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INTRODUÇÃO  

 

A psicanálise originou-se como um procedimento terapêutico e, na atualidade, subsiste 

principalmente com esta finalidade. Por isto, pode surpreender a proporção relativamente 

pequena de literatura psicanalítica referente aos mecanismos pelos quais se produzem seus 

efeitos terapêuticos. Durante os últimos trinta ou quarenta anos, acumulou-se grande 

quantidade de dados que esclarecem o conhecimento da natureza e dinamismos da mente 

humana, progrediu-se perceptivelmente na tarefa de classificar e incluir tais dados em um 

corpo de hipóteses generalizadas ou de leis científicas. Entretanto surgiram muitas dúvidas na 

aplicação destes achados no processo terapêutico. Acredito que esta dúvida é a responsável 

pelo fato de que tantas discussões sobre detalhes práticos de técnica analítica pareçam 

conduzir a resultados sem concordância e a um final inconcludente. Como podemos esperar 

um acordo sobre o debatido problema se se deve ou não fazer uma “interpretação profunda” e 

quando deve efetuar-se, se não temos uma idéia concreta do que queremos dizer com 

“interpretação profunda”, nem temos formulado exatamente o conceito de “interpretação”, 

nem sabemos com precisão o efeito que esta exerce sobre nossos pacientes. Creio que 

ganharíamos muito com uma compreensão mais clara de problemas como este. Se 

pudéssemos chegar a um conhecimento mais detalhado da dinâmica do processo terapêutico, 

estaríamos menos propensos a esse sentimento ocasional de completa desorientação, do qual 

poucos analistas têm a ventura de se verem livres. O próprio movimento analítico estaria 

menos exposto às propostas de introduzir modificações no procedimento técnico ordinário, 

visto que estas obtêm grande parte de seu poder, tanto da incerteza reinante como da natureza 

exata da terapia analítica.  

 

O presente trabalho é uma tentativa de sondar o problema e, ainda que mostre conclusões 

muito duvidosas e que não possam ser sustentadas, ficarei satisfeito se conseguir chamar a 
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atenção sobre a urgência deste problema. Entretanto, desejo esclarecer que o que se segue ao é 

uma discussão prática sobre técnica psicanalítica, sendo seu valor imediato puramente teórico. 

Como matéria prima, tomei os diversos procedimentos que (apesar de divergências 

individuais consideráveis) são considerados como dentro dos limites da psicanálise 

“ortodoxa”, e os variados efeitos que, segundo a observação, tendem a causar a aplicação de 

tais procedimentos. Assentei uma hipótese que procura explicar, mais ou menos 

coerentemente, porque estes processos provocam aqueles efeitos e intento provar que, se 

minha hipótese é válida sobre a ação terapêutica da psicanálise, dela se tiram deduções que 

podem ser úteis para julgar a eficácia provável de qualquer tipo particular de procedimento.  

 

LIGEIRO RETROSPECTO 

Objetar-se-á, sem dúvida, que exagerei a novidade de meu tópico. “Afinal”, dirão, “nós temos 

uma compreensão bastante dos princípios fundamentais que regem a ação terapêutica da 

análise”. Concordo plenamente e me proponho começar o que tenho para dizer, com um 

resumo tão breve quanto possível, dos pontos de vista consagrados  sobre o tema. Com este 

objetivo devo retroceder ao período de 1912 a 1917, durante o qual Freud nos deu a maior 

parte do que escreveu diretamente sobre o aspecto terapêutico da psicanálise, especialmente a 

série de trabalhos sobre técnica
2
 e os capítulos XXVII e XXVIII das Conferências 

Introdutórias à Psicanálise. 

 

ANÁLISE DA RESISTÊNCIA 

Este período caracterizou-se pela aplicação sistemática do método conhecido como “análise 

da resistência”. O método em apreço não era de nenhuma maneira, novo nessa época e se 

baseava em idéias implícitas há muito tempo na teoria analítica, particularmente em uma das 

mais primitivas opiniões de Freud sobre a função dos sintomas neuróticos. De acordo com 

esta opinião (derivada na essência dos estudos sobre a histeria), a função do sintoma neurótico 

era defender a personalidade do paciente contra uma tendência inconsciente de pensamentos 

que lhe eram inaceitáveis, ao mesmo tempo em que gratificava esta tendência até certo ponto. 

Parecia deduzir-se que, se o analista investigasse e descobrisse a tendência inconsciente e 

levasse o paciente a ter consciência dela, cessaria a “raison d’être” do sintoma, devendo este 

desaparecer automaticamente. No entanto, surgiram as dificuldades. Em primeiro lugar, 

descobriu-se que uma parte da mente do enfermo levantava obstáculos ao processo, oferecia 
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resistência ao analista quando este procurava descobrir a tendência inconsciente.  Era fácil 

inferir que se tratava da mesma região da psique do paciente que havia repudiado 

originariamente a tendência inconsciente, determinando a criação do sintoma. Mas, em 

segundo lugar, sucedia a miúdo que o sintoma persistia, ainda que este obstáculo parecesse 

haver sido superado, logrando o analista deduzir ou adivinhar a natureza da tendência 

inconsciente e levando o paciente a ficar, em aparência, perfeitamente ciente da mesma. A 

compreensão destas dificuldades conduziu a importantes resultados teóricos e práticos. 

Teoricamente ficou evidente que um enfermo podia chegar a ter consciência de uma tendência 

inconsciente em dois sentidos. Podia dar-se conta dela, por intermédio do analista, de uma 

maneira intelectual, sem ter “realmente” consciência da mesma. Freud ideou uma espécie de 

alegoria gráfica para tornar mais inteligível este estado de coisas. Imaginou a mente como 

uma espécie de mapa. A tendência primitiva censurável era colocada em uma zona deste 

mapa e, em outra, a informação recentemente obtida sobre aquela e comunicada pelo analista 

ao paciente. A tend6encia inconsciente tornar-se-ia “realmente” consciente somente quando 

fosse possível “conectar” estas duas impressões.  

 

Uma força, no interior do enfermo, impedia que isto sucedesse. Tratava-se, evidentemente, da 

mesma “resistência” que se tinha oposto às tentativas do analista de investigar a tendência 

inconsciente e que havia contribuído à primitiva produção do sintoma. A eliminação 

preliminar desta resistência era condição essencial para que o paciente chegasse a ter 

“realmente” consciência da tendência inconsciente.  Era neste momento que surgia a lição 

prática: nossa principal tarefa como analista não consistia tanto em investigar a tendência 

inconsciente censurável, quanto em liberar o enfermo de sua resistência para com ela. 

 

Como empreender a tarefa de destruir a resistência? Novamente, mediante o mesmo processo 

de investigação e explicação já aplicado à tendência inconsciente. Desta vez não encontramos 

as mesmas dificuldades que antes, dado que as forças que estão mantendo a repressão, embora 

sejam até certo ponto inconscientes, não pertencem ao inconsciente no sentido sistemático. 

São uma parte do ego do paciente, que está cooperando conosco, sendo, por esta razão, mais 

acessíveis. Apesar disto, o estado de equilíbrio não será desorganizado, nem se logrará induzir 

o Ego a realizar o trabalho de reajuste que se lhe solicita, a menos que possamos mobilizar 

para o nosso lado, mediante o processo analítico, alguma força nova.  
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Com quais forças podemos contar? Primeiro, com o desejo de cura do paciente, que o impeliu 

à análise. Além disso, várias considerações intelectuais que podemos lhe apresentar: leva-lo à 

compreensão da estrutura de seu sintoma e dos motivos de sua repulsa à tendência censurável; 

assinalar o fato de que estes motivos já não são válidos por serem anacrônicos, que eles 

podiam ter sua razão de ser quando o paciente era uma criança, mas não agora, na atualidade. 

Finalmente, insistir que a solução primitiva da dificuldade só lhe havia conduzido à 

enfermidade, enquanto que a nova que lhe propomos oferece perspectivas de cura. Razões 

como estas podem ter importância para induzir o paciente a abandonar suas resistências, 

entretanto, o fator decisivo é inteiramente diferente. Não preciso dizer que este fator é a 

transferência. Neste ponto, devemos recordar, rapidamente, as idéias principais sustentadas 

por Freud sobre este tópico, durante o período que estamos tratando. 

 

TRANSFERÊNCIA 

Quero advertir, desde logo, que apesar de Freud haver chamado a atenção para o fato de que a 

transferência se manifestava sob dois aspectos, tanto negativa como positivamente, conheceu-

se ou falou-se muito menos sobre a transferência negativa que sobre a positiva. Isto 

corresponde à circunstância de que o interesse pelos impulsos agressivos e destrutivos em 

geral é um progresso comparativamente recente. A transferência era considerada 

predominantemente como um fenômeno da libido. Insinuava-se que em todas as pessoas 

existia certo número de impulsos libidinais insatisfeitos, e que toda vez que um novo 

indivíduo aparecia em cena, estes impulsos estavam prontos para unir-se a ele. A transferência 

era assim explicada como um fenômeno universal. Nos neuróticos, devido a uma exagerada 

quantidade de libido livre, a propensão à transferência deverá ser maior e as circunstâncias 

peculiares da situação analítica as incrementarão ainda mais. Estes sentimentos amorosos do 

paciente para o analista eram, evidentemente, os que alimentavam a força extra necessária 

para induzir o seu Ego a abandonar as resistências, anular as repressões e adotar uma nova 

solução para seus antigos problemas. Este instrumento, sem o qual não se poderiam obter 

nenhum resultado terapêutico, não era desconhecido. Tratava-se, realmente, do conhecido 

poder da sugestão, que havia sido abandonado ostensivamente havia muito tempo. Entretanto, 

agora era empregado num sentido muito diferente; em verdade, numa direção contrária. Na 

época pré-analítica tratava de incrementar o grau de repressão; no momento presente era 

empregado para vencer a resistência do Ego, ou seja, para permitir a eliminação da repressão.  
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Porém a situação foi se complicando cada vez mais, à medida que surgiam novos fatos sobre a 

transferência. Em primeiro lugar, os sentimentos transferidos resultavam ser de várias classes; 

além dos amorosos existiam os hostis, e estes últimos estavam muito longe de cooperar com 

os esforços do analista. Afora a transferência hostil, os sentimentos libidinais pertenciam a 

dois grupos: sentimentos amistosos e afetuosos capazes de chegar a ser conscientes, e os 

puramente eróticos, que habitualmente deviam permanecer inconscientes. Quando estes 

últimos se tornavam demasiado poderosos, incitavam as forças repressivas do Ego, 

incrementando-lhes assim suas resistências em lugar de diminuí-las e produzindo uma 

situação que não era fácil de diferenciar de uma transferência negativa. Além disto, surgiu 

íntegra a questão da falta de durabilidade de todos os tratamentos sugestivos. Não ameaçaria a 

transferência deixar o paciente numa submissão interminável ao analista? 

