizar 

historicamente” as letras das músicas, ao chamar os pais para questionar o fato de eles 

exporem Ingo aqueles conteúdos etc. Não estou dizendo com isso que seria melhor ter 

agido de outra forma, não tenho como afirmar isso, mais ainda porque o que foi feito, 

assim foi feito; apenas me parece importante reconhecer o quanto eu estava afetada 

por tudo aquilo, até porque havia investido muito naquele trabalho, estava realmente 

empenhada em cuidar de Ingo, como escreve SEARLES ([1973] 1981), às vezes, o 

paciente “(...) ganha uma importância perturbadora para o si mesmo do terapeuta, o 

                                            
64

 (…) try to overcome our own infantile ideals more thoroughly, accepting more fully the fact that we are 
still children and neurotics even when we are adults and analysts (RACKER, [1953/1957] 1988, p.161).  
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paciente transforma-se, por exemplo, no equivalente ao coração ou à alma do 

terapeuta” (p. 36 – tradução livre).65  

Porém, a meu ver, também encontrei em Ingo e em sua família “zonas de 

colisão” bastante intensas, difíceis – quiçá impossíveis – de atravessar. Havia ali um 

funcionamento mental bastante rígido, orientado por valores extremos e dualistas, no 

qual o desamparo e a angústia de aniquilamento estavam sempre no horizonte como 

ameaça. Assim, no momento em que me perceberam como não-onipotente – o que, 

para eles, seria automaticamente sinônimo de impotência absoluta – abriu-se o terreno 

para todas as nossas “estrangeirices” virem à tona.  

Vale lembrar que, logo no início do nosso trabalho, um dado a meu respeito 

havia estabelecido uma relação de semelhança entre nós: tínhamos fortes ligações 

com a Alemanha, partilhávamos da mesma cultura e, por suposição, dos mesmos 

valores. Olhando para trás, parece-me possível afirmar que essa suposta semelhança 

entre nós foi um dos elementos facilitadores para que eles me aceitassem como 

analista. Uma analista “alemã” os garantiria um território conhecido, um lugar de 

conforto narcísico, pois, como diz a canção Sampa de Caetano Veloso66:  

Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto 
Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto 

É que Narciso acha feio o que não é espelho 
E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho 

Nada do que não era antes quando não somos mutantes 

 Definitivamente essa família não era “mutante”, assim, seria insuportável não me 

reconhecer no espelho. Então, o fato de eu estar ali, marcada pelo meu sobrenome e 

pelas minhas feições (olhos azuis, cabelos loiros, pele clara), não incitando o pavor 

trazido pelas diferenças, parece ter facilitado bastante o caminho das identificações e, 

consequentemente, o estabelecimento da transferência.  

 Todavia, por uma perturbadora ironia da vida, se por um lado essa identificação 

facilitou a transferência, por outro ela também dificultou e muito a contratransferência. 

                                            
65

 (...) [le patient] prend pour le „soi du thérapeute une importance personnelle effarante‟, le patient 
devenant l‟équivalent du coeur ou de l‟âme du thérapeute, par exemple (SEARLES, [1973] 1981, p.136). 
66

 Sampa – composição: Caetano Veloso – do álbum de Caetano Veloso, Muito – dentro da estrela 
azulada, 1978.  
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Estávamos, ao mesmo tempo, perto demais e longe demais... Incrivelmente iguais, 

incrivelmente diferentes... Estava ficando inviável continuar caminhando juntos...  

 A psicanalista Fátima Flórido Cesar (2009), como já citado anteriormente, 

escreveu um livro sobre os chamados pacientes refratários e, em um determinado 

ponto, com admirável humildade, afirma que:  

“A questão fundamental que se coloca trata dos limites da terapêutica, 
mas, além disso, o reconhecimento de escolhas e modos de viver em 
que a insistência do analista pode ser uma ameaça (...). Invasão 
bárbara? Quando devemos nos recolher?” (p.23).  

Diante de tudo que aconteceu depois do encaminhamento para o psiquiatra, 

comecei a sentir que já estava mais que na hora de me afastar, eu própria não 

suportava mais, ia acabar “colocando os pés pelas mãos” – se é que já não havia feito 

isso –, estava “caindo da corda bamba” entre a presença reservada e a presença 

implicada (FIGUEIREDO, 2009).   

 Além disso, me aproximar tanto de coisas que me tocavam tão profundamente, 

mexer nesses conteúdos obscuros e violentos, chegar perto dessa faceta sombria da 

humanidade que, em alguma medida, esteve sempre presente na minha história 

pessoal, era muito perturbador. Honestamente falando, não sabia se queria 

prosseguir... 

 Porém, não me parecia adequado encerrar um trabalho tão significativo de modo 

tão violento e abrupto, uma última sessão se fazia necessária, mesmo que fosse sob a 

“supervisão” da mãe de Ingo.  

 Em nossa sessão de despedida, Ingo se fez sujeito, como poucas vezes eu 

tinha visto, pediu que a mãe saísse da sala para poder ficar sozinho comigo. Eu estava 

paralisada, queria que tudo aquilo acabasse, mas, como SEARLES ([1973] 1981) 

afirma, às vezes, os pacientes funcionam como terapeutas de seus analistas.  

