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Tigre! Tigre! queimando em 
brilho Nas florestas da noite 

Que mão ou olho imortal 
Ousam idear a temível 

simetria?  

W. BLAKE O Tigre'  

mas alguma 
coisa Me leva a esta antiga e vaga 
aventura.  

Irracional, e ainda continuo 
procurando 'Pela tarde toda o outro 

tigre, O outro tigre que não está 

neste poema.  

J. L. BORGES O Outro Tigré  
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Apesar de sua aparência de florescente, a psicanálise está passando por uma 
crise. Está sofrendo, digamos, de um profundo mal-estar. As causas desse mal-
estar são tanto internas como externas. Durante longo tempo nos defendemos 
contra as causas internas minimizando sua importância. O desconforto ao qual 
as causas externas nos submetem acabou por nos forçar até o ponto em que 
precisamos procurar analisá-las. Espera-se que, como um grupo psicanal(tico, 
levemos em n6s o que procuramos em nossos pacientes: um desejo de 
mudanças.  

Qualquer análise da situação atual dentro da psicanálise deve atuar em] três 
níveis: (1) uma análise das contradições entre a psicanálise e o meio arn- . '/ biente 
social; (2) uma análise das contradições no âmago das instituições .••. psicanal(ticas 
(aqueles intermediários entre a realidade social, de um lado, e  
a teoria e prática psicanal(ticas, do outro); e (3) uma análise das contradições  
no âmago real da própria psicanálise (teoria e prática).  

Enfrentamos uma dificuldade com relação à interseqüência destes três 
níveis. Misturá-los acarreta confusão; separá-los conduz à divisão. Se esti-
véssemos plenamente satisfeitos com a situação corrente apenas no terceiro 
nível, estaríamos propensos a ignorar os dois outros. O fato de isso nem sempre 
acontecer está indubitavelmente ligado a fatores atuantes nos dois primeiros 
níveis. Entretanto, irei, oportunamente, deixar o ambicioso objetivo de articular 
os três níveis. No momento dispomos de elementos suficientes para procurar 
examinar certas contradições na teoria e prática psicanalíticas que dão origem 
ao mal-estar anteriormente mencionado. Arma Freud (1969), em sua Idcida e 
corajosa análise de "Difficulties in the path of psychoanalysis" de várias fontes, 
nos lembrou de que a psicanálise se orientou para o conhecimento da 
humanidade através da experiência negativa da neurose. Hoje em dia temos a 
oportunidade de aprender sobre n6s mesmos através de nossa própria 
experiência negativa. De nosso mal-estar atual podem emergir tanto uma 
elaboração como uma transform0ção.  

Neste artigo, dedicado a recentes mudanças realizadas pelas práticas e 
experiências psicanalíticas, gostaria de examinar os três tópicos seguintes:  

(1) O papel do analista em uma concepção mais ampla da contra-
transferência, incluindo sua própria elaboração imaginativa; (2) a função do 
contexto analítico e sua relação com o funcionamento mental, conforme 
mostrado pelo processo de simbolização; e (3) o papel do narcisismo, que opõe 
e complementa o das relações objetais, tanto na teoria como na prática.  
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Todo analista sabe que uma condição essencial na decisão de um paciente de se 
submeter à análise é o desprazer, o crescente desconforto e, por fim, o so-
frimento que ele experimenta. Aquilo que é verdadeiro no paciente indivi-
dualmente, nesta conexão, é igualmente verdadeiro no grupo psicanalítico.  

.• Este artigo, sobre mudanças na prática analítica e na experi8ncia analftica. foi publicado pela primeira 
vez em The Intemational Journal 01 Psycho-AnaJysis (1975) 56, e foi apresentado no XXIX Congresso 
PsiC8Dalftico Internacional, Londres, julho de 1975. Foi escrito em mem6ria de O. W. Winnicott. A 
tradução é de Kim Lewison e Or. Oinora Pines.  
I Tyger! Tyger! burning bright 1 ID the forests of the night 1 What immortal hand or eye 1 Dare frame 
lhe fcadul symmetry? (W. Blake The Tyger.)  

2but somethiDg 1 Orives me to tbis aneient and vague adveDture, I. Unreasonable, and mil I Keep on  

Looking / Throughout the aftemoon for the other tiger, / The other tiger which is not in tbis poem,l (1. L. 
BORGES Tht Other Tíga,)  

o ANALISTA, A SIMBOLIZAÇÁO E A AUSÊNCIA NO 
CONTEXTO ANALÍTICO*  



'I  

MUDANÇAS NO CAMPO DA PSICANÁLISE  

A avaliação da mudança: wna opinião objetiva e wna opinião subjetiva  

Desde que eu tenha escolhido me limitar a mudanças recentes, lamentavelmente devo 
refrear-me de mostrar como a psicanálise sempre mudou e se desenvolveu desde os 
seus prim6rdios reais. Isto procede para a pr6pria obra de Freud (apenas há de se reler 
em ordem cronol6gica Freud 1904a, 1905a, 191(1k, 191Od, 1912b, 1912e, 1913e, 

1914g, 1915a, 1919a, 1937c, a seqüência de artigos desde "Procedimento 
psicanalítico de Freud" a "Análise  

. terminável e interminável") e para a obra de seus mais antigos colegas. Entre estes 
~ltimos, Ferenczi (para quem certamente deveríamos reservar um lugar especial) tinha, 
com esforços patéticos, contradit6rios e muitas vezes desajeitados, prenunciado 
tendências futuras em sua obra posterior (1928, 29, 30, 31, 33). Porém, se a mudança 
plena de insight é contínua, a percepção dela, como em uma análise, é descontínua. 
Freqüentemente (e sem dúvida é o caso atualmente) uma concepção da mudança que 
fora formulada por escritores isolados há vinte anos antes pode se tomar uma realidade 
cotidiana para todo analista. Assim uma leitura da literatura psicanalítica mostrará que, 
já em 1949, Balint intitulou um de seus artigos "Changing therapeutical aims and 
techniques in psychoanalysis" (Balint, 1950) e que em 1954 Winnicott em 
"Metapsychological and clínical aspects of regression in the psychoanalytical set-up" 
formulou as bases de nossa atual compreensão do problema  

(Wínnicott, 1955) ..  '  

Como urna primeira abordagem, esse problema foi examinado de um  
-ponto de vista "objetivo" porque faz com que estudemos o paciente “nele próprio” (“en 
soi”), na maioria dos casos sem levar em consideração o analista. Khan (1962) esboçou 
uma impressiva lista de exemplos que impõem novas exigências à situação analítica. 
Ele inclui termos que hoje são familiares a todo analista e se referem a estados 
fronteiriços, personalidades esquizóides (Fairbaim, 1940), personalidades "como se" 
(H. Deutsch, 1942), desordens de identidade (Erikson, 1959), defeitos específicos do 
ego (Gitelson, 1958), a personalidade falsa (Winnícott, 1956) e a falta básica (Balint, 
1960). A lista cresce se também incluídos algumas contribuições francesas: estruturas 
pré-genitais (Bouvet, 1956), o pensamento operante de pacientes psicossomáticos 
(Marty & de M'Uzan, 1963) e o anti-analisando (McDougall, 1972). Agora a 
personalidade narcísica (Kernberg, 1970, 1974; Kohut, 1971) ocupa nossa atenção. O 
fato de que a maior parte das descrições redescobertas por recentes investigações 
diagn6sticas (Lazar, 1973) são de semelhante longa duração faz com que se queira 
saber se a mudança atual é devida mais a um recrudescimento na freqüência de tais 
casos.  
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A mudança formulada há vinte anos atrás agora veio a ser estabelecida.  
Nossa tarefa é tentar descobrira mudança que está sendo prognosticada hoje. Antes de 
continuar ,com a abordagem objetiva, preferiria, a esta altura, voltar à abordagem 
subjetiva. fomo hip6tese ativa adotarei a proposição de que a percepção da mudança que 
hoje está se iniciando é a de uma mudança dentro do analista. Não pretendo lidar com o 
modo como o analista pode ser afetado pela atitude da sociedade com relação a ele, nem 
com a influência exercida sobre ele por nossos métodos de seleção, treinamento ou 
comunicação. Muito embora todos estes fatores desempenhem um papel, me limitarei à 
teoria e prática que surgem da situação analítica; isto é, ao ponto de vista da realidade 
psíquica como considerada na situação analítica, ao modo como o paciente a encena e faz 
com que o analista a experimente. Isto porque, após urna consideração final de tudo, 
_somente há mudança ao ponto em que o  analista é capaz de compreender tal mudança e 
relatá-la. Necessariamente isto não quer dizer que devemos negar as mudanças no 
paciente, porém estão elas subordinadas a mudanças de sensibilidade e percepção no 
pr6prio analista. Tal como a opinião do paciente sobre a realidade externa é dependente 
de sua visão da realidade psíquica, nossa imagem de sua realidade psíquica é. controlada 
por nossa opinião sobre nossa pr6pria realidade psíquica.  

