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EDITORIAL

Este Volume 2, número 2, da Revista Rabisco é dedicada ao pensamento de
Anna Freud e André Green. A proposta é favorecer um campo de expressão onde suas
contribuições possam ser pensadas e repensadas. Estes dois autores, com obras
distintas, têm em comum o fato de terem sido profundamente marcados pela história
institucional da psicanálise, sem que isto inibisse suas capacidades de contribuição
para o desenvolvimento da psicanálise.
Anna nascida em Viena, em três de dezembro de 1895, contemporaneamente
à psicanálise; talvez, simbolicamente, as duas “filhas gêmeas” de Sigmund Freud. A
obra de Anna Freud expressa características de uma ciência que se transformava, mas
que ainda precisava zelar por sua continuidade.
André Green nascido no Cairo, em 12 de março de 1927, faz parte de uma
geração que, apesar dos embates políticos das diferentes correntes da psicanálise, já
podia arriscar conceitualmente.
Ambos essenciais para que a psicanálise de hoje seja consistente e, na
mesma medida, flexível; capaz de suportar as diferenças e somar contribuições.
A luz que Anna Freud lança sobre o 'ego' e as idéias de André Green sobre o
'narcisismo' servem como exemplos da importância e da vitalidade de seus
pensamentos. Ao proporem estas reflexões e desenvolvimentos, ambos partem das
contribuições freudianas essenciais e as estendem com inestimável valor sobre o
campo da clínica.
Inicialmente, José Outeiral, faz uma apresentação histórica e
preparatória ao artigo “Adolescência” de Anna Freud, traduzido por ele logo a seguir.
Este texto, de 1957, é uma leitura agradável e atual, onde Anna Freud compõe conceitos
da psicanálise com a psicologia do desenvolvimento, levando ao enriquecimento das
duas disciplinas.
Joseph Knobel Freud (Membro do Conselho Editorial Internacional da
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Rabisco) é o autor do artigo “La simbolización em el processo terapeutico: hacia la
búsqueda de um sentido”. O autor se baseia em conceitos de André Green para, através de
ilustrações clínicas, expor as implicações da depressão materna sobre o desenvolvimento
da capacidade de simbolização da criança. Neste texto, Knobel também aborda as
posteriores manifestações deste comprometimento simbólico sobre a relação
transferencial entre o analisando e seu analista.
O artigo de Issa Damous, “Os limites psíquicos e os casos-limite à luz de André
Green”, enfoca as situações de risco para sobrevivência psíquica de um bebê quando a
mãe é intrusiva e/ou inacessível. Refletindo sobre estas vivências traumáticas primitivas, a
autora desenvolve questões sobre os possíveis arranjos defensivos e sintomáticos que
marcarão a vida desta pequena criança.
Incluímos nesta edição dois artigos que fazem parte da história dos encontros
latino-americanos sobre o pensamento de D. W. Winnicott. Leonor Valenti (Membro do
Conselho Editorial Internacional da Rabisco) e Suzana Boz apresentaram em 1994, no III
Encontro Latinoamericano: “Reflexiones metapsicológicas: Freud y Winnicott”, um texto
onde as idéias de Green aparecem claramente como oportunizadoras de uma
aproximação criativa entre o pensamento de Freud e de Winnicott. Norah Gramajo
Galimany é a autora de “Ingrid y la madre muerta”, apresentado no VI Encontro Latinoamericano. Este artigo parte de uma ilustração clínica para desenvolver o conceito de
André Green de “mãe morta”, contribuição de grande valor para a reflexão teórica como
para a prática diagnóstica e clínica.
Cleon Cerezer escreve “Revisitando o Anna Freud's diagnostic profile”. O autor,
ao apresentar e desenvolver a contribuição de Anna Freud, assinala que esta importante
ferramenta na prática clínica com crianças pode e deve ter um uso ampliado, podendo ter
um importante papel na psicoterapia e psicanálise de adolescentes e adultos.
“Annerl, a filha de Freud” é um artigo de Beatriz Borges Fortes que nos apresenta
Anna Freud na sua intimidade, levantando questionamentos sobre seu relacionamento
com seu pai, e como esta proximidade pode ter marcado profundamente sua história
afetiva.
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Márcia Zart é a autora de “Anna – Antígona, princesa da psicanálise”. Este artigo é
composto por uma costura entre dados biográficos, levando a uma reflexão sobre o
paralelo instigante que o próprio Freud propõe ao apelidar Anna de Antígona.
Inevitavelmente, Freud se coloca como Édipo e apresenta Anna como a leal filha que
protege e guia seu pai até a morte.
“A pedagogia psicanalítica de Anna Freud”, de Michele Reghelin, é um texto que
traz um enfoque biográfico centrado em Anna como aluna e professora. Com esta
abordagem a autora contribui para que o leitor reflita sobre os processos que deram origem
às concepções de Anna Freud onde pedagogia e psicanálise se enriquecem mutuamente.
Jairo Treiguer é o autor de “Infância: conflitos e ansiedades”. Neste artigo, o autor
apresenta um histórico da psicanálise de crianças, desde os primeiros escritos de Freud,
chegando às importantes contribuições de Anna Freud, incluindo reflexões sobre a saúde,
a etiologia das psicopatologias e os desenvolvimentos na prática clínica.
Um encontro “insólito”, como qualifica a autora Stela Marys Vieira dos Santos, é o
tema do artigo “Anna e Marilyn”. Este texto relata a psicoterapia breve ou a análise
brevíssima de Marilyn com Anna Freud, em agosto de 1956. Um tratamento de sucesso,
que envolve uma trama de personagens célebres.
O artigo “Prezada Srta. Freud”, de Cleon Cerezer e Luiza Moura, propõe um olhar
sobre as correspondências enviadas por Winnicott para Anna Freud. Cartas que são
pequenos retratos que revelam as inquietações teóricas e institucionais da psicanálise de
1948 a 1969.
Como “Gestos Espontâneos”, a Rabisco traz duas contribuições. “A resiliência e a
possibilidade criativa: interlocuções entre Winnicott e Cyrulnik”, de Bibiana Godói
Malgarim. A autora parte de uma experiência clínica para apresentar a criatividade (e o
ambiente que a sustenta) como o campo da resiliência, através da qual a vida interrompida
pelo evento traumático pode ser retomada.
É de Vera Marieta Fischer que surge o outro Gesto Espontâneo, Vera contribui
com comentários sensíveis sobre a passagem por Porto Alegre de Saul Peña, em maio de
2012, no preparatório para o VII Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de D. W.
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Winnicott.
Neste volume, as Seções Históricas também são duas. A Rabisco apresenta uma
correspondência de Anna Freud para José Outeiral, escrita em 1979 e uma foto dela para
esse colega da Rabisco. A segunda é uma fotografia, gentilmente cedida por Saul Peña,
que retrata ele acompanhado por Winnicott e colegas em Londres durante os 4 anos que
viveu lá. Saul Peña (Peru) supervisionou dois casos clínicos sistematicamente com Donald
Winnicott, e conviveu em Londres com ícones como Masud Khan, Marion Milner,
Margareth Little e também nossa homenageada Anna Freud.
Acompanha esta edição, um DVD encartado com uma palestra de Paulo Cesar
Sandler, intitulada “O negativo em André Green”. Esta apresentação compôs uma Mesa
Redonda apresentada no II Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de D. W. Winnicott,
em São Paulo, 2003. Paulo Cesar Sandler manteve durante alguns anos uma
correspondência pessoal com André Green.
Anna Freud faleceu em Londres, em 1982, aos 86 anos. André Green, em Paris,
em 2012, aos 84 anos. O ano de 2012 é um marco importante, ano do falecimento de André
Green, uma grande perda para a psicanálise, e também é o ano em que a Hampstead
Clinic, desde 1982 denominada Centro Anna Freud, completa 60 anos.
A Rabisco aproveita a oportunidade para enviar um cartão de Boas Festas para o
leitor, e uma lembrança de Winnicott, que desenhava seus próprios cartões de Natal
fazendo disto uma brincadeira infindável, como nos refere Clare Winnicott:
“Havia algumas coisas que eram especialmente importantes para nós, tal como o
cartão de natal que Donald desenhava a cada ano, e que nós dois pintávamos às centenas,
ficando de pé até as duas da manhã nos dias que antecediam o Natal. Lembro-me de uma
vez sugerir que o desenho parecia melhor se fosse deixado como estava, em preto e
branco. Ele respondeu: - Sim, eu sei, mas eu gosto de pintar-“ (D. W. Winnicott, 1994, p. 11).
Esperamos que este novo volume da Revista Rabisco seja uma leitura tão
agradável quanto foi para nós, da Comissão Editorial, poder entrar em contato com este
material e ter mais um encontro com Anna Freud e André Green.
Comissão Editorial
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ESPAÇO DO LEITOR:
Querida Comissão Editorial,
Me puse en acción desde hoy, para encaminar el material para la
aclaración sobre la fundación y primer encuentro latinoamericano sobre el
pensamiento de Winnicott que se realizo, como comentábamos por
telefono, con la presencia muy vigente de Outeiral y otros colegas
latinoamericanos, en APA, en 1992, fecha de origen!!, a fin de año. Sandra,
secretaria de APA, gloriosa ayudante de los encuentros, tomo a su cargo el
escaneado y envío de la “capa” y las primeras páginas del libro publicado
con este Primer Encuentro.
Quedamos comunicados, un fuerte abrazo,
Raquel Goldstein (em 05/06/2012)
Estimada Comissão de Rabisco, acorde con el pedido de la Dra. Raquel le
estoy enviando la carátula y las primeras páginas de la publicación del 1º
Encuentro Winnicottiano de Latinoamérica, que se realizó en ocasión del
cumpleaños 50 de APA como miembro de la IPA, el 13 y 14 de noviembre
de 1992.
Casualmente el próximo encuentro será en Buenos Aires, en noviembre,
durante un festejo importante: la APA cumple 70 años.
Muchas gracias por las diligencias que Ud. va a emprender con este
material, quedo a su disposición
Sandra Richi - Secretaría de APA (em 07/06/2012)

RESPOSTA RABISCO
Estimados leitores da Rabisco, em resposta a mensagem da nossa
Conselheira Internacional Raquel Goldstein a Comissão Editorial da
Rabisco, gostaríamos de retificar que em nosso Volume 1, Número 1 Edição Histórica, referimos que o Primeiro Encontro Latinoamericano de
Winnicott aconteceu na Colônia de Sacramento, Uruguai. Na verdade as
reuniões lá ocorridas foram anteriores ao I Encuentro Latinoamericano, ou
seja, fazem parte de encontros pré-históricos e preparatórios ao Primeiro
Encontro, ocorrido em Buenos Aires, na APA, em 13 e 14 de novembro de
1992. Decidimos encartar logo a seguir a imagem enviada pela secretaria
da APA, referente ao I Encuentro.
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1. APRESENTAÇÃO AO TRABALHO DE ANNA FREUD: ON ADOLESCENCE
José Outeiral

Resumo
Esse trabalho aborda a adolescência, à luz da metapsicologia, tanto pelo prisma
do desenvolvimento quanto pelo da psicopatologia.
Abstract
This paper deals with adolescence, under the light of metapsychology, with a
view to the development as well as the psychopathology.
“...um dos pontos brilhantes de minha vida é o êxito do trabalho de Anna”.
S. Freud, citado por E. Jones em The Life anda the Work of Sigmund Freud
“...que seguramente o Senhor não pode deixar de ver que o destino quis
compensar-me, por tantas coisas que me negou, dando-me uma filha que em
circunstâncias trágicas lembraria a saga de Antígona”.
S. Freud, em carta a Arnold Zweig (25 de fevereiro de 1938)
Anna Freud exerceu um papel importante na psicanálise em geral, e,
mais especificamente na aplicação dessa, tanto sob o ponto de vista teórico
como clínico, com crianças e adolescentes, onde suas contribuições fazem
parte de qualquer estudo que aborde o tema.
No trabalho que a Rabisco publica A Adolescência os aspectos
fundamentais do desenvolvimento, da patologia e do tratamento da
adolescência são oferecidos ao leitor de uma forma clara e profunda.
É um texto histórico, fundamentalmente articulado com a
metapsicologia, a “feiticeira” como escreveu seu pai, o que nos remete e nos
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auxilia na abordagem semiológica e propedêutica. O leitor deverá, na leitura,
atentar para esses dois aspectos; mas não se arrependerá de percorrer esse
caminho.
Tive a oportunidade , em 1978, de assistir a uma série de seminários na
Hampstead Clinic sobre Diagnostic Profile e de participar de um Simpósio sobre
ele, coordenado por Anna Freud, Cliforde Iorque, Doroty Burlingham e Anne
Haymann, além de outros membros do staff da histórica instituição. A
apresentação de um material clínico feita por um analista trainee, nesse
Simpósio, foi seguida de um comentário de Anna Freud que falou bastante
tempo. Sua figura frágil e as marcas da idade – na ocasião estava com 83 anos contrastava com sua disposição, vitalidade e entusiasmo ao falar, ao lado de
uma exposição clara e concisa de suas idéias, o que me causou profunda
impressão. Ao término desses encontros foi combinado que outros Simpósios
sobre Diagnostic Profile seriam realizados no Cairo e São Francisco. Solicitei,
então, que Porto Alegre fosse incluída nessa programação, o que causou certa
surpresa em função da sabida influência de Melanie Klein, nessa época, na
América Latina. O pedido foi aceito e Anne Haymann, Diretora de Ensino da
clínica realizou, no inverno de 1979, um trabalho durante sete dias em Porto
Alegre. O relato dessa atividade foi objeto de um paper publicado no ano
seguinte no Bulletin of the Hampstead Clinic (Haymann, A, 1979). Nesse mesmo
ano escrevi para Anna Freud solicitando licença para que dedicássemos um
número da revista Arquivos da Clínica Pinel, da qual eu era um dos editores,
específico sobre crianças e adolescentes, a sua contribuição à Psicanálise.
Anna Freud escreveu concordando com a homenagem e, inclusive, também
enviou uma foto sua para ser publicada. Escreveu novamente, ao receber um
exemplar da revista, mostrando sua satisfação pelo interesse em sua obra em
nosso meio. Retornando a Londres em 1980 não pude vê-la coordenando
atividades na Clínica e Anne Haymann de falou de seu estado de saúde. Em
novembro de 1982 tive notícia de sua morte. Ela morou até o final de sua vida em
Maresfield Gardens, 20, a casa de seu pai.
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2. A ADOLESCÊNCIA
Anna Freud
(tradução de José Outeiral)
A adolescência na teoria psicanalítica
Retorno ao tema da adolescência após um intervalo de vinte anos, durante o qual muito já
foi alcançado no campo da psicanálise para esclarecer as questões que afetam a vida dos
jovens, normais e anormais. No entanto, apesar de alguns progressos, os estudos
analíticos da adolescência não chegaram a uma posição satisfatória, especialmente
quando comparados com aqueles associados com a primeira infância. Sobre este último
ponto, nos movemos em um terreno firme e contamos com uma grande riqueza de material
e informações que nos permitem estabelecer com autoridade, aplicar os resultados
analíticos para problemas práticos da educação. Mas quando se trata de adolescência, nos
sentimos vacilantes e incapazes de atender às demandas de pais e educadores que
esperam a ajuda que podemos lhes oferecer com o nosso conhecimento. Costuma-se
dizer que a adolescência tem sido negligenciada pela teoria analítica; que é algo como um
tema esquecido.
Esta observação que vem tanto dos pais e como dos próprios analistas, justifica a
necessidade de uma investigação mais aprofundada deste período da vida.
Adolescência na literatura psicanalítica
O estudo psicanalítico da adolescência começou, como é bem sabido, em 1905,
com o capítulo sobre o assunto incluído nos Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. A
puberdade foi então descrita como a época em que se se dão as mudanças que dão forma
definitiva a vida sexual infantil; foram mencionados como seus acontecimentos principais
sua subordinação eventos principal do nível zonas erógenas genital, o estabelecimento de
novas objetivos sexuais, diferente em meninos e meninas, e conhecer novos objetos
sexuais fora da família. Embora estes fatores expliquem muitas das características e
comportamento do processo da adolescência, a descoberta da vida sexual infantil só
poderia diminuir o significado da adolescência aos olhos dos pesquisadores. Antes do
Rabisco R. Psican