 Repensando o caso uma ideia interessante me surgiu: será que, no momento 

em que a loucura ficou dividida entre mim e seus pais, Ingo pode ficar são? Parece 

que, durante o conflito que se instalou por causa do encaminhamento psiquiátrico e das 

músicas neonazistas, Ingo saiu do lugar de paciente identificado e pode se mostrar 

lúcido, incrivelmente sensível ao que estava acontecendo.  
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 Primeiro, Ingo interpretou lindamente a minha posição congelada e fervente 

afetivamente quando, ao falar sobre o chá que estava tomando, afirmou que algumas 

coisas eram tão quentes que pareciam frias.  Depois, contou a nossa história ao fazer 

um desenho de duas linhas paralelas com um risco que as unia e dizer que elas nunca 

deveriam ter se cruzado, mas acabaram se cruzando. Dobrou esse mesmo desenho, 

atirou-o no lixo, afirmando que agora a história tinha acabado. 

 Nunca deveríamos ter nos cruzado? Será? No sentido de nos proteger de 

vivências emocionais bastante turbulentas para ambos, provavelmente sim. Entretanto, 

como se dá o crescimento psíquico, senão pelas experiências de turbulência afetivas?   

 Novamente recorrendo a SEARLES ([1973] 1981), este autor afirma que:  

(…) o paciente se esforça para ajudar o analista a analisar as zonas de 
funcionamento do eu que são, em alguma medida, não-neuróticas em si 
mesmo. Ele se esforça para contribuir para o desenvolvimento afetivo, 
para a integração, para a maturação do analista (p.118 – tradução 
livre).67  

Certamente Ingo me levou a pensar muito a respeito de mim mesma, “com os 

meus botões”, na minha análise pessoal, nas supervisões, nas discussões com 

colegas, nas minhas leituras e, em última instância, culminou na elaboração da 

presente dissertação. Como fala PONTALIS ([1988] 1990) sobre os analistas: “(…) 

somente seus „casos difíceis‟, seus „casos impossíveis‟, é que os fazem trabalhar, 

teorizar, escrever (...); é possível até que eles lhes permitam vivenciar, como analistas, 

aquilo que não conheceram como pacientes ao longo de sua própria análise” (p.60). 

A partir das vivências com Ingo e com sua família pude ampliar meus horizontes 

subjetivos, me vi convocada a trabalhar psiquicamente, tanto para compreender o que 

ocorreu na nossa história juntos – conforme foi apresentado até aqui – como, dando 

um passo a diante, para me aproximar dessa “sombra negra” da cultura alemã: o 

nazismo e outros fenômenos relacionados a isso, o horror ao diferente e o desejo de 

eliminá-lo da forma mais brutal possível.  

                                            
67

 (…) le patient s‟efforce d‟aider l‟analyste à partager les zones de fonctionnement du moi qui sont 
relativement non névrotiques chez lui. Il s‟efforce de contribuer au développement affectif, à l‟intégration, 
à la maturation de l‟analyste (SEARLES, [1973] 1981, p.118). 
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Como estudiosa do humano em suas mais diversas facetas, pareceu-me que 

seria valioso utilizar os conteúdos que emergiram no final do processo com Ingo para, 

por mais difícil que fosse, chegar mais perto desta face terrível da humanidade, 

tentando alcançar algum nível de compreensão, algum sentido possível para o que 

parece puro horror. 

 O sociólogo francês Jacques Sémelin (2009) utiliza o termo tema resistente ao 

se referir ao nazismo e a outros casos de violências extremas e assassinatos em 

massa; a meu ver, este termo é bastante preciso, pois não são poucas as resistências 

experimentadas a partir da aproximação destas questões. Há, inclusive, estudiosos que 

recusam qualquer busca de compreensão a respeito, questionam duramente qualquer 

iniciativa nesse sentido:  

(...) não seria perigoso querer elucidar esse enigma? Deve-se, 
realmente, procurar compreender? Muitos não têm certeza disso, 
achando, inclusive, temerária tal iniciativa. (...) Pois seria, então, entrar 
na lógica dos carrascos, mostrar que têm um face humana, encontrar 
circunstâncias atenuantes, ou seja, acabar desculpando os seus crimes 
(SÉMELIN, 2009, p.20). 

 A posição destes estudiosos me parece compreensível, pois, diante desse tipo 

de fenômeno a primeira reação é mesmo a de afastá-lo de nós, de estabelecer uma 

significativa distância de segurança entre as pessoas que reconhecemos como iguais a 

nós e esses seres horríveis, quase pertencentes a uma outra espécie, capazes de 

violências e atrocidades terríveis. Porém, será que são tão diferentes assim? Será que 

estas pessoas podem mesmo ser consideradas seres à parte da humanidade 

compartilhada?  