Parece-me que os analistas estão ficando cada vez mais cientes do papel que 
desempenham, tanto em sua detalhada verificação do paciente nas primeiras consultas, 

como no estabelecimento da situação analítica e no desenvolvimento da análise. O 
material do paciente não é externo para o analista mesmo que mediante a realidadede da 

experiência de transferência o anar1ista se tome uma parte integrante do material do 
paciente. O analista até influencia a comunicação do material do paciente (Balint, 1962; 

Viderman, 1970; Klauber, 1972; Giovacchini, .1973). Balint (1962) disse em um con-
gresso em 1961: "Pelo fato de n6s analistas sermos partes de diferentes línguas 

analíticas, os pacientes nos falam de modo diferente e é esta a razão por que, aqui, 
nossas linguagens são diferentes." Um relacionamento dialético é estabelecido entre o 

paciente e o analista. Conquanto o analista se esforce por se comunicar com o paciente 
em sua linguagem, o paciente, por sua vez, se deseja ser compreendido, pode apenas 

responder na linguagem do analista. E o analista não pode fazer nada em seu esforço de 
se comunicar, senão mostrar aquilo que ele compreende, através de sua experiência 

subjetiva, sobre o efeito nele daquilo que o paciente lhe conta. Ele não pode alegar uma 
objetividade absoluta em seu escutar. Um Winnicott (ver Winnicott, 1949) poderia nos 

mostrar como, confrontado por um paciente difícil, tem ele de passar por urna 
experiência pessoal mais ou menos crítica, análoga ou complementar àquela de seu 

paciente, a fim de obter material que anteriormente fora ocultado. Com freqüência cada 
vez maior vemos analistas questionando suas pr6prias reações àquilo que seus pacientes 

comunicam, utilizando-as em  
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suas interpretações lado a lado (ou de preferência) com a análise dà conteúdo do 
que é comunicado, porque 9_ objetivo do paciente está dirigido antes  
·ara o efeito de slllLc_oIDnnjGação-'Ille {2ara a transmissão de seu conteúdo, , 

Acho que uma das principais contradições que o analista hoje enfrenta é a 
necessidade (e ~ dificuldade) de fazer com que um conjunto ~e interpretações (que 
derivam da obra de Freud e da análise clássica) coexistam e se harmonizem com a 
experiência clínica e a teoria dos iHtimos vinte anos. Est~ problema é agravado 
pelo fato de que esta última não forma um organismo homogêneo de pensamento. 
Uma mudança fundamental da análise contemporânea parte daquilo que o analista 
ouve - e talvez não sciba outra coisa senão ouvir - o que até então tem sido 
inaudíveI. Não que eu esteja querendo dizer que, hoje em dia, os analistas têm um 
ouvido bem mais treinado do que costumavam ter - infelizmente' muitas vezes 
verifica-se o inverso - mas, antes, que eles ouvem coisas diferentes que não 
costumavam atravessar o limiar da audibilidade.  

Esta hip6tese abrange um campo muito mais vasto do que aquelas opiniões 
que propõem uma extensão da noção de contratransferencia (p. Heimann, 1950; 
Racker, 1968) em seu sentido tradicional. Concordo com Neyraut (1974) em que a 
contratransferência não está limitada aos afetos positivos ou negativos produzidos 
pela transferência, mas inclui o total funcionamento mental do analista à medida 
que é influenciado não somente pelo material do paciente, mas também por sua 
leitura ou suas discussões com seus colegas. Pode-se até falar de um movimento 
desde a transferência até a contratransferência sem o qual não poderia ser 
realizada nenhuma elaboração daquilo que é transmitido pelo paciente. Sendo 
assim, não acho que eu tenha excedido os limites que Winnicott (1960b) atribui à 
contratransferência restringindo-a à atitude profissional. Além disso, este 
ampliado ponto de vista da contratransferencia não encerra um ampliado ponto de 
vista da transferência.  

Este modo de ver as coisas parece-me se justificar com o fato de que 
aqueles casos diHceis aos quais aludi anteriormente são precisamente aqueles que, 
ao mesmo tempo, testam o analista e invocam sua contratransferência stricto 

sensu, enquanto também exigindo dele uma contribuição pessoal maior. Também 
me sinto mais contente em adotar este ponto de vista pelo fato de alegar estar 
ralando somente por minha pr6pria conta. ~enhum sim-  
Ies analista seguer pode alegar aRresentar um gua,9ro com{2leto da análise. 

~1.e.m129rânea como um todo. Espero não exemplificar a observação de Balint 
(1950) de que a confusão das línguas parte do analista, cada qual atendo-se a sua 
pr6pria linguagem analftica. Na multiplicidade de dialetos nascidos da linguagem 
básica da análise (ver Laplanche & Pontalis, 1973) procuramos ser poliglotas, 
porém nossos esforços são limitados.  
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o debate sobre as indicações para a psicanálise e 

os riscos da analisabilidade  

Por vinte anos vimos as vicissitudes de um infinito debate escrito e falado entre os 
analistas que querem restringir o escopo da técnica psicanalítica clássica (Eissler, 
1953; Fenichel, 1941; A. Freud, 1954; Greenson, 1967; Lampl-de Groot, 1967; 
Loewenstein, 1958; Neyraut, 1974; Sandler et ai., 1973; Zetzel, 1956) e os que 
ap6iam sua extensão (Balint, Bion, Fairbairn, Giovacchini, Kernberg, Khan, M. 
Klein, LittIe, Milner, Modell, Rosenfeld, Searles, Segal, Stone, Winnicott). Os 
primeiros se opõem à introdução de parâmetros deturpadores e chegam a' ponto de 
contestar a validade de usar o termo "transferência" para incluir todas as reações 
terapêuticas, tal como em todos os pacientes mencionados na lfitima seção (ver a, 
discussão do problema em Sandler et al., 1973); ou, caso adotem a nomenclatura 
ampliada da "transferência", a chamam de "intratável" (Greenson, 1967). O 
segundo grupo de analistas alega a preservação da metodologia básica da 
psicanálise (recusa da manipulação ativa, manutenção da neutralidade, apesar de 
ser de um tipo mais benevolente, ênfase básica na transferência, interpretada de 
modo vário) adaptando-se às necessidades do paciente e abrindo novos caminhos 
de pesquisa.  

Esta divisão é mais ilusória do que parece. Já não mais se pode considerar 
com validade como opostos aqueles casos que estão firmemente arraigados na 
análise clássica e aqueles em que o analista vadeia por pântanos não mapeados. 
Isso porque hoje muitas surpresas são possíveis em áreas mapeadas: o 
aparecimento de um m1cleo psic6tico disfarçado, regressões inesperadas, uma 
dificuldade na mobilização de determinadas camadas profundas e a rigidez das 
defesas de caráter. Todos estes aspectos freqüentemente levam a análises mais ou 
menos intermináveis. Um recente artigo de Limentani (1972) toca num ponto 
sensível, ou seja, o de que nossos prognóstico são trôpegos, tanto com respeito a 
nossos pacientes como a nossos candidatos .• Com freqüência razoável um 
material clínico em um artigo fia-se tanto à análise de candidatos como à de 
pacientes. "Adequado para análise não é sinônimo de analisável." Isto reforça o 
ceticismo daqueles que pensam que  
 uma avalia -o antes do estabelecimento da situação analítica é ilusória. Mesmo os 
melhores entre nós caem na armadilha. A definição de critérios  
objetivos, a adequabilidade para a análise (Nacht & Lebovici, 1955) e o 
prognóstico em casos fronteiriços, por exemplo (ver Kernberg, 1971), são 
interessantes mas têm valor limitado. Limentani observa que, se se adota uma 
segunda opinião sobre a analisabilidade, a decisão final é significantemente 
influenciada pelas concepções te6ricas, pelas afinidades e pela interação do 
segundo analista com o paciente. Parece difícil estipular limites objetivos e gerais 
para a analisabilidade que não levem em conta o grau de expe-  
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riência do analista, ou seus talentos específicos ou sua orientação teórica. Qualquer 
limite seria ultrapassado pelo interesse formado em um paciente, talvez na colusão, 
porém com o desejo de embarcar em uma nova aventura. Além do mais, muitas vezes 
se vê um material de caso clínico na obra de um . defensor da restrição do campo da 
psicanálise, que contradiz os reais princípios que ele propõe. Antes que nos digam o 
que deveríamos' ou não fazer, seria mais proveitoso nos esclarecermos sobre o que de 
fato estamos fazendo. Porque pode este ser perfeitamente o caso, como Winnicott 
(1955) colocou, de já não mais termos qualquer escolha. Eu pessoalmente não acho 
que todos os pacientes são analisáveis, mas prefiro pensar que o paciente sobre quem 
tenho dúvidas não é por mim analisável. Estou ciente de que nossos resultados não 
estão à altura de nossas ambições e de que falhas e fracassos são mais comuns do que 
poderíamos esperar. No entanto, não podemos, como fl.a medicina ou na psiquiatria, 
estar satisfeitos com uma atitude objetiva em relação ao fracasso. quando este pode 
ser reabordado e modificado pela paciência do analista ou por uma nova análise. 
Também devemos nos indagar acerca de sua significação subjetiva para o paciente. 
Winnicott mostrava-nos a necessidade de repetir falhas experimentadas no meio 
ambiente e conhecemos . o triunfo onipotente resultante sentido pelo paciente, 
melhore ele ou não após o término ou continue imutável. Talvez a única falha pela 
qual somos responsáveis seja nossa incapacidade de pôr o paciente em contato com 
sua realidade psíquica. Os limites da analisabilidade podem ser somente aqueles do 
analista, ou alter ego do paciente. Concluindo, eu diria que o problema real nas 
indicações para a análise é a avaliação pelo analista, do 1iato entre sua capacidade de 
compreender e o material fornecido por um dado paciente, bem como de calibrar o 
possível efeito, através desse hiato daquilo que ele, por sua vez, pode comunicar ao 
paciente (que será capaz de mobilizar o funcionamento mental deste óltimo no 
sentido da elaboração dentro da situação analítica). Não é menos grave o analista se 
equivocar quanto a suas pr6prias capacidades, que quanto as do paciente. Desse 
modo, poderia haver um lugar para todo mundo na família analítica, quer se dedique 
à análise clássica, quer à extensão ~e seu escopo; ou, na realidade (que é o caso mais 
genérico), a ambas.  