 

Todas estas dificuldades foram superadas quando se descobriu que a própria transferência 

podia se analisada. Verificou-se logo que sua análise constituía a parte mais importante de 

todo o tratamento. Foi possível levar à consciência suas raízes no inconsciente reprimido da 

mesma forma que tornar consciente qualquer material reprimido: induzindo o Ego a 

abandonar suas resistências; e não havia nada de contraditório no fato de que a força usada 

para resolver a transferência fosse a própria transferência. Uma vez que tinha sido tornada 

consciente, desapareciam suas características fixas, não manejáveis e infantis. O que subsistia 

era como outra relação humana “real” qualquer. A necessidade de analisar constantemente a 

transferência tornou-se mais evidente como conseqüência de outra descoberta. Verificou-se 

que, à medida que o trabalho prosseguia, a transferência tendia a invadir, por assim dizer, toda 

a análise. Cada vez mais a libido do paciente era concentrada na sua relação com o analista, as 

catéxis foram se retirando dos sintomas primitivos do enfermo e surgiu, em substituição, uma 

neurose artificial, a que Freud denominou “neurose de transfer6encia”. Os conflitos originais, 

que haviam conduzido à aparição da neurose, começaram a ser revividos na relação com o 

analista. Este fato inesperado está longe de ser a desgraça que poderia parecer à primeira 

vista. 

 

Na realidade nos proporciona nossa grande oportunidade. Em vez de termos que tratar, da 

melhor maneira possível, com conflitos de um passado remoto, relacionados com 

circunstâncias mortas e personagens mumificados, cujos resultados já estão determinados, 

encontramo-nos envolvidos numa situação atual e imediata, na qual o paciente e nós temos os 

principais papéis, e cujo desenvolvimento está, até certo ponto, sob nosso controle. Se neste 



 6 

conflito transferencial reavivado, induzimos o paciente a buscar uma nova solução em lugar 

da antiga, solução em que o primitivo e inaplicável método de repressão é substituído por uma 

conduta mais de acordo com a realidade, o enfermo não recairá em sua antiga neurose, nem 

mesmo logo após deixar a análise. A solução do conflito transferencial implica 

simultaneamente a do conflito infantil, dado que aquele não é mais uma reedição deste. Freud, 

em suas “Conferências de Introdução à Psicanálise”, disse que “a mudança é possível pelas 

alterações que ocorrem no Ego como conseqüência das sugestões do analista. O Ego se torna 

mais amplo às expensas do inconsciente devido ao trabalho de interpretação que leva o 

material inconsciente à consciência através da educação se reconcilia com a libido e está 

disposto a outorgar-lhe certo grau de satisfação, diminuindo seu horror ante as solicitações da 

libido pela nova capacidade que adquire de descarregar certa quantidade dela mediante 

sublimação. Quanto mais perto desta descrição ideal se desenvolva o curso do tratamento, 

tanto maior será o êxito da terapia psicanalítica”. 
3
  Cito estas palavras de Freud para 

esclarecer que, no tempo em que as escreveu, ele sustentava que o fator essencial da ação 

terapêutica da psicanálise era a sugestão exercida pelo analista, que atuava sobre o Ego do 

paciente de tal maneira que lhe permitia ser mais tolerante com suas exigências libidinais.  

 

O SUPEREGO 

Nos anos que transcorreram desde que escreveu estas palavras, Freud produziu muito pouco 

em relação direta com o tema, e esta escassa produção permite mostrar que não alterou suas 

opiniões sobre os princípios fundamentais versados. Nas conferências adicionais publicadas 

no ano passado (1933) ele declarou explicitamente que não tinha nada a agregar às discussões 

teóricas sobre terapia, apresentadas nas conferências originais, quinze anos antes
4
. Ao mesmo 

tempo, produziu-se um desenvolvimento considerável em suas opiniões teóricas, 

especialmente na região da psicologia do Ego. Em particular, formulou o conceito de 

superego. A re-exposição em termos de superego, dos princípios terapêuticos que ele havia 

assentado no período da análise da resistência, pode não envolver muitas mudanças. É 

razoável esperar que esta informação acerca do superego, será de especial interesse, do nosso 

ponto de vista e em dois sentidos. 

 

Primeiro, deve parecer altamente provável à primeira vista, que o superego desempenha um 

papel importante, direta ou indiretamente, na produção e manutenção das repressões e 
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resistências, cuja demolição tem sido a principal finalidade da análise. Isto se confirma se 

examinarmos a classificação dos diferentes tipos de resistências feita por Freud em 

“Hemmung Symptom und Angst” (1926) 
5
. Das cinco variedades de resistência ali 

mencionadas, somente uma se atribui à intervenção direta do superego; mas, duas das 

resistências oriundas do Ego – a resistência da repressão e a resistência da transferência -, 

embora na realidade originárias do Ego, se estabelecem, regra geral, por temor ao superego. 

Portanto, parece bastante provável que quando Freud escreveu as palavras que acabo de citar, 

de que “mudança favorável no paciente” se faz possível pelas alterações do Ego, devia estar 

pensando, pelo menos em parte, naquela porção do Ego que posteriormente separou em 

superego.   

 

Afora isto, em outro dos mais recentes trabalhos de Freud Psicologia das Massas (1921), 

existem passagens que sugerem um ponto de vista diferente que o analista pode influir 

amplamente sobre o enfermo através do superego deste. Estas passagens se encontram no 

curso de suas discussões acerca da natureza da hipnose e da sugestão
6
. Repele a opinião de 

Bernheim de que todos os fenômenos hipnóticos são atribuídos ao fator sugestão, e adota a 

teoria alternativa de que a sugestão é uma manifestação parcial do estado de hipnose. Este, 

ademais se assemelha ao estado de enamoramento de certa forma.  

 

Para o hipnotizador, como para o objeto amado, existe “a mesma submissão humilde, a 

mesma complacência e idêntica falta de crítica”; particularmente, não pode haver dúvidas de 

que tanto o hipnotizador como o objeto amado “se situaram no lugar do ideal do Eu do 

sujeito”. Sendo a sugestão uma forma especial de hipnose e uma vez que o analista induz suas 

mudanças na atitude do paciente por meio da sugestão, parece deduzir-se que o analista deve 

sua eficiência, em certos aspectos, ao fato de haver-se colocado no lugar do superego do 

enfermo. Existem assim dois cursos convergentes de argumento que consideram o superego 

do paciente como ocupando uma posição-chave na chave na terapia analítica; que é uma parte 

da mente na qual uma alteração favorável teria probabilidade de conduzir a uma melhoria 

geral e, que é uma parte da mente especialmente exposta à influência do analista.  
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Quase imediatamente depois que o superego faz seu dèbut
7
, estas idéias plausíveis foram 

continuadas. Ernest Jones, por exemplo, as desenvolveu em seu trabalho sobre “A Natureza 

da Auto-sugestão” 
8
. Pouco tempo depois, Alexander

9
 emitiu sua teoria de que finalidade 

principal de toda terapia psicanalítica deve ser a demolição do superego e a arrogação de suas 

funções pelo Ego. De acordo com esta explicação, o tratamento compreende duas fases: Na 

primeira, as funções do superego do paciente são postas nas mãos do analista e, na segunda 

fase, passam novamente ao enfermo, mas desta vez exercidas pelo seu Ego. Segundo esta 

opinião de Alexander, o superego (embora ele limite explicitamente o uso desta palavra às 

partes inconscientes do Ideal do Eu), é uma porção do aparelho mental essencialmente 

primitiva, anacrônica e afastada da realidade, incapaz de adaptar-se, e que opera 

automaticamente com a uniformidade monótona de um reflexo. Qualquer função útil que 

desempenhe pode ser executada pelo Ego, por conseguinte, nada pode fazer com ele senão 

eliminá-lo. Este ataque total ao superego parece ser de validez discutível. É provável que sua 

abolição, embora fosse uma política prática, implique a perda de grande número de atividades 

mentais altamente desejáveis. Mas a idéia de que o analista assume temporariamente as 

funções do superego do paciente durante o tratamento, e que ao fazê-lo consegue modifica-lo 

em algum sentido, concorda com as observações por mim já formuladas.     

 

De idêntica maneira se expressa Radó em algumas passagens do seu trabalho O Princípio 

Econômico na Técnica Psicanalítica
10

. Desgraçadamente, a segunda parte deste trabalho, que 

ia tratar sobre psicanálise, nunca foi publicada; mas a primeira, a respeito do hipnotismo e da 

catarse
11

, é de muito interesse. Inclui uma teoria de que o sujeito hipnotizado inclui o 

hipnotizador como o que Radó chama um “superego parasita”, o qual retira a energia e 

assume as funções do superego original do sujeito. Um traço característico da situação 

apresentada por Radó, é constituído pela natureza instável e temporária de toda esta 

disposição. Por exemplo, se o hipnotizador dá uma ordem em exagerada oposição com o 

superego original do paciente, o parasito é rapidamente expulso; e, de qualquer maneira, 

quando finaliza o estado de hipnose também termina a influência do superego parasito, 

retomando o superego primitivo as suas funções. Por discutíveis que possam ser os detalhes 
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8
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9
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XII, 1926. 
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desta descrição de Radó, ela não só repisa novamente a idéia de superego como ponto de 

apoio de psicoterapia, como também chama a atenção sobre a diferença importante que existe 

entre os efeitos da hipnose e da análise, no que se refere à durabilidade. A primeira atua 

essencialmente de um modo temporário, e a teoria de Radó do superego parasita que em 

realidade não substitui o original, mas que simplesmente o põe fora de ação, apresenta um 

bom quadro de seu funcionamento aparente.  A análise, pelo contrário, desde que busca influir 

o superego do paciente, aspira efeitos de maior alcance e permanência, principalmente uma 

mudança integral na natureza do superego do paciente
12

.  