 Parece que não. Na medida em que fui buscando compreender melhor a 

tragédia ocorrida na Alemanha na primeira metade do século XX, isto é, o massacre 

dos judeus e de algumas outras minorias, foi ficando cada vez mais claro que, embora 

haja elementos típicos da cultura germânica que fizeram com que aquela tragédia 

tomasse a proporção que tomou, há no modo de funcionamento psíquico primitivo 

humano mecanismos que conduzem ao terror ao diferente, ao ódio ao 
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estranho/estrangeiro e, em última instância, ao desejo de destruí-lo. SÉMELIN (2009) 

afirma:  

Sustento, então, que esse núcleo psicológico elementar, enraizado no 
imaginário infantil, se encontra na base dos processos de violência que 
eventualmente levam ao massacre. Pode-se supor que esse núcleo 
psíquico, precisamente por ser elementar, seja de natureza universal. 
Denominador comum da espécie humana, ele transcende as diferenças 
culturais (p.84).  

  Sendo assim, interessa-me agora entender, como o menor juízo de valor 

possível – o que não significa diminuir o tamanho da tragédia que ocorreu e o quanto 

aquela violência destruiu vidas, causou e ainda causa sofrimentos atrozes – os 

mecanismos psíquicos que estão na base de tais fenômenos terríveis. Até porque, 

recorrendo novamente a SÉMELIN (2009), simplesmente desconhecer a existência 

desta faceta do humano não significa conseguir eliminá-la do mundo, nas palavras do 

autor:  

Não se disse após a Segunda Guerra Mundial: „Isto nunca mais!‟? E que 
era preciso „tirar lições da catástrofe‟, „combater toda forma de racismo‟, 
„educar para a tolerância‟ etc.? O que sobrou desses projetos piedosos? 
(...) Neste início de século XXI, a injunção „Nunca mais!‟ se tornou 
quase insuportável. Então, melhor do que vir com palavras, mais vale 
olhar as realidades à nossa frente, mesmo que pareçam escandalosas, 
buscando compreender as razões dessa reprodução do trágico (...) 
(SÉMELIN, 2009, p.501).  
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CAPÍTULO 4 – IGUAIS E DIFERENTES: BREVE REFLEXÃO 

SOBRE O TERROR, O ÓDIO E O DESEJO DE DESTRUIÇÃO 

DO ESTRANHO/ESTRANGEIRO  

 Como foi dito anteriormente, entraremos agora em um “tema resistente” 

(SÉMELIN, 2009) e, acima de tudo, altamente complexo. Assim, antes de iniciar a 

reflexão, é importante deixar claro que o foco aqui é tentar fazer uso de um olhar 

psicanalítico para pensar a respeito da posição da Alemanha entre as duas Grandes 

Guerras e durante a Segunda Guerra Mundial e sobre alguns temas relacionados a 

isso, ou seja, o terror face ao diferente, o ódio que emerge a partir daí e o desejo de 

destruí-lo.  

Obviamente, é bastante claro para mim que seria preciso lançar mão dos 

saberes de várias disciplinas (sociologia, política, economia etc.) para obter uma 

compreensão realmente ampla do que ocorreu naquele período, o que foge ao objetivo 

do presente trabalho.   

4.1 OS CAMINHOS (OU DESCAMINHOS) DA XENOFOBIA  

 Por que estranhamos o que é diferente? Por que “narciso acha feio que não é 

espelho” (Caetano Veloso)? Nascemos xenófobos ou nos tornamos xenófobos? De 

acordo com a psicanalista Radmila Zygouris, não nascemos xenófobos, pelo contrário, 

nos primeiros tempos de vida, o bebê humano é capaz de se identificar com qualquer 

humano que cuide dele, que lhe devote investimento libidinal. É apenas no decorrer do 

desenvolvimento psíquico que a xenofobia – seja ela ordinária ou patológica – vai se 

instalando. Nas palavras da autora:  

(...) há um consenso em situar os primeiros medos infantis em face ao 
rosto estrangeiro por volta do oitavo mês de vida. Esse medo inexistia 
quando do nascimento. Ninguém nasce xenófobo, transforma-se em: o 
medo e a rejeição do não familiar aparecem após o reconhecimento da 
própria imagem no espelho, portanto, após a constituição do narcisismo 



107 
 

secundário. A xenofobia se torna possível com o reconhecimento do 
„EU‟ e se desenvolve com a constituição do „nós‟. Muito antes disso, 
quando o pequeno humano vem ao mundo, vem dotado da capacidade 
de adotar qualquer humano que cuide dele. O primeiro espelho do 
recém-nascido é o rosto humano, sem distinção de raça, sexo ou idade 
(ZYGOURIS, 1998, pp.194-195). 

 Como foi trabalhado no segundo capítulo da dissertação, no início da vida 

humana, a separação eu-outro é bastante precária, o bebê vive em um grande todo 

indiscriminado. Todavia, através das diversas vivências de frustração e gratificação, o 

bebê vai percebendo a existência da alteridade. Assim, ao mesmo tempo em que 

percebe a existência de um objeto separado e externo, o sujeito vai, aos poucos, 

descobrindo que existe um mundo interno e estabelece os contornos do que, mais 

adiante, virá a chamar de “eu”. Eu-outro surgem simultaneamente, sem ser possível 

distinguir o que veio antes ou depois, segundo FIGUEIREDO (1998), pensar dessa 

maneira implica em “(…) uma concepção alteridade processual, isto é, tomada como o 

que emerge no mesmo processo em que se constitui a si próprio” (p.61).  