 
Revisão do modelo da neurose e do modelo implícito de 

estados fronteiriços  

 
Está o âmago da análise clássica, a neurose, então intocado? Isto pudesse 

perguntar perfeitamente. Não irei tratar das causas da crescente infreqüência da 
neurose, que foi comentada muitas vezes, mas que exigiria um longo estudo. A 
neurose, que costumava ser considerada o domínio do irra-  
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cional, agora é, antes, vista como uma tríade compatível da neurose infantil, da 
neurose adulta e da neurose de transferência. Na neurose, a análise da transferência 
domina. Pela análise das resistências, seus nós se desatam quase por seus pr6prios 
recurs9s. A análise da contratransferência pode ser limitada ao reconhecimento 
daqueles elementos do conflito no analista desfavoráveis ao desenvolvimento da 
transferência. No extremo, o papel do analista como objeto é anônimo: um outro 
analista poderia tomar seu lugar. Do mesmo modo que o objeto da pulsão é, em todos 
os elementos aquele que é mais facilmente substituível, tanto na prática como na 
teoria  seu papel permanece obscuro. A metapsicologia resultante reflete um 
indivíduo com, uma capacidade de desamparado desenvolvimento, sem dúvida com 
o auxilio limitado do objeto ao qual ele se fia, porém sem se perder nele ou perder o. 
pr6prio objeto.  
O modelo implícito da neurose, de Freud, é baseado na perversão (a neurose como 
negativa da perversão). Hoje pode-se duvidar se os psicanalistas ainda  mantêm essa 
opinião. O modelo implícito da neurose e da perversão hoje em dia se baseia na 
psicose. Esta evolução está presente em esboço até mesmo na última parte da obra de 
Freud. Em resultado, hoje os analistas estão mais afinados antes com a psicose que 
com a perversão, enquanto posterior à neurose. Isso não quer dizer que toda neurose 
está estampada em uma psicose subjacente, mas que estamos menos interessados em 
fantasias perversas dos neuróticos do que em mecanismos de defesa psic6ticos, que 
aqui encontramos em formas discretas. De fato, pedem-nos para escutar um c6digo 
duplo. Foi isso que me levou a dizer anteriormente que hoje ouvimos coisas 
diferentes, coisas que costumavam ser inaudíveis. E esta também é a razão por que 
alguns analistas (Bouvet, 1960) escrevem que a análise de urna neurose não é 
completa até que a camada psicótica seja alcançada, mesmo de forma superficial. 
Hoje, o analista está menos intimidado com a presença de um núcleo psicótico em 
uma neurose, conquanto pareça acessível,do que com defesas fixas e rígidas.. Isto é 
que nos faz questionar a autenticidade destes pacientes mesmo quando estritamente 
neuróticos e mesmo na presença de uma aparente fluidez. Quando ao menos 
alcançamos o núcleo psicótico, encontramos o que podemos perfeitamente chamar de 
a loucura pessoal do paciente e isto pode ser uma razão por que o interesse está agora 
se deslocando para estados fronteiriços.  

A partir de agora usarei a convenção de me referir a estados fronteiriços, não 
para denotar certos fenômenos clínicos em contraste com outros (por exemplo: falso 
self problemas de identidade ou a falta básica), mas como um conceito clínico 
genérico capaz de divisão em uma multiplicidade de aspectos. Poderia ser melhor 
considerá-los como "estados fronteiriços de analisabilidade". Pode ser que estados 
fronteiriços desempenhem o mesmo papel na moderna prática clínica que a "neurose 
atual" desempenhou na teo-  
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parei estes em quatro categorias fundamentais. As duas primeiras constituem 
mecanismos de curto-circuito psíquico ao passo que as duas últimas são mecanismos 
psíquicos básicos.  

1 ... Exclusão somática. A defesa somática é o pólo oposto da conversão. A 
regressão dissocia o conflito da esfera psíquica mediante restrição ele ao soma (e não 
ao corpo libidinal) mediante uma separação da psique e do soma. Isto resu1ta em uma 
formação assimbólica através de uma transformação da energia libidinal em energia 
neutralizada (uso o termo em um sentido diferente de Hartmann) que é puramente 
somática e às vezes capaz de pôr em perigo a vida do paciente. Aqui me refiro à obra 
de Marty, de M'Uzan & David (1963) e de M. Fain (1966) . O ego defende-se de uma 
possível  desintegração em um confronto fantasiado que poderia destruir tanto o 
próprio ego como o objeto, mediante uma-exclusão que se assemelha a uma atuação-
fora, mas que agora está dirigida para o ego corporal nâo-libidinal.  
2. Expulsão via ação. A atuação-fora é a contra parte externa da atuação-
dentro psicossomática_ Tem o mesmo valor na expulsão da realidade psíquica. 
Tanto a função de transformar a realidade como a função de comunicação contida na 
ação são obscurecidas por seu objetivo de expulsão. De forma  significante, o ato se 
realiza na antecipação de um tipo de relacionamento em que o objeto e o ego são 
alternadamente consumidos. 
Estes dois mecanismos possuem o notável efeito de criar uma cegueira psíquica. O 
paciente se eclipsa diante de sua realidade psíquica, quer das fontes somáticas de seu 
impulso, quer de seu ponto de entrada na realidade externa, evitando os processos 
intermediários de elaboração. Nestes dois casos o analista tem a impressão de estar 
fora de contato com a realidade psíquica de seu paciente- Ele deve realizar uma 
construção imaginativa disto, quer a partir das profundezas do soma, quer de um 
nexo de ações sociais que encontram-se supercatexizadas a tal ponto que até 
eclipsam o mundo interno.  
3. Divisão. O mecanismo da (chamada) divisão permanece na esfera psíquica. 
Todas as outras defesas descritas por autores kleinianos (sendo as mais aceitas a 
identificação projetiva e introjetiva, negação, idealização, onipotência, defesa 
maníaca etc.) são secundárias a ela. Os efeitos da divisão são numerosos. Vão desde 
uma proteção de uma zona secreta de não-contato em que o paciente está 
completamente só (Fairbairn, 1940; Balint, 1968) e em que seu self real está 
protegido (Winnicott, 1960a, 1963a) ou, então, que oculta parte de sua 
bissexualidade (Winnicott, 1971), até ataques sobre a ligação em seus processos de 
pensamento (Bion, 1957, 1959, 1970; Donnet & Green, 1973) e a projeção da parte 
má do self e do objeto (M. Klein, 1946) com uma acentuada recusa da realidade. 
Quando estes mecanismos são usa-  

gos,--o-ana'  fica em  com a ealidade  g~porém ou ~  
,    ......•  
exclUído de uma parte inacessível dela ou vê'Suas iTl~ções !':e rlesagrega.::.....  
rem. sendo percebido comQum perselmidor e um.JntmsQ-  
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4. Descatexia. Aqui irei tratar de uma depressão primária quase no 
sentido físico da palavra, constituída por uma descatexia radical da parte do 
paciente que busca alcançar um estado de vacuidade e aspira ao não-ser e à 
nulidade. Trata-se de um mecanismo que, para mim, está no mesmo nrvel que 
a divisão, porém diferente de uma depressão secundária com, de acordo com 
autores kleinianos, seu objetivo de reparação. p analista se sente identificado,-
aqui. com um espaço desprovido de objetos, ou se encontra fora dele.  

Estes dois mecanismos sugerem que o dilema fundamental do paciente, 
acima e sobre todas as manobras defensivas, pode ser resumido na alternativa: 

delfrio ou morte.  

O modelo implícito da neurose do passado levou-nos de volta à ansie-
dade de castração. O modelo implícito destes estados fronteiriços conduz-nos 
de volta à contradição formada pela qualidade de ansiedade de separação / 
ansiedade de intrusão. Dar a importância de noção de distância (Bouvet, 1956, 
1958). O efeito desta dupla ansiedade, que às vezes assume formas torturantes, 
me parece relacionar-se em essência não ao problema do desejo (como na 
neurose), mas à formação do pensamento (Bion, 1957). Donnet e eu 
descrevemos (Donnet & Green, 1973) o que chamamos de psicose em branco 

(psychose blanche), isto é, o que consideramos ser o nóc1eo psic6tico 
fundamental. Esta se caracteriza pelo bloqueio de processos de pensamento, 
pela inibição das funções de representação e pela “bi-triangu1ação” em que a 
diferença dos sexos que separa dois objetos disfarça a divisão de um objeto 
simples, quer bom ou mau. O paciente então sofre dos efeitos combinados de. 
um objeto intrusivo persecutório e de uma depressão conseqüente à perda do 
objeto.  

A presença de mecanismos básicos pertinentes à linhagem psic6tica e 
seus derivativos não é suficiente para caracterizar estados fronteiriços. De fato, 
a análise nos mostra a superimposição de tais mecanismos e seus derivativos 
aos mecanismos de defesa descritos por Anna Freud (1936). Muitos escritores 
colocam em diferentes termos a coexistência das partes psic6ticas e neur6ticas 
da personalidad~ (Bion, 1957; Gressot, 1960; Bergeret, 1970; Kernberg, 1972; 
Little & Flarsheim, 1972). Essa coexistência pode ser o resultado de uma 
situação de paralisação estéril entre o princípio de realidade e a libido sexual., 
de um lado, e o princípio de prazer e a libido agressiva, do outro. Toda 
atividade prazerosa e toda resposta à realidade do self são infiltradas por 
componentes agressivos. Porém, inversamente, desde que toda destruição é 
acompanhada de uma forma de recatexia objeta!. que é libidinal na forma mais 
primitiva, os dois aspectos da libido (sexualidade e agressividade) não estão 
bem separados. Esses pacientes mostram grande sensibilidade à perda, mas 
também uma possibilidade de recuperação objetal através de um objeto 
substituto frágil e 'perigoso (Green, 1973). Esta atitude é encontrada no 
funcionamento mental através da alteração da atividade de vincula-  
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ção e desvinculação. Sua conseqüência para o analista é a permanente supe-
ravaliação ou subavaliação-tanto de sua função como objeto quanto do grau de 
desenvolvimento do processo analítico.  