 

Alguns desenvolvimentos mais recentes na teoria psicanalítica apresentam uma insinuação, 

segundo me parece, dos caminhos pelos quais talvez se possa alcançar uma compreensão mais 

clara da questão.  

 

INTROJEÇÃO E PROJEÇÃO 

Este último desenvolvimento da teoria ocupou-se muito dos impulsos destrutivos, colocando-

os, pela primeira vez, no plano de maior interesse, ao mesmo tempo, concentrou a atenção 

sobre os problemas correlativos da culpa e da angústia. Ocupou meu pensamento as idéias, 

recentemente expostas por Melanie Klein, acerca da formação do superego e da importância 

que ela atribui ao processo de introjeção e projeção no desenvolvimento da personalidade. De 

maneira sumamente esquemática, exporei novamente seus pontos de vista
13

. Ela sustenta que 

o indivíduo está perpetuamente introjetando e projetando os objetos dos impulsos do seu Id, e 

que o caráter dos objetos introjetados depende da índole de tais impulsos enviados para os 

objetos externos. Por exemplo, durante o período do desenvolvimento libidinal de uma 

criança, a que estiver sob o domínio de sentimento de agressão oral, seus sentimentos 

dirigidos para o objeto externo serão agressivo-orais; ou sem seguida introjetará o objeto, e 

                                                 
12

 Esta hipótese parece implicar uma contradição com algumas declarações autorizadas, segundo as quais a 

estruturação do superego se leva a cabo finalmente numa idade muito cedo. Assim, Freud parece sustentar em 

várias passagens que o superego (ou pelo menos seu núcleo central) se forma definitivamente no período em que 

a criança surge de seu complexo de Édipo. (Veja p. ex O Ego e o Id, págs. 68, 69). De idêntica maneira, Melanie 

Klein fala que o superego “cessa” seu desenvolvimento e “terminou” sua formação no começo do período de 

latência (Psicanálise da Criança págs. 250 e 252), embora em muitas outras passagens ela diga que o superego 

possa ser alterado pela análise em uma idade mais tardia. Não sei até que ponto a contradição é real. Minha 

teoria em nada refuta o fato de que, no curso normal dos acontecimentos, o superego se estabelece numa época 

precoce e a seguri, persisite inalterado. Por certo forma parte de minha opinião que na prática nada pode alterá-

lo, senão  o processo da psicanálise. É sonhecido que sob muito aspectos, a situação analítica reconstitui uma 

condição infantil no paciente e, assim, o fato de estar analisando-se, pode jogar por assim dizer, o superego do 

enfermo ao crisol novamente. 

Ou talvez seja um outro sinal da natureza não adulta do neurótico, que seu superego subsista em um estado 

maleável.  
13

 Veja em Psicanálise da Criança (1932), em várias passagens, especialmente os capítulos VIII e IX 
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este objeto introjetado atuará por sua vez (ao modo de um superego), com respeito à criança, 

num sentido agressivo oral.  O próximo passo será nova projeção em direção ao objeto 

externo deste objeto introjetado oral-agressivamente e, assim aquele parecerá ser agressivo 

oral. O fato de perceber o objeto externo como perigoso e destrutivo faz com que os Impulsos 

do Id adotem em relação ao dito objeto uma atitude ainda mais agressiva e destrutiva, como 

autodefesa.  

 

Desta maneira se estabelece um círculo vicioso, este processo procura explicar a extrema 

severidade que apresenta o superego das crianças, como também o temos injustificado que 

eles têm dos objetos exteriores. No curso do desenvolvimento do indivíduo normal, a libido 

alcança finalmente a etapa genital, na qual predominam os impulsos positivos. Por isto, sua 

atitude para com os objetos externos se tornará mais amistosa, e de acordo com seu objeto 

introjetado (o superego) será menos severa e o contato do seu ego com a realidade menos 

deformado. Apesar disto no caso do neurótico, por causa das frustrações, ou de uma 

incapacidade do ego para tolerar os impulsos do Id, ou de um excesso nato de componentes 

agressivos, não ocorre a evolução à etapa genital e o indivíduo permanece fixado em um nível 

pré-genital. Seu Ego se encontra exposto, por uma parte, a pressão de um Id selvagem, e por 

outra, a um superego igualmente cruel, perpetuando deste modo o círculo vicioso que acabo 

de descrever.  

 

O CÍRCULO VICIOSO NEURÓTICO 

Gostaria de sugerir que a hipótese por mim exposta, pode ser útil não somente para formar um 

quadro do mecanismo de uma neurose, como também da dinâmica de sua cura. Não é 

novidade considerar uma neurose essencialmente como um obstáculo ou força que desvia do 

curso normal do desenvolvimento, nem tampouco o é a crença de que a psicanálise pode 

suprimir o obstáculo (devido à peculiaridade da situação analítica), permitindo assim que 

continue o desenvolvimento normal.  Apenas trato de precisar um pouco mais nossas 

concepções, supondo que o obstáculo patológico, que leva ulteriormente à produção do 

indivíduo neurótico, é devido à natureza do círculo vicioso que descrevi. Se, de algum modo, 

pudéssemos abrir uma brecha no círculo vicioso, os processos de desenvolvimento 

continuariam seu curso normal. Por exemplo, se conseguíssemos que o paciente se assustasse 

menos com seu superego ou objeto introjetado, projetaria imagens menos aterrorizantes sobre 

o objeto externo e, assim, seria menor sua necessidade de sentir hostilidade contra ele; deste 

modo, o objeto que ele introjetará, oprimirá com menos crueldade os impulsos do Id, os quais 
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seriam capazes de perder parte de sua primitiva ferocidade. Em síntese, estabelecer-se-á um 

círculo benigno em lugar do vicioso e, finalmente, o desenvolvimento libidinal do paciente 

continuará até o nível genital, enquanto seu superego será comparativamente suave, como no 

caso do adulto normal, e seu ego terá um contato com a realidade relativamente sem 

deformação
14

.  

 

Em que ponto do círculo vicioso deve abrir-se a brecha e como deve efetuar-se realmente? É 

evidente que alterar o caráter do superego de uma pessoa é tarefa mais fácil de dizer do que 

fazer. Apesar disto, as referências que fiz de discussões anteriores sobre o tópico sugerem que 

concluiremos que o superego desempenha um importante papel na solução de nosso 

problema. Antes de continuar, será necessário examinar mais atentamente o que é descrito 

como situação analítica. A relação entre as duas pessoas é altamente complexa, e para nossos 

fins, isolarei dois elementos nela. Primeiro, o paciente em análise tende a centrar a totalidade 

dos impulsos do Id sobre o analista. Não farei mais comentários a respeito deste fato ou suas 

deduções, pois é bem conhecido. Apenas quero reprisar a importância vital que ele tem para 

tudo que aqui trataremos, e passarei de imediato ao segundo elemento da situação analítica 

que desejo isolar. 

 

O enfermo, na análise de uma ou de outra maneira tende a aceitar o analista como um 

substituto do seu próprio superego. 

 

Neste ponto proponho utilizar a frase conveniente que Radó usou em sua explicação da 

hipnose e dizer que na análise o paciente tende a converte o analista em um “superego 

auxiliar”. Esta frase e a relação que descrevo requerem evidentemente uma explicação. 

 

O ANALISTA COMO “SUPEREGO AUXILIAR” 

De acordo com nossa hipótese principal, quando um paciente neurótico encontra um novo 

objeto na vida diária, se inclinará a projetar sobre estes seus objetos arcaicos introjetados, e o 

novo objeto se transformará num objeto fantasiado da mesma forma. Deve-se presumir que 

seus objetos introjetados estão mais ou menos separados em dois grupos, atuando como 

objeto “bom” introjetado (o superego tolerante), e como objeto “mau” introjetado (o superego 

                                                 
14

 Melanie Klein sugeriu a miúdo uma opinião similar. Veja-se por ex. Psicanálise da Criança, pág. 369.  A 

mesma foi desenvolvida mais explicitamente por Melitta Schmidenberg: Zur Psychoanlyse asozialer Kinder und 

Jugendlicher (Zeitschrift, Bd. XVIII, 1932). 
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severo) 
15

. De acordo com o grau de contacto com a realidade que mantém seu Ego, o objeto 

introjetado será projetado sobre objetos reais benévolos, e o “mau” sobre objetos reais 

malévolos. Entretanto, em se tratando de neuróticos, por hipótese, predominará o objeto 

“mau” introjetado e tenderá a ser projetado mais que o “bom”, depois de algum tempo, 

existirá a tendência a substituir o objeto “bom” pelo “mau”, mesmo ali onde no começo era 

projetado o objeto “bom”. Por conseguinte, será exato afirmar que, em geral, os objetos 

fantasiados de neurótico no mundo exterior serão predominantemente perigosos e hostis. 

Além disto, até seus objetos fantasiados “bons” no mundo exterior terão pouco contacto com 

a realidade, já que os objetos “bons” introjetados serão “bons” de acordo com um modelo 

arcaico e infantil, e de alguma maneira, serão conservados com o mero propósito de se 

contrapor aos objetos “maus”. Retrocedendo ao momento em que o nosso paciente neurótico 

encontra um novo objeto na vida real, o supondo (como é o caso mais habitual) que projeta 

sobre este seu objeto “mau” introjetado o objeto fantasiado externo lhe parecerá, por esta 

razão, perigoso. Ficará assustado com ele, e para defender-se deste objeto se tornará mais 

agressivo. 

Quando, por sua vez, ele introjeta este novo objeto, só está ajuntando uma imagem mais 

terrorífica às que já introjetou. A nova imagem introjetada constituirá simplesmente uma 

duplicata das arcaicas originais e seu superego ficará quase exatamente como era. O mesmo 

sucederá, mutatis mutandis, nos casos em que começa projetando seu objeto introjetado 

“bom” sobre o novo objeto exterior que encontrou. 