Na separação eu-outro, constituem-se as formações narcísicas, fundamentais 

para a organização identitária de cada sujeito, para a percepção menos distorcida da 

realidade e para a capacidade de simbolização. Todavia, são essas mesmas 

formações narcísicas que nos fazem estranhar o não-eu, experienciá-lo como exterior à 

nossa capacidade de representação e, consequentemente, como aterrorizador, isso 

seria a chamada xenofobia ordinária (ZYGOURIS, 1998).  

Os objetos passam a ser divididos entre objetos familiares e objetos 

estrangeiros, a criança passa a reconhecer aqueles que a ela foram apresentados – 

por isso, a relação dos objetos primários da criança com os objetos externos/estranhos 

ao meio familiar exerce tanta influência no relacionamento da criança com o 

desconhecido.  

O espaço no qual a criança pode movimentar seu corpo se alarga e se 
estende do outro que a carrega ao colo aos outros que conhece. 
Nomeia e reconhece o que lhe é familiar, separando-o do resto do 
mundo, do desconhecido, daqueles que não pode nomear. Permanece 
nela algo do não-separado, que não é absorvido por nenhuma 
representação, nem de si própria, nem do outro. (...) O estrangeiro 
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surge aí como a figura ideal para fixar esse objeto não-identificado 
(ZYGOURIS, 1998, p.200).  

 A xenofobia ordinária é um fenômeno considerado normal e, em geral, é 

bastante diminuído no decorrer das experiências da vida e do amadurecimento 

psíquico. Sempre estranharemos um pouco o que não nos é familiar, mas, se tudo 

caminhar bem, conseguiremos ir nos aproximando e vendo que não somos tão 

diferentes assim.  

 Refletindo sobre essa dificuldade de aproximação do estranho, em um artigo 

escrito em 2003, o psicanalista Luís Claudio Figueiredo propõe pensarmos na força de 

ligação existente em todos os humanos, naquilo que move um sujeito na direção do 

outro, isto é, Eros. Se por um lado esta seria a força impulsionadora do movimento da 

vida, esta carregaria também um intenso potencial traumático; isso porque, ao 

impulsionar em direção aos encontros, provoca um aumento de tensão na economia 

pulsional intra-subjetiva e um rompimento do equilíbrio narcísico do sujeito ao ser 

exposto à inevitável dimensão da diferença presente no outro.  

Assim, para não se expor ao traumático do diferente, alguns sujeitos se 

resguardariam dentro de si mesmo, preservados em seus narcisismos. Porém, como 

escreve FIGUEIREDO (2003):  

(...) essa defesa contra a diferença e contra o trauma de Eros é, ela 
mesmo, uma condição liminar da vida psíquica, já que, em sua forma 
mais potente, ela pode garantir a sobrevivência, embora, ao mesmo 
tempo, restrinja a existência do indivíduo a formas repetitivas e 
constrangedoras, formas em que a repetição do mesmo, a procura do 
idêntico e a recusa da diferença obliteram os caminhos da vida (p.73).  

 Vida pseudo-vividas, limitadas a repetições infinitas, é isso que experiencia 

aquele que se recusa a entrar em contato com o estranho/estrangeiro, a ser perturbado 

por este... Porém, como já foi dito anteriormente, entrar em contato com o outro, o não-

eu, pode ser extremamente angustiante.  

Há ainda mais um aspecto a ser considerado no que diz respeito à angústia 

vivida no encontro com a alteridade do outro. Como afirma FIGUEIREDO (1998), 

reconhecer o estranho/estrangeiro sempre nos remete ao rasgo da separação com o 
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outro primordial, nos relembra de nossa existência separada, o que nos traz de volta, 

em menor ou maior grau, a angústia de desamparo e solidão experienciadas desde os 

tempos da descoberta da não-simbiose. Assim, rejeitar o diferente seria também uma 

forma de tentar voltar ao “paraíso perdido”, nas palavras de SÉMELIN (2009):  

(...) a vontade de identidade, que se constroi com a rejeição do „Outro‟ 
diferente, exprime, no fundo, o desejo regressivo de uma „unidade‟ 
perfeita. O fantasma narcísico da quietude absoluta do recém-nascido, 
expulsando o mau objeto (...) Essa reconstrução de identidade do Um 
contra o Outro atesta o desejo fantasmático de reencontrar o Um sem o 
Outro (p.61).  

Então, é possível afirmar que, diante do angustiante reconhecimento da 

alteridade do outro, duas reações são bastante frequentes: uma seria simplesmente 

desconsiderar qualquer sinal de diferença, afirmando “somos absolutamente iguais”; a 

outra – não tão outra assim, pois opera na mesma direção – seria desconsiderar 

qualquer sinal de semelhança, afirmando “não temos nada em comum”.  

Segundo FIGUEIREDO (1998), o grande desafio subjetivo seria, “(...) conservar-

se na proximidade do estranho, neste espaço potencial em que, acolhendo-o e 

hospedando-o, podemos nos fazer e refazer com base em uma experiência que é 

sempre mais ou menos incômoda.” (p.74) Obviamente, chegar a esse nível de 

maturidade e desenvoltura psíquica demanda muito trabalho interno, tanto do próprio 

sujeito, como dos seus objetos cuidadores.  