Precisemos nossas observações sobre a psicose em branco com mais exatidão. 
Naquele nóc1eo psic6tico sem uma psicose as relações que um paciente nos apresenta 
não são diádicas mas sim triádicas; isto é, tanto a mãe Quanto o p'áÍ são representados 
na estrutura edigiana .. No entanto, a profunda diferença entre estes dois últimos 
objetos não é nem distinção entre seus sexos nem suas funções. A diferenciação efetua-
se mediante dois critérios: por um lado, o bom e o mau,e, pelo outro, a nutilidade (ou 
perda) a presença dominadora. De um lado, o bom é inacessível. como  
que fora de alcance, ou jamais presente de uma forma suficientemente dura-  
doura. Do outro, o mau está sempre intrometendo-se e nunca desaparece,  
salvo por um intervalo momentâneo. Portanto, estamos lidando com um 
triângulo baseado no relacionamento entre o paciente e dois objetos simetri-
camente opostos, que de fato são uma entidade. Daí o termo bi-triangulação. 
Geralmente descrevemos estas relações exclusivamente em termos de rela-
cionamentos de amor-ódio. Mas não é suficiente. Precisamos acrescentar  

a implicação desses relacionamentos para os processos de pensamento. De fato, 
a presença intrusiva desperta um sentimento ilusório de influência e 
inacessibilidade à depressão. Em ambos os casos isto tem repercussões sobre o 
pensamento. Por quê? porque em ambos os casos é impossível constituir uma 
ausência. O objeto que está sempre presente intrusivamente, ocupando 
permanentemente o espaço psíquico pessoal, mobiliza uma permanente 
contracatexia a fim de combater essa perturbação, que exaure os recursos do ego 
ou o força a livrar-se de sua carga mediante uma projeção expulsiva. Jamais 
estando ausente, não se pode pensar nele. De modo inverso, o objeto inacessíve1 
nunca pode ser levado para o espaço pessoal ou, pelo menos, jamais de um modo 
suficientemente duradouro. Assim, ele não pode ter como base o modelo de uma 
presença imaginária ou metaf6rica. Mesmo que isso fosse, por um instante, 
possível, o objeto mau expeliria a presença imaginária e, por outro lado, se o 
objeto mau cedesse, o e&flaço psíquico que s6 momentaneamente pode ser 
ocupado pelo objeto bom se veria completamente desprovido de objeto. Este 
conflito acarreta uma idealização divina que consiste de Um objeto bom 
inacessível (o ressentimento contra essa indisponibilidade que é ativamente 
negada), e uma diab6lica perseguição pelo objeto mau (sendo igualmente negada 
a aderência implícita nesta situação). A conseqüência desta situação nos casos de 
que estamos tratando não é uma psicose manifesta, em que mecanismos de 
projeção operam em uma vasta área, nem uma revelada depressão em que o 
trabalho do luto pudesse se verificar. O resultado final é a paralisia do 
pensamento expressa em uma hipocondriase, particularmente com relação à 
cabeça, isto é, um sentimento de se ter a cabe-  
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ça oca, de um buraco na atividade mental, incapacidade de se concentrar, de 
recordar etc. A luta contra esses sentimentos pode introduzir em sua vigília um 

processo artificial de pensamentos: ruminações, uma espécie de pensamento 
compulsivo, pseudo-obsessivo, divagações quase delirantes etc. (Segal, 1972). 

Fica-se tentado a pensar que estes são apenas os efeitos da repressão. Porém não 
é assim. Quando um neurótico se queixa de semelhantes fenômenos, temos um 

bom motivo para pensar, se o contexto permitir, que ele está lutando contra 
representações de desejos que foram censurados pelo superego. Quando 

estamos lidando com um psicótico, somos nós que inferimos a existência de 
fantasias subjacentes. Em minha opinião, não estão estas situadas "atrás" do 

espaço vazio, como nos neuróticos, mas "depois" dele, isto é, elas são formas de 
recatexias. O que quero dizer é que os impulsos primitivos, escassamente 

elaborados, novamente se forçam à frente, para o espaço vazio. A posição do 
analista perante estes fenômenos é afetada pela estrutura do paciente. O analista 

responderá ao espaço vazio com um intenso esforço de pensamento, a fim de 
procurar pensar aquilo que o paciente é incapaz de pensar e que encontraria 

expressão em um esforço de conseguir uma representação imaginal da parte do 
analista, de modo que não será surpreendido por essa morte psíquica. 

Inversamente, confrontado por uma projeção secundária de um tipo de loucura, 
pode se sentir confuso, até mesmo assombrado. O espaço vazio deverá ser 

preenchido e o transbordamento esvaziado. A busca de um intercâmbio 
equilibrado é difícil. Se o analista preenche o vazio prematuramente através de 

interpretação, está ele repetindo a intrusão do objeto mau. Se, por outro lado, 
deixa o vazio como está, está repetindo a inacessibilidade do objeto bom. Se o 

analista se sente confuso ou assombrado, já não está mais em condição de 
conter o transbordamento, que então se expande sem limites. E, finalmente, se 

responde ao transbordamento com superatividade verbal, aí então, mesmo com 
a melhor das intenções, não está fazendo outra coisa senão respondendo com 

um talião interpretativo. A única solução é dar ao paciente a imagem da 
elaboração, situando o que ele nos dá em um espaço que não é nem vazio nem 

preenchido até o transbordamento, mas um espaço ventilado, um espaço que 
não é nem aquele de "isto é ausente de significado" nem o de "isto significa 

que", mas de "isto pode significar que". É o espaço do potencial e da auSência, 
pois, como Freud foi o primeiro a verificar, é na ausência do objeto que a 

representação dele é formada, a fonte 'de todo pensamento. E devo: acrescentar 
que a linguagem impõe limites sobre n6s, aqui, enquanto, nitidamente, 

"querendo significar" não significa simplesmente usar palavras, portar um 
conteúdo, mas indica a busca do paciente por transmitir uma comunicação nas 

formas mais elementares, isto é, uma esperança dirigida para o objeto, em que o 
objetivo está bem indeterminado. Talvez isto justifique a recomendação de Bion 

(1970) de que o analista deveria tentar alcançar um estado sem lem-  
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brança ou desejo, sem dl1vida a fim de nos permitir sermos permeados pelo 
estado do paciente tão plenamente quanto possível. O objetivo de se esforçar é 
trabalhar com O paciente em uma operação dupla: dar um continente a seu 
conteúdo e um conteúdo a seu continente, sempre tendo em mente, porém, a 
flexibilidade das fronteiras e a polivalência de significados, pelo menos na 
mente do analista.  
Porque a análise nasceu da experiência da neurose, ela assumiu o pensamento 
do desejo como seu ponto de partida. Hoje podemos afirmar que existem 
apenas desejos porque existem pensamentos, usando este termo em um sentido 
mais amplo que inclui as formas mais primitivas. É questionável que a atenção 
dedicada aos pensamentos, hoje, advém da intelectualização. Isso porque a 
originalidade da teoria psicanalítica, desde os primeiros escritos de Freud, é a 
conexão de pensamentos com impulsos. Pode-se até ir além e constatar que um 
impulso é uma forma incipiente de pensamento. Entre o impulso e o 
pensamento há toda uma série de cadeias intermediárias e diversificadas que 
Bion conceitualizou de um modo original. Porém não seria suficiente 
simplesmente concebê-las como relacionamentos hierárquicos. Impulsos, 
afetos, representações de coisas e palavras, todos se comunicam entre si e 
influenciam a estrutura um do outro. O inconsciente é formado do mesmo 
modo. Porém o espaço psíquico está contido em limites. As tensões ali 
permanecem toleráveis e os preenchimentos mais irracionais são sucessos do 
aparelho psíquico. Sonhar enquanto se preenche um desejo é uma realização do 
aparelho psíquico; não somente porque o sonho preenche o desejo, mas 
também porque o próprio sonho é um preenchimento do desejo de sonhar. Uma 
sessão analítica muitas vezes foi comparada a um sonho. Contudo, se esta 
comparação se justifica, é porque, tal como o sonho está contido em certos 
limites (a abolição dos pólos opostos de percepção e atividade matara), a sessão 
também está contida pelas condições das formalidades analíticas. É esta 
contenção que ajuda a manter o funcionamento específico dos vários elementos 
da realidade psíquica. Porem tudo isso procede para a análise clássica da 
neurose e está sujeito a uma revisão em .casos difíceis.  

PROBLEMAS ATUAIS DECORRENTES DO DESENVOLVIMENTO EM 

PARALELO DA TEORIA E DA PRÁTICA  

Funcionamento mental e o contexto analítico  

Três tendências podem ser distinguidas no desenvolvimento em paralelo da  
, teoria e prática psicanalíticas. Por motivos de espaço, posso aqui apresentar 
somente um esboço que, como todos os esboços, é apenas relativamente pre- '  
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ciso, de vez que a realidade, sendo mais complexa, ignora limites arbitrários, e 
correntes diferentes fluem uma para dentro da outra.  

1. Na primeira tendência, a teoria analítica fixava-se na realidade his-
tórica do paciente. Descobria o conflito, o inconsciente, as fixações etc. 
Deslocava-se para o estudo do ego e os mecanismos de defesa (Anna Freud, 
1936), ampliada com estudos psicanalíticos da psicologia do ego (Hartmann, 
1951). Na prática ela se mostra nos estudos da transferência (Lagache, 1952) e 
das resistências na aplicação de regras psicanalíticas estabelecidas empiri-
camente, sem introduzir inovações técnicas.  