Indubitavelmente se produz, como resultado, um leve reforço do superego tolerante a 

expensas do superego severo, e até certo ponto melhora sua condição. Seu superego 

experimentará uma mudança qualitativa, visto como o novo objeto “bom” introjetado será 

simplesmente uma duplicata do original arcaico e apenas reforçará o superego “bom” arcaico 

já existente. 

Desde o momento em que este paciente neurótico entabula relações com um novo objeto na 

análise, cria-se uma situação diferente. Seu superego não é nem homogêneo nem está bem 

constituído; as considerações que sobre ele temos feito até aqui, têm sido demasiado 

simplificadas e esquemáticas. Na realidade, as imagens introjetadas que vão formá-lo derivam 

de períodos diferentes de sua história e, até certo ponto, funcionam independentemente. 

                                                 
15

 Esta tendência a estabelecer uma separação entre  “bom” e “mau” introjetados é discutida por  MELANIE 

KLEIN em seu trabalho Psicogênese dos estados maníaco-depressivos “Inter. Journal of Psychoanalysis”, vol. 

XVI, pg. 35.  
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Devido às peculiaridades das circunstâncias analíticas e ao comportamento de analista, a 

imagem introjetada  deste último tende a ser separada do resto do superego do paciente. 

(Naturalmente isto pressupõe certo grau de contacto com a realidade da sua parte, o que 

constitui um dos critérios fundamentais de acessibilidade ao tratamento analítico; outro, que já 

mencionamos implicitamente, é a capacidade do paciente de dirigir seus impulsos do Id ao 

analista). Esta separação entre a imagem do analista introjetado e o resto do superego do 

paciente se torna evidente em uma etapa muito precoce do tratamento, por exemplo, em 

relação com a regra fundamental da associação livre. 

A nova porção de superego diz ao paciente que lhe é permitido manifestar todos os 

pensamentos que lhe possam ocorrer. Isto atua satisfatoriamente por pouco tempo, pois logo 

se produz um conflito entre a nova porção e o resto, visto que o superego original diz: “Não 

deves dizer isto, porque se o fizeres, estarás empregando uma palavra obscena ou revelando 

tal ou qual segredo”. A separação da nova porção, que denomino superego “auxiliar”, tende a 

persistir, pela única razão de que atua habilmente em direção diferente do resto do superego. 

Isto é exato não só para o superego “severo” como também para o “tolerante”, pois embora o 

superego “auxiliar” seja amável, não o é no mesmo sentido arcaico das imagens “boas” que o 

paciente introjetou. A característica mais importante do superego auxiliar é de que o conselho 

que brinda ao ego se encontra firmemente baseado sobre considerações reais e 

contemporâneas, servindo isto para diferenciá-lo do superego original. 

Não obstante, a situação é insegura em extremo, existindo a tendência constante a destruir a 

diferenciação. O paciente está exposto, a todo momento, a projetar sua imagem terrorífica 

sobre o analista exatamente como se fosse qualquer outra pessoa que pudesse haver 

encontrado no transcurso de sua vida. Se suceder isto, a imagem introjetada de analista será 

incorporada totalmente ao resto do superego severo do paciente e, assim, desaparecerá o 

superego auxiliar. Sucede frequentemente, que ainda quando se compreende que o conteúdo 

do conselho de superego auxiliar é diferente ou contrário ao do superego original, sente-se 

que sua qualidade é a mesma. Por exemplo, o paciente pode sentir que o analista lhe disse:  

“Se não diz tudo o que lhe ocorre, lhe darei uma boa surra”, ou, “Se não faz consciente esta 

parte do inconsciente, jogá-lo-ei pela porta afora”. Apesar disto, esta relação peculiar entre o 

analista e o ego do paciente, não obstante sua labilidade e o campo limitado de sua autoridade, 

parece por nas mãos do analista o instrumento principal para ajudar o desenvolvimento do 

processo terapêutico. Que arma é esta, de tanta importância no arsenal do analista? Seu nome 

aflora de imediato a nossos lábios; é, naturalmente, a interpretação. E alcançamos, assim, o 

núcleo do problema que desejo discutir no presente trabalho. 
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A INTERPRETAÇÃO 

Que é, então interpretação, e como atua? Parece conhecer-se muito pouco a respeito, mas isto 

não impede a crença quase universal na sua eficácia extraordinária como arma. É preciso 

confessar que a interpretação tem muito das qualidades de uma arma mágica. Naturalmente 

assim o sentem muitos pacientes; alguns deles passam horas fazendo interpretações próprias, 

amiúdo engenhosas, esclarecedoras e corretas. Outros, além disso, obtém uma gratificação 

libidinal direta por estar dando interpretações e, ainda podem desenvolver por elas algo 

semelhante à propensão pelas drogas. Os círculos não analíticos habitualmente zombam da 

interpretação como algo ridículo, ou então a temem como um perigo terrível. Acredito que 

não notamos a freqüência como certo número de analistas participa desta última atitude. Isto 

ficou manifesto, de modo particular, quando Melanie Klein discutiu pela primeira vez a idéia 

de dar interpretações a crianças pequenas. Penso que seria exato afirmar que, em geral, os 

analistas se inclinam a sentir a interpretação como algo exatamente poderoso, tanto para o 

bem como para o mal. 

Refiro-me a nossos sentimentos sobre a interpretação em contraste com as nossas idéias 

raciocinadas. Pereceria que existem muitos fundamentos para pensar que nossos sentimentos, 

em relação com este tema, tendem a deformar nossas idéias. De qualquer modo, muitas destas 

idéias consideradas superficialmente, parecem contraditórias, as contradições nem sempre 

partindo de diferentes escolas de pensamento, senão, às vezes sustentadas, na aparência, por 

uma pessoa. Disseram-nos que se interpretarmos demasiado rápido ou demasiado 

imprudentemente, corremos o risco de perder um paciente; que a menos que interpretemos 

rápida e profundamente estamos expostos ao mesmo risco; que a interpretação pode originar 

ataques intoleráveis e incontroláveis de angústia, ao “libera-la”; que a interpretação é a única 

maneira que permite a um enfermo fazer frente a um ataque incontrolável de angústia, ao 

“resolve-la”; que as interpretações devem sempre referir-se ao material no momento preciso 

em que emergem à  consciência; que as mais úteis são realmente profundas; “Sede prudentes 

com vossas interpretações”; diz uma voz. “Na dúvida, interpretai”, reza outra. Entretanto, 

embora haja muita confusão em tudo isto, não creio que tais opiniões sejam necessariamente 

incompatíveis; os diversos critérios podem referir-se a diferentes circunstâncias e casos, e 

implicar usos da palavra “interpretação”. 

 

É evidente que se emprega a palavra em mais um sentido. Afinal, talvez seja um sinônimo da 

velha frase que já encontramos: “fazer consciente o que é inconsciente”, o participa de todas 
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as ambigüidades desta frase. Porque num sentido, si se entrega um dicionário alemão-inglês a 

quem não sabe alemão, se estará lhe dando uma coleção de interpretações, e creio que foi 

neste sentido que se discutiu a natureza da interpretação num recente trabalho de Bernfeld.
16

. 

Evidentemente, tais interpretações descritivas não têm pertinência com nosso tema atual sem 

outros rodeios passarei a definir pela forma mais clara que me seja possível um tipo particular 

de interpretação que, na realidade, me parece constituir o instrumento fundamental da terapia 

psicanalítica e a qual, por conveniência, darei o nome de interpretação “mutativa”. 

 

Primeiro, farei uma resenha esquemática de que entendo por interpretação mutativa, deixando 

os detalhes para mais adiante; e, visando a clareza da exposição, tomarei, por exemplo, a 

interpretação de um impulso hostil. Em virtude do seu poder (estritamente limitado) como 

superego auxiliar, o analista permite que uma pequena quantidade de energia do Id do 

enfermo se torne consciente (em nosso caso, sob a forma de um impulso agressivo) 
17

. Dado 

que pela natureza dos fatos, o analista é também o objeto dos impulsos do Id do paciente, tal 

quantidade de impulsos agora liberados, será dirigida conscientemente para o analista; e este é 

o ponto crítico. Se tudo marcha bem, o Ego do paciente perceberá o contraste que existe entre 

o caráter agressivo de seus sentimentos e a natureza real do analista, uma vez que este não se 

comporta como seus objetos arcaicos “bons” ou “maus”. Equivale dizer, o paciente 

distinguirá seu objeto fantasiado arcaico do objeto real externo. A interpretação se converteu, 

assim, em mutativa, visto que abriu uma brecha no círculo vicioso neurótico. O paciente 

comprovando a falta de agressividade no objeto real externo estará capacitado para diminuir a 

sua e, sendo menos agressivo o novo objeto que ele introjeta, decrescerá também a 

agressividade do seu superego. Simultaneamente a este fatos e como corolário, o enfermo 

obterá acesso ao material infantil que está revivendo na sua relação com o analista.  

 

Tal é o esquema geral da interpretação mutativa. Poderá notar-se que na minha explicação o 

processo parece compreender duas fases. Não desejo prejulgar se estas duas fases se 

apresentam em sucessão temporal ou se podem ser dois aspectos simultâneos de um mesmo 

acontecimento. Para fins descritivos é mais fácil considerá-las como se fossem sucessivas. Por 

conseguinte, encontramos primeiro a fase na qual o paciente percebe que dirigiu diretamente 

                                                 
16

 Der Bergriff der Deutung in der Psychoanalyse, “Zeitschritf fur angowandte Psychologie” Bd. 42, 1932. Gero 

fez um resumo crítico deste trabalho em  “Imago”, Bd. XIX, 1933. 
17

 Não intento descrever o processo em termos metapsicológicos corretos. Na opinião de Freud, p.ex., a antítese 

entre consciente e inconsciente não é aplicável, estritamente falando, aos impulsos instintivos, senão às idéias 

que os representam na mente (The Unconscious, Collected Papers, vol.IV.pág.109). Não obstante, para 

simplificar, falo durante todo este trabalho em “fazer conscientes os impulsos do Id”. 