 Interessante pensar nessas duas reações comuns ao reconhecimento do 

estranho/estrangeiro: tentativa de negação da diferença ou tentativa de negação da 

semelhança; ou seja, colocamo-nos perto demais ou longe demais. Não foi isso que 

ocorreu entre mim e a família de Ingo? Se, em um primeiro momento, eu era uma igual, 

em identificação absoluta, em um segundo momento, me tornei uma diferente, 

impossível de ser objeto de identificação.  

 Colocar o outro como um diferente absoluto pode levar à chamada xenofobia 

virulenta (ZYGOURIS, 1998), ou seja, o outro não é visto como alguém semelhante, é 

execrado da espécie humana, não há qualquer possibilidade de identificação. Tanto 

que: “O „nós‟ que engloba os racistas (...) não faz frente a nenhum „vocês‟. Existe 
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somente „eles‟. A partir do momento em que aparece o „vocês‟, já existe interlocução 

possível, discussão de paz e, sendo assim, esboço de um reconhecimento” 

(ZYGOURIS, 1999, p.119). 

 Se o outro não pode ser reconhecido como semelhante, se ele é colocado 

totalmente do lado de fora, ele pode se tornar um atraente alvo para a projeção de 

aspectos indesejados do sujeito.  

MONEY-KYRLE ([1937] 1996), em seu texto sobre as causas da guerra, 

retomará as reflexões kleinianas sobre uma destrutividade inata a todos os seres 

humanos. Como discuti no início do capítulo II da presente dissertação, o 

reconhecimento por parte do sujeito de que há dentro de si uma força que, 

inevitavelmente, o conduz à morte, ao retorno ao estado inorgânico – chamada pela 

psicanálise de pulsão de morte – desperta uma angústia aterrorizadora. Uma das 

principais maneiras de lidar com isso é, então, projetando essa destrutividade para o 

exterior, seja acreditando que os objetos externos querem destruir-nos (mecanismo da 

paranoia), seja partindo para a destruição dos objetos externos.  

Assim, por que o homem guerreia? “É claro que o homem luta por comida e por 

terra para cultivá-la; mas luta amiúde por outras causas, ou por nenhuma causa 

aparente. (...) ele tem uma disposição guerreira que é muito facilmente inflamada” 

(MONEY-KYRLE, [1937] 1996, pp.155-156). Em termos kleinianos, essa disposição 

guerreira poderia ser traduzida como uma busca desesperada de lidar com a 

destrutividade interna que tanto nos angustia.  

Todas as crianças passam por um período da vida em que projetam 

massiçamente seus impulsos destrutivos no exterior, estamos na chamada posição 

esquizoparanoide. Entretanto, é esperado que, com o desenvolvimento psíquico, com o 

maior reconhecimento da separação eu-outro, interno-externo e com a maior 

integração dos objetos de amor e ódio, o sujeito possa ir dando outros destinos à sua 

agressividade e, ao mesmo tempo, vá se sentindo menos ameaçado em sua 

sobrevivência, diminuindo a necessidade de atacar os objetos externos. 

Nem sempre isso ocorre... Alguns sujeitos se fixam na posição 

esquizoparanoide e lá permanecem, o que gera vários problemas, tanto para eles 

próprios, quanto para os objetos que os cercam.  
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4.2 GUERRA E PARANOIA: A DESTRUIÇÃO DO OUTRO, A MINHA 

SALVAÇÃO  

Se essa fixação na posição esquizoparanoide é problemática do ponto de vista 

individual, a gravidade disso aumenta muito quando o povo de um país – em geral, 

fazendo coro aos seus líderes – se apoia nesse modo de funcionamento para se 

relacionar com os outros povos ou com outros grupos étnicos ou com determinadas 

minorias.    

Ao analisar alguns casos de violência extrema e genocídio – Alemanha na 

década de 1930, Ruanda e Iugoslávia nos anos 90 – SÉMELIN (2009) afirma que o 

assassinato coletivo de um determinado grupo de pessoas por outro sempre foi 

antecedido por um estado de angústia coletiva vivido por aqueles que, posteriormente, 

se tornariam os assassinos.  

Segundo este autor – fazendo eco com a concepção psicanalítica a respeito – 

existe uma grande diferença entre a angústia e o medo; isso porque, enquanto a 

angústia é algo muito difuso, sem forma e, consequentemente, bastante aterrorizador, 

o medo, por sua vez, tem como foco um objeto em específico, ou seja, está dentro de 

certas bordas. Além disso, uma vez que o objeto está localizado, a solução para o 

medo é aparentemente simples: destruir o objeto ameaçador.  