188

Porto Alegre

v.2

n.2

p. 188-208

Novembro 2012

Anna Freud

aparecimento dos Tres Ensaios, foi atribuída importância primordial para este período,
como o iniciador da vida sexual do indivíduo; após a descoberta da sexualidade infantil, no
entanto, a adolescência veio a ser considerado como uma fase de final de transformação,
ou como uma ponte simples entre a sexualidade infantil difusa e sexualidade adulta
centrada na genitalidade.
Dezessete anos depois, em 1922, Ernest Jones publicou Alguns Problemas da
Adolescência (Some Problems of Adolescence), que tratou principalmente da “correlação
entre a infância e a adolescência." Coincidindo com a afirmação contida nos Três Ensaios,
no sentido de que a fase maturacional entre dois e cinco anos deve ser vista como um
importante precursor da organização definitiva posterior, Jones mostrou que " o indivíduo
recapitula e amplia na segunda década de vida o desenvolvimento experimentado durante
os primeiros cinco anos ... "(p. 398). Ele atribuiu a diferença "as circunstâncias em que
ocorre o desenvolvimento", mas chegou a propor como "lei geral ... que a adolescência
recapitula a infância, e que a maneira como uma determinada pessoa tem que ir através
dos estágios necessários de desenvolvimento da adolescência é determinada pelo tipo de
desenvolvimento da criança "(p. 399): em outras palavras, "o indivíduo passa por fases de
desenvolvimento em diferentes níveis, na infância e adolescência, respectivamente, mas
muito semelhante em ambos os períodos" (pág. 399).
A contribuição de Jones, significativa mas isolada, coincidiu com o auge que
tiveram em Viena as publicações de Siegfried Bernfeld, estudioso da juventude, que
combinou trabalho clínico e de ensino com o estudo incessante da adolescência a partir da
perspectiva do comportamento individual e de grupo, de influências sociais, as sublimação,
etc. Sua principal contribuição para a teoria analítica foi a descrição de um tipo específico
de desenvolvimento do adolescente do sexo masculino (1923), que ele chamou de
"dilatada" no sentido em que excede em muito os prazos normais, e é caracterizado pelas
“tendências em direção à produtividade artística, literária ou científica e uma inclinação
acentuada para as metas idealistas e valores espirituais ... ". Em apoio a sua hipótese,
Bernfeld publicou, em colaboração com W. Hoffer, abundante material composto de
diários, poemas e observações sobre a adolescência.
Enquanto Siegfried Bernfeld atribuíu as elaborações do processo normal
adolescente as frustrações internas e as pressões ambientais externas, August Aichhorn,
também de Viena, abordou o problema do ângulo do desenvolvimento anti-social e
criminal. Seu interesse caiu sobre aqueles jovens que, frente as mesmas pressões,
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respondem com falta de adaptação, desenvolvimento egóico deficitário e rebelião contra a
sociedade. Seu livro Woyward Youth (Juventude equivocada) (1925) ganhou renome
mundial como uma das primeiras tentativas de trazer a teoria analítica ao campo espinhoso
da delinquência juvenil.
Conhecendo os pontos de vista de Bernfeld e estando intimamente ligada com
estudos Aichhorn, por minha parte, apresentei em 1936 dois artigos intitulados O Ego e o Id
na Puberdade e Ansiedade Instintiva na Puberdade (2). O ponto de partida desses estudos
era o meu interesse nas lutas travadas pelo ego e no id e a nova eclosão do conflito que
acontece ao se aproximar a puberdade, quando a modificação qualitativa e quantitativa
dos instintos altera a distribuição de forças dentro do indivíduo. Ante a angustia com que o
desenvolvimento instintivo ameaça o ego, tal como ele se formou durante a infância
poderemos ter – nos casos normais - a formação do caráter e - nos patológicos - a formação
de sintomas neuróticos. Eu descrevi a trégua que ocorre no início do período de latência
nos enfrentamentos o ego e o id, e o surgimento de um novo conflito que ocorre quando se
aproxima a puberdade, quando a modificação qualitativa e quantitativa dos instintos altera
a distribuição de forças dentro do indivíduo. Dada a angústia o desenvolvimento instintivo
ameaça o ego, em consonância como ele foi formado na infância, começa sua luta para
sobreviver, colocando em jogo com uma alta intensidade defensiva todos os métodos
disponíveis. Os resultados, isto é, as alterações que ocorrem na personalidade, são
variáveis. Normalmente, a organização do ego e do superego são modificadas para dar as
novas formas de sexualidade adulta. Em alguns casos menos favoráveis, o ego
excessivamente rígido e imaturo inibe ou distorce a maturação sexual, em outros os
impulsos do id criam uma situação caótica no ego, que durante a latência foi caracterizado
por ordem e orientação social. Mais do que qualquer outro momento da vida, a
adolescência, com seus conflitos típicos, oferece ao analista quadros que ilustram a
interação e o seqüenciamento de perigos internos, ansiedades, defesas, formação de
sintomas permanentes ou transitórios e colapsos mentais.
Nos anos do pós-guerra aumentou o interesse nesse tema e foram publicados
inúmeros trabalhos, especialmente de autores, americanos. Em 1951, Leo A. Spiegel
publicou uma exaustiva Resenha das Contribuições Para a Teoria Psicanalítica da
Adolescência, onde ele reuniu, embora essa tenha sido uma tarefa difícil, uma teoria
integrada com base em estudos, muitas vezes divergentes. O seu trabalho, entretanto, é
muito útil, uma vez que conseguiu resumir, revisar e classificar as contribuições de vários
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autores, agrupadas sob os seguintes títulos:
- A classificação dos Fenômenos (Bernfeld, Hartmann, Kris e Loewenstein, Wittels);
- Relações de objeto (Bernfeld, Buxbaum, H. Deutsch, Erikson, Fenichel, A. Freud, W.
Hoffer, Jones, A. Katan, Landauer);
- Mecanismos de Defesa (Bernfeld, H. Deutsch, Fenichel, A. Freud, Greenacre, E. Kris);
- Criatividade (Bernfeld, A. Freud);
- Atividade Sexual (Balint, Bernfeld, Bauxbaum, H. Deutsch, Federn, Ferenczi, Freud,
Lampl-de Groot);
- Aspectos do Funcionamento Egóico (Fenichel, A. Freud, Harnik, Hoffer, Landauer) e
- Tratamento (Aichhorn, KR Eissler, A. Freud, Gitelson, A. Katan, M. Klein, Landauer, A.
Reich).
A bibliografia detalhada que o autor acrescentou à sua revisão contém 41
trabalhos 34 autores, abrangendo praticamente todo os aspectos teóricos, clínicos e
técnicos do tema.
Apesar da longa lista de contribuições, o nível de nossos conhecimentos foram
um tanto insatisfatórios; nem aumentou a nossa própria convicção, ou a dos pais, nas
possibilidades de prestar apoio analítico aos pacientes adolescentes. Assim, apesar da
aparente evidência em contrário, a adolescência permaneceu, como tinha sido antes, a
filha esquecida da teoria psicanalítica.
Algumas dificuldades na descoberta de fatos na adolescência
Na minha opinião, há dois motivos que provocam a desorientação do analista que
tem que lidar com as complexidades do processo da adolescência.
Para investigar os diferentes estados mentais, o analista tem basicamente dois
métodos: análise de indivíduos nos quais estão vigentes as questões que queremos estudar
ou a reconstrução desse estado no tratamento analítico a posteriori. Os resultados de
ambos os procedimentos, usados individualmente ou em combinação, têm sido a fonte de
todo o conhecimento analítico sobre os estágios de desenvolvimento da mente humana. (3)
No entanto, estes mesmos métodos aplicados para os períodos posteriores de
vida onde foram eficazes, são menos satisfatórios e produtivos em termos de resultados,
quando aplicado a adolescentes.
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A reconstrução da adolescência na análise de adultos
Com relação à reconstrução, é surpreendente como eu raramente consegui que
adultos revivam no tratamento suas experiências adolescentes. Não quero dizer com isso
que os adultos têm sobre uma amnésia a respeito de sua adolescência comparável em
amplitude ou profundidade a amnésia que acomete os anos iniciais da infância. Pelo
contrário as memórias desse tempo permanecem na consciência do adulto e podem ser
relatadas ao analista, sem dificuldade aparente. A masturbação da pré-adolescência e
adolescência, as primeiras tentativas de relações sexuais, etc, podem ter um papel na
memória consciente do paciente e, como é sabido, são muitas vezes utilizados para
esconder os conflitos masturbatórios reprimidos e as secretas atividades da primeira
infância. Além disso, na análise de indivíduos sexualmente inibidos cuja queixa é a falta de
ereção, é relativamente fácil para reavivar a memória de práticas corporais - muitas vezes
extremamente cruéis- que eram feitas na adolescência, para evitar que a ereção ou anulála tão logo ela se manifestava.
No entanto, essas memórias contem apenas fatos dissociados, ou seja, eventos e
ações separadas das emoções que acompanharam a vivência original. O que não
conseguimos recuperar é a atmosfera na qual vive o adolescente, suas ansiedades, a
ascensão de profunda alegria ou desespero, entusiasmos repentinos, a desesperança
total, as prementes preocupações intelectuais e filosóficas, às vezes estéreis, anseios de
liberdade, solidão, sentimento de opressão por parte dos pais, a raiva impotente e o ódio
ativo contra o mundo dos adultos , atrações eróticas – para objetos homossexuais ou
heterossexuais -, fantasias suicidas, etc. Todos estes estados de ânimo são cambiantes e
fugazes, difíceis de recuperar e, ao contrário dos estados emocionais da infância, pouco
propícios para ressurgirem e serem revividos em relação ao analista.
Se essa impressão, resultado da minha experiência clínica, fosse confirmada por
outros analistas de adultos, a impossibilidade - ou pelo menos a impossibilidade parcial para reconstruir a adolescência pode ser responsável por algumas das lacunas em nosso
conhecimento dos processos mentais dos adolescentes.
A análise durante a adolescência
Ao abordar as contribuições relacionadas com a terapia analítica adolescente,
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Spiegel (1951), lamentou o que em sua opinião era um pessimismo indevido por alguns
autores. Ele observou a necessidade de adaptar a técnica analítica para a situação
específica de pacientes adolescentes e foi surpreendido pela falta de referências explícitas
a um período introdutório "semelhante à que costumava ter com crianças e delinquentes".
A partir de 1951 apareceram vários artigos sobre o aspecto técnico da análise de
adolescentes, dois deles dedicado ao período inicial da adolescência (Fraiberg, 1955;
Noshpitz, 1957), e um terceiro, ao final dessa etapal (Adatto, 1958). (Veja também Eissler,
1958; Geleerd, 1958).
Embora esses documentos realçem as dificuldades técnicas do início e do fim da
adolescência, estudos sobre essas dificuldades realizados na Clínica Hampstead revelam
características do período intermédio, isto é, o momento crítico da passagem da préadolescência à adolescência propriamente dita. Nesse momento se reativa na
transferência a rebelião contra seus pais, o que os leva a decidir a interrupção abrupta e
prematura de sua análise.
Assim, a experiência mostra que o tratamento analítico dos adolescentes
apresenta desafios específicos nos períodos iniciais, intermédios e finais. Em outras
palavras, é um empreendimento delicado do começo ao fim, em que o analista tem de
enfrentar uma gama de resistências de rara intensidade. Comparando-se os casos de
pacientes adolescentes com os de pacientes adultos confirmamos essa observação. Na
análise de adultos, o analista está acostumado com as dificuldades técnicas que, por
exemplo, apresentam certos pacientes histéricos que são incapazes de tolerar a frustração
na transferência e atuam seus sentimentos de amor e de ódio pretéritos no aqui-agora da
relação analitica. Situações parecidas ocorrem com as manobras técnicas dos pacientes
obsessivos, defesas que tendem a separar as palavras e os afetos, e induzir o analista a
interpretar o conteúdo inconsciente divorciado de sua carga emocional. É observável
também com o retraimento narcisista dos esquizofrênicos fronteiriços, com as projeções
dos paranóides que transformam o analista em perseguidor. Acontece, também, com a
desesperança destrutiva do paciente depressivo que se mostra cético quanto ao resultado
do tratamento e com as tendências ao acting-out e a falta de insight dos caráteres delitivos
ou psicopáticos. Em cada um desses casos, o analista enfrenta apenas uma dessas
dificuldades e a técnica analítica pode ser adaptada para a resistência específica de cada
paciente; não é assim com pacientes adolescentes que podem ir, de repente, de um estado
emocional para outro, apresentando as reações defensivas de uma só vez ou em rápida
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sucessão, sem “dar tempo” ao analista de “rearmar” suas forças e mudar o “rumo” do
tratamento, de acordo com as necessidades imposta pelas circunstâncias.
Dificuldades na economia e na libido: comparação com os estados de luto e com infortúnios
amorosos
A experiência ensina-nos a não subestimar as provas repetidas de inadequação
da técnica analítica, que não pode ser justificada pelas características individuais dos
pacientes ou de fatores ambientais ou circunstâncias adversas. Também não são
suficientes para resolver as dificuldades os redobrados esforços do analista ou seu maior
“tato” e habilidade. Portanto, é necessário considerar que existem indicações de que há
algo na estrutura interna dos distúrbios em questão, que difere radicalmente dos
transtornos para a qual foi originalmente concebida a técnica analítica e aos casos em que
ela é aplicada com maior freqüência.(Eissler, 1950). É necessário esclarecer essas
diferenças como um prelúdio para a revisão da técnica, como já foi feito com relação à
análise de crianças, de delinqüentes e de certos criminosos e certos estados fronteiriços.
Nesses casos foi necessário tomar em consideração a imaturidade e fraqueza do ego do
paciente, sua menor tolerância à frustração, e o uso maior da ação do que da verbalização
para sua economia mental. Agora resta elucidar os fatores que caracterizam os transtornos
adolescentes, ou seja, as situações internas específicas desses pacientes para adequar a
técnica que torne possível analisá-los
Pessoalmente, acho uma grande similaridade entre as respostas dos
adolescentes, com os observados no tratamento de pacientes que passam por períodos de
luto ou infortúnios amorosos. Nestes casos, apesar do intenso sofrimento mental e o
desejo urgente de ajuda, o paciente não responde bem ao tratamento. Do ponto de vista
teórico, há a seguinte explicação: o enamoramento e o luto são estados emocionais em
que a libido do indivíduo está totalmente comprometida com um objeto de amor real do
presente ou passado imediato; a dor mental é o resultado da difícil tarefa de retirar as
catexia e renunciar a uma posição que não mais oferece nenhuma possibilidade de retorno
do amor, isto é, de gratificação. Enquanto o indivíduo está engajado nesta luta não tem
libido suficiente para estabelecer uma catexia com o analista ou, regressivamente,
restabelecer catexias com objetos ou posições anteriores. Por conseguinte, nem o
passado nem o que acontece na transferência se tornam significativos o suficiente para
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proporcionar material adequado para uma interpretação: para que a terapia seja eficaz o
paciente precisa renunciar antes ao seu objeto imediato (de amor ou de luto).
Na minha opinião, a posição libidinal adolescente tem muito em comum com os
estados que acabo de descrever. O adolescente também está envolvido em uma luta para
se libertar dos pais para estabelecer catexias com novos objetos. São inevitáveis os lutos
pelos objetos do passado e os amores, afortunados ou não, com adultos alheios ao meio
familiar ou com outros adolescentes do sexo oposto ou do mesmo sexo; também é
inevitável um certo retraimento narcisista para preencher certos períodos de abstinência,
quando nenhum objeto externo esta catexizado. Seja qual for o resultado do conflito
libidinal, em algum momento, deverá estar relacionado com o presente e o montante de
libido livre para catexizar o passado e o analista, senão o processo será nulo.
Se essa hipótese sobre a distribuição da libido na personalidade do adolescente é
correta, poderá explicar algumas das atitudes dos jovens no curso de tratamento: a sua falta
de vontade de cooperar e participar de terapia ou na relação com o analista, suas tentativas
de reduzir as sessões semanais, atrasos, faltas e interrupções bruscas. Por outro lado,
revela a extensão em que a continuidade do tratamento de adultos depende do simples
facto de que o analista é um objeto altamente catexizado, para além do papel essencial da
transferência para a produção de material.
Há outros casos em que o próprio analista torna-se o novo objeto de amor
adolescente. Isto irá intensificar ainda mais o seu desejo de ser "tratado", mas para além de
melhorar a frequência e pontualidade, é provável que irá forçar o analista a enfrentar outra
das dificuldades específicas que apresentam os: a urgência de suas necessidades, sua
intolerância à frustração e a tendência de uso de qualquer tipo de relação como um meio
para satisfazer os seus desejos, e não como uma fonte de compreensão e esclarecimento.
Sob estas condições, não é surpreendente que tenham surgido outras formas de
tratamento de adolescentes, como aquelas que incluem mudanças ambientais, internações
ou comunidades terapêuticas. Enquanto essas são experiências valiosas do ponto de vista
prático, não se espera contribuir para aumentar o conhecimento sobre os conteúdos
inconscientes da mente do adolescente, a estrutura de doenças típicas ou mecanismos
mentais que dependem deles.
APLICAÇÕES CLÍNICAS
Tentarei, a seguir, tentar aplicar o nosso conhecimento para três dos problemas
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mais prementes da adolescência.
É possível evitar a desordem adolescente?
Surge em primeiro lugar o reiterado interrogante acerca de se as perturbações
que ocorrem na adolescência são benéficas, se são necessárias e, de fato, se elas são
inevitáveis. A opinião psicanalítica sobre essa questão é decisiva e unânime. Na visão
daqueles que compõem o meio familiar e escolar do adolescente e que avaliam seu estado
em função de suas condutas, os transtornos adolescentes podem parecer deploráveis
porque implicam, em sua opinião, a perda de qualidades valiosas, da estabilidade do
caráter e da adaptação social. Como analistas ao considerar a personalidade desde o
ponto de vista estrutural nossa opinião é outra. A estrutura do caráter de uma criança no
final do período de latência é o resultado de conflitos prolongados entre as forças instintivas
e ego. O equilíbrio interno conseguido, embora característico e valioso para cada um, é
temporário e precário, pois não dá conta do aumento quantitativo na atividade instintiva
nem de suas mudanças qualitativas, que são inseparáveis da puberdade Por isso, é
necessário abandonar esse precário equilíbrio para permitir a integração da sexualidade
adulta na personalidade. Os chamados transtornos da adolescência são apenas sinais
externos que indicam que esses ajustes internos começaram.
Além disso, há adolescentes de 15 ou 16 anos que ainda não mostram nenhuma
evidência externa de distúrbios internos. Eles permanecem como eram durante o período
de latência, "boas", crianças encerradas em laços familiares, respeitosos com suas mães
e dóceis com seus pais, compatíveis com o tempo, as idéias e os ideais de infância. Apesar
da sua aparente conveniência, esta situação significa um atraso do desenvolvimento
normal, e, como tal, devem ser levados em conta. A primeira impressão frente a esses
casos é que há uma “dotação instintiva”, suspeita muitas vezes infundada. A análise revela
que a relutância em "crescer" não tem origem no id, mas em aspectos egóicos e
superegóicos da personalidade. Esses são jovens que ergueram defesas excessivas
contra as atividades dos instintos e se encontram “travados” por conta de suas operações
defensivas, que agem como barreiras que impedem os processos normais de maturação.
Necessitam de intervenção terapêutica, talvez mais do que qualquer outro adolescente,
para eliminar as restrições internas e permitir o desenvolvimento normal, apesar do
"convulsivo" que possa parecer.
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É possível prever o tipo de transtorno adolescente?
Muitas vezes nos perguntam se a partir das características de comportamento de
uma criança durante a infância e latência, é possível prever como eles serão ao chegar a
adolescência. Além da resposta afirmativa dada por Ernest Jones (1922), apenas um dos
autores mencionados acima fez considerações claras e positivas. Ao comentar a
adolescência prolongada em rapazes, Siegfried Bernfeld (1923) estabeleceu vínculos
entre essa modalidade adolescente e e um tipo específico de desenvolvimento infantil com
base nas seguintes condições: a frustração dos desejos sexuais infantis que atingiram o
narcisismo da criança; b) fixações incestuosas nos pais, durante o período de latência; c)
superego precocemente estabelecido, diferenciado claramente do ego e contendo ideais
carregados com libido narcísica e objetal.
A literatura analítica contém outras respostas, embora menos precisas, para a
mesma pergunta. Alguns autores pensam que na maioria dos casos, não é possível prever
as manifestações adolescentes, pois eles dependem quase inteiramente em relações
quantitativas, ou seja, a intensidade e rapidez do aumento instintivo, que corresponde a um
aumento de ansiedade e que é responsável pelo transtorno.
Em 1936, eu sugeri que às vezes ocorre na adolescência algo semelhante a uma
cura espontânea. Isso ocorre em jovens nos quais as atividades e características prégenitais predominaram durante o período de latência, até que o incremento da libido genital
trouxe uma benéfica diminuição da pré-genitalidade. Além disso, um fenômeno oposto
também pode ocorrer produzindo um efeito contrário; quando as características fálicas que
predominaram na latência, um aumento da libido poderá provocar uma masculinidade
agressiva genital, excessiva e prejudicial.
É geralmente aceito que uma forte ligação com a mãe, não só durante a fase
edipiana, mas também durante o pré-edípico, torna particularmente difícil a adolescência.
No entanto, é necessário correlacionar esta afirmação com duas descobertas recentes que
surgiram como resultado do trabalho realizado na Clínica de Hampstead. Um desses
resultados parte de pesquisa de crianças órfãs, onde nos primeiros anos faltava uma figura
materna estável. Longe de encorajar o processo da adolescência, a falta de uma fixação na
mãe é uma ameaça real para a consistência interna de toda a personalidade durante este
período. Em tais casos, a adolescência muitas vezes é precedida por uma busca frenética
por uma imagem de mãe; a possessão interna e a catexia dessa figura parecem ser
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essenciais para o desenvolvimento normal do processo posterior, que envolve a retirada da
libido da mãe para transferir para novos objetos, ou seja, os parceiros sexuais.
A segunda constatação surgiu a partir da análise de gêmeos adolescentes; em um
dos casos a relação gemelar foi observada na infância e de forma minuciosa registrada
(Burlingham, 1951). Nos tratamentos verificou-se que a "rebeldia adolescente" contra os
objetos de amor da infância impõe quebrar o vínculo com o gêmeo na mesma medida que
o rompimento do vínculo com a mãe . Desde que a catexia libidinal (tanto narcisista como
objetal) entre os gemeos tem suas raízes no mesmo estrato da personalidade que o apego
inicial com a mãe, a retirada libidinal entre eles poderá produzir um desequilíbrio estrutural,
distúrbios emocionais e conseqüentemente a formação de sintomas. Quando, porém, a
ligação com o gêmeo sobrevive ao período da adolescência, pode ocorrer um atraso de
maturação ou uma consolidação limitadora do caráter da fase de latência, semelhante ao
que acontece quando o amor da criança pelos pais resiste à ofensiva da adolescência.
Voltando à questão inicial, parece ser possível prever reações adolescentes
quando se está na presença de certos quadros típicos, mas não para todas as variações
individuais na estrutura de personalidade da criança. O conhecimento sobre o tema irá
aumentar na medida em que o número de adolescentes submetidos a análise.
A patologia na adolescência
Os dois problemas abordados agora levam a um terceiro que, na minha opinião,
supera os anteriores, em termos de importância clínica e teórica. É a dificuldade de
diferenciar entre o normal e o patológico em adolescentes. Como mencionado acima, a
adolescência é, por definição, uma interrupção do crescimento pacífico, e se assemelha a
outros distúrbios emocionais e a desequilíbrios estruturais (4). Manifestações
adolescentes são semelhantes àquelas que determinam a formação de sintomas
neuróticos, psicóticos ou anti-sociais e se confundem com os estados fronteiriços e com as
formas iniciais, frustradas ou completas de quase todas as doenças mentais, até que eles
se tornam virtualmente indistinguíveis destas. Resulta daí que o diagnóstico diferencial
entre distúrbios adolescentes e a verdadeira patologia seja extremamente difícil.
Para a discussão desta questão, não vou referir a outros autores e resumirei
minhas próprias impressões com base na experiência clínica, passada e presente.
Em 1936, para abordar o mesmo problema do ponto de vista das defesas, lidei
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com as semelhanças entre distúrbios adolescentes e outros distúrbios emocionais, ao
invés de suas diferenças. Postulei que os transtornos adolescentes assumem o aspecto de
uma neurose quando a situação patogênica inicial situa-se no superego e a ansiedade
resultante é experimentada como culpa; mas em vez disso se assemelham a uma
perturbação psicótica, onde o perigo reside na supremacia do id, que ameaça o presente e
a integridade do ego. O fato de que um adolescente se mostre como obsessivo, fóbico,
histérico, ascético, esquizóide, paranóide, suicida, etc, vai depender de um lado, da
qualidade e da quantidade dos conteúdos do id que perturbam o ego, e, de outro , a seleção
dos mecanismos de defesa que emprega o ego.
Posto que na adolescência emergem impulsos de todas as fases pré-genitais e
entram em ação mecanismos de defesa de todos os tipos, desde os mais rudimentares aos
mais complexos, as conseqüências patológicas - embora idênticas em estrutura - são mais
variadas e menos estáveis do que em outras etapas da vida.
Hoje, eu acho que essa descrição estrutural deve ser ampliada, não em termos de
semelhança de distúrbios adolescentes com outras doenças, mas em relação a sua
natureza específica. Existe em sua etiologia pelo menos um fato que pode ser considerado
como único e característico deste período: a experiência do indivíduo para o perigo não
reside apenas nos impulsos e fantasias do id, mas também na existência de objetos de
amor edípico e pré-edípico do seu passado. A carga libidinal desses objetos persiste
desde os estágios infantis e durante o período de latência é simplesmente é amenizada ou
inibida em seus objetivos. Portanto, as pulsões pré-genitais reativadas ou - pior ainda – as
pulsões genitais recentemente adquiridas correm o risco de entrar em contato com esses
objetos infantis, proporcionando uma nova realidade ameaçadora para as fantasias que
pareciam extintas, mas que na verdade estavam apenas reprimidas (5). As ansiedades que
aparecem em seguida, tendem a eliminar os objetos infantis, ou seja, para romper os
vínculos com eles. Anny Katan (1937) chamou de "eliminação" este tipo de defesa, cujo
principal objetivo é mudar as pessoas e a cena do conflito. A tentativa pode ter sucesso ou
não, total ou parcialmente. Qualquer que seja o resultado, eu concordo com Anny Katan
que este será um momento decisivo para o sucesso ou o fracasso de outras medidas
defensivas que são dirigidas contra os impulsos própriamente ditos.
As ilustrações a seguir servem para esclarecer o significado desta hipótese.
A defesa contra os vínculos objetais infantis
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Defesa por deslocamento da libido. Muitos adolescentes, frente a ansiedade
causada pelo apego a seus objetos de infantis, simplesmente recorrem à fuga, em vez de
permitir uma separação gradual dos pais; retiram a libido depositada neles de forma súbita
e completa. Esta separação drástica lhes dá um desejo desesperado de companhia que
tentam transferir ao ambiente fora da família, o que fazem de diversas maneiras. A libido,
mais ou menos inalterada quanto a forma, pode ser deslocada para substitutos dos pais,
desde que sejam diametralmente opostos, em todos os seus aspectos (pessoal, social,
cultural), aos objetos originais. Podem também buscar “líderes”, geralmente pessoas que
encarnam os ideais e pertencem a uma geração intermediária entre os adolescentes e
seus pais. É comum, da mesma forma, os vínculos apaixonados com indivíduos
contemporâneos do mesmo sexo ou do sexo oposto (amizades homossexuais) e a
entrada em grupos ( ou gangues) de jovens . Independentemente da solução que o jovem
escolha isso o faz com que ele sinta-se livre e procurar na escolha um sentido novo e
precioso de independência de seus pais, aos que agora tratam com uma indiferença
beirando a insensibilidade.
Embora a orientação dada à libido, nestes casos, é em si mesma normal, a
rapidez da mudança, o contraste cuidadosamente buscado na seleção de objetos e a
lealdade exagerada a novas ligações produzem um caráter defensivo. Este
comportamento representa uma antecipação precipitada do crescimento, ao invés de um
processo de desenvolvimento normal.
Com relação à situação emocional, não importa que a figura libidinal siga uma
fuga real, ou seja, a separação física dos adolescentes da família; se ele continuar a viver
em sua casa, adotar a atitude de um pensionista, e de modo geral muito descuidado com a
família, tanto com os mais velhos como com os mais jovens..
Além disso, a retirada da catexia de pais tem implicações críticas para os outros
processos defensivos. Uma vez que os objetos infantis são despojados de sua
importância, os impulsos pré-genitais e genitais deixam de serem atemorizantes; a culpa e
a ansiedade diminuem e o ego se torna mais tolerante. Em seguida, surgem os desejos
sexuais e agressivos anteriormente reprimidos, que são atuados fora do ambiente familiar,
no contexto social mais amplo. O caráter inofensivo, idealista ou mesmo criminoso e antisocial desse acting-out dependerá essencialmente dos novos objetos aos quais se vincule
o adolescente. Normalmente esse adota sinceramente e sem questionamentos os ideais
pelo líder do grupo ou gangue juvenil.
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Esses adolescentes são encaminhados para tratamento quando eles entraram
em conflito com os professores, empregadores, ou com a lei. Em relação à terapia
psicanalítica, oferecem pouca chance de estabelecer uma aliança terapêutica entre
analista e paciente, sem a qual nenhuma técnica analítica pode ser implementada.
Qualquer relação com o analista, e, especialmente, a relação de transferência, reativa os
laços infantis que foram abandonados e evitados pelo adolescente. Além disso, a fuga
desses vínculos, pelo menos temporariamente a sensação de conflito interno e, portanto, o
paciente não sente a necessidade de receber ajuda psicológica. Aichhorn levou em conta
essas considerações, quando ele disse que, para adolescentes do tipo anti-social ou
criminal, se tornar analisável, é necessário um longo período de preparação e
reordenamento interno. Ele acrescentou que o pré-requisito para o sucesso do tratamento
é que, durante a fase de preparação, realizada no âmbito de uma escola (ou internato), o
adolescente realize uma nova transferência de amor objetal, reative seus laços infantis e
internalize seus conflitos de novo, em outro palavras, é necessário que o paciente se torne
um neurótico.
A tentativa de analisar um adolescente que está tentando se desligar de seu
passado parece ser uma tentativa destinada ao fracasso.
Defesa por inversão dos afetos. Este segundo tipo de reação frente a mesma
situação de risco é menos visível na aparência, mas internamente mais prejudicial.
Em vez de retirar a libido depositada nos pais - ou, mais provavelmente, depois de
falhar nessa tentativa - o ego do adolescente se defende convertendo os afetos
experimentados com os pais em seus opostos. Transforma o amor em ódio, a dependência
em rebelião, a admiração e o respeito em desprezo e escárnio. Como resultado dessa
inversão dos afetos, o adolescente se imagina "livre", mas, infelizmente para sua
tranqüilidade mental e seu senso de conflito, tais convicções não ultrapassam as camadas
mais superficiais da consciência. No que diz respeito as suas mais profundas intenções e
propósitos, permanece tão fortemente ligada a figuras parentais, como era antes, a
encenação acontece dentro da família e as mudanças alcançadas por suas atividades
defensivas se voltam contra ele. Tais relações invertidas não podem proporcionar prazeres
positivos, mas só sofrimento, tanto ao adolescente como causado aos outros por ele; não
oferece nenhuma ação para o crescimento. A oposição compulsiva contra os pais resulta
tão incapacitante quanto a obediência compulsiva (6). Ao não diminuir a ansiedade e a
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culpa, se tornam necessários dois métodos: a negação (dos sentimentos positivos) e as
formações reativas (atitudes rudes, irreverentes e insolentes): o adolescente se revela,
então, não cooperativo e hostil.
Essa situação poderá ter outras derivações patológicas.
A hostilidade e agressão, que originalmente serviram como uma defesa contra o
amor objetal, tornar-se intolerável para o ego, que as vivencia como ameaças e, como tal,
as evita por meio da projeção; a agressão é atribuída aos pais que em seguida, tornam-se
os principais opressores e perseguidores do adolescente. No quadro clínico, este
fenômeno se reflete primeiro em uma atitude desconfiada por parte do adolescente e mais
tarde, quando aumenta a projeção resulta em um comportamento paranóico.
Pode ocorrer também o fenômeno oposto. Nesse caso, o adolescente volta
contra si toda a hostilidade e agressão que foram dirigidos contras seus objetos, em
seguida, passa por uma intensa depressão e tendências degradantes e auto-destrutivas
podem conduzir, em casos extremos, a desejos e ações suicidas.
Durante todas as etapas deste processo o adolescente experimenta um grande
sofrimento e um desejo intenso de receber ajuda, mas que não nos assegura que ele vá
buscar ajuda analítica. Certamente não o fará quando os pais que estão pedindo a ele para
buscar a análise; nesse caso considerará que a análise é uma ferramenta dos pais e
estenderá sua hostilidade ou desconfiança para o analista, recusando-se a cooperar. As
chances de sucesso aumentam quando o próprio adolescente decide ir para o tratamento,
como se estivesse se opondo ao desejo dos pais. Ainda assim, a aliança com o analista
pode não ser duradoura; tão logo o estabelecimento de uma transferência genuína e o
tornar-se conscientes fantasias infantis positivas, o adolescente tende a repetir a mesma
inversão dos afetos. Em vez de reviver o analista todo o turbilhão de seus sentimentos,
muitos pacientes adolescentes tendem a escapar, fogem, na realidade, de seus
sentimentos positivos; mas o analista tem a impressão de que interromperam o tratamento
devido a uma transferência forte e negativa.
Defesa por retirada da libido para a própria pessoa. S e g u i n d o u m a o r d e m
crescente de conseqüências patogênicas, essa modalidade defensiva ocupa o terceiro
lugar. A retirada da libido depositada nos pais, determinar o destino dela. Se as ansiedades
e inibições bloqueiam o caminho para novos objetos fora da família, a libido permanece na
própria pessoa do adolescente pode ser usada para catexizar o ego e o superego, portanto,
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exagerando seu significado. Em seguida, aparecem grandiosidade, fantasias de poder
ilimitado sobre os outros seres humanos ou realizações transcendentais e de liderança em
um ou mais campos. Também pode acontecer que o sofrimento e perseguição que
acomete o ego do adolescente, assuma as proporções de um Cristo, com as fantasias
correspondentes de salvar o mundo.
Além disso, a catexia só pode cair sobre o corpo do adolescente, produzindo
sensações hipocondríacas e as mudanças corporais que são vistos na clínica em estágios
iniciais da doença psicótica.
Em qualquer uma das alternativas propostas a terapia analítica é urgente. O
tratamento irá dissipar o perigo de graves anomalias se ele puder reabrir o caminho para a
libido, seja para reinvestir os objetos infantis originais ou catexizar substitutos fora da
familia menos assustadores.
Nestes casos, o estado de retraimento do paciente testa a capacidade técnica do
analista; em outras palavras, o problema principal é o de estabelecer a relação e a
transferência inicial. Ter atingido este objetivo, a mudança do retraimento narcisista para a
catexia objetal serve para aliviar o paciente, pelo menos temporariamente.
Eu acho que em muitos casos, o analista deve estar contente com essa conquista
parcial, sem necessidade de insistir em um tratamento continuado. Um compromisso
transferencial mais profundo pode ativar as ansiedades descritas antes e provocar a
interrupção abrupta da análise, devido à tentativa de fuga do adolescente.
Defesa por regressão. Quanto maior é a ansiedade causada por vínculos objetais
mais rudimentares e primitivas serão as defesas empregadas pelo adolescente para
escapar deles. Aí, quando a ansiedade atinge seu clímax, as relações com o mundo dos
objetos pode ser reduzido ao estado emocional conhecido como "identificação primária"
com os objetos. Este fenômeno, que é observado em transtornos psicóticos envolve
mudanças regressivas em todos os setores da personalidade, isto é, na organização do
ego e da libido. Os limites egóicos se ampliam (7) também para abarcar partes do objeto,
resultando em mudanças dramáticas no adolescente; em suas atitudes e até mesmo em
sua aparência. Seu compromisso para os outros se reflete nas mudanças em sua
personalidade (ou seja, em sua identidade) em vez de deslocamentos da libido. As
projeções, juntamente com as identificações mencionadas, ocupam o primeiro plano, a
criação de um dar e tomar do objeto, que repercute sobre importantes funções do ego. Por
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exemplo, desaparece a distinção, ainda que temporariamente, entre o mundo externo e o
mundo interior (teste de realidade), que é manifestada no quadro clínico como um estado
de confusão.
Ao remover o fardo libidinal de fantasias edipicas (8) (e muitas das fantasias préedípicas), este tipo de regressão produz alívio temporário para o ego. No entanto, a
diminuição da ansiedade não é durável, e em breve será substituída por uma nova e mais
profunda ansiedade que em outro trabalho (coluna IV, cap. 10) descrevi como o medo da
rendição emocional e o temor concomitante de perda de identidade.
A defesa contra os impulsos. Quando fracassam as defesas contra os vínculos
objetais edípicos e pré-edípicos, ocorrem quadros clínicos que se aproximam mais da
doença psicótica.
O adolescente "ascético”. Um desses quadros clínicos é o do adolescente
"ascético" que luta contra os impulsos pré-edípicos e edípicos, tanto sexuais como
agressivos, e aplica suas defesas contra até mesmo a satisfação de necessidades
fisiológicas de sono, alimentação e bem-estar físico. Na minha opinião, essa reação ocorre
quando o ego, cego pelo seu medo de uma enorme quantidade de impulsos, não pode
diferenciar entre as necessidades vitais e as simples satisfação de prazeres, entre o
saudável e doente, ou entre o moralmente permissível e gratificações proibidas. Entra,
então, em uma batalha total contra a busca do prazer como tal; ao mesmo tempo paralisa
processos normais instintivos e de satisfação das necessidades. A observação clínica
parece mostrar que, nos casos mais favorecidos, o “ascetismo adolescente” é um
fenômeno transitório, por outro lado, oferece ao espectador uma prova importante da
potência das defesas; o sentido, ilustra o grau em que os derivados normais instintuais
podem sofrer as interferências nocivas do ego
Em termos gerais, o tratamento analítico do “asceta adolescente” não apresenta
tantas dificuldades técnicas como seria esperado; isso é, talvez, devido às enormes
defesas contra os impulsos que são tão grandes que o paciente pode se permitir um certo
relacionamento objetal com o analista e, assim, entrar na transferência.
O Adolescente intransigente. Outro tipo igualmente patológico é o "intransigente".
Neste caso, o termo não se refere à posição consciente e firme tomada por muitos jovens
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que defendem suas idéias, se recusam a fazer concessões para as atitudes mais práticas e
realistas dos adultos e tem orgulho de seus princípios morais e estéticos. Nesses
adolescentes a "intransigência" se estende aos processos essenciais para a vida, como a
cooperação entre os impulsos, fusão de impulsos opostos ou de diminuição das exigências
instintivas por intervenção do ego. Eu tive a oportunidade de observar a análise de um
adolescente de sua espécie, buscando realizar este objetivo impossível; fez todos os
esforços para impedir qualquer transferência entre o corpo e a mente, entre atividade e
passividade, amor e ódio, realidades e fantasias, as demandas externas e internas, em
outras palavras, entre o seu ego e seu id.
Em seu tratamento suas defesas apareciam como forte resistência contra qualquer
"cura", idéia que desprezava apesar de seu sofrimento intenso. Terminou por compreender
que a saúde mental é, em última análise, baseada na harmonia; isto é, nas mesmas
formações de compromisso que ele tentou evitar.
O CONCEITO DE NORMALIDADE NA ADOLESCÊNCIA
No que concerne à adolescência, parece mais fácil descrever os processos
patológicos do que as manifestações normais. No entanto, a discussão precedente contém
pelo menos duas expressões úteis para a definição de normalidade: 1) a adolescência é
por natureza a interrupção de um crescimento sem perturbações e 2) a manutenção de um
equilíbrio estável durante o processo de adolescencia é, em si, anormal. Reconhecendo a
falta de harmonia na estrutura psíquica do adolescente como premissa básica, fica aberto
um caminho para a compressão. É possível então se ver que a luta perturbadora entre id e
ego são tentativas benéficas para restaurar a paz e a harmonia. Os métodos defensivos
utilizados contra os impulsos ou contra as catexias objetais assumem um caráter legítimo
e normal. Caso ocorram resultados patológicos, isso não ocorre na natureza, porque eles
são prejudiciais, mas porque eles são usados em excesso, com intensidade exagerada ou
de maneira isolada. Em realidade, cada um dos tipos de desenvolvimento normais em
adolescentes, descritos acima, é ao mesmo tempo uma forma potencialmente útil para
recuperar a estabilidade mental, que pode ser normal, se combinada com outras defesas e
se forem usados com moderação.
Para ampliar estes conceitos, eu vou dizer que considero normal para um
adolescente se comportar durante um longo período de forma inconsistente e imprevisível,
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para se opor aos seus impulsos e aceitá-los, para evitar que seja submetido ao id; que ame
seus pais e que os odeie; que se rebele contra eles e que dependa deles; que sinta
vergonha de apresentar sua mãe para os outros que, de forma inesperada, querem falar
com ela; a prosperar com a imitação e identificação com outros, enquanto constantemente
busca sua própria identidade; que é idealista, amante da arte, altruísta e generosos como
nunca mais voltará a ser e ao mesmo tempo é também o oposto, egocêntrico, egoísta e
calculista. Estas flutuações entre extremos opostos seriam altamente anormais em
qualquer outro momento da vida, mas, na adolescência, isso simplesmente poderá
significar que se leva um longo tempo para o surgimento da estrutura da personalidade
adulta. O ego do indivíduo quer continuar a experimentar e não quer se fechar
prematuramente a novas possibilidades. Se ante aos olhos do espectador as decisões
temporárias podem parecer anormais, elas o são em menor medida que as decisões
precipitadas que se adotam em outras situações por supressão unilateral, rebelião, fuga,
retraimento, regressão ou ascetismo e que são responsáveis por padrões de
desenvolvimento patológico.
Embora o comportamento do adolescente seja incoerente e imprevisível, que ele
possa sofrer, mas eu não penso que necessariamente eles necessitem de tratamento.
Penso que é necessário dar tempo e recursos para desenvolverem suas próprias soluções.
Talvez seja de seus pais que devam receber ajuda e orientação necessárias para agir com
adequação. Existem poucas situações na vida que são mais difíceis de lidar do que um
adolescente lutando para se libertar.
RESUMO
O objetivo deste estudo foi avaliar e resumir alguns dos principais estudos sobre a
adolescência (9), bem como desenvolver meus próprios pontos de vista sobre o assunto.
Eu apresentei em uma descrição anterior dos mecanismos de defesa do adolescente, para
incluir modalidades defensivas dirigidas contra os vínculos a objetos edípicos e préedípicos.
NOTAS
1. Documento lido na ocasião do 35 º aniversário do Centro de Orientação Juvenil de
Worcester, em 18 de setembro de 1957. Primeiro publicado em O Estudo Psicanalítico da
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Criança, vol. 13, pgs. 255-2878, de 1958. Também em recentes desenvolvimentos na
Terapia Psicanalítica com Crianças. por Joseph Weinreb, New York, International
Universities Press, 1960, pp 1-24. Parcialmente referido em A Família e a Lei de Joseph
Goldstein e Jay Katz, Nova Iorque, Free Press, 1965, p. 907-908. Publicadocom o título
"Probleme der Pubertät" Psique, vol. 14, pp, 1-24, 1960.
2. Veja os capítulos 11 e 12 do Ego e os Mecanismos de Defesa.
3. Devo lembrar ao leitor que a nossa compreensão dos processos mentais de crianças
originadas nas reconstruções realizadas na análise de adultos, foram simplesmente
confirmados e estendidoa posteriormente para análise e observações das crianças.
4. Naturalmente, a adolescência não é o único período da vida em que alterações
fisiológicas interrompem a natureza do equilíbrio mental. O mesmo ocorre mais tarde
durante a menopausa. Recentemente Grete L. Bibring (1959) ofereceu uma descrição
convincente de uma deterioração similar do equilíbrio das forças mentais, que ocorre
durante a gravidez.
5. Nas moças adolescentes com anorexia nervosa é possível observar uma ilustração
clínica significativa desses quadros clínicos Nesses casos, as fantasias infantis de
impregnação por via oral são intensificadas pela nova realidade de uma maternidade
possível e uma vida genital em desenvolvimento. Por conseguinte se reforçam as medidas
fóbicas quanto a ingestão de alimentos, por um lado, e contra a identificação com a mãe,
por outro lado, ao ponto em que a situação pode causar inanição.
6. Muitos anos atrás, Ferenczi observou este efeito de "desobediência compulsiva".
7. Ver Federn (1952) e na mesma linha de pensamento, Freeman et al. (1958).
8. A este respeito, Cease M. Katan (1950).
9. Após o aparecimento deste trabalho foram publicados vários estudos psicanalíticos
sobre a adolescência. Ver Eissler (1958), Geleerd (1958), Hellman (1958), Eirkson (1959),
Solnit (1959), Lampl-de Groot (1960), Jacobson (1961, 1964), Blos (1962), e Lorand
Schneer ( 1962), Sprince (1962), Frankl (1963), Rosenblatt (1963), Laufer (1964, 1965,
1966, 1968), Rexford (1966), H. Deutsch (1967), Kestemberg (1964-1968).]
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3. LA SIMBOLIZACIÓN EN EL PROCESO TERAPÉUTICO:
HACIA LA BÚSQUEDA DE UN SENTIDO
Joseph Knobel Freud
Resumo
Intentaré transmitir cuestiones que hacen a nuestra práctica cotidiana, con las dificultades
que ésta praxis conlleva. Hablaremos de la interpretación del material simbólico, material
que aparece en los sueños, en las fantasías, en los dibujos de los niños, en sus juegos, en
los cuentos, en todo discurso que de un modo u otro se abre en el espacio transicional que
intentamos que sea un proceso psicoanalítico.
Abstract
I will try to convey issues that make our daily practice, with the difficulties it entails praxis. We
will discuss the interpretation of symbolic material, material that appears in dreams, in
fantasies, in the drawings of children, at play, in stories, in every speech that somehow
opens in transitional space trying to be a psychoanalytic process.