 16 

para o analista uma quantidade determinada de energia do Id e, segundo, vem a fase na qual o 

enfermo compreende que tal energia está dirigida para um objeto fantasiado arcaico e não 

sobre um real. 

 

PRIMEIRA FASE DA INTERPRETAÇÃO 

A primeira fase de uma interpretação mutativa é em si mesma complexa. Nela uma parte da 

relação do Id do paciente com o analista se faz consciente em virtude da posição do último 

como superego auxiliar. No modelo clássico de uma interpretação, primeiro far-se-á 

compreender ao enfermo que seu Ego se encontra num estado de tensão; depois, que está 

trabalhando um fator repressivo (seu superego ameaça castigá-lo), e só então se lhe comunica 

o impulso do Id que despertou protestos do superego, provocando angústia em seu ego. Este é 

o esquema clássico, mas na prática atual, o analista opera dos três ângulos, simultaneamente 

ou em sucessão irregular.  Num momento, pode-se revelar uma pequena porção do superego 

do paciente em toda a sua crueldade; em outro, a diminuição do desamparo do seu ego, num 

outro ainda, pode-se dirigir sua atenção às tentativas de reparação que faz compensação da 

sua hostilidade. Em algumas ocasiões, uma fração da energia do Id pode ser incitada 

diretamente a abrir caminho por entre os últimos restos de uma resistência já debilitada. 

Entretanto, todas estas operações têm uma característica comum: que sejam realizadas em 

pequena escala, porque a interpretação mutativa é regida inevitavelmente pelo princípio das 

doses mínimas. Creio que é um fato clínico geralmente aceito que as alterações apresentadas 

por um paciente à análise, parecem ser quase sempre extremamente gradativas. Estamos 

inclinados a suspeitar que as mudanças repentinas e grandes indicam que estão atuando 

processos sugestivos antes que analíticos. Pode explicar-se a natureza gradual das mudanças 

produzidas pela psicanálise, se estas mudanças são o resultado da soma de um número imenso 

de pequenos passos, cada um dos quais corresponde a uma interpretação mutativa. 

A índole própria da situação analítica impõe os pequenos passos. 

Cada interpretação envolve a liberação de certa quantidade de energia do Id, e como veremos 

a seguir, se a quantidade liberada é muito grande, transtorna o estado de equilíbrio altamente 

instável que permite ao analista desempenhar-se como superego auxiliar do paciente. Toda a 

situação analítica correrá risco, uma vez que estas liberações de energia do Id só podem 

ocorrer em virtude da atuação do analista como superego auxiliar do enfermo.  



 17 

Examinemos com maior detalhe os efeitos ocasionados pelo intento do analista de levar á 

consciência do paciente, de uma vez, uma quantidade demasiado grande de energia do Id
18

. 

Por um lado, pode não acontecer nada; por outro, pode produzir-se uma situação 

incontrolável; mas em nenhum dos dois casos ter-se-á efetuado uma interpretação mutativa. 

No primeiro caso (em que aparentemente não há efeito), o poder do analista como superego 

auxiliar não foi bastante forte para a tarefa que se impôs. E isto pode suceder, ainda, por duas 

razões diferentes. 

Uma delas é que o impulso do Id não seja bastante premente no momento em que o paciente 

procura manifesta-lo, visto que a emergência de um impulso do Id depende não só da 

permissão do superego, como também da urgência do impulso, isto é, do seu grau de catéxis. 

Isto pode ser motivo para o fato de que a uma interpretação, suceda uma resposta 

aparentemente negativa e inócua. Mas o mesmo resultado pode ser devido a que o poder das 

forças repressivas do próprio paciente é tão grande que não permite que seu Ego ouça a voz 

persuasiva do superego auxiliar, apesar da urgência real do impulso do Id. Temos aqui uma 

situação que do ponto de vista dinâmico é idêntica, mas economicamente é diferente da 

próxima que vamos considerar. Nesta, o paciente aceita a interpretação, isto é, permite a 

entrada em sua consciência do impulso do Id, mas, imediatamente, lhe sobrevém uma grande 

angústia. Isto pode manifestar em vários sentidos: por exemplo, o enfermo tem um ataque de 

angústia, ou mostra sinais de saturação para com o analista, sem discernimento algum, ou 

pode abandonar a análise. Em quaisquer destes casos a situação analítica foi desbaratada, pelo 

menos no momento. O comportamento do paciente será como o do sujeito hipnotizado que 

interrompe a relação hipnótica e desperta do transe, quando o hipnotizador está ordenando a 

execução de um ato muito em desacordo com sua própria consciência. Esta situação é 

manifesta se o paciente responde a interpretação com um ataque real de angústia ou algo 

equivalente, mas será latente se o enfermo não exterioriza a resposta. O último caso pode ser 

mais difícil dos dois porque se apresenta mascarado, e penso que às vezes é  conseqüência de 

um excesso de interpretação, ainda maior que no caso em que a angústia aparece 

manifestamente (obviamente existiram outros fatores importantes, particularmente, a natureza 

da neurose do paciente). Atribui esta ameaça de fracasso da situação analítica a uma dose 

excessiva de interpretação, mas poderia ser mais exato imputa-la a uma dose insuficiente, uma 

vez que ainda não ocorreu a segunda fase do processo interpretativo, na qual o paciente 

                                                 
18

 É como se também interviesse um fator quantitativo, quer dizer, para o Ego, alguns tipos de impulso do Id são 

mais repugnantes que outros. 
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percebe que seu impulso se dirige para um objeto fantasiado arcaico e não para um objeto 

real. 

 

A SEGUNDA FASE DA INTERPRETAÇÃO 

Na segunda fase de uma interpretação completa, o sentido de realidade do paciente 

desempenha um papel crucial, porque o êxito desta fase depende de sua habilidade para 

distinguir entre seu objeto fantasiado e o analista real, no momento crítico da aparição na 

consciência da quantidade liberada de energia do Id. Que espécie de ajuda pede prestar o 

analista ao paciente para que perceba esta diferença? De uma parte, já é muito o que pode 

fazer levando o enfermo a aperceber-se, tão detalhadamente como seja possível, da natureza 

exata das experiências infantis que determinam sua imagem do objeto fantasiado. De outra 

parte, poderia esperar-se que também procurasse dar ao paciente uma descrição clara do 

mesmo, tal como é na realidade; aqui, entretanto, a posição é mais complicada. O problema 

acha-se estreitamente relacionado a um outro que já expus – o da extrema labilidade da 

posição do analista como superego auxiliar. A situação ameaça todo o tempo degenerar em 

uma situação “real”. Mas, na realidade, isto significa o contrário do que aparenta; significa 

que o enfermo está sempre em vias de converter o objeto real externo (o analista) no arcaico, 

ou seja, de projetar sobre aquele suas imagens introjetadas primitivas. Agindo o paciente desta 

maneira, o analista se transforma em objeto fantasiado, como qualquer outra pessoa com que 

se encontre o enfermo na vida real. O analista deixa então de possuir as vantagens peculiares 

da situação analítica, será introjetado no superego do paciente como os outros objetos 

fantasiados, e não poderá atuar mais nos sentidos que são indispensáveis para a eficácia da 

interpretação mutativa. Nesta dificuldade, o sentido de realidade do enfermo é um aliado 

essencial, mas muito débil. 

Uma das coisas que esperamos da análise é o melhoramento deste sentido de realidade; 

portanto, é importante não submetê-lo a um esforço desnecessário. Este é um dos principais 

argumentos em favor de que o analista adote com o paciente uma atitude um pouco reticente e 

afastada, de limite à hora analítica a sua relação com ele, ou seja: que apresente ao enfermo 

seu Ego real em pequenas doses. Por esta razão fundamental, o analista deve evitar qualquer 

comportamento real que fortaleça o fato do paciente considera-lo como um objeto fantasiado 

“bom” ou “mau”. Talvez isto seja mais evidente no que diz respeito ao objeto “mau”, por 

exemplo, se o analista demonstrar que está realmente emocionado ou horrorizado por um dos 

impulsos do Id do enfermo, este vai considerá-lo como um objeto perigoso e introjetá-lo em 

seu superego severo arcaico. Por uma parte, diminuiria o poder analista, atuar como um 
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superego auxiliar e permitir que o Ego do paciente tenha consciência de seus impulsos do Id, 

ou seja, decresceria seu poder de efetuar a primeira fase de uma interpretação mutativa; de 

outra parte, como objeto real, se tornaria menos diferençável dos objetos fantasiados “maus” 

do enfermo, até o ponto que também estaria dificultada a realização da segunda fase de uma 

interpretação mutativa. 

 

Tomemos outro exemplo: suponhamos que o analista se comporta de modo oposto e que 

coaja ativamente o enfermo para que dê rédea solta a seus impulsos do Id. Existe a 

possibilidade de que o paciente confunda o analista como a imagem de um pai traidor, que 

primeiro o incita a procurar gratificação e logo muda repentinamente sua atitude e o castiga. 

Neste caso, o Ego do enfermo pode tratar de se defender, considerando o analista como se 

este fosse seu próprio Id, e tratando-o com toda severidade de que é capaz seu superego. 

Também aqui o analista corre o risco de perder sua posição privilegiada. Mas também pode 

ser pouco prudente para o analista, atuar realmente no sentido de incitar o paciente a que 

projete sobre ele seus objetos “bons” introjetados, porque o enfermo tenderá a considerá-lo 

como objeto “bom”, num sentido arcaico, e o incorporará junto com suas imagens arcaicas 

“boas”, usando-o como uma proteção contra suas imagens “más”. Deste modo, tanto seus 

impulsos infantis positivos como negativos podem contornar a analise, uma vez que, seu Ego 

não tem a possibilidade de estabelecer uma comparação entre o objeto externo fantasiado e o 

real, podendo perder assim a oportunidade de adaptar-se a um mundo exterior em que até os 

objetos “bons” são tidos como tal num sentido real e não no sentido arcaico. Pode ser argüido 

que por mais boa vontade e prudência que tenha o analista, não poderá impedir que o paciente 

projete sobre ele estas variadas imagens. O argumento é indiscutível; não obstante, toda a 

eficiência de uma análise depende de que isto se produza. Os ensinamentos que deixam estas 

dificuldades é simplesmente que nos recordam os estreitos limites do sentido de realidade do 

enfermo. É um fato paradoxal, mas verdadeiro, que o melhor procedimento para assegurar 

que seu Ego será capaz de distinguir entre fantasia e realidade, é o de afastá-lo desta tanto 

quanto possível. Seu ego é tão débil e está tão a mercê do Id e do superego, que só pode 

enfrentar a realidade se esta lhe é administrada em doses mínimas. E estas doses são, em 

realidade, as que o analista lhe dá, sob a forma de interpretação. 