Assim, imaginando um estado de angústia coletiva intensa vivida por um povo 

em um determinado contexto histórico e, então, o surgimento de um discurso que 

atribui a um certo grupo a causa para todos os problemas existentes, de acordo com 

SÉMELIN (2009), este é o mecanismo perfeito para a transformação da angústia em 

medo: “O que se tenta é, de certa forma, „coagular‟ essa angústia sobre um „inimigo‟, 

ao qual se dá uma „figura‟ concreta e do qual se denuncia a malignidade (...)” (p.39)  

Há também outro resultado nessa operação de estabelecer um determinado 

grupo como o grande inimigo a ser derrotado: a retomada da crença na própria 

potência. Recorrendo novamente a SÉMELIN (2009):  

Concentrar o foco sobre um „inimigo a destruir‟ é procurar se reconstruir 
à custa desse „Outro‟ perigoso. Para além do medo e do ódio, aparece, 
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então, um fantasma de onipotência do „nós‟ triunfante, que se regenera 
por meio da destruição do „eles‟. A morte do „eles‟ maléfico torna 
possível a onipotência do „nós‟ (p.39).  

Interessante pensar neste encadeamento: angústia, medo, ódio, restauração da 

potência. Enquanto angústia e medo trazem a sensação de enfraquecimento subjetivo, 

o ódio, ao contrário, oferece uma sensação de suposta potência subjetiva. Aquele que 

ataca parece muito forte, enquanto aquele que sente medo e recua parece muito fraco. 

No entanto, é importante lembrar que, no fundo, a angústia e o medo (ou melhor, o 

terror) estão na base de todo o processo.  

Considerando tudo isso, o psicanalista italiano Franco Fornari – citado por 

SÉMELIN (2009) – afirma  que a guerra é, acima de tudo, um procedimento paranoico, 

já que se leva a cabo a ilusão psicótica (ou melhor, esquizo-paranoide) de que ao 

matar o outro, estranho-estrangeiro, se estaria vencendo a própria morte. Portanto, a 

angústia de aniquilamento é – aparentemente – superada pelo assassinato do inimigo.  

Todos esses elementos são importantes para pensar o que ocorreu na 

Alemanha ao longo dos anos 1930, culminando, em 1939, na Segunda Guerra Mundial. 

Segundo MONEY-KYRLE ([1944] 1996) 68: “[os líderes nazistas] (...) convenceram seus 

seguidores e, por incrível que pareça, a eles mesmos, que a Alemanha está travando 

uma guerra defensiva e, portanto, justa, contra um complô mundial que visa destruí-la” 

(p.199). De acordo com esse autor, não havia uma ameaça real contra a Alemanha, 

mas sim um estado de enlouquecimento coletivo da ordem da paranoia. Ele prossegue:  

O intenso amor que o alemão tem pela sua própria pátria (...) seria 
bastante normal, mas o ódio pelo resto do mundo é claramente 
paranoico. No início dos anos trinta, quando este mesmo mundo estava 
quase totalmente desarmado e muito mais cordial para com a Alemanha 
do que fora por muitos anos, os alemães sentiram-no como um 
perseguidor, contra o qual a sua pátria só poderia defender-se através 
da guerra; o slogan nazista „a Alemanha precisa viver mesmo que 
tenhamos que morrer por ela‟ foi aceito antes da ascensão de Hitler à 
chancelaria, numa época em que a Alemanha não tinha nenhum inimigo 
real (p.211). 

                                            
68

 O tempo verbal utilizado nestas citações de Money-Kyrle é o presente do indicativo; isso porque o 
texto aqui apresentado foi escrito à época em que estes eventos estavam ocorrendo. Assim, as 
diferenças entre o tempo verbal utilizado por este autor e o da escrita da dissertação estão 
propositalmente mantidas.   
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É interessante olhar um trecho de um discurso proferido por Adolf Hitler, em 

1941, às vésperas do ataque à Inglaterra através das ideias apresentadas por Roger 

Money-Kyrle. Hitler diz:  

Durante esse tempo, consegui adquirir um certo número de aliados 
[está se referindo à Itália e ao Japão]. (...) mas, infelizmente, não o povo 
a quem roguei mais durante a minha vida: o povo inglês. Não que seja o 
povo inglês, ele próprio, que caiba totalmente a responsabilidade dessa 
situação. Não, são apenas algumas pessoas que, no seu ódio cego, na 
sua loucura obstinada, sabotaram todas as tentativas de entendimento, 
secundadas por esse inimigo internacional do mundo inteiro, que nós 
conhecemos todos, a judaria internacional (HITLER, [1941] 2010, p.43).  

O mecanismo de projeção fica explícito, é a Inglaterra que quer a destruição, os 

ingleses (ou seus líderes) que são os “loucos obstinados possuídos por um ódio cego”. 

Guiado por esse modo de percepção da realidade, só resta mesmo partir para o ataque 

e Hitler prossegue:  

Com efeito, se essa amizade não pode ser obtida pelas minhas 
medidas, pelos meus avanços, não resta outra possibilidade que não 
seja combater, e fico realmente reconhecido ao Destino pelo fato de 
essa luta poder ser combatida por mim. Estou realmente convencido de 
que não há que esperar nenhum entendimento com essa gente. São 
loucos delirantes, gente que dez anos depois apenas tem uma palavra 
na boca: „Nós queremos de novo uma guerra contra a Alemanha 
(HITLER, [1941] 2010, p.43).  