2. Na segunda tendência o interesse se deslocava para relações objetais, 
compreendidas de modos muito diferentes, por exemplo, Balint (1950), 
Melanie Klein (1940, 1946), Fairbaim (1952), Bouvet (1956), Modell (1969), 
Spitz (1956, 1958) e Jacobson (1964). Em um movimento em paralelo, a idéia 
da neurose de transferência é gradativamente substituída pela noção do 
processo psicanalítico. Isto é visto como uma forma de organização, durante a 
análise, do desenvolvimento interno dos processos psíquicos do paciente ou 
como intercâmbios entre o paciente e o analista (Bouvet, 1954; Meltzer, 1967; 
Sauguet, 1969; Oiatkine & Simon, 1972; Sandler et aI.,1973).  

3. Na terceira tendência podemos precisar um movimento que se con-
centra no funcionamento mental do paciente (Bion ea escola psicossomática 
de Paris), enquanto, com respeito à prática clínica, perguntas são feitas sobre a 
função do contexto analítico (Winnicott, 1955; Little, 1958; Milner, 1968; 
Khan, 1962, 1969; Stone, 1961; Lewin, 1954; Bleger, 1967; Donnet, 1973; e 
Giovacchini, 1972a). Estas questões relacionâm-se com saber se o contexto 
(enquadre) analítico não é uma pré-condição para se definir o objeto analítico 
e a mudança que é o objetivo do uso específico do contexto analítico. O 
problema é tanto epistemol6gico como prático.  

Para esclarecer, podemos dizer que a situação analítica é a totalidade dos 
elementos que constituem o relacionamento analítico, em cujo cerne podemos, 
com o correr do tempo, observar um processo cujos n6s são apertados pela 
transferência e pela contratransferência, devido ao estabelecimento e aos 
limites do contexto analítico. (Esta definição completa aquela dada por Bleger, 
1967.)  

Sejamos mais concretos. Em uma análise clássica, o paciente, após as 
surpresas do começo, termina por assimilar todos os elementos de uma situa-
ção que permite o prosseguimento da análise (entrevistas regulares, duração 
fixa das sessões, as respectivas posições do divã e da poltrona, limitação da 
comunicação a um nível verbal, associação livre, o fim da sessão, interrupções 
regulares, modos de pagamento etc.). Absorvido na estranheza daquilo que 
está se passando dentro de si, ele esquece o contexto e logo permite o 
desenvolvimento da transferência a fim de prender essa estranheza a um ob-  
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jeto. Os elementos do contexto suprem um material para interpretação apenas quando existem 

modificações eventuais. Como verificaram Bleger (1967) e outros, o contexto constitui uma 

base, silenciosa e muda, uma constante que permite certo controle das variáveis do processo. 

É um não-self (Milner, 1952) que revela sua existência somente através de sua ausência. 

Poder-se-ia compará-lo ao corpo, silencioso na saúde, se uma melhor comparação não tivesse 

sido sugerida por Winnicott, isto é, a do meio ambiente facilitador.  

Nossa experiência foi enriquecida pela análise de pacientes que não podem usar o 

contexto como um meio ambiente facilitador. Não somente pelo fato de deixarem de fazer uso 

dele; é como se, em alguma parte neles eles deixassem intacto o desuso que dele fazem 

(Donnet, 1973). Portanto se é levado da análise do conteúdo à análise do continente, a uma 

análise do próprio contexto. Podem-se encontrar equivalentes em outros níveis. O "segurar" 

de Winnicott refere-se ao cuidado com o objeto externo, o "continente" de Bion, à realidade 

psíquica interna. Ainda há tempo de estudar as relações objetais, mesmo que a análise seja 

considerada uma "psicologia de dois corpos". Também há de se questionar sobre o espaço em 

que essas relações se desenvolvem, seus limites e suas interrupções ou pausas, como também 

o desenvolvimento temporal em que eles evoluem, com sua continuidade e descontinuidade. 

Podemos estabelecer duas situações. A primeira é aquela já mencionada, em que o contexto 

silencioso, embora ausente, fica esquecido. É a esse nível que a análise se realiza entre as 

pessoas e nos conflitos intrapsíquicos enter os processos (Rangell, 1969) e até permite uma 

análise das relações objetais parciais que estão contidas em um todo funcional, ao ponto em 

que a atmosfera da sessão se mantém fluida e os processos permanecem relativamente 

nítidos. Interpretações podem propiciar o luxo da sutileza. A interação das pessoas impele a 

relação com o contexto para o plano de fundo.  

A segunda situação é aquela em que o contexto torna sentida sua presença. O sentimento é de 
que está acontecendo algo que atua contra o contexto. É um sentimento que se pode encontrar 
no paciente, porém está acima  de tudo presente no analista. O último  sente o efeito da tensão 
que atua como uma pressão interna, que o faz ciente de ter de agir através e dentro do 
contexto analítico, como que para protegê-lo de uma ameaça. Essa tensão força-o a entrar em 
um mundo que ele pode apenas vislumbrar e que exige dele esforços de imaginação. Este é o 
caso em que a análise se desenvolve não entre pessoas, mas entre objetos. É como se as 
pessoas houvessem perdido sua realidade e cedido a um campo de objetos mal definido. A 
vivacidade de determinadas representações pode, de repente, assumir uma forma que emerge 
de uma confusão, porém nos limites da imaginação. Muitas vezes acontece que o analista tem 
impressões até mesmo precariamente defini-  
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das que assumem a forma nem de imagens nem de lembranças de fases anteriores da 

análise. Essas impressões parecem reproduzir determinadas trajetórias de impulso, 

mediante a expressão de um movimento interno no analista, suscitando sentimentos de 

envolvimento e desenvolvimento. Realiza-se um trabalho intensivo nesses movimentos, 

que eventualmente consegue transportá-los para a consciência do analista antes que este 

possa transformá-los, por uma mutação interna, em seqüências de palavras que serão 

usadas no momento exato da comunicação com o paciente por meio da verbalização.  

Quando O analista atinge uma espécie de ordem interna, freqüentemente antes da 

verbalização, o distúrbio afetivo se muda para um sentimento de satisfação por haver 

obtido uma explicação coerente, que desemprenha o papel de uma construção teórica (no 

sentido em que Freud usava a expressão em sua descrição das teorias sexuais infantis). No 

momento pouco interessa se essa teoria é verdadeira ou falsa - sempre haverá ocasião para 

corrigi-Ia posteriormente à luz de nova experiência. O que conta é o fato de ter tido êxito 

em vincular o incipiente e contê-lo dentro de uma forma. Tudo se realiza como se fosse o 

analista aquele capaz de atingir um estado análogo a uma representação alucinatória do 

desejo, como em uma criança ou um neur6tico. Freqüentemente se fala de um sentimento 

de onipotência que se segue à realização de um desejo alucinatório. Porém a onipotência 

começa antes disto. Está associada ao sucesso que consiste na transformação, mediante 

vinculação da incipiente em uma forma significativa, que pode ser usada como modelo para 

a decifração de uma situação que ainda advirá. Contudo, se cabe ao analista dedicar-se à 

tarefa da elaboração, por certo é porque o próprio paciente é capaz, somente, de atingir um 

grau mínimo de estrutura, insuficientemente obrigada a fazer-se razoável e compreensível; 

mas o bastante para mobilizar todos os padrões de pensamento do analista, desde os mais 

elementares aos mais complexos, e para dar efeito, embora provisoriamente, à simbolização 

que sempre é começada e jamais terminada.  

A descrição que acabei de fazer pode ser aplicada tanto a certos momentos críticos 

em uma análise clássica - quando os níveis mais profundos são alcançados - quanto a uma 

comparação mais ampla com a atmosfera geral da análise de casos difíceis, em contraste 

com aqueles da análise clássica. Porém é preciso lembrar que tal trabalho s6 é possível 

através da função do contexto analCtico e das garantias dadas por sua constância, que 

substitui a importância da presença do analista como pessoa. Isto é necessário a fim de 

manter o isolamento da situação analítica, a impossibilidade de descarga, a proximidade de 

contato que se restringe à esfera da psique, e a certeza de que os pensamentos maus não 

ultrapassarão as quatros paredes da sala de consulta. Assegura ainda que a linguagem usada 

como veículo para os pensamentos permanecerá metafórica; que a sessão alcançará um 

término; e que a mesma será seguida. de outra sessão e que sua verdade significativa, mais  
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verdadeira que a realidade, será dissipada assim que a porta fechar por trás do paciente. 

Assim, ao invés de dizer que o estabelecimento do contexto reproduz uma relação objetal, 

acho mais apropriado dizer que é isto que permite o nascimento e desenvolvimento de uma 

relação objeta!. Centralizei esta descrição, antes, no funcionamento mental, que na 

expressão dos impulsos e defesas que jazem em sua raiz, pois muito já se disse sobre eles, 

enquanto o funcionamento mental é ainda uma vasta área não mapeada dentro  

do contexto analítico.  

Quando a teoria das relações objetais estava no começo de seu desenvolvimento, tínhamos, 

em primeiro lugar, de descrever a interação do self com o objeto em termos de processos 

internos. Não se prestou atenção suficiente ao fato de que na expressão "relação objetal" a 

palavra "relação" era a mais importante. Isto quer dizer que nosso interesse deveria ter sido 

dirigido para aquilo que está entre estes termos, unido por ações, ou entre os efeitos das 

diferentes ações. Em outras palavras, o estudo das relações é antes () dos elos que o dos 

termos unidos por eles. É a natureza do elo que confere ao material seu caráter 

verdadeiramente psíquico, responsável pelo desenvolvimento intelectual. Esse trabalho foi 

adiado até que Bion examinou os elos entre processos internos e Winnicott estudou a 

interação entre o interno e o externo.  