 

INTERPRETAÇÃO E APOIO 

Parece-me que é possível facilitar uma aproximação aos problemas da interpretação e de 

apoio por meio desta diferenciação entre as duas fases da interpretação. Podia-se supor que 
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ambos os processos podem ser úteis ou ainda essenciais em certas circunstâncias, e 

desaconselháveis e até perigosos em outras. No caso da interpretação
19

, a primeira de nossas 

fases hipotéticas serve para “liberar” a angústia e a segunda para resolvê-la. Quando uma 

quantidade de angústia se encontra já presente ou a ponto de aflorar, uma interpretação pode 

permitir, devido à eficácia de sua segunda fase, que o paciente reconheça a irrealidade do seu 

objeto fantasiado terrorífico, reduzindo-lhe assim sua própria hostilidade e, por conseguinte a 

angústia. Por outra parte, induzir ao Ego que permita chegar à consciência uma quantidade de 

energia do Id significa evidentemente buscar um acesso de angústia em uma personalidade 

com um superego severo. É isto precisamente o que efetua o analista na primeira fase de uma 

interpretação. No que se refere ao “apoio”, aqui apenas posso aludir rapidamente alguns dos 

problemas que suscita. Incidentemente, julgo que este termo necessita ser definido quase com 

tanta urgência  como a “interpretação”, e que abarca vários mecanismos diferentes. Sobre isto, 

o apoio pode ser considerado como o comportamento calculado do analista para que o 

paciente o considere antes um objeto fantasiado “bom” que um real. Já dei algumas razões 

para duvidar da conveniência disto, embora o procedimento pareça de grande valor em 

algumas ocasiões, especialmente nos casos psicóticos. Além disso, poderia supor-se, à 

primeira vista, que tal atitude por parte do analista favoreceria diretamente a probabilidade de 

fazer uma interpretação mutativa. Depois de pensar ver-se-á que este não é o caso, porque, 

precisamente, enquanto o paciente considerar o analista como seu objeto fantasiado, não se 

produz a segunda fase da interpretação, já que a essência desta é que o enfermo possa efetuar 

uma distinção entre seu objeto fantasiado e o real. É exato que se consegue reduzir sua 

angústia, mas esta mudança não terá sido levada a cabo por método que implique uma 

mudança qualitativa permanente em seu superego. Portanto, apesar da importância tática que 

tenha o apoio, creio que não pode considerá-lo como um fator operante essencial na terapia 

psicanalítica. 

 

Devemos frisar que outros tipos de comportamento de analista podem equivaler 

dinamicamente a uma interpretação mutativa, ou a uma outra das fases deste processo. Por 

exemplo, uma ordem “ativa” da espécie intentada por Ferenezi pode valer como a primeira 

fase de uma interpretação, o analista faz uso de sua posição peculiar para induzir o enfermo, 

de maneira particularmente vigorosa, a que faça conscientes certos impulsos do seu Id. Uma 
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 No que se refere à necessidade de “interpretações contínuas e profundas, a fim de diminuir ou prevenir ataques 

de angústia”, veja-se a obra de MELANIE KLEIN: The Psychoanalysis of Children, pág.58-59. Por outro lado: 

“A angústia pertencente aos níveis profundos é muito maior, tanto em quantidade quanto em intensidade; 

portanto é imperativo regular devidamente sua liberação”. (Ibid., pág. 139) 
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das objeções a este tipo de procedimento pode expressar-se dizendo que o analista tem muito 

pouco controle da dosagem da energia do Id, e escassa garantia de que seguirá a segunda fase 

da interpretação. Incidentalmente, pode surgir o mesmo padrão dinâmico quando o analista 

exige ao enfermo que efetue uma fantasia “forçada”, ou ainda, quando aquele faz uma 

pergunta ao paciente (especialmente nos primeiros tempos da análise). Também aqui o 

analista está dando uma interpretação às cegas, que pode demonstrar-lhe a impossibilidade de 

passar além de sua primeira fase. Por outro lado, no curso da análise, se originam 

constantemente situações em que o enfermo tem de pequenas quantidades de energia do Id, 

sem provocação direta alguma por parte do analista. Poderia desenvolver-se então uma 

situação de angústia, se não fosse que o analista por seu comportamento, ou também diríamos, 

por sua ausência do comportamento, permitisse que o paciente mobilizasse seu sentido de 

realidade e faça a distinção necessária entre um objeto arcaico e um real. O que o analista faz 

aqui equivale a efetuar a segunda fase de uma interpretação, e todo o episódio pode valer 

como uma interpretação mutativa. É difícil estimar em que proporção as mudanças que 

ocorrem durante a análise podem não ser devidas a interpretações mutativas implícitas deste 

tipo. Acredito que às vezes se considera incorretamente como exemplo de apoio uma situação 

desta natureza. 

 

“PROXIMIDADE” DAS INTERPRETAÇÕES MUTATIVAS 

Chegou o momento de nos dedicarmos a outras características que aparentam ser 

propriedades essenciais de toda interpretação mutativa. Em primeiro lugar, uma delas já foi 

tratada ao considerar a ausência de efeito, real ou aparente  que segue a uma interpretação. 

Uma interpretação só pode ser aplicada a um impulso do Id que está realmente em estado de 

catéxis. Isto se evidencia por si mesmo, visto que as mudanças produzidas na mente do 

enfermo por uma interpretação mutativa só podem ser obra de uma carga de energia que se 

origina no paciente; a função do analista é assegurar simplesmente que a energia se canalizará 

por uma via em vez de fazê-lo por outra. Disto se deduz que o tipo de interpretação 

informativa de “dicionário” não será mutativa, não obstante o útil que possa ser como 

prelúdio de interpretações mutativas. Isto nos permite várias inferências práticas. Cada 

interpretação mutativa deve ser “imediata” emocionalmente, o enfermo deve experimentá-la 

como algo real. 

Este requisito, de que as interpretações devem ser imediatas, pode expressar-se de outra forma 

dizendo-se que é preciso dirigíi-las sempre ao “ponto de urgência”. Num momento dado se 
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encontrará em atividade um determinado impulso do Id: este é o impulso que neste momento 

é passível de interpretação mutativa 

Sem dúvida, não é exeqüível nem desejável estar dando interpretações todo o tempo, mas, 

como assinalou Melanie Klein, a capacidade de eleger o ponto de urgência em qualquer 

momento é uma das qualidades de maior apreço em um analista
20

. 

 

A INTERPRETAÇÃO “PROFUNDA” 

O fato de que toda interpretação mutativa deva dirigir-se a um impulso urgente nos conduz 

outra vez ao temor, que se sente com tanta freqüência, das possibilidades explosivas da 

interpretação e, particularmente, do que se alude vagamente como interpretação “profunda”. 

Entretanto, não há necessidade de nos sentirmos molestados pela ambigüidade do termo, visto 

que este descreve, sem dúvidas, a interpretação do material geneticamente próximo e 

historicamente distante da experiência real do enfermo, ou do que se encontra sob uma 

repressão especialmente intensa. De qualquer modo, se trata de material que normalmente é 

inteiramente inacessível ao seu Ego e está muito distante dele. Ademais, parece razoável 

acreditar que a angústia exposta a desencadear-se, pela aproximação deste material à 

consciência, deve apresentar uma gravidade peculiar
21

.A questão de saber se é inócuo 

interpretar este material dependerá, como de costume, da possibilidade de efetuar a segunda 

fase interpretação. Comumente, o material que é urgente nas primeiras etapas de uma análise 

não é profundo. De começo devemos tratar só com deslocamentos mais ou menos importantes 

dos impulsos profundos; o material profundo propriamente dito é alcançado unicamente mais 

tarde e de modo gradativo, não devendo antecipar-se a aparição súbita de quantidades 

incontroláveis de angústia. Entretanto, em casos excepcionais existem impulsos profundos 

que podem ser urgentes num período precoce da analise, devido a certas peculiaridades na 

estrutura da neurose, encontrando-nos, assim, em frente a um dilema. Se interpretarmos este 

material profundo, o montante de angústia que se produz no paciente pode ser tão grande que 

seu sentido de realidade resulte insuficiente para permitir a execução da segunda fase, 

perigando toda a analise. Em casos críticos, como os que estamos considerando, não deve 

pensar-se que necessariamente se pode evitar a dificuldade não dando interpretação alguma, 

fazendo interpretações mais superficiais de material não urgente, ou tentando apoiar o 

enfermo. Na realidade, parece provável que estes procedimentos alternativos são nulos ou 

pouco servem para salvar a situação; pelo contrário, eles podem ainda exacerbar a tensão 
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criada pela urgência dos impulsos profundos, que a causa real da angústia ameaçadora. Deste 

modo, pode desencadear a angústia apesar dos esforços paliativos, e neste caso, sob as 

condições mais desfavoráveis, isto é fora das influências mitigantes que proporciona o 

mecanismo da interpretação. Por conseguinte, é possível que a interpretação dos impulsos 

urgentes do Id, por mais profundos que sejam, constitua o mais seguro dos processos 

alternativos que se apresentam ao analista numa dificuldade desta índole. 

 

“ESPECIFICIDADE” DAS INTERPRETAÇÕES MUTATIVAS 

Terei ocasião de volta a este ponto mais adiante, mas agora devo mencionar uma qualidade 

que parece necessária que exista previamente numa interpretação para que possa ser mutativa 

e que talvez seja apenas outro aspecto da que já descrevemos. Uma interpretação mutativa 

deve ser “especifica”, isto é, detalhada e concreta. Na prática, é uma questão de gradação. 