Cuando me comentaron el tema del coloquio de este año pensé: hablar de las
múltiples caras del símbolo es hablar prácticamente de todo el psicoanálisis, en sus
vertientes teórica y práctica. Así que había que recortar el material y el objeto de estudio., lo
interesante a transmitir en un coloquio tan especial e importante como este.
Cuando buscamos una interpretación a un contenido simbólico sea éste del tipo
que sea, sabemos que estamos frente al quehacer más importante de nuestra clínica:
otorgar un sentido diferente al que en principio el símbolo pretendía mostrar, ocultándose
en el símbolo un contenido latente que nos resulta indispensable desenmascarar para
llegar a una posible explicación de un síntoma, de una tipología de carácter o incluso de un
cuadro psicopatológico concreto. Insisto, una explicación, que nunca será la única
explicación, porque no nos cansaremos de subrayar con Freud la sobredeterminación de
todo fenómeno psíquico. Esa búsqueda de un sentido es el motor de nuestra actividad
terapéutica, paciente y terapeuta, ambos trabajando conjuntamente en esa zona de
entrecruzamiento entre la zona de juego de uno y otro. En esa zona intermedia, gracias a la
transferencia de uno y otro lado, aparecerá una primera explicación, un posible intento de
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comprensión, un saber sobre lo que no se sabe.
Los inconvenientes o dificultades aparecen cuando algo de la vida psíquica del
paciente no puede, ni pudo ser simbolizado. Esto ocurre cuando un hecho en sí en la vida
del paciente no pudo ser registrado en su aparato psíquico, bien por tratarse de una
situación excesivamente traumática, o bien porque el sujeto aún no era sujeto, “no estaba
allí para sentirlo”, como bien lo explica Winnicott en su artículo “El miedo al derrumbe”.
En este artículo Winnicott habla de agonías primitivas muy características de
determinados tipos de patologías de corte narcisista, o incluso cierto tipo de psicosis, en
quienes se puede apreciar cómo se debieron poner en marcha determinadas defensas
contra esas experiencias agónicas vividas en la más temprana infancia: “lo que vemos en
la clínica es sólo una organización defensiva”. (winnicott, pag.114)
El espacio terapéutico se convierte entonces en el lugar donde se espera que algo
del orden de lo simbólico pueda aparecer, pueda dar un sentido a aquello que sucedió
pero que el paciente no sabe que sucedió: “la única manera de “recordar”, en este caso, es
que el paciente experiencia por primera vez esta cosa del pasado en el presente, vale decir,
en la transferencia” (winnicott, pag.117) porque el paciente necesita recordar este
derrumbe que ya sucedió en momentos muy tempranos de su vida. “Necesita recordarlo
pero no es posible recordar algo que no ha sucedido aún, y esta cosa del pasado no ha
sucedido aún porque el paciente no estaba allí para que sucediese”.
“La función esencial de lo simbólico es penetrar en lo desconocido y establecer,
paradójicamente, la comunicación con lo incomunicable. El conocimiento parcial de esas
verdades profundas se verifica por medio de los símbolos.”(Cirlot)
Cuando aparece lo simbólico?
Melanie Klein, en “La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del
yo” de; 1930, dice:… “Entonces el simbolismo no sólo constituye el fundamento de toda
fantasía y sublimación, sino que sobre él se construye también la relación del sujeto con el
mundo exterior y con la realidad en general.
He señalado que el objeto del sadismo en su punto culminante –y el impulso
epistemofílico surge simultáneamente con el sadismo- es el cuerpo materno con sus
contenidos fantaseados. Las fantasías sádicas dirigidas contra el interior del cuerpo
materno constituyen la relación primera y básica con el mundo exterior y con la realidad.
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Del grado de éxito con que el sujeto atraviesa esta fase, dependerá la medida en que pueda
adquirir, luego, un mundo externo que corresponde a la realidad. Vemos, entonces, que la
primera realidad del niño es totalmente fantástica; está rodeada de objetos que le causan
angustia, y en este sentido excrementos, órganos, objetos, cosas animadas e inanimadas
son en principio equivalentes entre sí. A medida que el yo va evolucionando, se establece
gradualmente a partir de esa realidad irreal una verdadera relación con la realidad. Por
consiguiente, el desarrollo del yo y la relación con la realidad dependerán del grado de
capacidad del yo, en una etapa muy temprana, para tolerar la presión de las primeras
situaciones de angustia. Y, como siempre, también aquí es cuestión de cierto equilibrio
óptimo entre los factores en juego. Una cantidad suficiente de angustia es una base
necesaria para la abundante formación de símbolos y fantasías; para que la angustia
pueda ser satisfactoriamente elaborada, para que esta fase fundamental tenga un
desenlace favorable y para que el yo pueda desarrollarse con éxito, es esencial que el yo
tenga adecuada capacidad para tolerar la angustia.”
Klein no detalla los factores que intervienen en la renuncia al cuerpo de la madre y
en su pasaje al símbolo. La importancia de la voluntad paterna como determinante en la
renuncia de lo pulsional y en la adquisición de la simbolización ha sido esencialmente
señalada por Freud (1939) y luego desarrollada por Lacan.
Es realmente Lacan quien introduce en la teoría psicoanalítica la función
simbólica. La idea de asignar una función simbólica a los elementos de una cultura
(creencias, mitos y ritos) y de atribuirles un valor significante proviene de la antropología,
luego es retomado por la lingüística y nuevamente reformulado por la antropología
estructuralista de Lévi-Strauss quien afirma: “los símbolos son más reales que lo
simbolizado”. Lacan va a apoyarse sobre esta definición para construir su tópica de lo
simbólico, lo imaginario y lo real; el inconsciente freudiano será así redefinido como el
lugar de una mediación comparable a la del significante en el registro de la lengua. El
significante es la esencia misma de la función simbólica, la forclusión será el proceso
psicótico por el que desaparece lo simbólico y El Nombre del Padre es el concepto por el
cual la función simbólica se integra a una ley universal: la prohibición del incesto.
Mencionamos muy resumidamente esta conceptualización lacaniana porque nos parece
crucial para comprender la función simbólica desde otra perspectiva, pero tan amplia que
sería tema de otro coloquio.
Ejemplos para recapacitar sobre los procesos de simbolización que se ponen en
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marcha desde estadios muy tempranos de la vida y que pueden repetirse en situaciones de
angustia no nos faltan en la clínica cotidiana, ni en la observación del crecimiento de los
niños o ciertas producciones de los adultos (sobretodo en sueños)
El ejemplo del psicoanálisis clásico lo aporta Freud en “Más allá del principio del
placer” cuando nos relata la observación de su pequeño nieto Ernest desde la cuna: para
Freud, y para muchos de sus seguidores, en ese momento comienza el juego simbólico, la
simbolización entra en juego y lo hace por una doble vía, por la vía del principio del placer,
puro juego repetido, y por la vía del lenguaje: la posibilidad de poner palabras, de
acompañar con palabras al juego abre una vía privilegiada para elaborar las situaciones de
angustia. Una vía que cuando Freud la describe no hace más que poner énfasis en lo que
venía apostando desde los comienzos de su práctica clínica: poner palabras a lo
angustiante lo vuelve más jugable, y por lo tanto, menos angustioso.
Luego veremos que ocurre cuando falta la posibilidad de jugar la angustia porque
falta la posibilidad de jugar o porque faltan las palabras que den cuenta de determinados
hechos o circunstancias.
El niño juega con el carretel en un movimiento de alejarlo y acercarlo hacia sí
mismo. Acompaña este juego repetitivo y placentero que intenta representar la ausencia de
la madre con palabras Fort-Da (fuera y aquí). El carretel ocupa el lugar del vacío que deja la
madre, el niño juega desplegando su omnipotencia mágica, a traer y expulsar a la madre
simbolizada por el carretel, esta posibilidad de simbolizar se refuerza con los significantes
que dan cuenta en el universo simbólico donde el pequeño vive y se desarrolla de la acción
de aparición-desaparición de la madre. Todo este movimiento de apertura hacia el jugar la
angustia de separación de la madre se puede dar siempre que antes haya estado la madre.
Parece una obviedad, pero no lo es, porque puede estar la madre, pero no mirar al hijo, en
estos casos algo del orden de lo no simbolizable va a quedar atrapado, congelado, frío
(diría Green) Primero vamos a intentar ver que ocurre cuando esto sucede, para después
intentar ver cómo el juego del carretel se complejiza con el paso de los años y como se
juegan ciertas angustias cuando reaparecen en el momento del pasaje adolescente.
Tiene que haber un equilibrio y tiene que haber una base yoica para tolerar la
angustia: ¿Qué ocurre cuando ésta no está? Algo que podría ser simbolizado no lo está,
queda atrapado en lo imaginario o en lo real. Recordemos lo que dijimos al hablar del miedo
al derrumbe, ¿cuál es el devenir de las huellas mnémicas de estas experiencias precoces?
Estas huellas, sometidas a la coacción de repetición, serán regularmente reactivadas y
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tenderán a ser reinvestidas alucinatoriamente. Al no tener un carácter representativo, lo
escindido tiende a retornar en acto, con el riesgo de reproducir entonces el estado
traumático mismo. Sólo la transferencia permite experimentar esa cosa pasada. Esa cosa
pasada y venidera, que es entonces vivida en la cura “es el equivalente del recordar, y el
resultado equivale al levantamiento de la represión en el análisis del paciente
psiconeurótico (el análisis freudiano clásico)”. (Winnicott, pag.117)
Como las migrañas y desmayos de Guntrip cada vez que un colega, compañero o
amigo se alejaba de su vida.
En su artículo “Mi experiencia de análisis con Fairbain y Winnicott”, Harry Guntrip
nos relata, entre otras cosas, como un análisis continúa produciendo efectos terapéuticos
aún habiendo acabado. Lo que nos remite a lo interminable del análisis, pero dejaremos la
cuestión del análisis interminable para otro coloquio.
Después de mil sesiones de análisis con Fairbain durante diez años, y cerca de
150 sesiones con Winnicott durante seis años, habiendo sobrevivido a sus dos analistas,
después de la muerte del segundo, y a través de un sueño, este paciente logra por fin
recordar su agonía primaria privada.. No nos detendremos en los avatares de estos
análisis, ni en el valiente artículo de este analista, (pocos analistas cuentan sus propias
experiencias de análisis de un modo tan profundo) pero pondremos el acento en lo que a la
técnica se refiere. “¿Que es la psicoterapia psicoanalítica?”, se pregunta Harry Guntrip al
final de su texto. “Es, a mi juicio, el aporte de una relación humana afirmada y comprensiva
que permite tomar contacto con el niño traumatizado, profundamente reprimido, y que hará
al individuo capaz de vivir mejor, afirmado como estará en una relación real con la herencia
traumática de los primeros años de formación, que se infiltra o irrumpe en la conciencia”. “El
psicoanálisis no es una simple técnica interpretativa, sino un proceso interactivo, una
función con dos variables, la personalidad de dos personas que laboran juntas para arribar
a un crecimiento espontáneo y libre.”
Es impresionante la similitud entre este postulado de Guntrip y el célebre párrafo
de Winnicott en “Realidad y Juego” donde dice: “¿Con que nos hallamos en una
psicoterapia? Con dos personas que juegan juntas….Cuando el juego no es posible, el
trabajo del terapeuta apuntará a conducir al paciente de un estadio en el que no es capaz de
jugar, a otro en el que es capaz de hacerlo”.
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Veamos esta cuestión de las defensas contra las agonías primarias, los efectos
del derrumbe ya sucedido pero no simbolizado, en algunos apuntes sobre otros casos y
como se han podido desanudar, metabolizar, ser recordados, simbolizados y puestos en
juego en el espaço del análisis.
Raquel
Raquel llega a la primera consulta con bastante retraso, no es su primer análisis,
así lo anunció por teléfono, luego dirá “porque hice fracasar todos los demás intentos”;
retrasada pero con prisas, teniendo que arrastrar un cargamento de bolsas pesadas y su
propia cartera que más que una cartera es una mochila a punto de reventar. Llega agotada
por haber corrido para no llegar tarde, no puede respirar por su agotamiento, está
extremadamente obesa y tose. Se desparrama sobre el sillón frente al terapeuta que la
observa, abre su mochila para buscar algo, empieza a sacar un montón de cosas: agua,
comida, caramelos, pañuelos, papeles, hasta que aparece lo que buscaba, su paquete de
cigarrillos, con el cigarrillo en la boca mira al terapeuta y pregunta: ¿puedo fumar? Antes de
que se le pueda decir algo descubre la ausencia de cenicero y dice que le da igual, a
escasos cinco minutos para que se acabe esa condensada e intensa primera entrevista
dice: “todo me sale mal, no se hacerlo mejor, soy un fracaso”. “Podría haber llegado antes
pero me las ingenié para llegar tarde, siempre me pasa lo mismo, aquello que me interesa
lo estropeo, lo arruino, como si no me mereciera nada bueno”.
–“Porque cree que no se merece nada bueno?”
-“No sé, es así, nunca me tocó nada bueno, si hubo algo bueno se me acabó
enseguida…”. (Estamos ante una profesional exitosa, tiene un hijo adolescente de un
matrimonio anterior y una relación de pareja actual que teme que fracase en poco tiempo y
por su culpa).
-¿Hubo realmente algo bueno?”.
-“Supongo, no lo sé. Mis padres tuvieron que irse del país por cuestiones
económicas y me dejaron con mi abuela cuando yo era muy pequeña…(silencio)
-“Por eso se merece que le salga todo mal, usted se comportó muy mal, hizo algo
muy malo para ellos, o al menos eso creyó, desde entonces usted cree que merece ser
abandonada, y cumple a rajatabla con ese mandato abandonándose por haber sido
culpable de un delito que no cometió.”
Después de un profundo silencio lleno de intensa carga afectiva, aparece la
angustia.
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–“Nunca lo pensé así, pero ya que lo dice tan claro es verdad, puede que yo me lo
mereciera”.
“Merecer que?;
-“Que me abandonaran. ¿Puede darme otra hora?¿Me podrá visitar usted? Podré
seguir viniendo?
-Cree que se lo merece o pretende venir aquí para encontrarse aún más culpable?
(Se había sentido culpable por llegar tarde, por el aspecto que tenía y por haber
querido fumar en sesión).
-Ya me dijeron que usted era muy directo. Yo no soporto los silencios. (Hace
ciertas referencias respecto a sus otros análisis y los silencios que se producían)
-No es porque le recuerden a sus otros analistas. No soporta los silencios porque
simbolizan las ausencias de sus padres, se quedaba sola, sin poder ser escuchada por
nadie. Posiblemente se angustiaba ya entonces y comía sin parar como parece hacerlo en
la actualidad.
-La comida era muy importante en mi infancia. (Sus padres tenían una casa de
comidas preparadas en el país al que emigraron) La comida simboliza , está en el lugar de
los padres.
Estamos ante uno de los tantos casos que podríamos denominar clínica del
derrumbe, si seguimos las ideas de Winnicott al respecto, o síndrome de la madre muerta,
si seguimos las formulaciones teóricas de André Green.
Yo creo que ambas teorías son complementarias y muy útiles para pensar y para
trabajar terapéuticamente en la clínica actual.
El complejo de la madre muerta es una revelación de la transferencia. Cuando el
paciente se presenta ante el analista los síntomas de que se queja no son esencialmente
de tipo depresivo.
Como señala Green, (p.209) "no trata de las consecuencias psíquicas de la
muerte real de la madre, sino de una imago constituida en la psique del hijo a consecuencia
de una depresión materna, que transformó brutalmente el objeto vivo, fuente de vitalidad
del hijo, en una figura lejana, átona, cuasi inanimada, que impregna de manera muy honda
las investiduras de ciertos sujetos que tenemos en análisis y que gravita sobre el destino de
su futuro libidinal, objetal y narcisista. La madre muerta es entonces, contra lo que se podría
creer, una madre que sigue viva, pero que por así decir está psíquicamente muerta a los
ojos del pequeño hijo a quien ella cuida".
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La clave del trastorno se sitúa en la problemática narcisista, en la cual las
exigencias del ideal del yo son considerables; el sentimiento de impotencia es evidente; tal
como, impotencia para salir de una situación de conflicto; impotencia para amar, para sacar
partido de las propias capacidades, para experimentar satisfacción profunda con los
logros.
En el análisis de estos pacientes, la transferencia revela lo que Green denomina
"depresión de transferencia"; una depresión singular que no se manifiesta en el
comportamiento exterior. Lo que esta depresión de transferencia indica es la repetición de
una depresión infantil, cuyo rasgo esencial es que se produce en presencia del objeto, él
mismo absorbido por un duelo. La madre por alguna razón, se ha deprimido.
La variedad de los factores desencadenantes, señala Green (p.216) es muy
grande. Entre las causas principales de esa depresión materna se puede relacionar la
pérdida de un ser querido investido fuertemente por la madre. También se puede tratar de
una depresión desencadenada por una decepción que inflige una herida narcisista, como
un quiebre en la economía familiar, una infidelidad del padre que abandona a la madre, una
humillación, etc.
En todos los casos la tristeza de la madre y la disminución de su interés por el hijo
se sitúan como centro del conflicto, produciéndose un cambio en la imagen de la madre. El
amor se ha perdido de golpe.
Lo anterior implicaría una transformación en la vida psíquica del infante, ya que el
duelo repentino de la madre desenviste al hijo y éste lo vive como una catástrofe que instala
un núcleo frío, que a su vez deja una marca indeleble sobre las investiduras eróticas del
sujeto en cuestión. El trauma narcisista constituye además de la pérdida de amor, una
pérdida de sentido pues el bebé no dispone de explicación alguna para dar razón de lo que
ha sobrevenido.
Después de que se ha aceptado la pérdida del amor de la madre, el hijo intenta
una vana reparación de la madre absorbida por su duelo, lo que le ha hecho sentir su
impotencia. El yo pondrá en práctica las defensas de diversa índole, tal como la
desinvestidura del objeto materno y la identificación inconsciente con la madre muerta.
Sostiene Green (p.217) que de esta operación de desinvestidura de la imagen
materna no se infiere ninguna destructividad pulsional; su resultado es la constitución de un
agujero en la trama de las relaciones de objeto con la madre. En el caso de la identificación
con la madre muerta, no hay reparación verdadera, sino mimetismo; como ya no se puede
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tener al objeto, el objetivo es seguir poseyéndolo deviniendo él mismo.
En la queja de los pacientes sobre las actuaciones de la madre, se vislumbra la
sombra de su ausencia. Madre absorta, indisponible, sin eco, siempre triste. Una madre
muda, aunque fuera locuaz. Cuando estaba presente, se mantenía indiferente.
La incapacidad para amar de estos pacientes, no obedece a la ambivalencia, rasgo fundamental de las investiduras de los depresivos, es decir a la sobrecarga de odio-,
sino en la medida en que lo primero es el amor helado por la desinvestidura.
El objeto está en una suerte de hibernación, conservado en frío. Un amor
hipotecado por la madre muerta.
Este núcleo frío, quema como el hielo y anestesia como éste, pero mientras se lo
siente frío, el amor permanece indisponible. Como dice Green (p. 223), apenas se trata de
metáforas. Estos pacientes se quejan de tener frío en pleno calor. Tienen frío bajo la piel, en
los huesos, se sienten transitados por un estremecimiento fúnebre, envueltos en su
sudario. Todo ocurre como si el núcleo helado del amor por la madre muerta no impidiera la
evolución ulterior hacia el complejo de Edipo, de la misma manera como la fijación será
sobrepasada después en la vida del individuo. En efecto, estos sujetos llevan una vida
profesional más o menos satisfactoria, se casan y tienen hijos.
Por un tiempo, todo parece en orden, pero pronto la repetición de los conflictos
hace que los dos sectores esenciales de la vida, amar y trabajar resulten unos fracasos: la
vida profesional, aún cuando está profundamente investida, se vuelve decepcionante, y las
relaciones conyugales llevan a perturbaciones profundas del amor, de la sexualidad, y
específicamente de la comunicación afectiva. El amor es siempre incompletamente
satisfecho. No debe de haber demasiado: demasiado amor, demasiado placer, demasiado
goce; mientras que por el contrario la función parental es sobreinvestida. Sin embargo, esta
función casi siempre está infiltrada por el narcisismo. Los hijos son amados a condición de
que satisfagan los objetivos narcisistas que los padres mismos no lograron cumplir.
A lo largo del análisis de Raquel, aparecerán estas marcas o huellas de una
verdadera falta de sostenimiento en la mirada de la madre. Esta mirada que sostiene y
arma al sujeto, lo sujeta para que no se derrumbe, lo sostiene permitiéndole la entrada al
mundo simbólico. Cuando algo de esta mirada falla, el proceso de simbolización también
falla y va a ser tarea del análisis reinstaurar cierto orden simbólico que le permita al
paciente dar un sentido a su vida y por lo tanto a sus actos, no convertir estos actos en una
repetición sin sentido pero imposible de dejar de repetir.
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En este caso la paciente se presenta ni bien comienza “hice fracasar los otros
tratamientos”, “todo lo que comienzo fracasa”. Así lo vive y, muchas veces, así lo consigue.
¿Qué es esa fuerza interna imparable, compulsiva, que la lleva a repetir insaciablemente
una serie de fracasos? A través de la transferencia lo iremos comprendiendo. Después de
su sesión de presentación, continuaron otras donde íbamos pudiendo ver claramente esos
significantes de rechazo que llevaba marcados en su inconsciente, el temor a que no la
pueda atender, a no poder llegar a la hora, a no ser escuchada y su puesta en acto:
sesiones a las que se ausenta sin avisar, sesiones a las que llega media hora tarde,
sesiones a las que llega sin poder respirar de lo agitada que está. Durante mucho tiempo
sigue llegando con sus bolsas de la compra y su mochila que bautizamos de Mary Poppins,
porque sacaba un montón de objetos, siempre se hacía necesario sacarlos todos,
desparramarlos, a lo mejor para llegar a rescatar del fondo un resto de agua de una botella
de plástico. –“¿No le sería más fácil pedirme agua en lugar de hacer toda esta ceremonia?”,
-“Si, pero corro el riesgo que me diga que no, que no me de agua”.
El analista colocado en el lugar de esa madre que no da nada. La mochila Mary
Poppins simbolizando una casa a cuestas para no tener que pedir nada a nadie, y con una
trampa añadida: el médico le prohibió cargar peso. Por lo tanto se inflinge además un daño
físico. No puede correr el riesgo de la frustración, antes de esperar y acaso tolerar la falta
ella lleva todo consigo misma, como un objeto interno autocuidador que le garantiza los
cuidados que una madre ausente, con la mirada en otro sitio, no le puede dar.
-“Nací en tiempos de miseria para mis padres. Mi madre no me quería tener. Ni
bien pudieron se fueron al extranjero y me dejaron con mi abuela que acababa de
enviudar.” Ni siquiera en la sustituta materna que los padres buscaron y en quien delegaron
su educación, esta niña podía encontrar una mirada narcicizante, una complicidad alegre,
un poco de ternura.
Con este tipo de pacientes el análisis y la revisión de la historia para encontrar
esos agujeros simbólicos no es suficiente, también es necesario que el terapeuta se pueda
colocar en un lugar materno, ofreciendo más holding, sostenimiento, incluso ofreciendo
consejos o sugerencias. Insisto, en ese interjuego que es el análisis, dentro de ese espacio
potencial, el paciente también podrá simbolizar, poner en palabras y afectos, aquello que
hasta ahora sólo estaba en el desorden de una repetición mortífera. Para ello colocarse en
un lugar materno en la transferencia no quiere decir hacer maternaje, la madre también
tiene que poder estar ausente para que exista un vacío. Para comprender mejor esto
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siempre es útil comparar el discurso del adulto con el juego del niño.
El trabajo del juego no implica solamente esfuerzo, y por ende a veces displacer,
sino que, por el contrario, si podemos permitirnos pensar que ese trabajo reúne el pensar
con el gozar, o mejor, el esfuerzo con la satisfacción, nos aproximamos más a un ser en
plena estructuración como lo es el niño. Lo que allí está implicado es la simbolización de
una pérdida. La ausencia es lo que es displacentero y la simbolización hace presente el
placer de la representación. El acto en sí, también como hecho psíquico, como
acontecimiento, contiene el logro de una representación como triunfo sobre la ausencia. Y
hablo del placer de la representación, que es lo opuesto a la angustia ante la no
disponibilidad representacional, la angustia ante el fracaso de la simbolización. Lo cual, a
su vez, no significa que ésa sea la única fuente de angustia; la sola emergencia del deseo
ya despierta la “señal” que alude a la imposible realización.
Entonces, penar y gozar, placer – displacer, es un modo de referirnos a la
experiencia con el objeto (siempre perdido), y en su última instancia el espacio del trabajo
psíquico, un trabajo sobre la ausencia.
Volvamos con Raquel, en la medida que pueda ir construyendo en su análisis los
efectos mortíferos de la madre ausente, consigue empezar a dejarse cuidar, primero por el
terapeuta, para luego extenderlo en su vida real: -“Ordené mi armario, hace más de cinco
años que no lo hacía. Ordenar el armario me permitió hacer espacio para la ropa de mi
actual pareja.” Antes se había quejado que su pareja no terminaba de quedarse en su casa
con ella.
–“¿Porque se quejaba de que él no quería quedarse si lo que ocurría es que usted
no le hacía ni un hueco en su armario?” ¿Explicaría acaso esta falta de espacio la falta de
relaciones sexuales?
-“El no se excita conmigo porque estoy obesa!”.
–“¿Y porque no hace dieta?”.
Este tipo de pregunta no parece pertenecer al orden de lo ortodoxo dentro del
psicoanálisis clásico, pero cabría preguntarse si el llamado análisis clásico no se desvirtuó
a sí mismo, dejando de lado este tipo de intervenciones que enfrentan al paciente con la
realidad y lo confrontan con una transferencia donde el ocuparse, hacerse cargo del
paciente tiene un lugar.
Hacer dieta significaba cuidarse, ella se había sentido siempre descuidada, así se
descuidaba ella y seguía siendo fiel a su madre y a su abuela, continuaba
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inconscientemente con lo que a ella le había dejado su madre: el descuido.
La compulsión a la repetición en su vertiente más cruel: la pulsión de muerte.
Con 20 kilos menos después de comenzado su análisis, una relación de pareja
más estabilizada y una notable mejora en su aspecto, la lucha contra ese espacio no
simbolizado de su infancia continúa, con un sin fin de anécdotas clínicas que se escapan a
este coloquio. La comida (como símbolo representante de los padres) ocupó un lugar
interesante en su discurso, no la podía dejar porque dejarla significaba abandonar a la
madre, con quien se había identificado para no perderla, revertir la situación que venía
repitiendo hasta ahora: ser culpable a perpetuidad de un abandono que no podía
metabolizar, procesar, digerir. En lugar de abandonar a los padres, abandonando ese
comer compulsivo que sólo la llevaba a la destrucción y a la queja permanente.
Cada tanto esta paciente me decía:-“ a nosotros nos falta mucho por trabajar, yo
todavía no estoy bien”. Como una especie de demanda que estaba pidiendo no ser
abandonada otra vez, que el terapeuta no la abandone.
Eva y Bea
Eva acude a su primera consulta con 23 años. Está totalmente vestida de negro,
va totalmente negra: cabellos extremadamente tintados de negro, uñas pintadas, sombra
de ojos. No se trata de un disfraz de fantasma, se trata de una manera suya de presentarse.
Los pierciengs que atraviesan orejas, nariz y boca hacen aún más llamativa su presencia,
su extremada necesidad de ser mirada. También se desparrama sobre su espacio,
pequeña y delgada, parece desaparecer dentro del sillón.
Un extraño fenómeno de esos que sólo se dan en la clínica y adquieren
significación a posteriori ocurre en ese momento. Se trata de fenómenos que dan cuenta de
la comunicación entre el inconsciente del paciente y el del analista, muchas de estas
anécdotas clínicas parecen poder explicarse del lado de lo parapsicológico o telepático.
Insisto que se trata de situaciones que dan cuenta del espacio transicional que se genera
en toda consulta psicoterapéutica, en este caso el terapeuta confunde su nombre y el lugar
de llamarla Eva la llama Bea. La paciente se queda estupefacta y sorprendida y llora.
-“Es ella quien me trae aquí, Bea. No puedo resistirla más, estamos condenadas a
convivir y todo lo que hace me produce rabia, odio, ganas de matarla. Ella hace cosas para
martirizarme, para que yo no pueda estar tranquila, para molestarme.”
Bea es su tía paterna. Conviven la abuela de Eva y madre de Bea, Bea y Eva. Tres
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mujeres solas de tres generaciones diferentes se mantienen unidas por un hilo conductor:
la enfermedad y la muerte.
La madre de Eva, se queda embarazada en el mismo momento que se entera que
es portadora de los anticuerpos del SIDA. Su compañero, heroinómano como ella, no
acepta su primera idea de abortarla. (Esto luego se lo recuerda permanentemente a su hija)
Ambos se van a vivir a casa de los abuelos paternos, donde también vive Bea, la hermana
del padre. Cuando Eva tiene un año, muere su madre. Su padre dura hasta que ella cumple
14 años. Bea, la querida hermana del padre, mantiene una relación esporádica con el mejor
amigo de éste, tiempo después comenta que no lo quería, que sólo quería contagiarse del
virus mortal. Poco tiempo después muere el abuelo paterno.
Así es como quedan conviviendo las tres representantes de tres generaciones.
Esta es la historia que deja a estas tres mujeres viviendo juntas. Con la historia
que trae Eva a sus espaldas, cualquiera podría pensar que tiene motivos de consulta y
necesidad de tratamiento más que suficientes, pero para ella, su problema está en la
convivencia con la tía y nada más.
Llega a decir que la muerte de los padres la tiene más que superada y que si te
ocurre una cosa así desde pequeña no es eso lo que llega a aquejarte.
En el texto sobre la madre muerta que mencionamos anteriormente de Green,
éste nos recuerda que son muy diferentes los duelos producidos por la madre muerta en la
realidad que los producidos por la madre muerta tal como él conceptualiza este complejo
dentro de la serie de angustias blancas, o clínica de lo negativo.
En el mismo trabajo señala que las consecuencias de la muerte real de la madre
son en extremo nocivas para el hijo que ella deja, pero no deja de subrayar que se trata de
dos duelos diferentes.
En el caso de Eva, ambos duelos están unidos. Eva sufre, incluso antes de nacer,
el rechazo materno primario. Desde su embarazo que su madre no quiere saber nada de
ella, luego ella, identificada con esta madre, tampoco querrá saber nada de ella, de su
propia madre. El padre corrobora esta falta de narcisización contándole desde pequeña a
la hija que si no fuera por él ella no estaría en el mundo. Luego, la muerte real de la madre es
forcluída por toda la familia paterna. Desaparecen sus fotos y lo poco que podía haber
quedado de ella.
Parte de su tratamiento pasó por recuperar esta madre, la madre real, podríamos
decir que ella tenía interiorizada a la madre rechazante, la madre muerta aún viva,
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provocando en ella una patología del derrumbe permanente que intentaremos ver un poco
más detalladamente. Pero también estábamos ante un duelo imposible de realizar
respecto a la madre real muerta. Hasta tal punto la figura materna real había sido borrada
de su historia que Eva no sabía el nombre de su propia madre y lo increíble es que ella se
enteró de ese nombre gracias al trabajo terapéutico. Después de varias sesiones y a pesar
de sus grandes resistencias a hablar del tema, el terapeuta le preguntó el nombre de ésta y
ella comentó:-“no lo sé, siempre se refieren a ella como tu madre”. (Además de intentar
evitar el tema)
Al colocar todo el conflicto en Bea, ésta ocupa el lugar proyectado de la madre
muerta interiorizada. Todo este intercambio objetal parece muy complicado y en efecto lo
es, por eso la paciente presenta un cuadro tan frágil. Siguiendo a Green, tampoco es una
depresión, pero es un estado sumamente frágil que se sostiene por la queja permanente
contra esa Bea que no la deja vivir. El juego entre las tres letras no es casual como tampoco
son casuales las discusiones especulares que ambas tienen.
El análisis, la puesta en orden de su propia historia que al principio aparece tan
caótica y desordenada, le permiten a Eva ir construyendo una historia que le es propia,
intentando poco a poco no ser esa madre desintegrada y borrada de la historia, pero que
lleva para sí misma el estigma del rechazo absoluto.
También se pudo analizar el sentido de sus agujeramientos y tatuajes por todo el
cuerpo, marcas en lo real pero sobretodo, a niveles más inconscientes, actuaciones de esa
madre internalizada, ella maltrata a su cuerpo.
El tema de los tatuajes, marcas y agujeros en el cuerpo es relativamente nuevo en
la clínica psicoanalítica con adolescentes. Un tema que tiene que ver con marcas, huellas
simbólicas que permanecen para siempre en lo real del cuerpo. Sabemos que el proceso
de aceptación de un cuerpo propio y por lo tanto diferente y adulto es un tema central en la
adolescencia, constituye uno de los duelos a procesar en estos momentos de la vida. Cada
sujeto realizará este pasaje según pueda procesar el duelo por la pérdida del cuerpo infantil
y aceptar sus cambios corporales. El fenómeno de los tatuajes y demás marcas que ciertos
adolescentes realizan sobre sus cuerpos no puede reducirse únicamente a este proceso
de duelo y aceptación.
Estos adolescentes no ignoran que los tatuajes son para siempre, que no se
podrán borrar nunca, como si en ese espacio que es la piel quisieran dejar una huella
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indeleble, perpetua, permanente. (es interesante la película Memento, donde el
protagonista padece después de un golpe, una enfermedad neurológica que le impide
recordar: para seguir viviendo y realizar la búsqueda que lo llevará a encontrar al culpable
de su mal, comienza a hacerse inscripciones en su propio cuerpo, es la única manera que
tiene de poder recordar para siempre lo que le está ocurriendo; cuando no puede recordar
entra en una situación de repetición mortífera, hasta que toma la decisión de tatuarse los
acontecimientos en su propia piel)
Estos cuerpos tatuados, marcados y agujereados nos vuelven a remitir a las
primeras relaciones del bebé con su madre, desde el inicio de la vida es la madre quien
traduce o interpreta las necesidades del niño; en este permanente intercambio, una "madre
suficientemente buena" dejará suficiente espacio como para que su bebé acepte su
ausencia, pero no tanto como para que su ausencia se transforme en un verdadero
agujero.
De este juego de ausencia y presencia, cuyas reglas y trampas están
establecidas por los deseos de la madre y también por los deseos del padre, el bebé crea su
espacio.
Con la categoría de espacio se hace una doble referencia: el espacio del
propio cuerpo del niño, tiene "permiso" para ir habitando su cuerpo, explorando sus límites
y posibilidades, Anzieu va a conceptualizar en las fronteras de ese espacio un esbozo de
yo, el "yo-piel" y el espacio del afuera, con el que se irá relacionando, y descubriendo otros
límites y posibilidades. Aquí es donde aparece el espacio transicional. Siguiendo esta línea
de pensamiento, las marcas en la piel aparecen como un objeto transicional desvirtuado en
su fin, no pueden desaparecer. De manera un tanto ostentosa hacen pensar sobre cuerpos
escasamente acariciados.
Desde un discurso manifiesto lo hace llamativo y contestario, pero desde la
realidad nos está mostrando un cuerpo que duele. Además del cuerpo tatuado y
agujereado, a Eva le duele la cabeza, tiene migrañas. Como decía Freud en uno de sus
textos a propósito del dolor físico: “es más fácil tolerar el dolor físico que el mental”.
Aquí tendríamos que abrir un enorme paréntesis para discurrir sobre esa otra
forma que toma la simbolización en el cuerpo de algún hecho no simbolizable y que abre
toda una explicación sobre los fenómenos psicosomáticos, pero debemos dejarlo para otro
espacio. Tan sólo dejar apuntado que cuando Winnicott piensa en los síntomas
psicosomáticos, los entiende como intentos de integración frente a experiencias de
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despersonalización. Estas están facilitadas por la existencia de escisiones básicas en la
personalidad del tipo mente-psiquesoma y falso-verdadero self.
Para que esto haya ocurrido ha debido existir una inadecuación del medio en el
período en que se producen los procesos de integración personalización-relación con la
realidad objetiva e inicio del área transicional.
Nos dice Green en su texto sobre la madre muerta que esta situación creada por la
pérdida del sentido determina un segundo frente de defensa: el desencadenamiento de un
odio secundario, que no es ni primero ni fundamental, y que moviliza deseos de
incorporación regresiva, pero también posiciones anales teñidas de un sadismo maníaco
en que se trata de dominar al objeto, mancillarlo, vengarse de él. Todo esto lo hacía Eva
consigo misma y con los demás, con Bea y con su abuela con quien también reñía
permanentemente, pero sobretodo lo hacía con nuevas figuras que podían aparecer en su
vida y que ella comenzaba a maltratar.
En cuanto a sus relaciones sexuales, la excitación autoerótica se instala por la
búsqueda de un placer sensual puro, placer de órgano en el caso límite, sin ternura, sin
piedad que se caracteriza por una reticencia en amar al objeto. Este es el fundamento de
las identificaciones histéricas futuras. En una ocasión había conocido a un muchacho que
le gustaba. Le gustaron sus primeros encuentros porque fueron exclusivamente sexuales,
sexo puro y duro, pero Marcos quería saber más de ella: Eva solía asustar a sus partenaires
o pretendientes haciendo una breve y contundente presentación de su historia: -“soy
huérfana de padre y madre, ambos eran heroinómanos, mi tía se muere de sida y yo misma
no se lo que quiero de este mundo”. No muchos chicos salieron huyendo….Pero Marcos
comenzó a ser más insistente: -“este se está volviendo pesado, dice que me quiere! ¿Cómo
me puede querer alguien a mí? La próxima vez que nos veamos le pediré que me haga
daño para probar su amor…”
Según Green:”la procura de un sentido perdido estructura el desarrollo precoz de
las capacidades fantasmaticas e intelectuales del yo”, en este sentido nuestra paciente
cumple con los preceptos del complejo de la madre muerta, es extremadamente
imaginativa y trabajadora, es una excelente diseñadora de joyas que ella misma realiza
artesanalmente, puede triunfar tanto con su posibilidad creadora hasta que ella misma se
corta los caminos que la llevan al triunfo, no se deja contratar por alguna firma que costee
sus proyectos y así se boicotea su futuro económico, prefiere estar siempre en una
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situación precaria, consagrando sus esfuerzos a adivinar o anticipar lo que le pueda
suceder, porque eso mismo le ocurría de bebé, de pequeña ha hecho la cruel experiencia
de que depende de las variaciones de humor de la madre y de esta repetición le es muy
difícil desprenderse.
Ante esta situación laboral, los altos y bajos de su actividad sublimatoria la hacen
sentirse como perdida, sus quejas sobrepasan el terreno privado, su relación de doble con
Bea. Ella comenta que Bea se aburre, hasta que se da cuenta que es ella la que entra en
momentos de total aburrimiento y no duda en proyectar en los demás la culpa por estar
aburrida. Son los amigos, la sociedad, los otros los aburridos que la aburren.
El aburrimiento es un síntoma cada vez más frecuente en nuestra cultura. A
menudo se escucha a niños y/o adolescentes que se aburren, no saben que hacer. Desde
el psicoanálisis se denomina a este tipo de estructuración como falso-self, como una forma
particular de reacción frente al existir. En lugar de existir en su deseo, el sujeto reacciona
adaptándose al medio, el coste de este re-accionar es la dependencia total y permanente
de estímulos provenientes del exterior que lo ordenan para no desintegrarse.
El aburrimiento aparece desde esta perspectiva como una forma de estar en el
mundo. Si las cosas se complican mucho en la vida del sujeto, esta extremada
dependencia de estímulos externos, puede entenderse como la base de otras
dependencias aún más graves. Drogodependencias y adicciones en general: Eva se “daba
con todo” cuando se sentía aburrida.
En cualquier caso, el aburrimiento puede ser entendido como un síntoma que
disminuye la capacidad creativa de las personas.
Nuevamente es a través del giro que la relación transferencial le permite dar que
puede ir encontrando un sentido a su ser en el mundo. Cansada de sus artesanías y sus
trabajos con distintos metales, decide comenzar a estudiar historia, terreno en el que
destaca notoriamente por sus investigaciones sobre las tumbas faraónicas y en general, el
tratamiento de la muerte en el antiguo Egipto. La muerte retorna a su vida después de
rondar alrededor de ella permanentemente, pero este retorno está más del lado de la
sublimación, y recordemos lo ya dicho de Melanie Klein: “…el simbolismo no sólo
constituye el fundamento de toda fantasía y sublimación” Es su paso por lo simbólico lo que
le permite sublimar.
En el desarrollo normal, durante la posición depresiva, paralelamente al inicio de
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la relación con la “realidad objetiva”, se produce el comienzo del área transicional con la
aparición del objeto transicional en lo que será el inicio de la simbolización.
El objeto transicional es el primer símbolo, representa la confianza en la relación
con la madre y sirve de alivio a las ansiedades depresivas normales de esta época. Aquí
puede producirse otra falla: si está comprometida la creatividad inicial, la experiencia de
creación del objeto transicional queda anulada o disminuida, o frente a algún problema
posterior con el objeto externo que le quite vitalidad al objeto interno o lo transforme en
persecutorio, producirá la pérdida de la transicionalidad.
El inicio de la cadena simbólica entonces, corre riesgo. La posibilidad de usar
símbolos (y creer en ellos) para poder elaborar las múltiples experiencias de ausencia de
los objetos a lo largo de la vida, queda comprometida y no va a haber elementos suficientes
en el área transicional que permitan entre otras cosas: elaborar duelos, producir síntomas
a través de mecanismos neuróticos, por la ausencia de simbolización o crear sueños para
la elaboración psíquica de los traumas.
Dejamos para otro espacio todo aquello referente a la simbolización en el proceso
terapéutico con pacientes neuróticos, donde la interpretación de los símbolos adquiere otra
dimensión, tanto con niños, adolescentes o adultos. Para dejar ese espacio abierto a la
reflexión vemos que Jung insiste en el doble valor de la interpretación psicológica, no sólo
por los datos que facilita sobre el material nuevo y directo, de sueños, ensueños diurnos y
fantasías, relatos, obras de arte o literatura, sino por la comprobación que estos arrojan
sobre los mitos y leyendas de carácter colectivo. Señala también que la interpretación de
los productos del inconsciente tiene dos aspectos: lo que el símbolo representa en sí
(interpretación objetiva) y lo que significa como proyección, como “caso” particularizado
(interpretación subjetiva). Por nuestra parte, la interpretación objetiva es lo que
denominamos “comprensión”, simplemente. La subjetiva es la verdadera interpretación,
que consiste en la traducción del sentido más general y profundo del símbolo a un momento
concreto particular, a unos casos determinados.
“La interpretación psicológica es el término medio entre la verdad objetiva del
símbolo y la exigencia situacional de quien vive ese símbolo. También interviene en
variable escala la tendencia del intérprete, a quien será ciertamente difícil sustraerse de
su orientación peculiar.”
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En el encuentro que hoy nos convoca me pareció más interesante acercarnos a la
problemática que se nos presenta cuando hay una falla de entrada en la función simbólica.
Las posibilidades terapéuticas en estos casos tan difíciles, pero cada vez más frecuentes,
son posibles siempre que el espacio terapéutico se plantee como un espacio donde el jugar
pueda advenir.
Sea lo que sea que se pueda jugar en el espacio transicional que se genera entre
analista y paciente, siempre hay que tener en cuenta que lo que allí está ocurriendo debe
poder ser traducido, interpretado y por lo tanto historizado entre los dos jugadores, para
que se puedan dar las posibilidades de que los pacientes que nos consultan puedan dar un
sentido a su propia historia y así ser dueños de su propio deseo.
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4. OS LIMITES PSÍQUICOS E OS CASOS-LIMITE À LUZ DE ANDRÉ GREEN
Issa Damous
Resumo:
Este artigo segue contribuições de André Green sobre as patologias limítrofes
relacionadas à questão dos limites intra-psíquicos e intersubjetivos. Nesse sentido,
enfatiza a necessidade de instauração de uma ausência na psique em meio a um contexto
ambiental suficientemente bom que favoreça os processos de simbolização. Ressalta, em
contrapartida, as consequências patológicas na medida em que prevalece o mecanismo
de clivagem e de desinvestimento psíquico, operações que atravancam o funcionamento
psíquico e ocasionam desde uma pseudo adaptação à realidade externa às somatizações
e/ou atuações, campo dos limites da analisabilidade, portanto, vivenciados na clínica com
esses pacientes.
Palavras-chave: limites psíquicos, casos-limite, simbolização, clivagem, psicopatologia.
The psychic limits and borderline patients vis-à-vis André Green
Abstract:
This article embraces André Green's contributions on borderline pathologies related to the
issue of both intrapsychic and intersubjective boundaries. In this sense, it recognizes the
need for the establishment of an absence within the psyche, in the context of a good enough
environment, which furthers the symbolization processes. It highlights, on the other hand,
the pathological consequences inasmuch as mechanisms of withdrawal of cathexis and
splitting mechanisms prevail, interfering with psychic functioning, producing a false
adaptation to the external reality, somatization and/or actings – sphere of the limits of
analysability - experienced during the psychotherapy practice, with such patients.
Keywords: psychic limits; borderline patients; symbolization; splitting; psychopathology.