Tomemos, primeiramente, o último caso. Sabemos apenas o que se passa dentro do paciente 

através do que ele nos conta, ao passo que nos falta conhecimento da fonte da comunicação e 

daquilo que está se desdobrando dentro destes dois limites. Mas podemos superar nossa 

ignorância daquele espaço interno observando o efeito que a comunicação exerce sobre n6s e 

o que se produz entre nossas impressões afetivas (na realidade, corporais) e nosso 

funcionamento mental. Naturalmente não podemos alegar que isto é o que está se verificando 

no paciente, porém apenas que o que nos acontece provê um análogo ou um homólogo. E 

deslocamos o conhecimento do que está acontecendo em nosso próprio espaço interno para o 

espaço entre ele e n6s. A comunicação do paciente - diferente -daquilo que ele vive e sente -

situa-se no espaço transicional entre ele e nós, do mesmo modo que nossa interpretação é 

"transportada" pela comunicação. Graças a Winnicott conhecemos a função do espaço 

transicional, do espaço potencial que une e separa mãe e filho, criador de uma nova categoria 

de objetos. Em minha opinião, a linguagem é a herdeira dos primeiros objetos transicionais.  

Antes aludi ao trabalho de simbolização e agora gostaria de explicar por que os 
processos internos do analista têm por seu objetivo a construção da simbolização. A noção 
de símbolo que aqui estou usando vai além do significado limitado que ele tem na 
psicanálise, mas acompanha muito de perto sua definição original. O símbolo é "um objeto 
cortado em dois constituindo um sinal de recognição quando aqueles que o portam podem 
reunir  
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tado infantil, mas que ainda tem um relacionamento homólogo com aquele 
estado, como a interpretação que elucida seu significado, mas que não teria 
efeito se o relacionamento de correspondência não existisse. Parece-me que a 
função essencial de todas estas variantes muito depreciadas da análise clássica 
s6 visam, variando-se a elasticidade do contexto analítico, à busca e 
preservação das condições mínimas para a simbolização. Todo artigo sobre a 
simbolização em estruturas psic6ticas e pré-psicóticas expressa a mesma coisa 
traduzida em termos diferentes. O paciente equipara mas não forma símbolos 
(a equação simb6lica de H. Segal, 1957). Concebe o outro pelo modelo de si 
pr6prio (a reduplicação projetiva de Marty et ai., 1963). Isso também lembra a 
descrição de Kohut (1971) das transferências de espelho. Para o paciente o 
analista não representa a mãe, ele ~ mesmo a mãe (Winnicott, 1955). A noção 
de "como se" falta (Little, 1958). Também poderíamos invocar a noção de uma 
"atuação-fora direta" (de M'Uzan, 1968). Pode-se concluir disso que se trata de 
uma questão da forma inerente do relacionamento duais. Por outro lado, não 
devemos esquecer o estresse colocado na falta de diferenciação entre o self e o 
objeto, no obscurecimento das fronteiras até o ponto de uma fusão narcísica. O 
paradoxo é que esta situação s6 raramente leva a um estado completamente 
ca6tico e informe, e que as figuras de dualidade emergem com muita rapidez 
do todo não-diferenciado. Pode-se acrescentar, aos relacionamentos duais que 
caracterizam os intercâmbios com o objeto, aquilo que chamarei de o 
relacionamento dual dentro do pr6prio self, e que se encontra na importância 
dos mecanismos de inversão dupla (voltar-se contra si próprio, e inversão para 
o oposto), que Freud diz que estavam presentes antes da repressão (Green, 
1967b). Assim, pode-se acoplar à idéia de um espelho nos intercâmbios com' o 
representante do objeto externo a idéia de um espelho interno do self para si 
pr6prio. Tudo isto parece mostrar que a capacidade de reflexão é um "dado" 
fundamental do humano. Por este meio pode-se explicar a necessidade. do 
objeto como uma imagem do "semelhante" (ver o artigo de Winnicott sobre "o 
papel de espelho da mãe" em Winnicott, 1971b). Na maior parte as estruturas 
simb6licas são provavelmente inatas. No entanto, agora sabemos, tanto pelo 
estudo da comunicação animal como pela pesquisa psicol6gica ou 
psicanalítica, que elas exigem a intervenção do objeto a fim de se deslocar do 
potencial para a realização e compreensão em determinado ponto no tempo.   

Sem contestar a verdade das descrições clínicas, agora precisamos veri-
ficar essa dualidade em seu contexto. A verbalização, apesar de desorganizada, 
introduz uma distância entre o self e o objeto. Mas já podemos supor que, 
desde a criação do que Winnicott chama de o objeto subjetivo esboça-se uma 
triangulação muito primitiva entre o self e o objeto. Se agora nos voltamos ao 
objeto que é a mãe, devemos admitir que uma terceira pessoa também está 
presente. Enquanto Winnicott nos diz que "não existe uma coisa como o  
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bebê", aludindo ao casal que o bebê forma junto com o carinho materno, sou 
tentado a acrescentar que não existe um casal tal formado pela mãe e o bebê, sem 
o pai. Pois a criança é a figura de união entre a mãe e o pai. Todo o problema 
nasce do fato de que, por uma preocupação com a realidade, até nas construções 
imaginativas mais ousadas, procuramos compreender o que se passa na mente só 
do paciente (isto é, com sua mãe) sem pensar no que se passa entre eles. Pois entre 
eles encontramos o pai que está sempre em alguma parte no inconsciente da mãe 
(Lacan, 1966), quer seja odiado quer banido. Verdade é que o pai está ausente 
desse relacionamento. Porém dizer que ele está ausente significa que nem está 
presente nem inexistente, mas sim que tem uma presença potencial. A ausência é 
uma situação intermediária. entre a presença (tanto quanto a intrusão) e a perda 
(tanto quanto a aniquilação). Os analistas tendem cada vez mais a pensar que 
quando verbalizam a experiência através .da comunicação não estão simplesmente 
elucidando a última, mas sim reintroduzindo a presença potencial do pai, não 
através de qualquer referência explícita a ele, mas através da mera introdução de 
um terceiro elemento na dualidade comunicativa.  

Quando empregamos a metáfora do espelho, que Freud foi o primeiro a 
usar, e que admito possa ser um espelho deformante, sempre esquecemos que a 
formação do casal da imagem e objeto depende da presença do terceiro objeto, 
isto é, o próprio espelho. De modo semelhante, quando falamos do 
relacionamento dual na análise, esquecemos o terceiro elemento, representado 
pelo contexto, que é o seu homólogo. Diz-se que o contexto representa o segurar e 
o carinho matemos. Porém o pr6prio "trabalho do espelho", tão óbvio na análise 
de casos difíceis, é negligenciado. Poder-se-ia dizer que a contraparte psíquica da 
atividade física do carinho materno é, exclusivamente, capaz, metaforicamente, de 
substituir a atividade física, reduzida ao silêncio pelo contexto. Só assim que a 
situação pode evoluir para a simbolização. O funcionamento psíquico do analista 
foi comparado com a atividade· de fantasia da rêverie da mãe (Bion, 1962) que 
inegavelmente é uma parte integrante do segurar e do carinho materno. 
Confrontado com a difusa descarga do paciente, que se espalha e invade o espaço, 
o analista responde usando sua capacidade de empatia, com um mecanismo de 
elaboração que pressupõe a inibição do objetivo do impulso em si pr6prio. O 
efeito da redução da inibição do objetivo no paciente evita essa retenção da 
experiência que é necessária à formação de traços mnêmicos, da qual a atividade 
de lembrar depende. Ainda mais que isso se deve ao fato de a descarga ser 
permeada com elementos destrutivos que se opõem à construção de elos, e cujos 
ataques são dirigidos aos processos de pensamento. Tudo acontece como se fosse 
o analista que estivesse se deslocando para o registro da experiência que não 
poderia se realizar. Da( segue-se a idéia de que esses pacientes se encontram mais 
intimamente envolvidos em conflitos atuais (Oiovacchini,  
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1972c, 1973). A resposta por meio da contratransferência é a que deveria se 
verificar por parte do objeto.  

Os impulsos buscam satisfação mediante o objeto, mas quando é impossível, 
devido à inibição do objetivo imposto pelo contexto, resta a via da elaboração e 
verbalização. O que é que provoca a omissão da elaboração no paciente, para que 
tenha ela de ser suprida pelo analista? Em um funcionamento psíquico normal 
cada um dos componentes usados pelo aparelho psíquico tem uma função 
específica e uma direção (do impulso à verbalização) que permitem a formação de 
correspondentes relacionamentos entre diferentes funções (por exemplo, entre a 
identidade da percepção e a identidade do pensamento). Todo funcionamento 
psíquico está baseado em uma série de conexões que relacionam um elemento ao 
outro. O exemplo mais simples é o relacionamento entre um sonho e um devaneio. 
Muitas conexões complicadas podem levar o indivíduo a comparar processos 
primários e secundários. Esses relacionamentos não são apenas de oposição, mas 
também de colaboração, conquanto, sendo de outra forma, jamais seríamos 
capazes de nos deslocar de um sistema para outro e traduzir, por exemplo, um 
conte6do manifesto para um conte6do latente. Porém sabemos que isto s6 é 
possível através de um trabalho intensivo. O trabalho on(rico reflete o trabalho da 
análise do sonho. Tudo isto encerra que essas conexões podem ser estabelecidas 
na base de uma distinção funcional: que o sonho seja considerado como um sonho, 
que o pensamento seja considerado como um pensamento etc. Contudo, .. ao 
mesmo tempo, um sonho é algo diferente de um simples sonho, um pensamento 
diferente de um simples pensamento etc. Novamente encontramos a natureza dua1 
da conexão-reunião e/ou separação. Isto é o que chamamos de as conexões 
internas da simbolização. Elas vinculam os diferentes elementos da mesma 
formação (em sonhos, fantasias, pensamentos etc.) e das formações, assegurando 
simultaneamente a continuidade e descontinuidade da vida psíquica. No trabalho 
analftico, isto implica, da parte do paciente, ele tomar o analista pelo que ele é, e 
ao mesmo tempo pelo que ele não é, como ele mesmo e não ele mesmo, porém 
capaz, ao mesmo tempo, de manter a distinção. Também implica, inversamente, 
que o analista pode ter a mesma atitude com relação ao paciente.  