Desta fala de Hitler, surge uma importante faceta a ser considerada. Ele 

agradece ao “Destino” por permitir que seja ele a liderar esta guerra, ou seja, ele e 

somente ele sabe (onisciência) e tem o poder (onipotência) para fazer o que precisa 

ser feito, para garantir a sobrevivência ao povo alemão, ele é o mestre, o guia 

(significado literal de “der Führer”).  

ROSENFELD (1988), ao pensar os funcionamentos narcisistas destrutivos, isto 

é, que não permitem às trocas, que não confiam que o ambiente possa ser bom o 

suficiente para oferecer algo a eles, que se fecham em sua arrogância e suposta 

autossuficiência, afirma que há um momento da vida em que as fantasias de 

onipotência são absolutamente necessárias, o início da vida psíquica. Isso porque, o 
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reconhecimento da fragilidade absoluta em que o sujeito se encontra nesse período 

provocaria uma angústia aterrorizadora. Nas palavras do autor:  

(...) temos de lembrar que as fantasias onipotentes tiveram origem na 
primeira infância, numa época em que o indivíduo se sentia indefeso, 
pequeno e incapaz de enfrentar a realidade de nascer e todos os 
problemas relacionados com ela. A partir do nascimento, ele não só 
construiu uma fantasia de um self onipotente mas também objetos 
criados de forma onipotente (...) que sempre estivessem presentes para 
realizar seus desejos. Nessa situação, a separação, a indulgência 
excessiva ou, em especial, a falta de um ambiente de proteção e 
contenção aumenta o desenvolvimento e a persistência de estruturas 
narcisistas (p.121). 

 Sendo assim, se o ambiente é violento demais para com o sujeito, se o deixa 

exposto à sua fragilidade, surge a necessidade de um enclausuramento em um estado 

de narcisismo absoluto e ilusório para poder aplacar a angústia que toma o sujeito de 

maneira enlouquecedora.  

Lembrando o estado em que ficou a Alemanha e o povo alemão após a Primeira 

Guerra Mundial é possível imaginar as vivências de desamparo, de insegurança e de 

desesperança que ali surgiram. Nesse contexto, surge um líder supostamente 

onisciente e onipotente que promete acabar com todas as dificuldades, tornar a 

Alemanha uma nação forte e potente, a tentação de segui-lo é irresistível. De acordo 

com MONEY-KYRLE ([1951] 1996): “[Hitler] (...) ofereceu satisfação para um anseio 

que aqueles que renunciaram à sua própria liberdade tinham: o anseio pelo poder 

vicário através da identificação com um pai-estado todo-poderoso” (p.261). 

Obviamente que para se sentir todo-poderoso, um sujeito dotado do bem 

absoluto, é preciso que algum objeto ocupe o lugar do todo-impotente, daquele dotado 

do mal absoluto. Como foi exposto anteriormente, o estrangeiro, por ser sentido como 

alguém totalmente separado e sem possibilidade de identificação, passa a ser um alvo 

perfeito para ocupar este lugar indesejável de impotente e maligno – o que, em 

princípio, parece uma grande contradição, já que alguém tão impotente, não pode ser 

tão temível, mas a lógica da angústia definitivamente não passa pelo razoável...  

Como podemos ver, a maior parte dos posicionamentos xenófobos ou, 

ampliando um pouco mais as nossas reflexões, dos preconceitos são fruto de 
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projeções de conteúdos internos que, consequentemente, geram enormes distorções 

no reconhecimento da realidade. Como afirma MONEY-KYRLE ([1960] 1996) em seu 

texto sobre preconceito, “(...) irei considerar como normal ter aversão a quem ameaça 

realmente a nossa existência, ou que realmente seja arrogante ou traiçoeiro, de modo 

que não possamos ter confiança nele” (p.374). Assim, é possível pensar que, 

comparativamente aos momentos em que nos sentimos ameaçados, as situações reais 

de ameaça são raras, portanto, a maior parte de nossas aversões provém de fantasias 

inconscientes, fantasmas que nos habitam as almas e relutam em nos abandonar.  

4.3 O PENSAMENTO COMO ANTÍDOTO ÀS DISTORÇÕES   

 Após todos esses estudos e reflexões posso dizer que, ao me apresentar 

aquelas músicas neonazistas, parece-me que Ingo estava realmente querendo me 

mostrar o modo de funcionamento primordial de sua família e, em grande medida, dele 

próprio. Tudo que foi exposto sobre a maneira nazista-fascista de enxergar o mundo 

coincide com o modo como Ingo, fazendo coro à sua família, experienciava a vida.  

 Dizer isso não significa afirmar que eles sairiam matando estrangeiros ou 

qualquer outro tipo de minoria pelo mundo afora, provavelmente nunca cheguem a 

isso. Significa perceber que, em um mundo em que só os extremos são toleráveis, é 

muito fácil se identificar com um discurso que separe tão rigorosamente o bem do mal 

e o potente do impotente. Relativizar esses conceitos implicaria em uma passagem 

subjetiva insuportável, tudo ficaria confuso, confuso demais... 