É notória a importância do estudo sobre os limites psíquicos na obra de André
Green. “Uma espécie de Winnicott francês”, nas palavras de Jan Abram (2000/2003),
Rabisco R. Psican
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Green(1986/1990) propõe uma considerável metapsicologia dos limites, como é possível
entrever nas suas Conferências Brasileiras, traduzidas para o português e publicadas em
1990, no Brasil. Inteiramente articulado com o pensamento de Winnicott, assim como
influenciado por Bion e Lacan, Green se atém sobretudo ao sistema de transformações
psíquicas, isto é, aos processos de pensar os pensamentos na psique, compreendendo
esta como uma formação intermediária entre a realidade externa e o campo somático,
campo paradoxal, constituído mais ou menos favoravelmente segundo as facilitações do
ambiente, em conformidade,portanto, com a proposta winnicottiana de transicionalidade e
de espaço potencial.
Decerto o tema dos limites,sejam eles intra-psíquicos e/ou intersubjetivos,
constitui-se no problema central dos casos-limite tal como estudados por Green. O
interesse do autor por esses pacientesfoi despertado desde os primeiros momentos de sua
prática psiquiátrica iniciada em 1953, quando, já na ocasião, impressionava-o os casos que
sugeriam certa ambiguidade entre loucura e normalidade configurando um estado
subjetivo fronteiriço (Green, 1994/1999). Mais tarde, com Donnet (Green & Donnet,1973),
associou esse estado a um núcleo psicótico sob a denominação de psicose branca,
caracterizando um núcleo psicótico sem delírio identificado em certos pacientes que
apresentavam sintomas aparentemente banais, embora com sério comprometimento de
seu funcionamento mental, sobretudo relacionado à construção de representações.Desde
então, certamente tendo enriquecido em muito a sua elaboração teórica no campo
psicanalítico, Green aponta como fundamental os problemas na constituição dos limites
psíquicos no que concerne às patologias limítrofes, pois justamente nesses casos é
prejudicado o engendramento de um espaço psíquico pessoal favorável aos processos de
simbolização como aqueles do campo representacional.
As contribuições greenianas alcançam então o contexto das relações mais
primitivas com o objeto primordial para situar processos complexos e entrelaçados como a
diferenciação eu/não-eu, o estabelecimento das fronteiras intrapsíquicas e a constituição
narcísico-identitária. Basta dizer que falhas nesse sentido levam muitas vezes a um
investimento negativo de si mesmo configurando um narcisismo negativo,assim como uma
“vacuidade básica” (Green, 1977/1988:85) que inunda a vivência de si como um vazio
aspirando à morte e que se expressa, entre outros, através de irrupções agressivas, muitas
vezes auto-aniquiladoras, e através de alucinações negativas de si, características
significativas da lógica do desespero (Green, 1979/1988) modo de funcionamento psíquico
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absolutamente destrutivo, marca fundamental dos casos-limite, tal como discutido por
Damous (2011).
Assim, embora a temática sobre os limites psíquicos perpasse os três eixos de
interesse de André Green, a saber, o narcisismo, os casos-limite e o trabalho do negativo,
conforme enunciado pelo próprio autor em entrevistas concedidas a Manuel Macias
(Green, 1994/1999), o presente trabalho atém-se principalmente aos artigos do autor
datados de 1975 e de 1977. Intitulados, respectivamente,“O analista, a simbolização e a
ausência no contexto analíticoˮ e “O conceito do fronteiriçoˮ, ambos os artigos encontramse na publicação brasileira “Sobre a loucura pessoal” (Green, 1988), sendo trabalhos de
grande importância para compreender a fragilidade da constituição das fronteiras
psíquicasdiscutidas no âmbito dos casos-limite.
Uma ausência na psique para pensar os pensamentos
Em termos de relações objetais, o estudo dos casos-limite revela a peculiaridade
do objeto primário vivenciado como estando invariavelmente presente, comprometendo
um distanciamento suficientemente bom que favoreça a constituição de uma ausência na
psique, ou o que se poderia chamar de espaço psíquico pessoal, necessário para o
desdobramento de processos de simbolização como a construção de representações:
O objeto que está sempre presente intrusivamente, ocupando
permanentemente o espaço psíquico pessoal, mobiliza uma permanente
contracatexia a fim de combater essa perturbação, o 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 inacessível
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 metafórica (Green,1975/1988:47).
Essa necessidade de ausência do objeto referida por Green demarca a
importância de existir um espaço intermediário entre presença/ausência do objeto que
favoreça a sua representação. Trata-se nesse sentido de associar presença e ausência
numa justa medida, sem que o excesso da primeira implique em intrusão e que o excesso
da outra remeta à perda. É claro que o engendramento desse espaço de ausência requer
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um grande esforço psíquico para tolerar a ausência, diferenciá-la da perda ou da morte do
objeto e transformá-la em presença potencial, requisito fundamental para a construção de
representações e que perpassa uma série de processos reunidos nos mecanismos que
Green (1993/2010) denominará mais tarde trabalho do negativo.
A concepção greeniana de ausência remonta aos aspectos espaço-temporais
atrelados tanto ao espaço potencial inaugurado com a transicionalidade quanto aos ritmos
suficientemente harmônicos que o favorecem no contexto da relação mãe-bebê. A
constituição dessa ausência na psique é então correlata da instauração de um espaço
psíquico pessoal a partir do qual podem se desdobrar os processos de pensamento.
A inexistência ou o comprometimento do espaço de ausência na psique
demonstra a fragilidade das fronteiras psíquicas, uma realidade bastante referida aos
casos-limite. Além de vivenciarem uma dupla angústia, de intrusão e de separação, esses
pacientes sofrem bloqueios em seus processos de pensamento, tal como a inibição da
construção de representações, e estabelecem relações objetais via bi-triangulação, nas
quais os objetos são ao mesmo tempo sentidos como bons ou maus e, respectivamente,
considerados inacessíveis, fora de alcance para investimento, ou invasivos e
perseguidores. Esses componentes constituem o núcleo psicótico fundamental descrito
como psicose branca(Donnet& Green, 1973) e associado à loucura privada nos casoslimite (Green, 1975/1988:46): “O efeito desta dupla ansiedade [separação/intrusão], 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(...)”.
Vale ressaltar que a psicose branca não implica numa psicose manifesta, rica
em mecanismos projetivos, ou numa depressão associada ao atravessamento de um luto
(Green, 1975/1988). Ela diz respeito à paralisia do pensamento, frequentemente expressa
pelo paciente como um sentimento de ter a cabeça oca ou de uma incapacidade de se
concentrar e de recordar, escamoteadas em meio a relações objetais vivenciadas como
dilemas insolúveis entre intrusão e separação. Esses aspectos nem de longe remontam à
indecidibilidade paradoxal própria da transicionalidade na qual as dimensões espaçotemporais são preservadas favorecendo a constituição dos limites psíquicos em sua
caracterização intermediária fundamental.
Normalmente, os limites do campo psíquico se situam transitoriamente entre a
excitação somática, por um lado, enquanto fonte da pulsão, e, por outro lado, a ação
específica, enquanto a finalidade da pulsão (Green, 1977/1988). Nessa configuração, o
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campo psíquico se encontra sob uma dupla influência: a pressão da pulsão induzindo à
ação específica e o impacto do objeto dedicado inicialmente a satisfazer a necessidade e
gradativamente facilitando a diferenciação da unidade primordial. Entre essa dupla face,
fonte e ação, um espaço de ausência é fundamental para que se desenvolvam os
processos de simbolização. Nesse contexto, o princípio de prazer-desprazer, articulado ao
princípio de realidade, sustenta as transformações dos processos psíquicos enquanto o
teste de realidade julga a existência ou inexistência do objeto e, portanto, é claro, de si
mesmo, pois, psiquicamente, saber se o objeto existe ou não, já implica em alguma
diferenciação eu/não-eu (Green, 1977/1988).
Nos casos-limite, no entanto, a ausência na psique não se constitui
favoravelmente prejudicando os processos de simbolização. As experiências traumáticas
no contexto dos cuidados primários vivenciadas por esses pacientes incidem sobre o eu
ainda em formação ocasionando feridas que atravancam a atividade psíquica,
principalmente em função de prevalecer o recurso à clivagem em detrimento de
mecanismos mais elaborados como recalque (Green, 1999).
Quando a clivagem se torna um problema
A clivagem é referida principalmente pelos teóricos das relações de objeto que
seguem o referencial kleiniano como um mecanismo de defesa utilizado normalmente pelo
psiquismo e até mesmo necessário a fim de separar aspectos complementares, porém
opostos, como bom e mau. Esses aspectos dificilmente são imediatamente tolerados como
pertencentes ao mesmo objeto e por isso são clivados enquanto os objetos são percebidos
apenas parcialmente, embora em algum outro momento e num determinado espaço
psíquico possam novamente reunir-se contribuindo então para a percepção de objetos
totais.
Todavia, e esse é um grande problema para os casos-limite, a clivagem perde a
sua utilidade em caso de sobrecarga de tensão, como num contexto ambiental
traumático,e incide de modo radical. Patologicamente, esse mecanismo psíquico provoca
a amputação do eu levando à perda de contato com parte da realidade psíquica e ainda
ocasionando divisões nos elos associativos dos processos psíquicos como um todo
(Green, 1977/1988).
Segundo Green (1977/1988), a tensão que redunda na clivagem patológica está
relacionada à confusão ocasionada pelos excessos do objeto:
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A divisão da criança é uma reação muito básica à atitude do objeto, que
pode ser dupla: (1) uma falta de fusão da parte da mãe, no sentido de que mesmo
nas experiências reais de encontro a criança se depara com seios em branco; (2)
um excesso de fusão, sendo a mãe incapaz de renunciar em prol do crescimento
de seu filho ao êxtase paradisíaco reobtido através da experiência da gravidez
(Green, 1977/1988:83).
Isto implica dizer que uma atitude excessivamente ausente ou intrusiva do
objeto é vivenciada de maneira traumática pela organização psíquica ainda rudimentar, daí
a clivagem patológica que pode se estender inclusive para a dissociação entre psique e
soma tornando incongruentes as sensações corporais e os afetos.
Consequentemente, no primeiro nível de divisão, interno/externo, um
continente do eu pode ser delineado, porém, dada a sua precariedade, não funciona como
um escudo protetor e não consegue ser adaptativo. Green (1977/1988) descreve dessa
maneira um continente do eu flexível para se expandir ou para se retrair conforme esteja
em questão a angústia de separação ou a de intrusão, o que não quer dizer que essa
variação seja experimentada como algo enriquecedor, ou seja, como algo com o qual se
pode aprender (cf. Bion, 1962). É antes experimentado como perda de controle, como a
última defesa possível ante a implosão ou desintegração.
O segundo nível da divisão,intra-psíquica,revela imediatamente falhas na
integração do eu que se apresenta com diferentes núcleos não comunicantes entre si,
semelhantes a arquipélagos isolados circundados por espaços vazios (Green, 1977/1988).
Desse modo, pensamentos, afetos e fantasias coexistem em meio a um espaço vazio,
enquanto externamente tem-se a impressão de que o contato com esses pacientes é
limitado e de que eles são indiferentes, desvitalizados e fúteis.
René Roussillon (1999), autor contemporâneo, igualmente interessado pelos
processos de constituição da subjetividade em meio às provisões ambientais,
contextualiza a clivagem nos casos-limite associando-a aos estados traumáticos primários
apontando-a como a única saída possível para fazer frente aos impasses experimentados
na medida em que é extrapolado o tempo de suportabilidade do eu frente às respostas do
ambiente. A clivagem consiste desse modo numa medida de sobrevivência psíquica, mas
implica igualmente numa espécie de sofrimento auto-engendrado caracterizando-se, por
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isso, de maneira paradoxal:
“Para sobreviver o sujeito se retira da experiência traumática primária,
ele se retira e se corta da sua subjetividade. Ele assegura, este é o paradoxo, sua
'sobrevivência' psíquica se cortando de sua vida psíquica subjetiva. Ele não
'sente' mais o estado traumático, ele não se sente mais lá onde ele está, ele se
descentra de si- mesmo, se desloca de sua experiência subjetiva” (Roussillon,
1999:20; minha tradução).
Desse modo, a clivagem permite retirar ou cortar da subjetividade uma situação
que é ao mesmo tempo experimentada pelo eu e não constituída como experiência do eu.
Isto significa que o estado traumático foi de fato experimentado deixando traços mnésicos,
mas não foi representado. Por isso, Roussillon (1999:21) defende nos casos-limite uma
clivagem “ao” eu, diferentemente de uma clivagem “do” eu. A sua hipótese nesse sentido
sugere a clivagem de uma parte da psique que sequer chegou ao eu para ser representada.
Numa linha de pensamento semelhante a de Green, a proposta de Roussillon
(1999) quanto à clivagem impõe certa variação da concepção freudiana tal como discutida
no artigo A divisão do ego no processo de defesa (Freud, 1940a/1996) e no Esboço de
psicanálise (Freud, 1940b/1996).
Freud (1940a/1996) prevê efetivamente a clivagem do eu frente à ameaça de
castração e ao conflito intra-psíquico que se instaura a partir da exigência de satisfação
pulsional e da proibição imposta pela realidade. A clivagem nesse contexto se manifesta
por duas reações simultâneas ao conflito que, embora válidas e eficazes, são
contraditórias. Por um lado, rejeita-se a realidade e se recusa a aceitar a proibição e, por
outro lado, reconhece-se a realidade e o perigo que ela implica. Ou seja, diferentemente do
compromisso alcançado mediante o recalque, mantêm-se ao mesmo tempo nesse tipo de
clivagem duas atitudes incongruentes entre si. O eu é bem sucedido ao lançar mão dessa
medida, embora pague o preço de gerar uma fenda que pode persistir durante toda a vida
ou mesmo tender a aumentar. Essa perspectiva freudiana da clivagem ressalta
principalmente o mecanismo da recusa (Verleugnung) da castração como elemento
determinante, referido sobretudo ao fetichismo e a outras defesas perversas.
No Esboço, Freud (1940b/1996) retoma a questão da clivagem do eu em casos
clínicos como o fetichismo, discutindo a relação que esses casos mantêm com a realidade
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apesar da clivagem que leva à recusa de exigências da realidade percebidas como
aflitivas. Contudo, ainda no mesmo trabalho, Freud (1940b/1996) considera a clivagem
numa outra perspectiva, a que se refere à diferenciação topográfica na origem das
neuroses em geral. Trata-se aqui da clivagem entre o eu e o isso.
Para além da clivagem do eu associada às perversões e da clivagem entre
instâncias pressuposta nas neuroses, Roussillon (1999) destaca em outro plano a
clivagem nos casos-limite. Para o autor, nas perversões o eu encontra-se dividido entre
duas cadeias, ambas representativas e incompatíveis entre si, enquanto nos casos-limite a
clivagem se refere a uma subjetividade dividida entre uma parte representada e outra não
representável. Dessa forma, a clivagem pode ser identificada como a marca principal das
patologias limítrofes, sendo uma primeira medida de sobrevivência psíquica frente aos
impasses vivenciados por ocasião dos estados traumáticos primários.
É verdade que lançar mão da clivagem como recurso defensivo não resolve o
problema da experiência traumática e das agonias inomináveis que a acompanham, pois
ela não é eficaz em eliminar os traços dessas experiências e ainda as conservam num
funcionamento além do princípio de prazer que ameaça retornar via compulsão à
repetição. Trata-se nesse sentido de um retorno do clivado que, justamente por não ser
representado, se manifesta principalmente numa tendência ao ato e assim redundando
ainda mais incisivamente no risco de reproduzir o estado traumático.De todo modo, a
clivagem patológica associada aos casos-limite constitui o que Roussillon (1999:23)
denomina de “fueros” na psique, referindo-se a um tipo de extraterritorialidade cujos traços
só podem ser reencontrados através de modalidades de defesas, entre elas, o ato.
Sinteticamente, pode-se afirmar portanto que os casos-limite são atravessados
pela problemática das fronteiras psíquicas em função das experiências traumáticas
primárias que tanto prejudicam os aspectos espaço-temporais constitutivos de uma
ausência na psique como também provocam a prevalência da clivagem e de uma série de
defesas para fazer frente à ameaça de retorno do clivado.
Entre uma pseudonormalidade social e a dependência regressiva: os casos-limite
No escopo da clínica contemporânea, as fronteiras psíquicas prejudicadas dos
casos-limite tornam-se efetivamente evidentes nos limites da analisabilidade vivenciados
na situação analítica (Damous, 2011/2012). Nesse contexto, esses pacientes podem ser
situados basicamente entre duas extremidades: a pseudonormalidade social e a regressão
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fusional ou dependência objetal (Green, 1975/1988). No primeiro polo evoca-se a
descrição de McDougall (1972) sobre o antianalisando, na qual o início do processo
analítico fracassa mesmo numa situação analítica definida, ou a descrição de Bollas (1987)
sobre o paciente normótico, que tende a estabelecer um pacto com o analista para manter
rígidas as regras do enquadre enquanto a análise apenas aparentemente acontece.
No outro extremo, a regressão fusional ou dependência do objeto,depara-se com
a variação da beatitude ao terror, da onipotência à impotência, assim evidenciada:
“(...) em uma liberação associativa extrema, uma obscuridade de
pensamento, um desempenho somático inoportuno no divã, como se o paciente
estivesse tentando se comunicar através de uma linguagem corporal ou, mesmo
mais simplesmente, quando a atmosfera analítica se torna pesada e opressiva”
(Green, 1975/1988:44).
Entre essa caracterização do polo regressivo proposta pelo autor e a pretensa
normalidade social transitam a exclusão somática e a expulsão via ação expressando em
ato o curto-circuito psíquico determinado pelo excesso de clivagens (Green, 1975/1988).
Na exclusão somática, ocorre uma atuação no próprio corpo através de somatizações,
enquanto na expulsão via ação, trata-se do ato efetivamente. Objetivando unicamente
promover a exclusão ou a expulsão, esses mecanismos são atravessados por um
fenômeno de cegueira psíquica na qual o paciente se eclipsa das fontes somáticas de seus
impulsos ou de suas atuações via ação, sem que entre em contato com processos
intermediários de elaboração simbólica (Green, 1975/1988).
A cegueira psíquica diz respeito à localização das causas de um sofrimento
psíquico fora da vida anímica, seja no corpo ou no mundo externo, sem
autoquestionamento que convide à responsabilização ou ao engajamento frente às causas
ou consequências das atuações, que, por sua vez, permanecem super-investidas(Green,
1975/1988). Nesse contexto de funcionamento psíquico, a interpretação analítica, para
abordar um aspecto da clínica, tem um lugar bastante improdutivo. Pensar a respeito das
somatizações ou das atuações, como convida a fazer a interpretação analítica numa
análise edipiana-genital-superegóica, utilizando a expressão de Bergeret (1974), é uma
tarefa terminantemente evitada por esses pacientes, pois isto significa para eles a
suspensão de uma vivência que, por sua vez, é equiparável à inércia psíquica (cf. Green,
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1977/1988).
Além da exclusão somática e da expulsão via ação, Green (1975/1988;
1977/1988) aponta ainda um outro mecanismo no modo de funcionamento psíquico dos
casos-limite. Trata-se do desinvestimento ou depressão primária, mecanismo que indica a
tendência a um estado de vacuidade, aspirando ao não-ser e à nulidade. De modo radical,
o desinvestimento acarreta a indiferença, o sentimento de inexistência e de irrealidade de
si mesmo e dos objetos, configurando um narcisismo negativo (cf. Green, 1982/1988),
ferido ou mesmo de morte (Damous, 2011). Diferentemente de uma depressão secundária
na qual um luto poderia ser identificado como estando em curso, com objetivos de
reparação, o desinvestimento ou depressão primária, afirma Green (1977/1988:85): “gera
estados da mente em branco sem quaisquer componentes afetivos, dor ou sofrimento”.
Seguindo-se então as contribuições de André Green aqui selecionadas, atém-se
aos casos-limite enquanto pacientes que se revelam basicamente entre uma pseudonormalidade social e uma regressão fusional. Nesse sentido, depara-se com um
funcionamento psíquico caracterizado pelo excesso de clivagens e desinvestimentos
concomitantemente à presença maciça do objeto primário impedindo a constituição de
uma ausência na psique e portanto dificultando a configuração de limites psíquicos como
territórios transicionais, potenciais, que favoreceriam os processos de simbolização. Falase, por conseguinte, de dificuldades de diferenciação eu/não-eu prevalecendo a dupla
angústia, de intrusão e de abandono, e de mecanismos de defesa que extrapolam o campo
representacional, como as somatizações e atuações. Para esses pacientes, portanto, é a
princípio inalcançável o desfrute da função dos objetos e fenômenos transicionais, como
sugere Winnicott (1971).
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Resumo
El propósito de éste trabajo es intentar sistematizar semejanzas y diferencias en los
complejos desarrollos teóricos sobre 1ª construcción del aparato psiquico, en particular en
el desarrollo del yo, partiendo de las conceptualizaciones freudianas que son tomadas y
desarrolladas por Winnicott a modo de continuación y enriquecimiento.
Abstract
The purpose of this paper is to systematize similarities and differences in the complex
theoretical developments on 1st construction of the psychic apparatus, particularly in the
development of the ego, based on the Freudian conceptualizations that are made and
developed by Winnicott as a continuation and enrichment.