Quando um analista embarca num determinado tema, nem sempre pode evitar que suas 

interpretações comecem vagas e gerais, mas finalmente será necessário resolver e interpretar 

todos os detalhes do sistema fantasiado do enfermo. Na mesma medida que isto se realize, as 

interpretações serão mutativas, e pode-se explicar grande parte da necessidade de repetir 

aparentemente as interpretações que já foram feitas, pelo fato de que é mister preencher os 

detalhes. 

Acredito possível demonstrar que provêm desta fonte alguns dos atrasos que os analistas 

desesperançados atribuem à resistência do Id do paciente. Parece como se o tom vago da 

interpretação desse às forças defensivas do Ego a oportunidade, que sempre buscam, de 

contrair os intentos do analista no sentido de fazer chegar a consciência um impulso urgente 

do Id. Um efeito igualmente torpe pode produzir-se em certas formas de apoio, tais como 

ajuntar um paralelo etnológico ou uma explicação teórica para uma interpretação. 

Procedimentos desta índole podem converter, no último momento, uma interpretação 

mutativa no seu contrário. O efeito aparente poderá ser altamente gratificante para o analista, 

mas a experiência posterior mostrará que não se conseguiu nada de utilidade permanente, ou 

ainda, que se deu ao enfermo uma oportunidade de incrementar o poderio de suas defesas. 

Alcançamos assim, um tópico, tratado há pouco tempo por Edward Glover, num dos muitos 

poucos trabalhos da literatura, que enfrentam seriamente o problema da interpretação
22

. 

Glover sustenta que é provável que uma interpretação grosseiramente inexata não tenha efeito 

algum, enquanto que uma ligeiramente inexata pode provocar um efeito não analítico, ou 
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 -The Therapeutic Effect of  Inexact Interpretation, “The International Journal of Psychoanalysis”, vol. 
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melhor, anti-analitico, ao permitir que o enfermo faça mais profunda e eficiente sua repressão. 

Ele usa este conceito como a explicação possível de um fato que sempre pareceu misterioso: 

que nos primeiros tempos da análise se logravam resultados terapêuticos, apesar de que ainda 

não se havia descoberto muito do que nós conhecemos sobre as características do inconsciente 

e, portanto, a interpretação devia ter sido, à miúdo, inexata. 

 

A AB-REAÇÃO 

A possibilidade que Glover discute serve para nos recordar como é difícil obter a certeza de 

que os efeitos que se seguem a uma interpretação, são verdadeiramente devidos a este e não a 

um fenômeno transferencial de qualquer natureza. Já assinalei que muitos pacientes logram 

uma gratificação direta da interpretação em si, e acredito que alguns dos sinais surpreendentes 

de ab-reação que às vezes se seguem a uma interpretação não devem ser tomados pelo analista 

senão como a evidencia de que num sentido libidinal se contribuiu com algo mais que a 

simples interpretação. 

Apesar disto, todo o problema das relações entre a ab-reação e a psicanálise é muito discutido. 

Seus resultados terapêuticos parecem, até certo ponto, inegáveis. Não há dúvidas que deles 

surgiu a análise, e ainda na atualidade existem psicoterapeutas que confiam quase 

exclusivamente neles. Durante a guerra confirmou-se amplamente sua eficiência, nos casos de 

“neurose traumática”. Também tem sido sustentado, muito a miúdo, que desempenha um 

papel principal na obtenção dos resultados da psicanálise. Por exemplo, Ferenezi e Rank 

declaram que não obstante os avanços de nossos conhecimentos, a ab-reação subsistia como o 

agente fundamental na terapia analítica
23

. Mais recentemente, Reik defendeu uma opinião 

algo similar, declarando que o fator surpresa é a parte mais importante da técnica analítica
24

. 

No capítulo sobre terapêutica de seu texto de psicanálise, Nunberg adotou uma atitude menos 

extrema
25

. Mas ele também considera a ab-reação como um dos fatores componentes da 

análise, e em dois sentidos. Primeiro menciona a melhoria produzida pela ab-reação, e lhe 

atribui o alívio da tensão endopsíquica pela descarga dos afetos acumulados. Em segundo, 

assinala que do processo rela de levar a consciência algo que até então permanecia 

inconsciente, surge um alivio tensão similar, embora em menor escala. Sobre isto, se baseia 
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 -New Ways in Psychoanalytic Technique, The International Journal of Psychanalysis , vol.XIV, 1933. 
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 Allgemeine Neurosenlehre auf psychoanalytischer Grundlage(1932), pags.303-304. Este capítulo aparece em 

inglês numa versão abreviada e como contribuição ao trabalho de LORAND, Psychoanalysis To-day(1933). Na 

ampla lista de NUNBERG sobre os fatores que atuam na terapia creio que há muito pouco que divirja das 

opiniões vertidas no presente trabalho, embora eu tenha dado uma explicação diferente acerca da inter-relação 

existente entre aqueles fatores.  
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numa afirmação de Freud de que o ato fazer consciente qualquer material envolve uma 

descarga de energia
26

. Por sua parte, Radó aparenta julgar que por sua função a ab-reação se 

opõe a analise. Manifesta que deve atribuir-se o efeito terapêutico da catarse (junto a outras 

formas de psicoterapias não analíticas) ao fato de que se oferece ao paciente uma neurose 

artificial em troca da original, e que os fenômenos observáveis quando se produz a ab-reação 

são semelhantes aos de um ataque histérico
27

. Uma consideração das opiniões destas diversas 

autoridades sugere que o que nós descrevemos como “ab-reação” pode implicar dois 

processos diferentes; uma descarga de afeto e uma gratificação libidinal. Neste caso, o 

primeiro deles poderia ser considerado (como outros procedimentos), como um auxiliar 

ocasional da análise, sem dúvida útil, e até como um companheiro inevitável das 

interpretações mutativas, enquanto poderíamos julgar o segundo como um acontecimento apto 

para impedir a análise, especialmente se não se reconhecer sua verdadeira natureza. De 

qualquer modo, seria razoável acreditar que os efeitos da ab-reação são permanentes apenas 

nos casos em que o fator etiológico predominante reside num acontecimento externo, quer 

dizer, que ela não é capaz por si mesma de causar uma alteração qualitativa radical na mente 

do enfermo. É provável que sua natureza seja apenas auxiliar, não obstante o papel que possa 

desempenhar na análise.  

 

INTERPRETAÇÕES EXTRATRANSFERENCIAIS 

Se reconsiderarmos, um instante, o quadro que apresentei de uma interpretação mutativa com 

suas diferentes características, notaremos que minha descrição parece excluir todas as 

espécies de interpretações, com exceção das transferenciais. 

Deve entender-se que a interpretação extratransferencial não pode por em marcha a cadeia de 

acontecimentos que sugeri como a essência da terapia psicanalítica? Esta é a minha opinião, e 

foi dos propósitos fundamentais ao escrever este trabalho, colocar em relevo as diferenças 

dinâmicas que existem entre as interpretações transferenciais e extratransferenciais, o que sem 

duvida já foi observado, mas acredito que nunca com suficiente clareza. Podemos reunir estas 

diferenças em dois grupos: primeiro, é muito menos provável que as interpretações extra-

transferenciais sejam dadas no ponto de urgência. Necessariamente isto deve ser assim, uma 

vez que no caso de uma interpretação extratransferencial, o objeto do impulso do Id não é o 

analista nem se encontra presente nesse momento; em troca, o ponto de urgência pode achar-
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se quase sempre na transferência, salvo nos começos de uma análise e em outras 

circunstâncias excepcionais. Deduz-se disto que as interpretações extratransferenciais tendem 

a dirigir-se aos impulsos distanciados no tempo e no espaço, e que, portanto, é provável que 

estejam desprovidas de energia imediata. Em casos extremos se parece com a comparação que 

fiz da entrega de um dicionário alemão-inglês ao paciente. Em segundo lugar, no caso de uma 

interpretação extratransferencial e devido também ao fato de que o objeto do impulso do Id 

não se encontra presente na realidade, ao enfermo é menos fácil perceber a diferença que 

existe entre o objeto real e o fantasiado. Parecerá assim, que com as interpretações 

extratransferenciais é menos provável que ocorra o que chamei a primeira fase de uma 

interpretação mutativa, e, por outra parte, se esta se produz, é menos provável que lhe siga a 

segunda fase. Em outras palavras, uma interpretação extratransferencial está exposta a ser 

menos efetiva e mais arriscada que uma transferencial
28

. Cada um destes pontos merece um 

ligeiro exame em separado. 

É um fato de experiência comum entre os analistas, que com certos pacientes é possível 

continuar indefinidamente dando interpretações sem produzir nenhum efeito aparente. No 

excelente capítulo histórico de Ferenczi e Rank, há uma crítica divertida desta espécie de 

“fanatismo pelas interpretações” 
29

. De suas palavras resulta claro que eles pensavam nas 

interpretações extratransferenciais, porque o peso de sua critica reside no fato de que esta 

conduta implica o descuido da situação analítica. 