 MONEY-KYRLE ([1960] 1996) afirma que todos os seres humanos, de maneira 

mais ou menos rígida, formam sistemas de classificação para organizar a realidade. 

Separamos os objetos e as experiências de acordo suas semelhanças e diferenças 

aparentes e, a partir destas, pensamos em termos de bem ou mau. No entanto, a vida 

frequentemente, “bagunça as cartas”, a respeito dessas situações, o autor escreve: 

O que acontece muito então irá depender tanto da extensão da revisão 
necessária como da estabilidade da pessoa interessada. Mas se a 
revisão necessária for total, não poderá ser feita sem passar por um 
intervalo entre o colapso do antigo sistema e a construção do novo, que 
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é sempre dolorosamente confuso e, em casos extremos, caracterizado 
por um tipo de pânico intelectual. Assim, podemos preferir ignorar essas 
novas evidências, que contrariam os sistemas de crenças que 
aceitamos, a enfrentar esse sofrimento confusional, essa regressão a 
um estado que eu diria ser um dos mais dolorosos da infância (p.376).  

 Como já disse anteriormente, no início do trabalho com Ingo, fui reconhecida por 

ele e por sua família como uma igual, alguém que partilhava a mesma visão de mundo 

e, por suposição, dos mesmos valores. No entanto, ao solicitar a avaliação psiquiátrica, 

revelei a eles uma faceta insuportável de mim mesma: a impotência. Desse modo, 

passei de alguém totalmente potente, que daria conta sozinha das questões de Ingo, 

para alguém totalmente impotente, absolutamente incapaz de tratá-lo. Restava a eles 

encontrar um substituto para mim, alguém potente de verdade, um homem possuidor 

de “poções mágicas” para tratar Ingo, no caso, o psiquiatra.  

 Olhando para trás, vejo que grande parte das minhas atuações, principalmente 

na sessão final com Ingo, provinha de não suportar ser colocada nesse lugar de 

impotência absoluta. Fui golpeada no meu narcisismo, não me senti nem um pouco 

confortável no lugar de “outro desprezível”, de “raça inferior” ou, no final de tudo, de 

“maluca odiosa” – fazendo analogia ao olhar nazista para o estrangeiro – e me perdi.  

 Em seu livro Escrever a clínica, o psicanalista Renato Mezan, comentando o 

trabalho de outra psicanalista (Nicole Berry) com uma paciente difícil, escreve:  

A experiência de tratar dessa paciente deve ter sido extremamente 
difícil, é evidente. Difícil quer dizer aqui uma sensação depressiva de 
fracasso (...) e a reação a essa vivência depressiva, que pode assumir a 
forma de um sentimento de raiva, de irritação, ou então de culpa 
onipotente (...) (MEZAN, 1998, p.235).  

Eram exatamente esses sentimentos que me habitavam, sensação de fracasso, 

revolta e culpa. Hoje, mais distanciada, vejo que uma culpa provinda da onipotência, de 

não reconhecer que temos limites, tanto no que se refere às fronteiras estabelecidas 

pelo outro (no caso, Ingo e sua família) que definem até onde é possível avançar, como 

no que se refere aos nossos limites pessoais que também estabelecem fronteiras de 

até onde podemos prosseguir. 
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 Talvez pudesse ter sido diferente, mas, mesmo se fosse o caso, a história 

terminou do jeito que terminou, não sendo possível voltar atrás. No entanto, pensar 

sobre ela, estudá-la é, em alguma medida, uma maneira de dar outro desfecho para 

tudo isso.  

 Confesso que precisei de muito trabalho psíquico para não colocar Ingo e sua 

família no lugar do mal absoluto ou mesmo no lugar dos “loucos odiosos”, o movimento 

natural seria mesmo esse, o que talvez me proporcionasse uma posição bastante 

confortável, porém não muito verdadeira. Além disso, ao agir desse modo estaria eu 

impossibilitada de pensar e me orientando por valores extremos. A esse respeito, 

SÉMELIN (2009) escreve:  

Buscando a tranquilidade, preferimos que as coisas sejam claras, bem 
definidas. Tal convicção se torna mais poderosa, pois se origina 
diretamente na infância, onde imperavam – acreditávamos piamente 
nisso – os bons e os maus. Mas não é exatamente como se comportam 
os seres humanos (SÉMELIN, 2009, p.392).  

Assim, todo esse trabalho de digestão psíquica, essas muitas páginas de 

elaboração me fazem ser grata a Ingo e à sua família por tudo que eles me fizeram 

experienciar, sentir e pensar, mesmo que o desfecho dos nossos encontros tenha sido 

bastante difícil. No final de tudo, Ingo me ofereceu um escudo para me proteger – ele 

sabia que eu estava me sentindo muito ameaçada – sou grata ao escudo, mas prefiro 

continuar acreditando nos encontros humanos, aberta ao crescimento que pode advir 

deles.  

Espero também que alguma transformação tenha ocorrido em Ingo e em sua 

família a partir do nosso trabalho, que os tenha possibilitado uma vida mais integrada, 

vivida de peito aberto e sem tanto sofrimento. Porém, não tenho como saber dos 

desdobramentos – como já disse antes, nunca mais tive notícias de Ingo.  
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