Algunos desarrollos freudianos: Tomaremos a Freud en “La Introducción al
narcisismo” donde desarrolla un nuevo concepto en la teoria de la libido y un nuevo modelo
del yo, “que debe ser desarrollado” a partir de las pulsiones parciales primarias, mediante
um “nuevo acto psiquico”... “Es un supuesto necesario que no está presente desde el
comienzo en el individuo una unidad comparable al yo; el yo tiene que ser desarrollado.
Ahora bien, las pulsiones auto eróticas son iniciales, primordiales; por tanto, algo tiene que
agregarse el autoerotismo, una nueva acción psiquica, para que el narcisismo se
constituya”. (1)
Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de esta nueva acción psiquica?
Freud parece contestar desde la seguna tópica, desde “El yo y el Ello” y
“Psicología de las masas”, que no puede ser sino la identificación primaria por la que el
sujeto comienza a conformarse sobre el modelo de otro (1ª madre) (2) (3)
¹Médica Psicoanalista, APA (Argentina)
²Médica Psicoanalista, APA (Argentina).
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Identificación primaria “anterior a toda carga de objeto” sin diferenciación entre el
ser y el tener. Identificaciones primarias activas desde el bebé, producto de las propias
pulsiones que desde el comienzo reclaman un objeto e identificaciones primarias pasivas
vinculadas al investimento narcisista parental que penetra en el yo. Ambas “activas” y
“pasivas” convergen en la formación del yo real que se estructura.
Afirma Green en “El Ideal, mesura y desmesura” que “no es posible la
construcción del aparato sin la investidura fundadora de un yo placer que se experimenta
como buena para poder introyectar y aumentar su capacidad de investidura”. (4)
El yo ideal, su continuación, es concebido por Laplanche como un ideal narcisista
de omnipotencia,… “implica una identificación primaria con otro ser, la madre,
caracterizado por la omnipotencia” (5)
El yo ideal parece suturar el inevitable hiato donde el objeto de la percepción y la
huella mnémica no coinciden, ante las experiencias de falta vividas como dolor, ante la
ausencia y la frustración, intolerables para el yo temprano, éste, para protegerse de la
muerte, reniega de la realidad y crea el yo ideal. La huella del dolor por ausencia del objeto
tiende a cerrarse a traves de una primitiva forma de defensa, la identificación con el objeto
ideal.
Dice Freud que “se objetará que una organización asi, esclava del principio del
placar y que descuida la realidad objetiva del mundo exterior, no podría mantenerse en vida
ni por un intante, de suerte que ni siquiera habria podido generarse. Sin embargo, el uso de
esta ficción de esta índole se justifica por la observación de que el lactante, con tal que le
agreguemos el cuidado materno, realiza casi éste esquema psíquico” (6)
Pero el funcionamiento mágico y alucinatorio del yo placer, que no puede hacer
otra cosa que desear, no desaparecerá nunca: quedará como “reserva natural” dentro de la
“nación” regida por el principio de realidad.
La intervención materna realiza la “acción especifica”, apacigua en el lactante la
tensión interna creada por la necesidad, y da lugar a la experiencia de satisfacción. En
ausencia del objeto real que calma podrá ser recatectizada su imagen cuando reaparece el
estado de tensión.
Continuando el recorrido freudiano en “El yo y el Ello” aparece el yo como la parte
del Ello alterada por la influencia directa del mundo exterior con mediación del sistema
percepción-conciencia. Pero además de éste sistema que constituiria su núcleo, hay otro
factor de gran importancia en su génesis: el cuerpo propio y sobre todo su superficie. “El Yo,
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afirma Freud, es ante todo on yo corporal y él mismo la proyección psíquica de la superficie
corporal”. Mas adelante, en el Esquema, concluye diciendo, en relación al yo, que bajo la
influencia del mundo exterior se desarrolla paulatinamente una organización especial que
mediará entre el Ello y el mundo… “comandado principalmente por lo que uno mismo ha
vivenciado, vale decir, lo accidental y actual”. (7)
Reflexiones winnicottianas: Podemos hablar de una metapsicologia
winnicottiana? A pesar de lo que él mismo dice en su carta a A. Freud: “Tengo una manera
irritante de decir las cosas en mi proprio lenguaje en lugar de aprender a utilizar los términos
de la metapsicologia psicoanalitica” (8) Pero también en la carta a Guntrip dice: “Cualquer
teoria original que yo puede tener sólo es valiosa como desarrollo de la teoria psicoanalitica
freudiana corriente”. (9)
Al igual que para Freud, para Winnicott, el Yo es una organización que se
desarrolla. “El término Yo puede utilizarse para describir la parte de la persona humana en
crecimiento que, dadas uns condiciones favorables, queda integrada en una unidade”. (10)
Su énfasis estará en los desarrollos tempranos y en esas condiciones favorables. Presenta
la tesis de que “el desarrollo emocional procoz del niño, antes de que éste se conosca a si
mismo, (y por ende e los demás) como la persona comploeta que es (y que los demás son)
es vitalmente importante…” (11)
Como en las primerisimas fases del desarrollo, la criatura no es una entidad que
viva unas experiencias “no tiene sentido aplicar la palabra id (semejante al Ello freudiano) a
fenómenos que no son amparados, experimentados y finalmente interpretados por la
funcionalidad del ego”. “No hay id alguno antes del ego” (10) A diferencia de Freud, dice
Green, Winnicott no asigna ningún lugar a la organización narcisista anobjetal. Es decir,
Winnicott parte del estudio de una unidad, el bebé es una abstracción, la madre forma parte
del niño, es su medio natural sin la cual no habria bebé. El niño está dotado de la capacidad
para relacionarse con los objetos subjetivos, cuando la función de apoyo del ego materno
es buena, o sea, cuando la madre es capaz de adaptarse en forma tan satisfactoria y exacta
en un principio a las necesidades del bebé que este pueda vivir una breve experiencia de
omnipotencia y mantener la ilusión de esta fusión primera. Objeto subjetivo constituido
sobre la ilusión de la coincidencia de la experiencia y de percepciones. De este modo, esta
singular relación de objeto sólo es posible por el apoyo del ego materno, cuya presencia o
no determinará que ese yo naciente sea fuerte o débil. En estos primeros momentos, es
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claro que cuando hablemos de ese Yo desde Winnicott, lo hacemos de la unidad madrehijo.
¿Narcisismo primario? ¿Etapa del narcisismo absoluto? ¿Indiferenciación madrehijo? ¿Identificación primaria? “¿His magesty the baby?”
El bebé parte de un estado de no integración que recuerda las “pulsiones
primordiales” que decia Freud. La integración surge de elementos motores y mensoriales,
es decir, la materia básica del narcisismo. Bay tres procesos que ampiezan desde el
principio: la integración, la personalización y el de las relaciones objetales. La integración
se halla ligada a la función ambiental de sostenimiento. “El logro de la integración estribe en
la unidade”… “En primer lugar viene el yo y todo lo demás es no soy yo” (mundo externo
objetal. Luego viene, “yo soy, yo existo, adquiero experiencias y me enriquezco y poseo una
interacción introyectiva y proyectiva con el no yo y el mundo real de la realidad compartida”.
“La tendencia a integrarse se ve asistida por dos series de experiencias: la técnica de los
cuidados infantiles y las experiencias instintivas, que tienen a reunir a la persona en un todo
partiendo desde dentro”. (10). Las mismas dos series construiran el sentimiento de que la
persona de una se halla en el cuerpo propio, o sea la personalización, fuerte unión del ego y
el cuerpo con la piel en su cometido de membrana restrictiva y permeable. Por eso dice
Winnicott, desarrollando al Freud de “El Yo y el Ello”, que el ego es ante todo un ego
corporal, “pero si todo va bien”, o seja, si hay una madre – medio ambiente facilitadora.
En cuando al tercer proceso, es el ego el que inicia la relación objetal. Con un buen
cuidado materno, el bebé no se halla sujeito a las exigencias instintivas, salvo en la medida
que exista la participación del ego. La madre adaptativa (“suficientemente buena”)
presente un objeto que satisface las necesidades del bebé de modo que éste empieza a
necesitar justo lo que la madre le presenta y llega a confiar en su capacidad para crear
objetos y crear el mundo real.
La existencia del objeto transicional implica un yo inicial a la salida de la
alucinación, un objeto “entre” el adentro y el afuera pero no ya alucinado sino anhelado
porque hubo ausencia.
La transicionalidad es a la vez producto y función del yo inicial y a la vez lo
cnstituye.
Nuestras reflexiones:
1) Winnicott no sólo parte de la idea de un yo que debe ser desarrollado, sino que
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enumera las condiciones para ese desarrollo. En este processo, el otro ya no es sólo el
agente de la acción especifica que satisface necesidades instintivas (ya que las pulsiones
no serian aún vividas como internas) sino la condición básica de la estructuración yoica.
2) Siguiendo a Green, el concepto de ilusión winnicottiano se asimila al yo placer –
yo “ideal”, “estado narcisista ejemplar, si es que los hay”, dice, “donde el yo toma por
valores absolutos la satisfacción y el placer y que sólo puede ser concebido porque el
objeto proporciona las satisfacciones indispensables que le aseguran al mismo tiempo la
satisfacción y el placer”.
3) Queremos abrir interrogantes sobre el hecho de que no siendo en absoluto
teoricamente asimilables y quizás opuestos, el yo ideal y el falso self, ambos, den cuenta de
la clinica del borde.
Nos preguntamos: Si el falso self se origina en la madre que coloca su propio gesto
en lugar del gesto espontáneo del niño, ¿no se relaciona con las identificaciones pasivas,
productos del narcisismo parental, del desarrollo freudiano?
Si el yo ideal sutura la huella de la ausencia y el dolor, ¿se puede pensar que a más
temprana desadaptación de la madre a las necesidades del bebé, esta formación cobrará
mayor fuerza e irreducibilidad?
Quizás podriamos pensar al falso self como el yo reactivo, el yo de defensas, las
“alteraciones del yo” de “Análisis terminable e interminable” pero ya no frente a las
pulsiones edipicas, sino como producto de defensas tempranisinas frente al riesgo de la
“angustia inconcebible”, angustia que recuerda al desamparo freudiano.
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6. INGRID Y LA MADRE MUERTA
Norah N. Gramajo Galimany

Resumo
Desde un caso clínico el autor discute y contextualiza el importante concepto de “la
madre muerta” de André Green y relaciona esto con los conceptos de otros autores
psicoanaliticos.
Abstract
As from a clinical case and contextualizes the author discusses the important concept of
“the dead mother” of André Green and related concepts from other psychoanalytic
authors.