Este é o caso mais simples, onde o principal resultado é uma perda de tempo e energia. Mas 

há ocasiões nas quais a política do dar interpretações extratransferenciais é capaz de conduzir 

o analista a dificuldades mais positivas. No curso de algumas discussões técnicas realizadas 

em Viena há poucos anos, Reich
30

 chamou a atenção sobre as dificuldades em que se vêm os 

analistas neófitos por extrair do paciente grandes quantidades de material, de maneira 

desordenada e desconexa. Sustentava que isto pode chegar a tal extremo, que a análise se 

converte irremediavelmente ao caótico. Com muito acerto assinalou que o material que temos 

de enfrentar se acha estratificado, e que ao extraí-lo, é da maior importância que não haja 

mais interferências além das que podem ajudar o ordenamento dos estratos. Sem dúvida ele 

tinha em seu pensamento a analogia com um arqueólogo incompetente, cuja inabilidade pode 
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anular para sempre a possibilidade de reconstruir a história de um lugar importante. Não me 

sinto tão pessimista sobre os resultados no caso de uma análise mal conduzida, já que a 

diferença essencial consiste em que nosso material é vivo, e se lhe dá oportunidade, se 

restratificará por si mesmo de acordo com sua própria harmonia; e esta oportunidade é a 

situação analítica. Estou de acordo quando à presença do risco, e me parece que é muito 

provável que se apresente quando se atende excessiva ou exclusivamente a interpretação 

extratransferencial. Os meios de prevenir e o remédio, se é que o mal se produziu, está em 

voltar a interpretação transferencial no ponto de urgência. Se pudermos descobrir que material 

é “imediato” no sentido que descrevi, o problema da estratificação se resolve 

automaticamente; e é uma característica da maior parte do material extratransferencial, o não 

ter  proximidade e, por conseguinte, sua estratificação é muito mais difícil de decifrar. As 

medidas sugeridas por Reich para impedir a aparição deste estado caótico não são 

incompatíveis com as minhas; porque ele frisa a importância de interpretar as resistências 

como opostas aos impulsos primários do Id, e esta é uma política abandonada precocemente 

na história da análise. Uma das características da resistência é que surge em relação com o 

analista, de maneira que a interpretação daquela será inevitavelmente uma interpretação 

transferencial. 

Os riscos mais sérios que acarretam fazer interpretações extratransferenciais, são devidos às 

dificuldades inerentes para completar sua segunda fase, ou saber se esta foi ou não realizada. 

Por sua natureza, não se podem predizer seus efeitos. Parece constituir um risco especial o 

fato que o enfermo não leve a cabo a segunda fase da interpretação, passando a projetar sobre 

o analista o impulso do Id que foi feito consciente. Não há duvida que tal risco se aplica 

também, até certo ponto, às interpretações transferenciais. Mas é menos provável que se 

produza esta situação se o objeto do impulso do Id se encontra presente na realidade, e, além 

disso, se se trata da mesma pessoa que faz a interpretação
31

. (Podemos lembrar uma vez mais 
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 Parece provável que toda a possibilidade de fazer interpretações mutativas depende de que na situação 

analítica, tanto o que dá a interpretação como o objeto do impulso do Id interpretado, sejam a mesma pessoa. 

Não me refiro aqui ao argumento mencionado anteriormente, de que nesta condição é mais fácil para enfermo 

distinguir entre seu objeto fantasiado e o objeto real, senão a uma consideração mais profunda. Como já 

sustentei, o superego original do paciente é o produto da introjeção de seus objetos arcaicos, deformado pela 

projeção dos impulsos infantis do Id. Também sugeri que os únicos meios com que contamos para alterar o 

caráter deste superego severo primitivo é com a mediação de um superego auxiliar, que é o resultado da 

introjeção que o paciente faz de seu analista como um objeto. Deste ponto de vista, pode considerar-se o 

processo da análise como a infiltração do superego e seu maior contato com o Ego e a realidade no superego 

original, que é inadaptável e rígido. Esta infiltração é obra das interpretações mutativas, e consiste no processo 

repetido de introjeção das imagens do analista, a qualidade do superego original modificando gradualmente, 

visto que aquelas imagens pertencem a uma pessoa real e não são devidas a uma projeção deformada e arcaica. 

Uma vez que a finalidade das interpretações mutativas é causar a introjeção do analista, deduz-se que este último 

deve ser o objeto dos impulsos que aquelas interpretam. Se isto é exato, as opiniões expressas no presente 
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o problema da interpretação profunda, e assinalar que ainda nas circunstâncias mais 

desfavoráveis seus perigos parecem diminuir em grande parte, se a interpretação é 

transferencial). Além disso, no caso de uma interpretação extratransferencial parece  que há 

maior perigo de que transcorra silenciosamente todo este processo, sendo assim descuidado, 

particularmente no começo da análise. Por esta razão parece importante estar alerta às 

complicações transferenciais depois de dar uma interpretação extratransferencial. Esta 

peculiaridade das interpretações extratransferenciais é uma das mais importantes do ponto de 

vista prático. A esta peculiaridade se deve que estas possam atuar como “alimentadores” da 

situação transferencial, preparado assim o terreno para as interpretações mutativas. Em outras 

palavras, ao dar uma interpretação extratransferencial, o analista pode provocar a miúdo uma 

situação na transferência que a seguir lhe permite fazer uma interpretação mutativa. Não se 

deve supor que, porque eu lhes atribua estas qualidades especiais às interpretações 

transferenciais não possam ocorrer outras. Pelo contrário, é possível que uma grande maioria 

de nossas interpretações se realize fora da transferência, embora se deva ajuntar, que a miúdo 

sucede ao darmos ostensivamente uma interpretação extratransferencial, implicitamente 

estarmos fazendo uma transferencial. Nem só de recheio se pode fazer um pastel, e embora 

seja certo que as interpretações extratransferenciais não são mutativas em sua maior parte, 

nem por isso elas são menos essenciais, ainda que não produzam por si mesmas os resultados 

decisivos que envolvem a mudança duradoura na mente do enfermo. Si se me permite fazer 

uma analogia com as trincheiras de guerra, aceitar uma interpretação transferencial 

corresponde à captura de uma posição-chave, enquanto que as interpretações extra-

transferenciais se assemelham ao avanço geral e consolidação de uma nova linha, o que é 

possível pela captura daquela. Quando o avanço geral passe além de certo ponto, haverá outro 

impedimento, e antes que se possa voltar a progredir, será necessário capturar nova posição-

chave. O curso normal dos acontecimentos em uma análise, estará representado por uma 

oscilação deste tipo entre as interpretações transferenciais e extratransferenciais. 

 

AS INTERPRETAÇÕES MUTATIVAS E O ANALISTA 

Embora o dar interpretações mutativas só pode ocupar uma pequena porção do tratamento 

psicanalítico, de acordo com minha hipótese será a parte mais importante do ponto de vista da 

                                                                                                                                                         
trabalho requerem algumas emendas, porque neste caso, o primeiro critério de uma interpretação mutativa será 

que a interpretação seja transferencial. Não obstante, a qualidade de urgência continuará sendo importante, pois 

de todas as interpretações transferenciais passíveis de se realizar num momento dado, só serão mutativas as que  

se refiram a um impulso urgente do Id. Por outro lado, ainda a interpretação extratransferencial de um impulso 

urgente em extremo Id, não poderá nunca ser mutativa, embora, sem dúvida pudesse causar um alívio temporário 

por ab-reação ou apoio. 
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influência sobre a mente do enfermo
32

. Pode ser de interesse considerar finalmente, como 

afeta ao analista um momento que tem tanta importância para o enfermo. Mrs. Klein me 

sugeriu que o analista, ao fazer interpretações, deve superar alguma dificuldade interna 

especial. Estou certo que isto se aplica particularmente ao dar interpretações mutativas. Isto é 

demonstrado pela forma como é evitada pelos psicoterapeutas de escolas não psicanalíticas, 

mas muitos psicanalistas se apercebem de que albergam em seu íntimo traços da mesma 

tendência. Como racionalização pode aludir-se a dificuldade de decidir se chegou ou não o 

momento particular de fazer uma interpretação. Por traz disto há, às vezes, uma dificuldade 

em dar a interpretação, porque o analista parece ter a tentação constante de fazer qualquer 

outra coisa em seu lugar. Pode efetuar perguntas, dar apoios, aconselhar ou estender-se em 

dissertações teóricas, ou ainda realizar interpretações, mas que não são mutativas senão 

extratransferenciais carecendo de proximidade e portanto ambíguas ou inexatas. Pode também 

dar duas ou mais interpretações alternativas, simultaneamente, ou fazer interpretações 

mostrando ao mesmo tempo seu próprio ceticismo sobre elas. 

Tudo isto surge que, realizar uma interpretação mutativa, constitui um fato crucial tanto para 

o analista como para o paciente, e que ao fazê-lo se está expondo a um grande perigo. 

Podemos compreender melhor esta questão quando reflexionarmos que o analista no 

momento da interpretação, na realidade está evocando deliberadamente uma quantidade de 

energia do Id do enfermo, vivente, definida e que se dirige diretamente para ele. 

Tal momento, mais que nenhum outro, põe a prova suas relações com seus próprios impulsos 

inconscientes. 
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 Chegado a este ponto, gostaria recordar novamente ao leitor a própria explicação de Freud sobre a natureza 

essencial da terapia psicanalítica. Citarei algumas palavras de seu Autobiographical Study(1925): “É exato que a 

psicanálise, como outros processos terapêuticos, emprega o instrumento da sugestão (ou transferência). A 

diferença é a seguinte: que na análise não se lhe permite desempenhar o papel decisivo na determinação dos 

resultados. Ela é usada para induzir o paciente a executar um trabalho mental; a superação de sua resistência de 

transferência, que envolve uma alteração permanente em sua economia psíquica. O analista leva o enfermo a 

fazer consciente a transferência. Esta se resolve ao convencê-lo de que em sua atitude transferencial está 

revivendo relações emocionais que tinham sua origem nas cargas de objeto mais primitivas, durante o período de 

sua infância” (pág.77). Como se pode ver, o presente trabalho é pouco mais que uma elaboração destas sentenças 

de Freud. 
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RESUMO 

 

Concluirei resumindo, os quatro pontos principais da hipótese que expus anteriormente: 

1. O resultado final da terapia psicanalítica é permitir que toda organização mental do 

paciente neurótico, detida em um estádio infantil de desenvolvimento, continue 

sua progressão até a condição normal do adulto. 

2. A principal alteração efetiva consiste em uma modificação qualitativa profunda do 

superego do paciente, da qual se derivam, em geral automaticamente, as outras 

alterações. 

3. Esta modificação do superego do enfermo se leva a cabo numa série de 

inumeráveis pequenos passos, pela ação de interpretações mutativas efetuadas pelo 

analista visto ser ele objeto dos impulsos do Id do paciente, devido a sua posição 

de superego auxiliar. 

4. O fato de que a interpretação mutativa seja o fato operante essencial na ação 

terapêutica da psicanálise, não implica na exclusão de outros processos (tais como 

a sugestão, o apoio, a ab-reação, etc.) como agentes no tratamento de algum 

enfermo em particular.  
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