Nas estruturas com as quais estamos lidando é muito dif(cil estabelecer as 
conexões internas da simbolização, porque os diferentes tipos são usados como 
"coisas" (Bion, 1962, 1963). Os sonhos, longe de constituírem um objeto da 
realidade psíquica vinculada ao corpo (Pontalis, 1974) e de limitar um espaço 
pessoal interno (Khan, 1972c), têm uma função evacuadora. As fantasias podem 
representar uma atividade compulsiva destinada a preencher um vazio 
(Winnicott, 1971) ou são consideradas fatos (Bion, 1963). Os afetos têm uma 
função representativa (Green, 1973) e as ações já não mais têm o poder de 
transformar a realidade. No melhor dos casos, servem para asse-  
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gurar uma [unção comunicativa, mas, com maior freqüência, aliviam a psi-. que 
de uma quantidade intolerável de estímulos. De fato, a totalidade do 
funcionamento psíquico está impregnada do modelo de ação que é a conse-
qüência da impossibilidade de reduzir a quantidade maciça de afetos, que não 
foram capazes de ser influenciados pela elaboração do pensamento ou s6 foram 
capazes de chegar a uma caricatura dela (Segal, 1972). Bion (1963) fez grandes 
progressos no estudo do funcionamento mental interno. O ponto de vista 
econômico é por demais importante aqui, conquanto não se o restrinja a 
conexões quantitativas mas se encerre o papel do objeto em sua capacidade de 
transformação. Também é a função do contexto tolerar extremas tensões e 
reduzi-las, através do aparelho mental do analista, a fim de chegar eventualmente 
àqueles objetos do pensamento capazes de ocupar o espaço potencial.  

o narcisismo e as relações objetais  

Somos agora confrontados com um terceiro modelo topográfico elaborado a 
partir do espaço analítico em termos do self e do objeto. Mas, ao passo que o 
objeto é pertinente à mais antiga tradição psicanalítica, o self, de origem re-
cente, permanece um conceito impreciso usado em sentidos muito diferentes 
(Hartmann, 1950; Jacobson, 1964; Winnicott, 1960a; Lichtenstein, 1965). O 
renas cimento do interesse no narcisismo, ap6s seu eclipse através do estudo das 
relações objetais, mostra o quão difícil é comprometer-se com um estudo 
profundo deste tipo sem sentir necessidade de um ponto de vista complementar. 
Daí partiu o conceito do self. No entanto, qualquer discussão séria da questão 
precisa incluir o problema do narcisismo primário. Sua completa refutação por 
Batint em favor do amor primário não impediu, mal grado argumentos 
aparentemente convincentes, que outros escritores defendessem sua autonomia 
(Grunberger, 1971; Kohut, 1971; Lichtenstein, 1964). Rosenfeld (1971b) ligou-
o ao instinto de morte, porém subordinou-o a relações objetais. A incerteza de 
nossas opiniões sobre o sujeito provavelmente se reporta a Freud que, havendo 
introduzido o narcisismo em sua teoria, rapidamente perdeu o interesse nele e se 
voltou para o instinto de morte, que sabemos ter provocado uma resistência 
entre alguns analistas. A escola kleiniana, que adotou o ponto de vista de Freud, 
me parece haver mantido a confusão, absorvendo o instinto de morte na 
agressividade que, no princípio, foi projetada sobre o objeto. Mesmo quando é 
um objeto interno, a agressividade está dirigi da centrifugamente.  

O retorno do narcisismo não está limitado a referências explícitas a ele.  
Uma tendência de permanente ampliação existe com relação à dessexualização 
do campo analítico, como se estivéssemos retomando sub-repticiamente  
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a uma concepção restrita da sexualidade. Por outro lado, vimos o desenvol-
vimento de idéias alusivas a um ego não-libidinal central (Fairbairn, 1952) ou a 
um estado de ser em que todas as qualidades instintuais são negadas (Winnicott 
e seus discípulos). Em minha opinião., temos aqui apenas uma questão de 
problemas concernentes a um narcisismo primário, como, no entanto, via 
Winnicott (1971b), sem ser exato quanto a este ponto. O fato é que esse 
narcisismo primário é o assunto de definições contradit6rias na obra de Freud. 
Às vezes ele quer dizer aquilo que permite a unificação de impulsos auto-
er6ticos, contribuindo para o sentimento de unidade individual, e, às vezes, 
quer dizer uma catexia original do ego não-diferenciado, com nenhuma 
referência à unidade. Os escritores se fiam ora em uma definição, ora na outra. 
Basear-me-ei na segunda. Diferentemente de Kohut, acho que, realmente, é a 
orientação das catexias que indica a natureza narcísica primitiva, enquanto a 
qualidade das catexias (o self grandioso, a transferência de espelho e a 
ideatização do objeto), que eventualmente abarca o objeto na forma de "objeto 
do self' , , é secundária, como resultado. Estes aspectos referem-se a um 
narcisismo "unificador" e não a um narcisismo primário, em seu sentido 
restrito.  

Lewin (1954) lembrou-nos de que na situação analítica o desejo de 
dormir, isto é, de preencher tanto quanto possível um estado de regressão 
narcísica, domina a cena, como acontece no derradeiro desejo nos sonhos. O 
narcisismo do sono e o narcisismo dos sonhos são distintos. É significativo que 
a tríade oral que Lewin descreve consiste em um· relacionamento duplo (por 
exemplo, comer-ser comido) e urna tendência para o zero (adormecer). 
Winnicott, obedecendo a sua descrição do falso self (que se pode.igualmente 
ver como um duplo conquanto trata da formação na periferia do self da criação 
de uma imagem do self concordante com o que a mãe deseja), chega à 
conclusão, em um notável artigo, de que o self real está silencioso e isolado em 
um estado de permanente falta de comunicação. Até o título de seu artigo é 
revelador: "Comunicar e não comunicar conduzindo ao estudo de determinados 
opostos" ("Communicating and noncommunicating leading to the study of 
certain opposites" (1963a). Aqui, novamente, parece que a construção de 
opostos está relacionada a um estado de não-comunicação. Para Winnicott, 
·essa falta de comunicação não é, de modo algum, patol6gica, de vez que se 
empenha em proteger aquilo que é mais essencial para o self, que jamais deve 
ser comunicado e que o analista deve aprender a respeitar. Contudo, parece que 
pelos fins de sua obra, Winnicott foi até mesmo além, ultrapassando o espaço 
protetor que abriga objetos subjetivos (ver seu adendo de 1971 ao artigo sobre 
objetos transicionais; Winnicott, 1974), formulando mais radicalmente esses 
problemas: de um modo' que reconhece o papel e a importância da vacuidade. 
Por exemplo, "A vacuidade é um pré-requisito para guardar" e "Pode-se dizer 
que apenas da inexistência pode co-  
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meçar a existência" (Winnicott, 1974). Tudo isso nos exorta a reconsiderar a  
. hipótese metapsicol6gica de Freud do narcisismo absoluto primário como uma 
tendência a se aproximar tanto quanto possível do grau zero de excitação, mais 
que como uma referência à unidade. A prática única também nos torna cada vez 
mais cientes disto, e do ponto de vista técnico um escritor como Bion - que, não 
obstante, é um kleiniano - recomenda ao analista atingir um estado sem 
lembrança ou desejo, um estado do desconhecível, mas, ainda, um ponto de 
partida para todo conhecimento (1970). Este conceito do narcisismo, embora 
sustentado por uma minoria de analistas, foi o objeto de um pensamento fértil, 
mas foi centralizado por todo um tempo, em seu aspecto positivo, que tem como 
modelo o estado de saciedade que acompanha a satisfação e favorece a quietude 
de sc::r restabelecido. Sua contraparte negativa encontrou muita resistência, no 
que concerne a formulações teóricas. Entretanto, a maioria dos escritores 
reconhece que as mais defensivas manobras dos pacientes com estados 
fronteiriços e psicoses são tentativas de lutar, não só contra os medos 
persecut6rios primitivos e a ameaça de aniquilamento associada, como também 
contra o confronto com a vacuidade que é, provavelmente, o mais intolerável dos 
estados, temidos pelos pacientes, e cujas cicatrizes deixam um estado de eterna 
insatisfação.  