Para tratar el tema de la madre muerta me voy a apoyar en una sintética historia
clínica. Voy a presentaries a Ingrid, de 52 años, analizante que se muestra maníaca y muy
despectiva en sus entrevistas iniciales. Le va muy bien, su vida es un éxito. Relata un
episodio de severo aislamiento con rocking, ocurrido 7 años atrás, del que salió con
psicofármacos: “ – Me balanceaba todo el dia en un silloncito precioso; no comía ni salía del
sillón. Quedé muy bella con mi figura delgada”. Es profesional y docente universitaria, está
casada con un empresario renombrado y tiene cuatro hijos. Sólo quiere saber qué le digo
yo porque la dieron de alta en una psicoterapia hace cinco años. Al ahondar sobre esto dice
que quiere tener unas cuantas “pláticas” para trabajar mejor. Sus severas resistencias son
justificadas con el temor a ser dependiente. Es una mujer culta, de bonitas facciones y está
muy excedida de peso. Me impresiona su mirada, ausente de todo intercambio afectivo
real.
Durante el penoso tratamiento, penoso para mi por sus desplantes narcisísticos,
comprobaba una y otra vez su habilidad para esquivar las situaciones que pudieram
sacaría de su sitial de reina. Inteligente, utilizaba su inteligencia para procurarse
admiradores y, si esto no era posible, no se relacionaba con los demás.
Con su marido formaban una florida folie a deux donde cada uno era el mejor en su
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profesión y en sus ideas: ella era la mejor madre, él el mejor padre, etc. Otro delirio que
aparece es que ella, al casarse, adoptó como padres a los padres del marido y está
convencida de que son sus padres.
Veo que el verdadero motivo de consulta es que ya no puede seguir negando que
el esposo ha formado otra familia hace tiempo y que ya tiene dos hijos. Cuando se lo dice
una amiga, ella duda: ¿esto me lo dijeron o yo lo pensé?.
La historia familiar revela un padre artista que pasa el día en la casa dibujando y
pintando obra que guarda bajo su cama; no le gustaba trabajar. La madre, de familia
extranjera adinerada pero inculta, debió trabajar en negocios pequeños para mantener la
casa. Fría y distante, no hablaba ni con los hijos ni con el padre. Eran los pobres de la gran
flia mediterránea que sólo colaboraba regalándoles la ropa que dejaban, fuera de uso.
Ingrid y sus dos hermanas siempre se unieron al padre para criticar, desvalorizar y humillar
a la madre silenciosa.
La paciente padece trastornos psicosomáticos e histéricos diversos desde su
infancia: urticarias, peligrosos espasmos de glotis, acúfenos y sordera relacionados con
intensos deseos de no oir y una seria hipertensión arterial, todo esto relacionado ahora con
la marcha del tratamiento.
Un serio problema lo plantea su estrecho margen de captación psíquica. Por un
lado se le escapan los conflictos hacia las somatizaciones, por el otro hacia el acting- out.
Las lentas y deficientes operaciones psíquica son rebasadas por el acontecer real y por los
afectos. Esta avalancha pulsional obliga a su psiquismo a una descarga corporal sin
significado por la falta de catectización corporal o a la descarga en el acto, desconocido por
la conciencia.
Senti más que pensé en Winnicott y en la necesidad de colocarme como madre
suficientemente buena, ya que era evidente la carencia de un medio ambiente facilitador (la
madre y la familia) en las primeras relaciones entre el bebe Ingrid y su madre. La pareja
madre-lactante debe ser armónica en muchos sentidos para que el niñito, que Winnicott
describe en un estado de no integración, pueda sentirse sostenido por la madre y percibir
placer por esta situación de integración. Cabe aquí hablar de un estado de fusión madrehijo si observarmos el funcionamiento de la dupla armónica, pero Winnicott dice que “el self
infantil aún no se ha formado de modo que no puede decirse que esté fusionado, pero
–señala-los recuerdos y las expectativas pueden empezar a acumularse y tomar forma.
Nada se ha separado aún como no-vo, de modo que no existe un yo”. (1984, pag. 32) Este
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niñito no integrado no es patológico, está viviendo un desorden bienhechor que se va a
complementar e integrar cuando la madre lo tome en sus brazos de un modo
especialmente apropiado para él. La “sabiduría” de la madre en este sentido, tiene que ver
con su capacidad para identificarse con el bebito. (Los aspectos deficitarios del
sostenimiento o holding los trataremos en relación con la analizante). Otros aspectos
constitutivos de la madre suficientemente buena son: la manipulación, que al realizarse
sobre el niñito le permite diferenciar lo real de lo irreal y la mostración de objetos que
permite al bebe hacer realidad sus creaciones y relacionarse con objetos y situaciones que
le aseguran que es real.
Las minuciosas observaciones de Winnicott potencian las capacidades
terapéuticas abriendo espacios para el conocimiento y la comprensión del psiquismo
temprano que la teoría psicoanalítica aún no había podido diferenciar.
El primer indicio de que Ingrid escuchaba lo que le decía fue la aparición de un leve
rictus de sufrimiento cuando, al mismo tiempo, me desvalorizaba. Su mirada seguía siendo
ausente pero le constaba sostenerse en ese aislamiento.
El discurso de su primer periodo de tratamiento fue dicho desde su identificación
con su padre. Yo era, por supuesto, la inculta y silenciosa madre. Comprendí que el silencio
de mi escucha podía entenderio como ausencia afectiva. Este última comprensión me llevó
a intervenir más de lo que acostumbro, con buena respuesta, aunque no reconocida por
ella. La manía tenía menos vuelo, se ausentaba poco y se vengaba menos de mí por las
vacaciones.
Aparece un sueño repetitivo, estático, que denuncia con claridad meridiana, o,
mejor dicho, corrobora, como los sueños de los enfermos psicosomático, su posición ante
mi: “está todo muy oscuro, no se puede ver bien. Está la mesa tendida en un comedor, no
sabe de quien es esa casa. Está la comida servida, lista para que los comensales coman,
está ella y su familia de origen, pero todos están inmóviles, con los brazos caídos. Nadie
come.”
Creo que es innecesario transmitir mis sentimientos en ese momento. ¿Cómo
hacer para que ese bebé dolorido y rabioso levantara metafóricamente sus brazos y
pudiera comer de mí?, ¿acaso no estaba ya “comiendo” al mostrarme la impotencia en la
que estaba?
Era necesario remontar el punto de partida de este análisis lo más lejos que nos
fuera posible en cuanto a lo transgeneracional, ya que su historia no se había iniciado con
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ella sino que ya se había empezado a escribir antes de que naciera y eso determinaba
estos severos síntomas: qué representa Ingrid en el mito familiar, el lugar que se le asigna y
hacia el cual se la empuja e inmoviliza. Una tía comenta episodios depresivos y las siestas
interminables de la abuela de Ingrid, siempre acostada, a oscuras, porque le duele la
cabeza. Se amplía con esto el repertorio interpretativo en cuanto a identificaciones. Ellos
(los abuelos que no conoció) eran muy adinerados y, sin ser cultos, admiraban y se
relacionaban con los intelectuales más prestigiosos de su país. El abuelo, exitoso en sus
empresas, era mecenas de algunos artistas, a los que homenajeaba constantemente,
mientras despreciaba la mediocridad. Ingrid fue llevada a satisfacer al abuelo materno, ya
que la madre, por su identificación con la abuela, tomó para sí la depresión de ésta.
También se nos aclara la doble determinación transgeneracional de la depresión de la
analizante y parte de su delirio de ser la mejor, la más inteligente, la más reconocida. (Esto
se completará más adelante.)
Ingrid va dejando la identificación con su padre y se va deprimiendo. Un día,
después de un fin de semana largo por un feriado, aparece desarreglada, despeinada y
sucia. Su blusa exhibe un gran desgarrón. Se ha pintado los labios fuera de la boca. Me
alarmo al verla así. Habla lento y con voz baja. Dice que está mal de su garganta, que se
despertó a las 5 de la mañana por un terrible dolor de garganta, una punzada de un solo
lado (el lado donde estoy yo), que no sabe si va a venir mañana… “No me bañé estos días,
estoy abandonada totalmente, me puse un pantalón viejo… (habla entre grandes pausas)
Luego se me enganchó la blusa… en un clavo… y seguí así… Vi la gente en el super… que
se reían, platicaban, estaban vivos. Cuando yo lloraba porque tenía que trabajar mucho mi
papá me decía que yo exageraba, que el mar era parejo, parejo. Pensé que el mar no era
tranquilo, todo lo contrario…”
Le digo que se sintió abandonada totalmente porque el fin de semana largo fue
más de lo que podía aguantar sin verme.
Me cuenta que anteayer la hija entró al baño cuando ella, después de bañarse, se
pintaba los labios frente al espejo empañado por el vapor del baño y sin encender la luz.
“Me baño con agua muy caliente, casi me quemo pero me gusta”, me dice. (Pienso para mi
que necesita mucho calor para contrarrestar tanto frio por mi ausencia; pienso en las
necesitadas caricias maternas, exageradamente calientes porque, a falta de amor, el
masoquismo ha creado una satisfacción en el dolor. Pienso que el dolor le hace sentir los
limites corporales para tener un limite, un yo) La hija le dice: – Pero mamá, cómo te pintas
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aquí si no ves nada? – Ah…, si… – Te limpio el espejo y tú enciende la luz. Obviamente, no
encendió la luz.
La sesión sigue, pero éste es el episodio que me conmovió radicalmente y me
motivó a escribir este trabajo.
Cuando me referí a un holding apropiado dije que me ocuparía de los aspectos
deficitarios al hablar de mi analizante. Este es el momento.
Las fallas del holding dan angustia al niño que se ve llevado hacia la
desintegración que es un caos que muestra que se ha despedazado el self que ahora vive
agonías impensables. El self y el falso self son nociones creadas por Winnicott para
explicar la regresión en los tratamientos analíticos, tomando como base la relación madrepequeño hijo, inclusive desde antes de nacer, como lo dice en “Escritos de pediatría y
psicoanálisis” (1979, pag. 401-2). Allí señala que, al principio, existe la dependencia
absoluta del bebé a la madre. Si la adaptación ambiental es suficiente, comienza a existir
un yo; si no es suficiente, es decir si la madre falla, no hay una verdadera instauración de un
yo, y en su lugar se desarrolla un falso self formado por la suma de las respuestas que el
bebé ha implementado frente a los fracasos de la adaptación. En los analizantes muy
enfermos como Ingrid, el falso self patológico está escindido del self verdadero y ya no
cumple la función se dar acceso a éste. Siempre hay un falso self formado por las
respuestas que el vivir en sociedad nos impone. Este falso self normal desarrolla una
actitud maternal fija hacia el verdadero self y lo sostiene del mismo modo como una madre
suficientemente buena sostiene a su bebito en el mismo inicio de la diferenciación.
En Ingrid no hay una organización protectora de su verdadero self que podemos
definir como el ser creativo de un sujeto, aquello por lo que existe, lo que sostiene la
espontaneidad y le permite vincularse profundamente con los otros. Esto inaugura la
maravillosa capacidad que tienen algunos sujetos de poder estar a solas sintiéndose bien.
Claro está que no están solos sino en permanente contacto con la madre, que, aunque no
está, está con ellos dándoles la alegría de vivir.
Retorno las fallas del holding apreciables en Ingrid y que sólo enumeraré: 1 –
sensación de caer interminablemente en el vacío que le devuelve el espejo (se ve en la
sesión) y sensación de que no puede reasegurarse en la realidad exterior. Vemos como no
puede usar la advertencia de la hija para arreglarse mejor. ¿Será para hacerme sufrir? Se lo
dije, pero después.
Motivado por el formidable escrito de Lacan sobre el estadio del espejo y por sus
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hallazgos clínicos, Winnicott escribe “Papel de espejo de la madre y la familia en el
desarrollo del niño” (1972), artículo central para el tema clínico que comento. El habla del
rostro de la madre en su papel precursor del espejo y su importancia en el desarrollo del
niño ya que la separación yo-noyo la va a realizar teniendo como base el rostro de la madre
percibido objetivamente como parte del ambiente. Si no hay una persona que sea la madre
el desarrollo del niño resulta infinitamente complicado, asegura. Ya vimos las
características de la madre suficientemente buena y su capacidad para lograr la
integración del bebé. Aquí agrega que en estas épocas de dependencia absoluta y relativa
se va a lograr la interrelación y relación de objeto psicosomáticos (1967). Ingrid ha carecido
de una madre que le sonría, amándola. Sus síntomas lo demuestran.
El niño mira el rostro de la madre para verse a sí mismo. Si es un niño sano y tiene
una madre suficientemente buena verá todo lo que él significa para su madre, todo lo que
ella ve en él. Pero la madre que está enferma, rígidamente defendida, o deprimida no
puede responder a la investidura que el bebé le ha colocado. Es, en una primera
aproximación, lo que pasa con Ingrid y su madre rígida y silenciosa. ¿Qué pasa con ese
bebé? Mira y no se ve a sí mismo, como vemos en la escena donde Ingrid se mira en un
espejo opaco como su madre. El bebé busca otros objetos para conseguir alguna
devolución, ya que él ama apasionadamente a su madre y ella no le responde. Empieza el
deterioro de la capacidad creativa. El bebé se acostumbra a ver sólo el rostro de la madre
que no lo espejea. Así, lo que debía haber sido la percepción de un sí mismo amado se
transforma en una apercepción; se ha quebrado una posibilidad de enriquecimiento mutuo.
Es la historia temprana de Ingrid repetida ahora con el espejo y en la transferencia,
conmigo.
En 1969 Winnicott retoma su brillante artículo sobre los objetos y fenómenos
transicionales para introducir una modificación sustancial en su teoría que, si bien no
incluye la pulsión de muerte, introduce los aspectos negativos de las relaciones madre-niño
teniendo como base la óptica del bebé y sus reales posibilidades de tolerar la ausencia de
la madre. Al contrario de Dolto que piensa que se deben dar suficientes explicaciones de la
ausencia de la madre a los niños de toda edad, Winnicott dice aquí que un niño menor de
dos años no entiende el alejamiento de la madre aunque se le expliquen las causas con
palabras apropiadas.
La madre muerta es la denominación que da este autor al efecto que se produce
en el psiquismo infantil cuando la madre no está. No está porque se ha ido y el infante no lo
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puede tolerar o no está porque nunca estuvo en su papel de madre aunque estuviera
presente ono está por muerte real de la madre. Aquí, con Ingrid, nos encontramos
enfrentados a una madre que no está, está muerta aunque vive. Ella, que lo sabe bien, no
espera respuesta y sola, se arregla como puede.
Hay un limite de tolerancia que varía en los niños. Seguramente tiene que ver con
la relación previa con la madre, las satisfacciones logradas, el entendimiento mutuo, el
cuidado que pone ella cuando le enseña al bebé no muy pequeño que puede separarse de
ella por períodos primero cortos, luego cada vez más largos. Pasado el límite de tolerancia
sólo es real el vacío, el gap. De este modo la simbolización queda truncada, porque lo
valorado es la desposesión.
El espejo empañado en que se mira Ingrid en la oscuridad nos trae la madre
muerta, el vacío definitivo de su ausencia.
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7. REVISITANDO O ANNA FREUD'S DIAGNOSTIC PROFILE
Cleon Cerezer*
Resumo
O Perfil Desenvolvimental criado por Anna Freud é uma importante ferramenta para
organização, num dado momento histórico, do material clínico de um individuo. Por isso
que pensei ser importante revisitar o roteiro do Perfil Desenvolvimental e comentá-lo
livremente a cerca de sua evolução e atualizações.
Revisiting of Anna Freud's Diagnostic Profile
Abstract
The Diagnostic Profile created by Anna Freud is an important tool for organization at a given
historical moment, the clinical material of an individual. So what I thought was important to
revisit the script Diagnostic Profile and comment on it freely about their evolution and
upgrades.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA E IMPORTÂNCIA
A ideia de revisitar o Diagnostic Profile criado por Anna Freud é devida a importante
contribuição que esta ferramenta exerce na prática clínica com crianças, para onde
inicialmente destinou-se, mas que pode ser estendida para a clínica de adolescentes e
adultos. Cabe ressaltar que entendemos criação, neste caso, como a organização da
informação num dado momento histórico. Sabemos que, por exemplo, se fossemos falar
na origem científica do que chamamos de “estudo de caso” teríamos de contemplar uma
larga discussão entre inúmeras disciplinas do conhecimento e instituições que lançam mão
dessa ferramenta desde muito tempo e vem aprimorando-a de acordo com as
necessidades de atualizações emergentes. Inclusive os profissionais de administração,
marketing e gerenciamento empresarial, hoje em dia, usam o termo “case” para referir-se a
uma exemplificação de empresa que serve como exemplo para estudo.
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Na psicanálise, parece-me que o Diagnostic Profile (originalmente Metapsychological
Profile of Child) de Anna Freud ou “Perfil Desenvolvimental” como chamou Martin
Silverman (1996) é a origem de um “roteiro” para organizar o registro do material clínico na
prática clínica psicanalítica. A proposta original de Anna Freud foi a partir de sua prática na
Clínica Hampstead, que foi fundada em Londres em 1951 por ela juntamente com Helen
Ross e Burlingham Dorothy. Conforme Delphine Schilton (2012), esta clínica foi criada para
atendimento terapêutico e assistência às famílias, para tratar crianças perturbadas e
deficientes, independentemente de seus problemas, seu meio social ou histórico. Além
disso, ao mesmo tempo, para oferecer aos analistas aspirantes uma formação mais
equilibrada e qualificada possível.
Na Hampstead Clinic, Anna Freud aperfeiçoou o Perfil como uma ferramenta de
diagnóstico e mais tarde veio a ser conhecido como o "perfil de diagnóstico”. Um roteiro
pensado e estruturado de forma linear e coerente como organizador e sintetizador das
informações coletadas a partir das entrevistas com a família e com a criança em avaliação.
O objetivo era aumentar a confiabilidade da análise de crianças, enquanto tornava mais
eficaz para os analistas vislumbrar a ação terapêutica mais adequada para o caso em
estudo muito antes do que até então tinha sido possível (Shilton, 2012).
A seriedade e profundidade das análises permitidas a partir do perfil desenvolvimental
promoveu a Clínica Hampstead de forma significativa e por isso que o Perfil
Desenvolvimental veio para ficar. Tornou-se uma ferramenta potente para organizar
didaticamente as informações acerca da análise metapsicológica de qualquer indivíduo,
não apenas de crianças como inicialmente propunha-se.
Conforme Silverman (1996), os elementos fundamentais do Perfil encontravam-se em uma
série de conferências proferidas por Anna Freud em Nova Iorque em 1960, com o título de
“Quatro Contribuições ao Estudo Psicanalítico da Criança”. Logo após essa data, Anna
Freud inseriu o Perfil junto ao “Grupo de Pesquisa Diagnóstica da Hampstead Clinic”, de
Londres, e “publicou um esboço do Perfil em 1962 e, um ano mais tarde, Nagera (1963),
descreveu a sua utilização prática na avaliação diagnóstica de um menino de onze anos e
meio de idade” (Silverman, 996, p. 72) De lá para cá, várias modificações, adaptações e
atualizações foram relatadas em vários trabalhos, inclusive expandindo sua utilização para
adolescentes e adultos, conforme Silverman (1996, p. 72) são exemplos destes trabalhos
os de “A. Freud, Nagera e W.E. Freud, 1965; Laufer, 1965; Meers, 1966; Silverman e
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Neubauer, 1971”.
Silverman (1996, p. 73) aponta como objetivo do Perfil:
“examinar os dados em função das tendências observáveis existentes dentro da estrutura
da personalidade em desenvolvimento, ao invés de encará-los isoladamente. Isto é
alcançado abordando-se sistematicamente os dados desde pontos de vista múltiplos.
Toma-se cuidado de examinar todos os componentes importantes da personalidade em
desenvolvimento e faz-se uma avaliação daquelas características que parecem ser
indicadores-chave do grau de sucesso ou fracasso desenvolvimental global.”
O ROTEIRO DO PERFIL
Em temos de organização geral, penso importante uma visualização inicial do roteiro do
Perfil, pois desta forma já induz-nos a entender a sua importância, consistência e
praticidade.
O PERFIL DESENVOLVIMENTAL (DIAGNOSTIC PROFILE - Anna Freud, 1962)
1. Razões, circunstâncias e motivos para o encaminhamento;
2. Descrição do indivíduo;
3. Histórico familiar e pessoal;
4. Circunstâncias ambientais possivelmente significativas;
5. Avaliação desenvolvimental:
5.1. Desenvolvimento pulsional
5.1.1. Libido
5.1.1.1. Com referência ao desenvolvimento da fase
5.1.1.2. Com referência a distribuição da libido:
5.1.1.2.1. investimento psicoenergético do self
5.1.1.2.2. investimento psicoenergético de objetos;
5.1.2. Agressão
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5.1.2.1.De acordo com a quantidade
5.1.2.2.De acordo com a qualidade
5.1.2.3.De acordo com a direção da expressão
5.2. Desenvolvimento do ego e do superego
5.2.1. O Ego
5.2.1.1. Aparelhos do ego
5.2.1.2. Funções do ego
5.2.1.3. Reações do ego a situações de perigo
5.2.1.4. Organização de defesas
5.2.1.5. Interferência secundária das defesas com as funções do ego
5.2.2. Desenvolvimento e funcionamento do superego
6. Avaliação dos pontos de fixação e regressões
7. Avaliação dos Conflitos
7.1. Conflitos externos
7.2. Conflitos internalizados
7.3. Conflitos internos
8. Avaliação de algumas características gerais
8.1. Capacidade de tolerância à frustração
8.2. Potencial sublimatório
8.3. Atitude geral sobre a ansiedade
8.4. Força do desenvolvimento progressivo e tendências regressivas
9. Diagnóstico
REVISITANDO
A proposta de minha revisitação ao Perfil Desenvolvimentntal é compartilhar com o leitor de
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forma livre algumas considerações acerca do roteiro, seu encadeamento e dinâmica. Vejo
como imprescindível o Perfil se o objetivo é organizar o material clínico àqueles que
trabalham com os fundamentos psicanalíticos como teoria base de sua prática clínica.
Vejamos:
1. Razões, circunstâncias e motivos para o encaminhamento
O principal objetivo no momento inicial da recepção, acolhimento a uma demanda de
tratamento é clarear o quanto possível o porque estão vindo para atendimento clínico.
Costumo sempre dizer que o paciente não tem obrigação nenhuma de saber como é um
tratamento psicoterápico/analítico, mas cabe sim ao psicoterapeuta/analista explicar
quantas vezes forem necessárias a quem quer que seja como funciona aquele encontro.
No momento inicial do tratamento, mais que falar, é o momento de ouvir. Melhor dizendo, é
o momento de escutar todos os movimentos do recém chegado paciente, seus silêncios,
seus ruídos e até seus gritos, conscientes e inconscientes, manifestos e latentes. Criar
uma atmosfera acolhedora de continência e “holding” (Winnicott, 1994, p. 80), com olhar
firme e afetivo. É como refere Winnicott (1978) no texto “Aspectos clínicos e
metapsicológicos da regressão dentro dosetting psicanalítico”, de 1954, referindo-se a
importância de, no contexto clínico freudiano, o analista estar lá “vivo e respirando”. Penso
importante que é fundamental para o paciente sentir a presença viva do analista desde o
início do processo. As verbalizações por parte do psicoterapeuta nessa fase do
atendimento serão de cunho exploratório e clarificador e todo tipo de resposta verbal ou
não, será importante na composição mental do analista sobre o paciente que chega até ele
com seu sofrimento psíquico a ser pensado e sentido de forma conjunta.
A qualidade dessa recepção inicial é que permitirá ao analista registrar neste item do Perfil
os porque do paciente ou seus responsáveis estarem procurando atendimento neste dado
momento de sua vida.
2. Descrição do indivíduo
Os registros nesse campo vão desde os aspectos físicos, emocionais,
transferenciais e as impressões transmitidas pelo paciente que chega para atendimento.
Às vezes um detalhe aparentemente banal poderá conter veladamente uma informação
fundamental para a análise do indivíduo. Por exemplo, porque alguém vem a uma primeira
consulta vestindo um casaco que herdou de seu pai que faleceu há alguns anos, porque
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justamente neste dia escolheu esta peça de roupa para cobrir-se e buscar revelar-se (ou
não) no consultório de um analista que o veria pela primeira vez.
3. Histórico familiar e pessoal
Desde a primeira entrevista é possível coletar dados da história pessoal e familiar do
paciente. Quando trata-se de crianças, os próprios pais ou responsáveis vem na primeira
consulta e além de relatarem a história da criança, trazem informações substanciais sobre
antecedentes familiares, bem como também causam impressões ao psicoterapeuta que
podem experimentar momentaneamente “como seria ser filho desses pais”, por exemplo.
A ferramentas: anamnese, observação clínica, observação do brinquedo, produção
gráfica, padrão de linguagem familiar, informações sobre heranças biológicas e
transgeracionais familiares são registradas neste momento. Por exemplo, o filho que
recebeu o nome de Leonam porque o avô chamava-se Manoel.
4. Circunstâncias ambientais possivelmente significativas
Desencadeantes situacionais, fatos marcantes, situações traumáticas, aspectos
orgânicos, outros tratamentos que o indivíduo realizou são colocados neste campo. Por
exemplo, num exercício chamado Linha da Vida proposto a um adolescente, ele marcar
como significativo o fato de ter tido a perda de um dos genitores ou de ter feito a primeira
viagem na qual ficou 12 dias longe dos pais.
5. Avaliação desenvolvimental
O olhar sobre o desenvolvimento é predominantemente numa perspectiva de
amadurecimento, seja neurológico, psicológico, social, da aprendizagem, etc. Pensar o
desenvolvimento humano pressupõe muita observação e capacidade de análise a partir de
estudos prévios. É fundamental ao psicoterapeuta que trabalha com crianças e
adolescentes saber sobre as fases do desenvolvimento nos mais amplos e variados
aspectos, pois a qualidade de sua observação e análise psicodinâmica dependerão da
amplitude de seu conhecimento sobre as variáveis intervenientes no curso do
desenvolvimento do indivíduo. Para Winnicott (1994, p. 80), resumidamente, “o processo
maturacional inclui a integração sob suas variadas formas” da “moradia da psique no
soma”, do “relacionamento objetal” e da “interação
dos processos intelectuais com a experiência psicossomática.”
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5.1. Desenvolvimento pulsional
5.1.1. Libido
5.1.1.1. Com referência ao desenvolvimento da fase
Seguindo na linha de que o conhecimento sobre o desenvolvimento é importante para a
avaliação desenvolvimental, não poderia ser diferente com relação as Fases do
Desenvolvimento Psicossexual propostas inicialmente por Freud e amplamente estudadas
por vários autores posteriormente. Numa breve recapitulação salientaria: 1) a primeira fase
do desenvolvimento psicossexual infantil é chamada Fase Oral-Sensorial e o conflito
básico seria o de confiança x desconfiança (0 - 1 ano). A zona erógena predominante é a
boca (alimentação) e as relações com o ambiente cuidador é que vão balizar se o “mundo”
(ambiente cuidador) é confiável ou não para este indivíduo se desenvolver; 2) a segunda
fase psicossexual é chamada Fase Anal-Muscular, na qual a descoberta do controle
esfincteriano anal torna-se uma fonte de interação substancial com o mundo externo e os
movimentos de retenção e expulsão formam substratos personais tais como auto-controle,
rigidez, obsessividade e sentimentos de perseguição. O conflito básico, neste momento, é
autonomia x vergonha e dúvida (1 - 3 anos). O controle, neste momento, assume papel
central, dos esfíncteres corporais estendendo-se para o ambiente que cerca a criança, e a
idéia de uma produção própria começa a ser experimentada com prazer; 3) a terceira é a
Fase Fálica. A zona erógena predominante é a dos genitais, a diferenciação sexual de
gêneros é percebida mais evidentemente neste momento, e por isso que, também nessa
fase, ocorre o chamado Complexo de Édipo, pois a diferença masculino/feminino
evidencia-se e há um “apaixonamento” pelo cuidador (ou representante deste) do sexo
oposto. O conflito básico aqui é: iniciativa x culpabilidade (3- 6 anos).
Depois destas fases iniciais, Freud acreditava que o indivíduo ingressava, por força da
repressão dos instintos sexuais após a conflitiva edípica, num período chamado de
latência, no qual regras e leis encontrariam maior propriedade para serem respeitadas e
compreendidas, paradoxalmente uma proibição que permite. O Superego como herdeiro
do Complexo de Édipo. O conflito básico neste período é o de atividade x inferioridade (7 11 anos). Depois da Latência o indivíduo ingressa na Fase Genital.
Com relação às fases acima um divisor importante é se o indivíduo atingiu o nível fálico e
conflitiva edípica, pois determinará a predominância de aspectos mais neuróticos que
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psicóticos, por exemplo.
5.1.1.2. Com referência a distribuição da libido
5.1.1.2.1. investimento psicoenergético do self
5.1.1.2.2. investimento psicoenergético de objetos;
Estes quesitos, conforme Silverman (1996, p. 74) referem-se:
“aos mecanismos de regulação da auto-estima, por exemplo, se há suficiente
investimento psicoenergético narcísico do self para assegurar a auto-estima e a
autoconsideração, sem levar ao superinvestimento no self ou superestimação
dele, por um lado, ou à dependência excessiva de objetos externos para um
senso satisfatório de bem-estar, por outro; e pelo nível e qualidade dos
relacionamentos objetais, passados e presentes, e sua correspondência com o(s)
nível(is) de desenvolvimento de fase que foram atingidos e nos quais o indivíduo
está atualmente funcionando”.
5.1.2. Agressão
5.1.2.1.De acordo com a quantidade
5.1.2.2.De acordo com a qualidade
5.1.2.3.De acordo com a direção da expressão
A agressão é o movimento do indivíduo de dentro para fora. É a busca de contato com o
outro e deve ser pensada de modo espectral. Entre o preto e o branco, há uma infinidade de
matizes de cinza. Num pólo pode ser vista como um movimento positivo em direção ao
outro e noutro extremo, ao não encontrar o outro que lhe dê sentido, o movimento da
agressão pode tornar-se desesperado, destrutivo e, por fim, violento.
5.2. Desenvolvimento do ego e do superego
5.2.1. O Ego
5.2.1.1. Aparelhos do ego
5.2.1.2. Funções do ego
5.2.1.3. Reações do ego a situações de perigo
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5.2.1.4. Organização de defesas
5.2.1.5. Interferência secundária das defesas com as funções do ego
O Ego surge como uma instância psíquica que se diferencia a partir do Id, servindo de
intermediário entre o desejo e a realidade (Fiori, 1981). Cabe ao ego dar o juízo de
realidade, ser o intermediário entre os processos internos (id-superego),
organizar e atualizar a personalidade, dominar a capacidade de síntese das suas funções
tais como: atenção, sensopercepção, memória, orientação, consciência, pensamento,
linguagem, inteligência, afeto e conduta.
Com relação às situações de perigo, para Fiori (1981), o ego é o responsável pela detecção
dos perigos concretos e psicológicos que ameaçam a integridade do indivíduo e também
pode ser entendido como a sede das angústias: a) real (ou medo), b) neurótica (ou de que
os desejos prevaleçam sobre a realidade) e c) moral (ou provinda das ações
superegóicas).
Conforme Fenichel (1966) as defesas do ego podem dividir-se em: 1) defesas bem
sucedidas, que geram a cessação daquilo que se rejeita e 2) defesas ineficazes, as quais
exigem repetição ou continuidade do processo de rejeição, a fim de impedir a irrupção dos
impulsos rejeitados. São exemplos de mecanismos de defesas: sublimação, projeção,
introjeção, repressão, formação reativa, anulação, isolamento, regressão, racionalização,
deslocamento, identificação, substituição, compensação, expiação, ilusão, negação.
5.2.2. Desenvolvimento e funcionamento do superego
Na conceituação clássica o Superego é o herdeiro do Complexo de Édipo, pois constitui-se
pela interiorização das exigências e das interdições parentais. Conforme Fiori (1981, p. 28)
é a instância “responsável pela estruturação interna dos valores morais, ou seja, pela
internalização das normas referentes ao que é moralmente proibido e o que é valorizado e
deve ser ativamente buscado”. Neste momento do Perfil um parâmetro que ajuda a pensar
o funcionamento do superego é o nível de rigidez com o qual ele se apresenta, pois vai-nos
dar uma ideia da capacidade de expressão do desejo do paciente.
6. Avaliação dos pontos de fixação e regressões
Neste ponto registra-se a predominância de quais fixações e em que fases do
desenvolvimento psicossexual, bem como e em que situações o paciente regride
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psiquicamente.
7. Avaliação dos Conflitos
Para Anna Freud (1982), no livro Infância normal e patológica refere que:
7.1. Conflitos externos: aqueles entre as instâncias id ou ego e objetos do mundo externo
(despertando medo dos objetos do mundo externo)
7.2. Conflitos internalizados: aqueles entre ego ou superego e id após as instâncias do ego
assumirem e representarem para o id as demandas do mundo objetal (despertando culpa)
7.3. Conflitos internos: aqueles entre aspectos não suficientemente fundidos ou sem uma
representação compatível na personalidade (por exemplo: a ambivalência não resolvida, a
atividade x passividade, a masculinidade x feminilidade)
É importante observar que de acordo com a predominância de algum(ns) desses conflitos é
possível determinar: a) nível de maturidade, b) severidade do transtorno e c) intensidade
da terapêutica para alivio ou esbatimento dos sintomas do caso em análise no Perfil.
8. Avaliação de algumas características gerais
8.1. Capacidade de tolerância à frustração
8.2. Potencial sublimatório
8.3. Atitude geral sobre a ansiedade
8.4. Força do desenvolvimento progressivo e tendências regressivas
9. Diagnóstico
É o momento da integração psicodinâmica de todos os dados colocados anteriormente.
Quanto mais livre e apropriado dos dados observados o clínico estiver, mais amplo será
seu espectro de análise e capacidade de expressar o que observou do curso do
desenvolvimento do paciente se comparado com o que seria esperado teoricamente para
seu momento vital.
Penso importante que a partir do diagnóstico psicodinâmico seja possível ao clínico pensar
num plano terapêutico para o seu paciente de forma a poder tratá-lo da melhor forma
possível, inclusive com tratamentos combinados com outros profissionais se for
necessário.
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Para tanto, na psicodinâmica do paciente a ser registrada podem nos auxiliar os seguintes
parâmetros:
- quais as correlações entre comportamento manifesto e o esperado para o momento
cronológico e psicológico que o indivíduo está;
- se existem formações patológicas/sintomas, se são transitórios ou se são
comprometedores sérios para o psiquismo em questão;
- com que intensidade a utilização da regressão e quais os pontos de fixação libidinal
predominantes na personalidade do indivíduo perfilado, pois isto remeterá a qual tipo de
transtorno o paciente apresenta,
- qual o nível de capacidade de regressão do ego e se houve ou não a assunção a um
superego devidamente estruturado, pois isto irá estabelecer o grau de maturidade do
funcionamento e de estruturação psíquica: psicoses, estados limítrofes, perversão,
neurose.
- qual a amplitude dos comprometimentos apresentados: a) orgânico (alguma deficiência)
ou b) um precoce indicativo emocional de desvio, atraso ou atipia ao curso esperado para o
desenvolvimento do indivíduo e estruturação de sua personalidade;
- se existem processos destrutivos (orgânico, tóxico ou psíquico de origem conhecida ou
não) que têm realizado, ou estão a ponto de realizar, uma ruptura do crescimento mental do
indivíduo perfilado.
Além destas sugestões, tudo o que mais for considerado importante pelo clínico
responsável pelo perfil pode ser colocado de forma a integrar a articulação da discussão
psicodinâmica do caso em questão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cabe ressaltar que analogamente a como tirar uma fotografia, a confecção do Perfil
Desenvolvimental é um recorte, num dado momento histórico do indivíduo, que o
possibilita entrar em contato com uma “imagem” do que acontece consigo consciente e
inconscientemente, ou seja, um “retrato” analítico aprofundado de suas motivações,
desejos e impulsos constituintes, bem como um mapeamento possível daquele psiquismo
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segundo as informações observadas.
Para finalizar, retorno a ideia de que é fundamental ao clínico ter um amplo conhecimento
sobre as etapas do desenvolvimento desde a gestação até a velhice e no caso do Perfil,
atravessar esse conhecimento com uma boa densidade de aporte dos conceitos
psicanalíticos, pois disso dependerá a qualidade do Perfil Desenvolvimental a ser
apresentado.
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8. INFÂNCIA - CONFLITOS E ANSIEDADES
Jairo Treiguer³
Resumo
Este artigo tem por objetivo homenagear Anna Freud, uma das precursoras do trabalho
psicanalítico com crianças. Nele relembro algumas de suas muitas contribuições a respeito
dos conflitos e ansiedades que pode trazer sofrimento psicológico, em especial, as
crianças. Meu respeito, admiração e enorme gratidão a esta autora que me instiga e
inspira.
Abstract
This article aims to honor Anna Freud, one of the precursors of psychoanalytic work with
children. In it I recall some of his many contributions about the conflicts and anxieties that
can bring psychological distress, especially children. My respect, admiration and gratitude
to this great author who inspires and excites me.

Em “Abordagem à Psicanálise de crianças”, Arminda Aberastury (1996), no
capítulo chamado: “Uma nova Psicologia da criança” (conferência realizada na A.P.A., em
1956, por ocasião de uma homenagem a Sigmund Freud), sob a luz das descobertas de
Freud, nos conta que ele, em uma determinada oportunidade, disse que o futuro da
Psicanálise encontrava-se na Psicanálise de crianças.
As primeiras descobertas da Psicanálise ocorreram durante a análise de adultos e
levaram seu criador a entender que a origem de enfermidades adultas mantinha relação
estreita com a infância dos mesmos.
Não residia exclusivamente na infância. Sigmund Freud em suas Obras
completas, mais precisamente no texto intitulado: Resposta às criticas a meu artigo sobre a
³Psicólogo, Especialista na Clínica de Crianças e Adolescentes, Adultos e Famílias.
Rabisco R. Psican
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neurose de angustia (1895) no volume III, escreveu sobre uma equação que formulou para
explicar a etiologia das neuroses, num primeiro momento, e que ajudam também a explicar
a origem de todas as outras desordens psíquicas. Disse que nossa constituição genética,
mais as vivências infantis e ao momento atual se somam para dar origem à enfermidade.
Avaliando cuidadosamente esta equação criada por Freud podemos
compreender de forma ampla a origem de um problema psicológico.
Dentro de uma herança genética, que limita o universo de possibilidades, a
criança se desenvolve a partir das influencias ambientais.
Em 1905, Freud iniciou seus escritos sobre desenvolvimento normal e também
deu início ao atendimento de seu primeiro paciente infantil.
Algum tempo depois, Melanie Klein, seguindo as investigações de Freud, que contava com
a colaboração de sua filha, a analista de crianças Anna Freud, criou a técnica do brinquedo,
onde a criança associa brincando, e assim dá acesso para o analista ao seu mundo interno
e a suas fantasias.
Mais tarde, o desenvolvimento da prática clínica infantil contribuiu de forma
decisiva na compreensão dos motivos mais profundos que levam as crianças a brincar.
Assim a Psicanálise de crianças vem se desenvolvendo desde 1905, com suas
peculiaridades. Pouco a pouco, a partir das descobertas no tratamento de adultos, foi se
desenhando um trabalho diferente, com complexidade e dificuldades inerentes a sua
prática.
Quando recebemos uma criança para Análise não sabemos quem é esta criança e
não conhecemos sua família: pais, irmãos, avós, tios e outras pessoas significativas dentro
da vida dela.
Tão pouco, conhecemos a historia desta família, a historia do paciente, sua
historia clínica, nem mesmo características gerais do momento atual de vida.
Quando iniciamos uma avaliação verificamos o motivo da consulta e o contexto
atual e histórico deste motivo, que levou os pacientes até nosso consultório. O motivo
colocado dentro do seu contexto ganha significado singular.
O analista de criança necessita dar-se conta de que é preciso conhecer em
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detalhes as duas áreas de intervenção que existem nesta especialidade. São áreas vivas e
dinâmicas, em permanente movimento e relação.
Trata-se do mundo interno da criança e seu ambiente psicológico.
O ambiente psicológico compreende o estado emocional do pai, da mãe, irmãos e
pessoas que convivem com a criança. Em muitos casos pode ser um avô, uma avó, ou a
babá e outros.
A saúde mental de uma criança tem relação direta com a qualidade do ambiente
psicológico no qual ela está inserida. Em alguns casos isto está mais evidente, e em outros
está menos, mas sempre há uma relação permanente e decisiva do Ambiente com o
estado psicológico da criança, sua saúde e transtornos dos quais possa estar padecendo.
Em minha opinião, um olhar que coloca estas duas áreas dentro de uma
perspectiva histórica (historia pessoal, familiar e clinica) pode iluminar de forma eficiente as
questões envolvidas no desenvolvimento e manutenção das patologias.
Penso que seja importante compreender que a criança pode estar vivendo o complexo
edípico ou a fase anal, no presente. Não se trata apenas de mundo interno, mas de
experiências atuais, conflitos vividos agora, e a existência de fases que ainda não foram
vividas.
Conhecer a saúde com seus conflitos inerentes ao desenvolvimento, com suas
crises que fazem parte do curso normal do amadurecimento psíquico, tem, em minha
opinião, fundamental importância para o trabalho com as crianças.
No volume XXIII de suas obras completas, Sigmund Freud (1937-1939), no
capitulo IX intitulado “O mundo interno”, nos ajuda a perceber que existe etapas onde pode
haver determinados conflitos e isto fazer parte do processo e estruturação do sujeito. Nesta
passagem faz referência a uma etapa onde as crianças por identificação adquirem
capacidades psicológicas novas, que as põe em novos conflitos onde passa a
experimentar também novas ansiedades.
“A representação de um ego que medeia entre o id e o mundo externo, que
assume as exigências instintivas daquele, a fim de conduzi-las a satisfação, que deriva
percepções do último utiliza-as como lembranças, que, concentrado em sua autopreservação, põe-se em defesa contra reivindicações excessivamente intensas de ambos
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os lados, e que, ao mesmo tempo, é guiado em todas as suas decisões pelas injunções de
um principio de prazer modificado – essa representação, de fato, aplica-se ao ego apenas
até o fim do primeiro período da infância, até aproximadamente a idade de cinco anos. Por
volta desta época, uma mudança importante se realizou. Uma parte do mundo externo foi,
pelo menos parcialmente, abandonada como objeto e foi, por identificação, incluída no
ego, tornando-se assim parte integrante do mundo interno. Esse novo agente psíquico
continua a efetuar as funções que até então haviam sido desempenhadas pelas pessoas
(objetos abandonados) do mundo externo: ele observa o ego, dá-lhes ordens, julga-o e
ameaça-o com punições, exatamente como os pais cujo lugar ocupou. Chamamos este
agente de superego, e nos damos conta dele, em suas funções judiciárias, como nossa
consciência.” (p.235)
Freud acrescenta uma curiosidade, que, em casos específicos, a severidade do
superego nem sempre corresponde à severidade dos pais reais, e que, por vezes, pode
chamar o ego a prestar contas não apenas de suas atitudes, mas de seus pensamentos e
intenções, das quais ele tem conhecimento.
Depois de trazer algumas ideias sobre a clínica infantil psicanalítica, mais
especificamente sobre a avaliação e a etiologia da normalidade e das patologias na
infância, trago algumas ideias de Anna Freud sobre aspectos deste assunto tão vasto e
complexo.
Em especial, faço referencia a um ponto de sua teoria onde ela formula algumas
ideias sobre os conflitos e ansiedades da infância.
Anna Freud é uma analista de crianças respeitada no mundo todo, que deixou
contribuições importantíssimas para a compreensão do desenvolvimento normal e das
patologias infantis.
Em seu livro “Infância normal e patológica, determinantes do desenvolvimento”,
que tem sua primeira edição no Brasil em 1971, escreve sobre as possibilidades de
conflitos e suas ansiedades correspondentes dos quais podem padecer uma criança.
Anna desenvolveu um Perfil Metapsicológico para as avaliações. Com ele o
analista de criança pode ter uma idéia bem completa a respeito do que levou a família a
buscar atendimento para a criança.
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Neste Perfil Metapsicologico estão contidas as razões pelas quais buscam a
consulta (interrupções do desenvolvimento, problemas de comportamento, ansiedades,
inibições, sintomas e mais o que for relatado), além da descrição da criança, os
antecedentes familiares e história pessoal, influências ambientais possivelmente
significativas, avaliação do desenvolvimento (desenvolvimento dos impulsos - libido e
agressão, desenvolvimento do ego e superego, defesas), determinantes genéticas
(regressão e pontos de fixação), comportamento e atividade das fantasias. Outro ponto a
ser investigado é o que a autora chamou de características gerais, como tolerância à
frustração, o potencial de sublimação, a atitude global da criança diante da ansiedade e as
forças de desenvolvimento progressivo versus tendências regressivas. O Perfil contém
ainda, os determinantes da dinâmica e estrutural (conflitos). Sabemos que o
comportamento de uma criança é determinado por uma interação de forças internas entre
si. Chamamos isto de conflito.
Com todo este material clínico em mãos a partir da realização do Perfil
Metapsicológico cabe ao examinador juntar tudo em um diagnóstico, que deve conter o que
faz parte do desenvolvimento e é, portanto, transitório e o que já pode caracterizar um
distúrbio neurótico, limítrofe, a delinqüência, psicose, ou se há deficiência orgânica, como
retardo mental ou outros.
A partir daqui vou me deter apenas em alguns aspectos desta avaliação
desenvolvida para as crianças, já que seria extenso demais me aprofundar em todos neste
trabalho.
Escolhi os conflitos e as ansiedades para examinar melhor aqui neste artigo, por
pensar que nos trazem importantes notícias do funcionamento mental da criança que
estamos conhecendo e de como ela está se estruturando internamente.
Anna aponta, sem dúvida, para pontos importantes a serem examinados e pensados,
durante o atendimento. Ela escreveu que encontrou nos pequenos pacientes três
possibilidades de conflitos com suas respectivas ansiedades. Chamou-os de conflitos
externos, interiorizados e internos.
Na primeira possibilidade, de conflitos externos, Anna Freud (1982) diz que a
criança e seu meio ambiente não se entendem, em virtude de seus desígnios
contraditórios.
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“Isto acontece sempre que, sob os ditames do principio de prazer, o ego da criança
se alia ao id na busca da realização de desejos, da satisfação de necessidades e impulsos,
ao passo que o controle dos derivativos do id é deixado ao cuidado do mundo externo.
Trata-se de um estado de coisas legítimo nos primórdios da infância, antes do id e do ego
terem se afastados decididamente um do outro; mas é considerado “infantil” se persistir em
idades posteriores ou se a ele a criança regredir.” (p.118)
Anna coloca que, as ansiedades correlacionadas podem ser diagnosticadas
como pertencendo a esta problemática em questão, são geradas pelo mundo externo e
podem aparecer de formas diferentes:
“Medo de aniquilamento, em função da perda do objeto zelador (ansiedade de
separação em período de unidade biológica com a mãe); medo de perder amor do objeto
(depois da constância objetal ter sido atingida); medo de crítica e punição pelo objeto (analcanibalística, onde o medo é reforçado pela projeção da agressão da própria criança);
medo de castração (no período fálico-edípico).” (p.118)
Como uma segunda possibilidade de conflito, Anna Freud coloca que ela surge depois que
já houve o processo identificatório com as potências externas e uma posterior introjeção da
autoridade destas potências no superego.
Nesta segunda possibilidade, de conflitos interiorizados, as razões para o embate
seriam as mesmas da primeira possibilidade, ou seja, a realização da satisfação de
impulsos, mas nesta possibilidade o conflito ocorre integralmente dentro do psiquismo da
criança, em uma batalha travada entre seu ego e seu superego. A ansiedade
correspondente seria o medo do superego, isto é, a culpa.
O aparecimento do sentimento de culpa em uma criança funciona como um
indício valioso para o avaliador de que ela já percorreu um trecho importante no processo
de estruturação da personalidade, pois já se pode dizer que existe um superego em
funcionamento, uma instância reguladora.
Em uma terceira possibilidade, o tipo de conflito interno, Anna Freud coloca como
característica que as condições externas à criança não tenham qualquer relação direta ou
indireta com o conflito. O embate desta natureza ocorre entre o id e o ego da criança,
resultante das diferenças intrínsecas a cada instância psíquica. Nesta situação impulsos e
afetos de qualidades opostas como o amor e o ódio, tendências ativas e passivas,
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tendências masculinas e femininas convivem pacificamente no id enquanto ego
permanece imaturo, diz a autora. Mas quando a função de sintetizar do ego em
desenvolvimento é aplicada, estas tendências se tornam incompatíveis e se tornam fonte
de conflito. Ambivalências não resolvidas, impulsos fundidos ou incompatíveis.
Ainda há uma situação onde o aumento quantitativo do impulso é sentido pelo ego
imaturo como uma ameaça a sua organização, e passa a tornar-se fonte de conflito.
Este conflito acarreta grandes doses de ansiedade ao infante, que não padece de
medo ou culpa. Este tipo de ansiedade pode permanecer escondido em um período de
avaliação ou início de tratamento, podendo vir à tona somente mais tarde e um processo de
análise.
Sobre o tratamento deste conflito Anna Freud escreveu que alguns casos
melhoram apenas com a intervenção do psicólogo no ambiente psicológico da criança
(conflito externo). Outros só podem ser tratados com intervenção interna por períodos
médios de analise (chamou de conflitos interiorizados). Sobre o terceiro tipo necessita,
segundo a autora, de um trabalho em longo prazo, onde o analista encontrará grandes
dificuldades (conflito interno).
Portanto, para Anna Freud, os conflitos poderiam ser classificados em externos,
interiorizados e realmente internos. Isto levando em conta as perturbações infantis
baseadas em conflitos, não aquelas em que há déficit, como vemos ocorrer em muitas
outras ocasiões na clínica contemporânea.
Sabemos que quando há excesso não é possível descriminar, e quando há falta
(déficit) não há registro. Sem marcas mnêmicas (fundantes) ou registros por analogia.
Donald Woods Winnicott, médico e analista de crianças, também escreveu sobre
como avaliar nossos pacientes. Em seu livro chamado “Da pediatria à psicanálise” (1954-5)
descreveu os pacientes dentre três grandes grupos.
No primeiro grupo, o autor colocou pacientes que funcionam “como pessoas totais
e cujas dificuldades estão na alçada das relações interpessoais.” (p.460) Disse que o
tratamento destes pacientes foi desenvolvido por Freud no início do século.
Sobre um segundo grupo disse que estão os pacientes que a totalidade da
personalidade está apenas começando a ser considerada como algo que se pode levar em
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conta. Nestes casos, colocou que o trabalho consiste em conquistar a totalidade da
personalidade e também a junção do amor e do ódio e o reconhecimento da dependência
que começa a despontar, como diz o autor. Winnicott chama de 'a análise do estádio de
preocupação', ou do que se tornou conhecido como a posição depressiva. Acrescentou
ainda que estes pacientes requeiram a análise do humor. Coloca que o tratamento destes
pacientes se assemelha em parte aos do primeiro grupo, sendo necessários novos
manejos. A idéia de sobrevivência do analista como fator dinâmico é comentada como algo
muito importante nestes casos.
Em um último grupo, Winnicott localizou os pacientes que possuem um
funcionamento mais primitivo, onde o estabelecimento de uma personalidade como
entidade não ocorreu, não havendo aquisição da noção de espaço-tempo. Com estes
pacientes o autor comenta que a ênfase está certamente no manejo, pelo menos por um
longo período inicial.
A mim parece que tanto Winnicott como Anna Freud nos ajudam, de forma clara, a
ter alguns parâmetros que nos norteiem na compreensão das psicopatologias. Ajudam a
pensar a origem e a natureza do sofrimento psicológico, tanto de crianças como de
qualquer outro paciente.
Como analistas temos que discriminar os conflitos que estão trazendo sofrimento,
daqueles que são considerados normais, pertinentes ao desenvolvimento, e que
produzem sempre alguma ansiedade.
Winnicott e Anna acabam por agrupar os pacientes, a partir de como está seu
desenvolvimento: em que fase esta nosso paciente? Alcançou ou não o desenvolvimento
esperado? Quais suas dificuldades? Seu sofrimento tem que origem? Como ele está se
estruturando? Sofre por conflitos? Suas ansiedades são normais para a etapa do
desenvolvimento ou não? Quais são os conflitos e quais as ansiedades?
Do meu ponto de vista a obra de Anna Freud é um marco na clínica infantil
psicanalítica. Contribui para a compreensão da saúde psicológica, antes mesmo da
compreensão da patologia.
Esta edição da Rabisco - Revista de Psicanálise, homenageia Anna Freud e André
Green. Neste artigo relembro contribuições de Anna Freud para a compreensão dos
conflitos e as ansiedades que podemos encontrar em nossos pacientes.
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Anna fala muito das crianças, mas suas ideias podem nos auxiliar a pensar
qualquer paciente que estejamos atendendo.
Deixo registrado que o trabalho com a infância é muito interessante e importante.
Sabemos que nela vivemos experiências que deixam registros fundantes da base de nossa
personalidade.
Atender às crianças é cuidar do futuro.
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9. ANNERL, A FILHA DE FREUD
Beatriz Borges Fortes
Resumo
Apesar de várias biografias e publicações a respeito da vida de Anna Freud, pretende-se
pensar um pouco sobre as questões subjetivas da sua história.
Palavras-chave: infância; relações; sexualidade.
Abstract
Although there are many biographies and publications about Anna Freud's life, this is about
exploring subjective questions about her history.

“Outras senhoras recebem lilases e rosas
mas você nada mais quer que calças usadas...
Ninguém deve franzir a testa com este acontecimento,
meus presentes já se encontram a lhe esperar,
poema para cinco minutos de contentamento,
e calças velhas para eternizar”. Martin Freud (1937)*
Anna Freud nasceu em 3 de setembro de 1895, seu pai nunca escondeu seu
desapontamento por ter tido uma menina e decidiu, depois de seu nascimento,
permanecer casto por não poder utilizar contraceptivos. Ele participou o nascimento de
Anna para Wilhelm Fliess, seu amigo íntimo e com quem se correspondia, com um lacônico
telegrama.
Sua mãe, Martha, estava com 34 anos e o que a princípio pensou ser uma
menopausa precoce revelou-se como sendo sua 6º gravidez, o que a deixou
profundamente abatida durante toda a gestação e em depressão pós-parto.Ao nascer,
Anna ficou sob a guarda de Josefine, uma governanta que acabou tendo por ela uma
grande afeição; não teve ama de leite e foi alimentada com mamadeira de leite em pó.
Desde o nascimento Anna recebeu um tratamento diferenciado do pai. Talvez
tentando compensá-la pelo afastamento da mãe, Freud dispensou a ela um cuidado
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especial. Ele chamava-a de Annerl, que é o diminutivo carinhoso de Anna em alemão.
Com apenas 19 meses de vida teve um sonho usado por Freud para ilustrar a
teoria de que os sonhos eram a “realização do desejo”: após uma indisposição digestiva e
ainda com fome foi colocada na cama e aparentemente sonhando, gritou pedindo
morangos e outras guloseimas .
Freud apreciava o seu jeito travesso e “deliciosamente insolente”, como ele dizia.
Ele incentivava que ela expressasse seus pensamentos mais agressivos e achou graça
quando aos dois anos ela pediu que a barriga de Mathilde, uma de suas irmãs mais velhas,
fosse aberta, pois esta havia comido as maçãs que ela queria.
Na infância, gostava de brincar, de nadar e navegar com Martin, seu irmão. Sua
disputa era com Sophie, 2 anos mais velha e muito mais bela que ela. A família se referia as
duas como “a bela e o cérebro”. Aos 6 anos de idade só se interessava por contos
relacionados a fatos verídicos ou sua atenção se dispersava. A medida em que crescia,
Freud foi se orgulhando dos interesses intelectuais da filha e escreveu a Fliess: “Meu
companheiro mais próximo será minha filha mais nova”.
Foi uma boa aluna, lia muito e redigia poemas. Desde bem jovem apaixonou-se
pelo trabalho do pai e nas reuniões das quartas–feiras estava autorizada a sentar-se num
canto para escutar as intervenções dos membros da Sociedade. Surpreende que ele tenha
exposto sua jovem filha a debates sobre sexualidade anal, incesto e às mais obscuras
perversões e que ninguém tenha se oposto a presença dela.
Com 14 anos quis acompanhar o pai à América, para o que não obteve permissão,
mas a partir dos 17 anos passou a viajar com ele. Formou-se no magistério, fato que Freud
achou admirável, lecionou no “Cottage Lyceum”, onde estudara, mas contraiu o bacilo da
tuberculose, o que a deixou muito vulnerável para lecionar.
Aos 23 anos, em 1918, Anna exprimiu o desejo de também ser analista, deitandose todos os dias no divã do pai, fato que nunca foi questionado abertamente por ninguém. E
o que significou para ela contar ao pai suas fantasias sexuais, suas angústias e sua vida
mais íntima?Dez anos depois, ele tentaria justificar sua decisão: “com minha filha tive
sucesso, com um filho tem-se escrúpulos especiais”. Na verdade Freud não se iludia com
essa explicação edipiana, sabia que essa análise reforçara o amor que Anna lhe dedicava e
que a afirmação do “sucesso do tratamento” não era mais do que a expressão de uma
paixão impossível de resolver. E foi com toda franqueza que contou a Lou Andréas-Salomé
o seu verdadeiro sentimento, que era tão incapaz de renunciar a Anna quanto a deixar de
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fumar.
Sua entrada oficial nos domínios da psicanálise foi acompanhando o pai no
Congresso de Haia, o primeiro desde o fim da guerra, onde diante de seus alunos, foi
designada como sua herdeira. Tornou-se psicanalista mesmo sem diploma de medicina,
fato raro na época.No Congresso de Berlim (1922), sob o título “Fantasias e devaneiosde
uma criança espancada”, proferiu uma conferência sob o mesmo tema publicado por
Freud. Como ainda não tinha pacientes, ficou o questionamento: de quem afinal Anna
falava? Cinco anos depois, publicaria “O tratamento psicanalítico das crianças” e assumiu
a direção da obra do pai, “Gesammelte Schriften”, concluída em 1924.
Após receber alta da análise, apresentou-se como voluntária no Lar de Crianças
“Baumgarten Home”, que cuidava de órfãos judeus e de crianças carentes e sem lar em
decorrência da 1° Guerra Mundial. Tinha planos de se mudar para Berlim, mas o câncer do
pai em 1923, fez com que ela mudasse de idéia e começasse a tratar de crianças, tarefa
para a qual, a partir de então, dedicaria toda a sua existência. Escreveu em seu diário
“agora nada me faria sair do seu lado”. Tornou-se sua secretária, colaboradora, tomava as
decisões mais importantes, sua voz no congresso, sua herdeira espiritual e sua
acompanhante na doença, mais próxima de seu corpo que qualquer outra pessoa.
Iniciou o atendimento de alguns pacientes do pai, adultos e crianças, cuidou de
traduzir suas obras e de ajudá-lo em seus trabalhos. Seu consultório era próximo ao de
Freud, sombrio, tinha só um quadro nas paredes: o do pai.
Uma de suas pacientes mais famosas foi Marilyn Monroe que consultou com
Anna quando estava na Inglaterra filmando “O príncipe Encantado”. Marilyn deixou 25% de
seus pertences para Marianne Kris, sua psicoterapeuta. Marianne Kris era a segunda filha
de Oscar Rie, amigo íntimo de Freud. Freud a chamava de “filha adotada” e tinha sido seu
analista. Marianne tinha uma filha que chamava-se Anna, em homenagem a Anna Freud.
Esta, quando faleceu em 1980, destinou a herança recebida de Marilyn para o Centro
Psiquiátrico Infantil fundado por Anna Freud em Londres apesar de Anna não ter
concordado que a atriz interpretasse o papel de Cecily no filme de Houston sobre Freud.
Marilyn confessou ter lido “A interpretação dos sonhos”, e que adorava ficar nua
em público. Na sessão de terapia Anna a senta em uma grande mesa e lhe dá umas
canecas de vidro, com o propósito de, a partir do que ela fizer com as canecas, emitir um
parecer. Marilyn coloca as canecas uma atrás da outra e Anna refere que é o seu desejo de
um contato sexual. Nos arquivos de seu consultório está sua ficha que diz: impulso
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exagerado, necessidade constante de aprovação e tendência á depressão.
Anna devotou uma amizade apaixonada por vária mulheres, a primeira das quais
foi Loe Kann, uma antiga paciente de Freud, junto com quem inclusive viajou para o sul da
Inglaterra. Quando foi cortejada por Ernest Jones, amante de Loe Kann, Freud advertiu-o
seriamente e proibiu Anna de relacionar-se com um ”velho astuto e celibatário”. A partir
desse dia Freud desviou da filha todos que lhe faziam a corte.
O interesse sobre sua sexualidade tem por base descrições como sendo uma
mulher “distante” e “sexualmente reprimida”. O fato de nunca ter casado ou desenvolvido
uma relação física íntima com um homem e tendo permanecido virgem, fazia com que a
própria Anna se preocupasse com a ideia de que pudesse ser considerada como
homossexual. Mas como Anna via a homossexualidade como uma condição a ser curada
e poderíamos pensar que ela tentaria se curar se tivesse alguma ideia que pudesse ser
homossexual ou que ela usasse a negação, um dos mecanismos de defesa estudado por
ela?
Mas até hoje permanece a dúvida e as biografias divergem quanto a natureza da
relação mantida por Anna e Dorothy Burlingham. Teriam mantido um duradouro e
apaixonado vínculo amoroso ou seriam apenas amigas e colegas de uma vida toda?
Inclusive os netos de Dorothy pensam que seja provável que elas tenham sido um casal.
Freud sempre acolheu com bons olhos a relação das duas e chegou a dizer: “estou feliz de
Anna ter encontrado Dorothy e estar em boas mãos”.
Dorothy, filha de Louis Confort Tiffany, o rico decorador e “glass designer” de Nova
York, mudou-se para Viena na tentativa de curar a asma do seu filho Robert. Ela era casada
com o Dr. Robert Burlingham, com quem teve 4 filhos: Robert, Mary, Katrina e Michael. Seu
marido era maníaco-depressivo e Dorothy separou-se dele. Anna e Dorothy tornaram-se
amigas. Inicialmente ela se analisou com Theodor Reik, ao mesmo tempo em que Anna
analisava seus filhos Robert e Mary. Mais tarde Dorothy passou a se analisar com Freud.
Em 1925 Anna e Dorothy começam a trabalhar juntas em creches especiais para
crianças com problemas emocionais. Utilizavam uma técnica de terapia infantil diferente da
técnica de adultos utilizada pelo pai, o que o agradava muito. Segundo Freud, os sintomas
dão a orientação e segurança para fazer os diagnósticos, mas Anna pensava que os
sintomas infantis não eram iguais aos dos adultos.
Em 1928 Dorothy mudou-se para o apartamento acima dos Freud, na Berggasse
19, e as duas famílias se envolveram em um relacionamento simbiótico. O primeiro chow-
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chow de Freud foi presente de Dorothy. Depois, compraram juntas uma casa em
Hochrotherd e passavam todos os fins de semana lá. E só se separaram com a morte de
uma delas. E foi através deste relacionamento, Anna realizou o desejo da maternidade,
servindo-lhes de mão, educadora e analista.
Durante a 2° guerra mundial Anna escreveu três livros em parceria com Dorothy:
“Jovens em luto de guerra” (19420), “Crianças sem família” (1943) e “Guerra e crianças”
(1943), baseados em seu trabalho nos berçários de Hampshead, que consideravam
verdadeiro laboratório para o desenvolvimento infantil.
Outra figura feminina importante na vida de Anna foi Lou Andreas-Salomé,
desempenhando o papel de uma boa tia ou mãe, já que sua relação com Martha era muito
distante. Ela era também sua confidente. Freud confidenciou a Lou Andréas-Salomé sua
preocupação em relação à vida sexual dela: “Anna é magnífica, boa e intelectualmente
independente, mas nada de vida sexual. O que ela vai fazer sem um pai”? Em uma carta
para ela, em janeiro 1935, ele diz: “Minha única fonte de satisfação é Anna. É notável a
influência e a autoridade que conquistou entre a maioria dos analistas. Também é
surpreendente como ela é bem definida, clara e segura na sua maestria do assunto. Além
do mais, está verdadeiramente indepentende de mim; no máximo sigo como catalisador”;
e continua dizendo: “É claro que há certas preocupações porque ela leva as coisas muito a
sério. O que será dela quando tiver me perdido? Vai levar uma vida de austeridade
ascética?”
Em 1927 publicou “Introdução à Técnica da Análise da Criança”, começando a se
opor a Melanie Klein, líder da escola inglesa, dizendo acreditar que a terapia das crianças
deveria ser mantida dentro de uma dinâmica “pedagógica”. Anna pensava somente ampliar
o trabalho do pai e não suportava as pessoas que na sua opinião deturpavam a verdade,
como por exemplo, Melanie Klein.
“O Ego e os Mecanismos de Defesa”, um de seus trabalhos mais notáveis, foi
publicado em 1936; nele, sua visão da psicanálise infantil começa a caminhar para a
adolescência. Os três propósitos deste livro eram: em primeiro lugar, analisar e rever as
descobertas técnicas e teóricas que ensinavam os psicanalistas a dar igual consideração
clínica ao id, ego e superego; em segundo lugar, rever os mecanismos que seu pai isolara e
descrevera, elaborando-os e resumindo-os; e em terceiro lugar, incorporar os mecanismos
de defesa à experiência que acumulara até então. No 80° aniversário de seu pai ela o
presenteia com este livro.
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Nesse livro, ela expõe sua teoria, alegando que o foco da psicanálise não
deveriam ser os conflitos do inconsciente, mas, sim, a pesquisa do ego, que também é
chamado de “sede de observação”. Esta obra foi uma contribuição pioneira no campo da
psicologia do ego e de grande utilidade para a compreensão mais profunda do
adolescente.
As crianças sempre foram sua razão de ser. Ela desenvolveu o modelo de estudo
sistemático de sua vida emocional e mental. Em 1943, Anna Freud fundou a famosa
Clínica Hampshead e em 1947 fundou, em Londres, a Clínica de Terapia Infantil
Hampshead, centro de pesquisa e treinamento para psicanálise, que dirigiu até sua morte.
“Não há fórmula fixa para ser aplicada a todas as crianças”, escreve Anna, que
ainda propõe um período de preparação para estabelecimento da confiança e para
“converter em interior a decisão exterior de analisar-se” (1927). Anna questionava velhas
teorias que se baseavam na noção de que o desenvolvimento saudável de uma criança
dependia de uma rígida disciplina. Seu livro “Normalidade e Patologia nas Crianças”
(1965) é um resumo de seu pensamento, estudos e método de tratamento. Demonstrou
que as reconstruções que seu pai fizera sobre o desenvolvimento e a patologia infantil
através das sessões de análise eram válidas e acrescentou muito ao que já se sabia pela
observação direta das crianças. Influenciou muito a atenção futura que foi dada as crianças
e adolescentes.
Ela teve um papel revolucionário na psicologia infantil, tanto quanto seu pai teve
na de adultos. Foi condecorada com um certificado de honra pela universidade Hebraica de
Jerusalém, no “Bedford College”, em 14 de julho de 1976.
Até falecer em Londres no ano 1982, Anna publicou livros, proferiu palestras e
cursos na Europa e Estados Unidos, recebendo homenagens, condecorações, placas e
títulos. Pensava que sua vida nunca estimularia livros biográficos, “uma vez que nunca
teve muita ação” e como concluiu em um de seus discursos: “E tudo o que vivi poderia ser
resumido em uma só frase: passei a vida entre crianças”.