Em minha experiência, recidivas, irrupções de agressividade e colapsos 
periódicos após um marcado progresso, tudo indica uma necessidade de manter 
uma relação com um objeto interno mau, a todo custo. Assim que o objeto mau 
perde seu poder, parece não haver outra solução senão fazê-la reaparecer, 
procedendo-se de modo a ressuscitá-la na forma de um outro objeto mau, que se 
parece com o primeiro como úm irmão e com o qual o paciente se identifica. É 
menos uma questão da indestrutibilidade do objeto mau ou do desejo de estar 
seguro de controlá-lo deste modo, do que uma questão do medo de que seu 
desaparecimento deixará o paciente confrontado pelos horrores do vazio, sem 
qualquer possibilidade alguma vez de ser capaz de prover uma substituição na 
forma de um objeto bom, muito embora este último fosse disponível. O objeto é 
mau, mas é bom que exista, muito embora não exista como um objeto bom. O 
ciclo da destruição e reaparecimento lembra a hidra com suas múltiplas cabeças e 
parece repetir o modelo de uma teoria (no sentido em que o termo era usado 
anteriormente) da construção do objeto que, como Freud dizia, era cognoscável no 
ódio. Contudo esta repetição compulsiva é devida ao fato de que aqui a vacuidade 
s6 pode ser catexizada negativamente. O abandono do objeto não leva à catexia de 
um espaço pessoal mas a uma aspiração atormentadora à nulidade que arrasta o 
paciente a um buraco sem fundo e, eventualmente, a alucinações negativas de si 
pr6prio. Esta tendência para a nulidade é bem mais que a agressividade que é 
apenas uma de suas conseqüências. É a significação real do instinto de morte. A 
deficiência materna ajuda, mas o cria? Pode-se desejar saber por que  
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precisamos de tanto cuidado para evitar seu aparecimento. Porquanto alguma 
coisa não tenha sido fornecida pelo objeto, não há outra escolha senão esse vôo 
para a nulidade. É como se fosse uma questão de achar o estado de paz e quietude 
que acompanha a satisfação mediante seu oposto, a inexistência de toda esperança 
de satisfação. E aí que encontramos li solução do desespero, quando a luta foi 
abandonada. Mesmo aqueles escritores que enfatizam em grande escala o dom(nio 
da agressividade foram forçados a reconhecer sua existência (Stone, 1971). 
Encontramos traços dela no núcleo psicótico (psicose em branco) como naquilo 
que recentemente foi chamado de o "self em branco" (Giovacchini, 1972b).  

Assim precisamos juntar os dois efeitos no narcisismo primário, isto é, o 
efeito positivo que se segue à regressão ap6s a satisfação e o efeito negativo que 
constrói um quietismo parecido com a morte a partir da vacuidade e da nulidade.  

Em outra parte desenvolvi uma teoria do narcisismo primário (Green, 
1967b) como uma estrutura e não simplesmente como um estado que, lado a lado 
com todo o aspecto positivo das relações objetais (no sentido visível, audível), 
sejam boas ou más, cede ao aspecto negativo (no sentido invisível, silencioso). 
Este aspecto negativo é formado pela introjeção que se realiza ao mesmo tempo 
em que o cuidado materno forma a relação objetal. Esta é a relação ao quadro 
estrutural daquele cuidado mediante a alucinação negativa da mãe durante sua 
ausência. Isso é o anverso daquilo de que a realização alucinat6ria do desejo 
constitui um lado. O espaço que é assim delimitado, lado a lado com o das 
relações objetais, é um espaço neutro capaz de ser suprido parcialmente pelo 
espaço das relações objetais, porém diferente dele. Constitui a base da 
identificação quando os relacionamentos favorecem a continuidade do sentimento 
de existência (formando o espaço secreto pessoal). Por outro lado, pode-se 
esvaziar mediante as aspirações a uma inexistência, através da expressão 'de um 
ideal, uma auto-suficiência que é progressivamente reduzida na direção da auto-
aniquilação (Green, 1967b, 1969a). Não se precisa formular as coisas 
simplesmente em termos de espaço. Uma descatexia radical também afeta o 
tempo através de uma capacidade frenética de interromper à experiência (bem 
além da repressão) e de criar "tempos estagnados" em que nenhuma simbolização 
pode se verificar (ver a "preclusão" de Lacan, 1966).  

A aplicação"Clínica desta teoria pode ser examinada no curso da análise e é 
isto que estimula, mais que tudo, a imaginação do analista, e ao passo que um 
excesso de projeções muitas vezes tem efeitos de choque. Contudo, mesmo na 
mais clássica análise, alguma coisa dela permanece. Isto nos leva a reconsiderar a 
questão do silêncio no tratamento. Não basta dizer que, lado a lado com suas 
comunicações, o paciente preserva dentro de si uma zona silenciosa. E preciso 
acrescentar que a análise se desenvolve como se o pa-  
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ciente houvesse delegado essa função silenciosa ao silêncio do analista. Assim a 
análise evolui entre os duplos de comunicação e o zero do silêncio. No entanto, o 
silêncio, como sabemos, pode ser experimentado em determinadas situações 
fronteiriças (situatians limites) como o silêncio da morte. Isto nos confronta com 
uma escolha técnica difícil. Em um extremo está a técnica proposta por Balint, que 
tenta organizar a experiência tão aos poucos quanto possível, para permitir-lhe 
desenvolver-se sob a proteção benevolente do analista e de seu ouvido atento, a 
fim de motivar o "novo começo". No outro extremo está a técnica kleiniana, cujo 
objetivo é, pelo contrário, organizar a experiência tanto quanto possível através da 
verbalização interpretatiV3. Porém não haverá uma contradição em sustentar que 
relações objetais na parte psic6tica da personalidade se submeteram a uma 
formação prematura e na resposta à mesma com interpretações que se acham sob o 
risco de reproduzir essa mesma prematuridade? Não existirá o perigo de preencher 
em excesso o espaço psíquico, quando se deveria estar ajudando a formar a catexia 
positiva do espaço vazio? O que é que se estrutura desse modo? O esqueleto da 
experiência, ou sua carne que o paciente necessita para viver? Com estas reservas 
devo reconhecer a dificuldade dos casos cujo tratamento os kleinianos 
empreendem e que merecem nosso respeito. Entre os dois extremos está a técnica 
de Winnicott, que dá ao contexto seu lugar apropriado e recomenda a aceitação 
desses estados informes e da atitude não intrusiva. Mediante a verbalização ele 
suplementa a falta de cuidado materno a funde motivar a emergência de um 
relacionamento com o ego e com o objeto, até alcançar o momento em que o 
analista pode se tornar um objeto transicional e o espaço analítico uma área 
potencial de folguedo e campo de ilusão. Se acaso me sinto em harmonia com a 
técnica de Winnicott e a ela aspiro sem ser capaz de dominá-la, é porque, apesar 
do risco de fomentar uma dependência, parece-me ser a única que dá à noção de 
ausência seu legítimo lugar. O dilema que coloca em oposição a presença intrusiva 
- que leva ao delírio (délire) _ e a vacuidade do narcisismo negativo que leva à 
morte psíquica é modificado com a transformação do delírio em jogo e da morte 
em ausência, através da criação do playground do espaço.potencial. Isto exige que 
se leve em consideração a noção de distância (Bouvet, 1958). Ausência é uma 
presença potencial, uma condição para a possibilidade não s6 de objetos 
transicionais mas também de objetos potenciais necessários à formação do 
pensamento (ver o "não-seio" de Bion, 1963, 1970). Estes objetos não são nem 
objetos presentes nem tangíveis, mas objetos de relacionamentos. Talvez a análise 
só vise à capacidade do paciente de estar sozinho (Da presença do analista), porém 
em uma solidão povoada de entretenimento (Winnicott, 1958). Somos por demais 
rígidos ou por demais idealistas ao pensar que é uma questão de transformar 
processos primários em secundários. Seria mais exato dizer que é uma questão de 
iniciar um entretenimento entre processos primários e se-  
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cundários por meio de processos que proponho chamar de terciários (Green, 
1972) e que não têm uma existência diferente daquela dos processos de rela-
cionamento.  

OBSER V AÇÕES CONCLUSIVAS  

Concluir não significa encerrar a obra, mas abrir a discussão e deixar o solo para 
outros. A solução para a crise em que se encontra a psicanálise não está 
unicamente dentro da análise. Porém a análise tem nas mãos algumas cartas com 
as quais seu destino será jogado. Seu futuro dependerá do modo que ela encontre 
para preservar sua herança freudiana enquanto integrando suas posteriores 
aquisições. Para Freud não havia conhecimento prévio. Sem dúvida foi necessário 
seu gênio criativo para inventar a psicanálise. A obra de Freud tornou-se a base de 
nosso conhecimento. Porém um analista não pode praticara psicanálise e mantê-la 
viva aplicando o conhecimento. Ele tem de procurar ser criativo até os limites de 
sua capacidade. Talvez seja. isso que fez com que alguns de n6s ampliássemos os 
limites do analisável. E notável que a tentativa de analisar esses estados resultou 
em um tal florescimento de teorias imaginativas - até demais para alguns, isto é, 
teorias demais e demasiada imaginação. Todas essas teorias empenham-se em 
construir pré-histórias em que sequer existe qualquer evidência de uma hist6ria. 
Sobretudo, isto nos mostra que não podemos dispensar uma origem mítica, como 
uma criancinha deve construir teorias, até mesmo romances, sobre seu nascimento 
e sua tenra infância. Sem dúvida nosso papel não é imaginar, mas explicar e 
transformar. Todavia, Freud teve coragem de escrever USem a especulação e 
teorização metapsicol6gicas - eu quase diria 'fantasia' - não daremos um novo 
passo à frente" (1937c, p. 225).1 Não podemos admitir que nossas teorias são 
fantasias. A melhor solução seria admitir que elas não são a expressão da verdade 
científica, mas uma aproxim&ião dela, seu análogo. Então não existe prejuízo na 
construção de um mito de origens, conquanto sabemos que pode ser apenas um 
mito.  

Nos últimos vinte anos a teoria psicanalítica viu o considerável desen-
volvimento do ponto de vista genético (ver a discussão em Lebovici & Soulé, 
1970). Sem embarcar em uma crítica de nossos conceitos psicanalíticos do 
desenvolvimento, muitos dos quais me parecem adotar uma noção do tempo não-
psicanalítica, tenho a impressão de que o tempo veio para se prestar mais atenção 
a problemas de comunicação, sem limitá-la à comunica-  

I Freud usa o termo "a Bruxa (di~ Ht!X~) Metapsicologia" •••  
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