* Resposta de Martin Freud ao pedido de presente de aniversário, de calças velhas para
trabalhar no jardim, que Anna lhe fez.
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10. ANNA – ANTÍGONA, PRINCESA DA PSICANÁLISE
Marcia Zart 4
Resumo
Anna Freud viveu toda sua vida muito próxima a
Sigmund Freud, seu pai. Passou a vida
dedicada a ele, na qual ambos mantinham uma
relação muito íntima. O artigo, com
especificidades de abordagem biográfica e
comparativa, revela aspectos importantes
deste relacionamento, estabelecendo um
paralelo de similaridade com a personagem
Antígona de Sófocles.
Abstract
Anna Freud lived all her life very to Sigmund
Freud, her father. Spent her life devoted to him,
in which both maintained a very intimate
relationship. The article, with specificities of
biographical and comparative approach,
reveals important aspects of this relationship, establishing a parallel similarity with the
character Antigone of Sophocles.
Os vínculos parentais vividos por Anna Freud e Antígona, com seus respectivos
pais, permite questionar alguns aspectos das relações pai-filha. E as teias que conduzem
esta afinidade me estimularam a refletir sobre o assunto.
Nasce Anna Freud em 03 de dezembro de 1895, em Viena, a 6ª e última filha de Martha e
Sigmund Freud. Uma gravidez inesperada. Martha e Freud haviam escolhido a abstinência
como método anticonceptivo e, ao ter uma relação casual, Anna é gerada. Eles combinam
que não teriam mais relações sexuais, a fim de evitar nova gravidez, inclusive, muitas
vezes o casal saía de férias separadamente.
A gestação é difícil, em algum momento Freud escreve para Fliess: “Martha ya
4
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está sufriendo mucho” (Young-Bruehles, 1991, p.26). Após o parto, Martha passa por uma
demorada recuperação. Comenta-se que talvez ela não tivesse condições emocionais de
se envolver com esta filha, não conseguindo amamentá-la. Este cuidado fica ao encargo de
uma ama-de-leite que amamenta Anna até seus 5 meses de vida.Isto é muito comum nesta
época.
A tia paterna deste bebê chamava-se Anna, mas Freud opta por este nome para
homenagear Anna Lichtein, escolhida como madrinha. Era filha de seu mestre, tendo se
tornado um amigo muito próximo. Freud em uma correspondência ao amigo Wilhem Fliess
revela o intenso desejo que nutria por gerar um filho varão e sua frustração ao saber que
havia nascido uma menina. Podemos supor que ele talvez almejasse um filho homem que
pudesse ser preparado para substituí-lo no desenvolvimento dos estudos psicanalíticos.
A família enfrenta dificuldades financeiras, pois Freud além de sustentá-la,
também tem sob a sua responsabilidade, os pais e as 4 irmãs solteiras. Após o nascimento
de Anna, a situação financeira começa a melhorar.
A atenção paterna é dividida entre a Psicanálise e seus 5 irmãos. Inserida neste
ambiente familiar, Anna aprende que precisa empenhar-se para conquistar seu lugar.
Não é suficiente considerar a relação entre pai e filha apenas do ponto de vista do
pai. O que significa esta relação para ela? E o que é para os irmãos que normalmente
competem pelo amor parental? Os familiares de modo frequente usam a expressão “a bela
e o cérebro” para citar as irmãs Sophia e Anna respectivamente. No caso, Anna talvez
tenha competido mais com Sophie, dada a pouca diferença de idade entre ambas. Sophie é
linda, suave e feminina, ao natural obtém o amor do pai e de outras pessoas. Anna não
possui as mesmas características encantadoras da irmã. Desde pequena aprende a ter a
atenção do pai por seu interesse peculiar por aprender e pela capacidade de resolver as
questões corriqueiras da vida. Apesar de ser competitiva, ela também é afetiva com as
pessoas e estende este sentimento aos animais, que cuida com carinho. Em suas fotos
observa-se a manifestação da sua vaidade desde muito cedo, enfeitando-se com colares.
Martha, pessoa de atitudes tranquilas e ingênuas, aprende a admirar, orgulhandose do desenvolvimento da filha que cresce com intensa curiosidade pelo conhecimento
intelectual.
Na época do nascimento de Anna, o pai se encontra nos primórdios de uma
magnífica descoberta: a Psicanálise. Ela surge em resposta aos anseios de aprofundar
seus conhecimentos sobre as patologias, assim como uma forma mais eficaz de
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tratamento. A gestação de Martha acontece num período em que Freud prepara-se para
criar uma das suas obras mais ambiciosas: A Interpretação dos Sonhos. Freud talvez
nunca tenha percebido que ocorrem duas gestações importantes na mesma época, das
quais a paternidade é de sua responsabilidade. Pai da Psicanálise e de Anna. Ao mesmo
tempo, nascem Anna e a Psicanálise. E Anna cresce assistindo as descobertas iniciais do
pai, durante o século XX, podendo acompanhar as grandes mudanças sociais
ocasionadas a partir do desenvolvimento da Teoria de Freud.
Anna inicia suas atividades escolares com 6 anos de idade, na escola particular
“Cottage Lyceum”. Desagrada-se da experiência escolar, por não apreciar aquele estudo e
responde ficando impaciente, até que a apelidam de “diabrete negro”. Contudo, sua
rebeldia infantil é transformada em atividades construtivas, sempre sendo crítica com uma
visão positiva sobre as situações, jamais magoando ou ferindo as pessoas sem
necessidade. Constantemente Anna declara que a escola não acrescenta conhecimentos
e afirma que aprende muito mais em sua casa, sobretudo com as visitas que seu pai
recebe. Este se constitui no ambiente em que aprecia estar. Ela não consegue manter sua
atenção constante quando as histórias não são verídicas. Interessada em aprender, ela
estuda diversas línguas, como o hebraico, inglês, francês e italiano. Forma-se na escola
aos 17 anos de idade, ainda muito jovem e com dúvidas sobre qual caminho seguir em sua
escolha profissional. Após 3 anos, Anna tornara-se Professora Primária e leciona na
mesma escola onde estudara.
Freud tem 57 anos de idade, enquanto Anna está com 18, quando ele escreve
para um amigo dizendo que seu “companheiro” mais próximo será sua filha mais nova, que
no momento está se desenvolvendo muito bem. Entretanto, o uso do vocábulo no
masculino e entre aspas, ainda denota seu desejo antigo do filho homem.
Anna parece ter correspondido a este desejo de seu pai tornando-se presença
contínua, sendo sua confidente e colaboradora profissional. Dedica-se com intenso
interesse e capricho à Psicanálise, estudando com profundidade com Freud, tendo acesso
irrestrito a seus artigos, por traduzi-los. Seu intenso empenho e indescritível admiração
pelo seu pai, a aproximaram da Psicanálise. Ela sempre foi uma estudante brilhante que
continuamente participava dos encontros da Sociedade Psicanalítica de Viena,
acompanhando Freud. O incansável interesse de Anna a tornou Psicanalista sem a
necessidade de diplomar-se.
Freud orgulha-se de sua “Annerl”, e da mesma forma ele a ama. Pai e filha, pelo
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resto da vida de Freud, ficam coligados, mantendo uma grande intimidade. A literatura
revela que Anna era possessiva em relação a Freud. Sensível a toda possibilidade crítica
ao trabalho dele, que pudesse surgir em qualquer situação. Ela também se mostra
ciumenta de seus outros irmãos, familiares, amigos ou pacientes que poderiam provocar
qualquer interferência nos privilégios que havia conquistado. Pode-se afirmar que no
princípio dos anos 20, o relacionamento entre pai e filha havia superado dificuldades
iniciais e nascia um elo intelectual e emocional forte o suficiente para torná-los
inseparáveis.
Em 1920, os psicanalistas estão iniciando as primeiras observações com olhares
meticulosos ao comportamento infantil e neste mesmo ano, a família Freud enfrenta a
epidemia da gripe espanhola. A irmã mais velha de Anna, Sophie, não resiste à doença e
falece. Foi então que Anna, categórica, renuncia ao magistério, prevenindo uma possível
contaminação de alunos e professores. Por outro lado, sente-se estimulada com a
possibilidade de uma dedicação exclusiva a seus estudos de formação analítica.
Anna é analisada pelo seu próprio pai, entre 1918-1922, e após receber alta,
trabalha como voluntária no Lar das Crianças “Baumgarten Home”, onde cuida de crianças
carentes e órfãos judeus, que haviam perdido as famílias em consequência da 1ª Guerra
Mundial. Anna começa a intercambiar conhecimentos e experiência com as crianças
vítimas destas situações traumáticas. Em seguida, inicia tratamento psicanalítico dos filhos
de Doroty Burlinham - psicanalista americana - e em seguida, juntas, em 1925, fundam
duas escolas experimentais, uma localizada em Viena e outra em Londres. Anna e Doroty
se tornam muito unidas por longa data, o que suscita comentários de que havia um
relacionamento afetivo e talvez, íntimo entre elas.
Com o passar do tempo, Freud começa a se referir a Anna como sua Antígona.
Este era um nome que carregava afetividade e denotava o quanto o vínculo existente
estava instalado. Freud é um europeu de grandes conhecimentos culturais e almeja uma
comparação carinhosa para de certa forma homenagear sua filha. Podemos imaginar
que esta escolha está impregnada por sua identificação com Édipo, sendo Édipo e Freud,
dois grandes descobridores dos segredos da humanidade. Ambos também tem filhos
extremamente ligados a eles, mas Antígona diferencia-se entre eles. Antígona e Anna são
fiéis companheiras de seus pais. Valentes e audaciosas. A filha de Édipo guia o pai cego, e
o acompanha em tudo que ele necessita, cuidando-o e defendendo-o. Tal qual Anna faz,
apartir de 1923, quando se torna secretária, confidente, representante, colega e enfermeira
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do pai doente. Estas duas mulheres se transformam no vínculo mais precioso de seus pais,
como companheiras incansáveis durante toda a existência. Anna começa a trabalhar com
o pai, datilografando suas cartas ou lendo seus artigos em congressos ou cerimônias,
contudo não se limita às questões profissionais. A partir de 1923, quando Freud adoece,
ela cuida de seu corpo de maneira mais íntima. Apesar de Anna ter sido a principal pessoa
que zelou por Freud, sempre agradeceu também os cuidados de Martha, sua esposa.
O câncer foi impedindo Freud de seguir suas atividades no mesmo ritmo,
submete-se a várias cirurgias que lhe impossibilitam aceitar algumas propostas. Então
Anna constata que precisa estar ao lado do pai naquele momento, pois ele está com
dificuldades financeiras e assumindo empréstimos entre amigos e sua enfermidade
agrava-se a cada dia. Anna escreve em seu diário: “agora, nada me faria sair de seu lado”.
Então, Anna começa a atender alguns pacientes do pai, além de traduzir suas obras.
A Antígona de Édipo e a Antígona de Freud nunca contraíram núpcias, nunca
viveram a experiência do matrimônio. A história revela que Anna teve pretendentes e
admiradores, contudo ela escolheu dedicar sua vida a seu pai e à psicanálise. As possíveis
atitudes sedutoras de Freud seriam indiscutivelmente inconscientes. Ela foi pontual em sua
dedicação cuidadosa a ele, seguiu suas teorias e o movimento psicanalítico,
transformando-se na corajosa guardiã de sua memória e de suas descobertas científicas.
Muitas vezes, Freud demonstra preocupação pelo fato de sua filha manter-se
solteira. Em certa situação, por volta de 1920, Freud presenteia Anna com um valor
financeiro em seu aniversário, o presente insere-se em um envelope com a seguinte
dedicatória: “Contribuição para um dote ou independência”. Entretanto observa-se que
manter-se junto ao pai também é o desejo de Anna. No domingo de Páscoa em 17 de abril
de 1927, ela escreve numa carta dirigida ao pai: “Eu nunca mais precisaria ir para lugar
nenhum se você estivesse aqui”. E assim acontece.
A doença deixa Freud aprisionado em suas inevitáveis necessidades e sem
nenhuma possibilidade de melhorar naquela condição. A intimidade física que se instala na
relação entre pai e filha, não causa aborrecimento ou qualquer outro sentimento negativo.
Ao contrário, provoca laços afetivos fortalecidos, nos quais ambos tornam-se
comprometidos e dependentes um do outro, Anna se torna insubstituível na vida de Freud.
Aos 83 anos, ele vai morar em Londres com a família e lá morre no ano seguinte.
Justamente na época em que publicava o final de Moisés e o Monoteísmo. Nesta época,
Anna estava com 44 anos.
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A filha mais nova de Sigmund Freud ficou conhecida como uma das mais
importantes personalidades da Psicanálise Infantil. De seus filhos, foi a única que além de
intérprete e defensora de suas teorias, seguiu o trabalho iniciado pelo pai.
Segundo a tragédia Antígona de Sófocles, após a morte de Édipo esta retorna a
Tebas. Ao contrário de Anna, que permanece em Londres e somente em 1971, visita
Viena. Nesta ocasião recebe uma medalha, idealizada pela psicanalista Eva Laible, na
qual está gravado: Anna Antígona.
“antigone est larepresentationideale de l'amourparfaitementaltruiste” 5 Peters, 1987
Anna mantém-se até o fim de sua vida especialmente dedicada à psicanálise,
falecendo em Londres em 1982, com 87 anos de idade. Sua trajetória de vida seguiu
conforme sempre desejou desde muito jovem, permanecendo ao lado do pai
integralmente. O laço afetivo entre eles parecia ser intenso e recíproco. Havia uma
identificação de Freud com Édipo, onde ele reconhecia a semelhança da dedicação de
Anna a ele, como Antígona a seu pai.
Sófocles já imaginava um relacionamento intenso entre pai e filha, sem que tenha
presenciado ou vivido este afeto na vida real e muitos anos depois o laço afetivo entre pai e
filha, criado por Sófocles,verdadeiramente acontece com duas pessoas que marcaram a
história.
Ao finalizarmos este trabalho, algumas apreciações são necessárias. A vida de
Antígona contribui para ilustrar a vida de Anna com seu pai. Freud foi uma pessoa muito
significativa e de alguma forma marcou a vida de Anna e talvez pela sutileza do mundo
inconsciente, ela nem tenha percebido as teias que regem este relacionamento familiar
com seu pai. Mesmo após a morte do pai, parece que Anna se mantém ligada a ele
internamente, o que pode ter provocado que ela permanecesse na condição de filha, muito
mais do que na condição de mulher. Por ter ficado aprisionada ao relacionamento, pode ter
deixado de viver todas as realizações que as mulheres no geral desejam, como a
maternidade e o casamento. Contudo, nutriu até o fim, a imagem de um pai Herói.

5

“Antígona é a representação ideal do amor perfeitamente altruísta”
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11. A PEDAGOGIA PSICANALÍTICA DE ANNA FREUD
Michele Melo Reghelin6
Resumo
A partir do trabalho desenvolvido na clínica psicanalítica de crianças, Anna Freud
desenvolveu ideias acerca da Educação. Através de conferências e ensaios, a autora
buscou construir uma pedagogia baseada nas necessidades e impulsos das crianças, bem
como seus conflitos com o mundo interno e externo. Ainda que tenham sido desenvolvidos
há quase meio século, seus trabalhos consistem em questionamentos que podem
propiciar profundas reflexões ainda remanescentes no mundo contemporâneo. Desse
modo, apresenta-se sua proposta para uma pedagogia psicanalítica, além de citar
aspectos importantes da sua trajetória profissional.
Abstract
Due to her work with children developed at clinical psychoanalytic, Anna Freud developed
important ideas about Education. Through lectures and essays, A. Freud intended to work
on a “Psychoanalytic Pedagogy” based on children's impulses and necessities, and also
with their external and internal conflicts as well. Even been developed about half century,
her work consists in questioning that can provides deep thoughts in a way to come up
withsome insights about contemporaneous world. In this way, besides important aspects of
a professional career, a new proposal for a psychoanalytic pedagogy is presented.

“Lado a lado com as exigências da vida, o amor é o grande educador, e é pelo amor
daqueles que se encontram mais próximos dele que o ser humano incompleto é
induzido a respeitar os ditames da necessidade e a poupar-se do castigo que sobrevém
a qualquer infração dos mesmos.”
(Sigmund Freud, 1916, p.326)
Psicóloga clínica. Psicóloga Escolar no Colégio Leonardo da Vinci Beta. Especialista em teorias
e psicoterapias psicanalíticas da infância, adolescência e adultos. Mestre em Psicologia Clínica
(UNISINOS).
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Revisão teórica
De acordo com Anna Freud (1973), a psicanálise sempre encontrou dificuldades
com a pedagogia em função de propor fundamentalmente a compreensão do indivíduo
antes de desenvolver qualquer trabalho com ele. Enquanto a Pedagogia busca meios
externos para intervir no comportamento do sujeito, a psicanálise visa construir bases e
referenciais internos, sem os quais o sujeito não encontrará sentido para cumprir as
demandas do ambiente. Ainda hoje perpetua-se a ideia de que a realidade é responsável
por impor condições e regras de convivência na sociedade, o que apenas faz com que a
criança imite o adulto, sem construir internamente o senso de responsabilidade. Essa
reprodução de papéis acaba por tornar o sujeito incapaz de se adaptar às influências
posteriores.
Para abordar as ideias de Anna Freud, é primordial conhecer antes de tudo, as
suas experiências no campo da Educação. De fato, há inúmeros relatos em sua biografia, e
assim, ousamos apresentar alguns. Iniciamos contando algumas peculiaridades sobre a
sua vida escolar.
Conforme Young-Bruehl (1992), Anna Freud entrou para a escola em 1901, com
seis anos de idade. Era sua primeira escola primária particular. De 1903 a 1905, frequentou
a Grünentorgasse. Lá tinha amigas que não necessariamente eram de origem judaica, mas
nunca a convidavam para ir às casas delas. A autora refere que os anos escolares de Anna
foram descritos como na obra poética que mais gostava “Das Buch der Bilder”, de Rainer
Maria Rilke: “A escola com suas horas de angústia, arrasta-se em espera e tédio. Ó solidão,
ó lenta passagem de tempo...”.
Anna não gostava muito de ir à escola, frequentemente reclamava e chorava,
inclusive necessitou de uma professora particular, Elsa Reiss, até ser matriculada na
escola secundária Liceu da Cabana Salka Goldsman - para meninas entre dez e dezesseis
anos (Young-Bruehl, 1992). Ainda que tenha se saído bem nesta escola, escreveu em uma
carta que não gostava das aulas em hebraico, pois ensinavam o alfabeto em hebraico de
um lado da página e o de alemão, no outro, porém não ensinava o principal, o significado
das palavras, o que fazia com que esquecesse tudo depois. Anna disse que se esforçou
para ser o que os outros esperavam dela, que era ser “diligente”, e assim o fez. Logo, as
suas vivências escolares serviram para ela construir seu trabalho analítico com crianças.
Para ela, escrever e ler eram tão especiais como costurar e tecer. Também
adorava histórias infantis. Na sua análise pessoal, um dos temas era a sua “aversão à
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escola no verão”, mas o curioso é que acabou decidindo ser professora. Anna não teve uma
educação clássica e cursou o que hoje chamaríamos de Ensino Médio, e suas disciplinas
consistiam em formação religiosa, redação em alemão, francês, inglês, geografia, história,
aritmética e geometria, ciências e caligrafia. É possível que sua inspiração para estudar
não viesse dos seus professores e sim das visitas que sua família recebia e das conversas
e vivências com o seu pai, Sigmund Freud (Young-Bruehl, 1992).
Nesse sentido é possível dizer que Freud estimulou os filhos para o apreço aos
estudos psicanalíticos, e, por conta disso, Anna teve seu primeiro contato com a
Psicanálise quando tinha 14 anos, em uma das suas conversas com ele. Em junho de
1914, foi aprovada para iniciar um curso para poder ensinar em uma escola primária, o que
deixou Freud muito contente, ainda que ele desejasse que os filhos nunca fossem embora
de casa.
Foram quase seis anos de trabalho como aprendiz e professora, durante o qual
diziam que ela tinha o dom de ensinar. Ela preparava suas aulas meticulosamente e com
zelo, sendo cuidadosa e mantendo as aulas com disciplina. Seus alunos diziam que ela
“era um oásis de calor e de entusiasmo nas suas vidas aborrecidas e difíceis do tempo da
guerra” (Young-Bruehl, 1992, p.61). Em 1917, teve tuberculose afastando-se do trabalho.
Logo, seguiu viajando com a sua família e acabou trabalhando no verão de 1918 como
professora perto de Budapeste. Continuou escrevendo poesia e prosa. Em 1920, após a
perda da sua irmã, Sophie, mergulhou no trabalho, mas no final do ano abandonou o ensino
para cuidar da sua saúde.
Com maior contato com a Psicanálise, Anna seguiu desenvolvendo seus estudos
e teve sua primeira experiência pedagógica independente, diz Young-Bruehl (1992). Por
volta de 1927, juntamente com Eva Rosenfeld e sua amiga Dorothy Burlingham, criou uma
escola na residência dos Rosenfeld e posteriormente num prédio aos fundos. Crianças
entre sete e onze anos que estavam em análise ou cujos pais estavam se analisando
frequentavam a escola, sendo Peter Bloss o professor e Erik Homburger Eriksen, o auxiliar.
A escola caracterizava-se por utilizar a interação do lúdico, com o experimento e o debate.
Em torno de 1936, Edith Jackson que havia sido paciente de Freud, deu dinheiro a
Anna por gratidão, e com esta verba Anna inventou, em Viena, uma creche experimental
para crianças pobres e com menos de dois anos de idade: a creche Jackson. O trabalho
aqui desenvolvido consistia em conhecer a infância, em especial o segundo ano de vida.
Mais adiante Anna vinculou a creche à Haus der Kinder, dirigida pela Sociedade
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Montessori de Viena. A creche passou a admitir crianças carentes e não portadoras de
doenças infecciosas com o intuito de evitar o contágio, já que vinham de famílias carentes e
que não teriam condições financeiras para tratá-las caso houvesse necessidade. Foi
inaugurada em 1937. Ana trabalhava incansavelmente.
Com a chegada da 2ª guerra mundial, por serem judeus, Anna e sua família
precisaram fugir para Londres, mas isso não a impediu de continuar trabalhando e
estudando. Mesmo após a morte do pai, em setembro de 1939, Anna seguiu dedicando-se
a ajudar os que necessitavam. Criou abrigos temporários para crianças vítimas de guerra
(Young-Bruehl, 1992). Com doações e materiais trazidos da creche Jackson, criou o Centro
de Repouso infantil em Wedderburn Road 13, destinado para crianças que não podiam ser
evacuadas sem as suas mães ou que apresentavam dificuldades quando adotadas.
Depois, em 1942, após a crise financeira, a Wedderbun Road tornou-se jardim de infância.
Em 1941, Anna Freud ampliou e inaugurou mais dois prédios: uma casa de campo
para crianças mais velhas em New Barn, em Essex, e o Centro de Repouso de Bebês em
Netherhall Gardens 5, em Hampstead (Young-Bruehl, 1992). A creche de Hampstead tinha
por objetivo fazer com que os pais ausentes se envolvessem na vida das crianças. Para
isso, até podiam trabalhar lá e assim cuidar dos filhos. Era conhecida pelo seu aspecto
psicanalítico singular. Através dessas vivências, Anna desenvolveu teorias como a de que
o trauma é causado pela forma como ocorre a separação. Além disso, promoveu
treinamentos, seminários, simpósios...

O Centro de Lazer
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Hampstead sempre se manteve com doações, de tal forma que Anna sempre
tentava que alguma instituição a adotasse para que assim pudesse se manter. Então,
quando Marilyn Monroe morreu em 1962, a creche recebeu grande quantia (Schneider,
2008). Marilyn, que fora criada em vários lares adotivos, deixou grande parte dos seus bens
à sua ex-analista, Marianne Kris, para que esta escolhesse uma instituição que
desenvolvesse trabalhos significativos com crianças. Lá foram desenvolvidos grupos de
estudos e até a revista destinada a apresentar as pesquisas: Bulletin of the Hampstead
Clinic, dirigido por Joseph Sandler (Young-Bruehl, 1992). A clínica formava alunos após
quatro anos de curso, onde aprendiam a indexar os casos e a trabalhar com o perfil
diagnóstico. Também participavam das conferências. Com o tempo, a clínica passou a
oferecer consultas e cursos breves à comunidade. A clínica exerceu grande influência no
cotidiano, nos hospitais e nas organizações para crianças. O centro de estudos
permanece, mas agora com o nome de Anna Freud Centre, em homenagem a Anna
(http://www.annafreud.org/pages/history.html). É também referência em cursos de pósgraduação, mestrado e pesquisas, além de ajudar as crianças, os jovens e suas famílias.
Ademais, conta com profissionais como Peter Fonagy.

O Centro Hoje
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O caminho percorrido por Anna na Universidade também teve marcos
importantes. Em 1950 pronunciou conferências na Universidade Clark e recebeu um
diploma, seu primeiro diploma universitário, refere Young-Bruehl (1992). Nestas
conferências, Anna abordou inúmeras questões correlacionando o trabalho analítico com a
Educação. Na década de 1960, foi convidada a ocupar um posto na Faculdade de Direito
de Yale. Neste momento, Anna, bastante envelhecida, gostava mais de ser estudante do
que professora, e se divertia com a presença dos jovens. Em 1977, a clínica Hampstead
enviou seus treze anos de trabalho, no perfil e no índice, ao Instituto Nacional de Saúde
Mental de Washington. Em nove de outubro de 1982, faleceu na sua casa em Maresfield
Gardens 20.
Dentre seus inúmeros escritos, conferências e simpósios, Anna Freud (1973)
propôs três pontos de vista da Psicanálise. O primeiro refere-se à divisão temporal: a
autora refere que o primeiro ano de vida ocorre até os cinco anos de idade. Segue-se então
a latência até os 12 anos de idade. Por fim, entra-se na puberdade que rumará até o mundo
adulto. Sendo assim, é preciso conhecer os sentimentos e atitudes inerentes a cada fase,
bem como seu desenvolvimento pulsional, para poder compreender aquilo que parece ser
uma contradição, o que pertence ao desejo e o que pertence à possibilidade de realização.
Como exemplo, a autora cita que a falta de vergonha característica da primeira infância e
puberdade causarão constrangimento na latência e na vida adulta. Consequentemente, é
preciso compreender a criança na sua vida pulsional, ego e superego (segundo ponto). Só
assim será possível conhecer o que esta por trás da atitude de uma criança e, assim,
desenvolver um trabalho que a ajude a internalizar a forma como deve agir. Logo, o terceiro
ponto consiste no “desfecho da luta individual do ego infantil com um desejo pulsional que
lhe é indesejável, depende do poder reativo dos sentimentos isolados, portanto, da
disponibilidade da libido em relação ao desejo pulsional, comparada com a energia
contrária da tendência de recalcamento estimulada pelo superego.” (Anna Freud, 1973,
p.52).
Diante disso, Anna Freud se mostrou muito inovadora e desafiadora para a época
em que viveu, 40 anos atrás. Ela questionou sob diversas formas se não seria melhor
deixarmos a criança fruir da sua livre criação e brincar (Anna Freud, 1973). Brincar com
seus órgãos genitais, brincar de ser o pai, brincar com sua nudez, comportamentos até
então tidos como inadequados, não inibem a capacidade de amar e podem tornar a pessoa
produtiva e livre para sentir prazer. Além disso, a autora lembra que os castigos que tinham
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por finalidade educar não atingiam êxito, mas concluiu que a oscilação entre extremos –o
que é permitido ou não, inibição versus liberdade excessiva etc – é prejudicial à criança,
pois acaba por tratar de inibi-la ou não, ao invés de ajudá-la a compreender o significado
dos limites. Ademais, a autora lembrou que em toda criança há sempre uma bagagem de
emoções, sentimentos, que muitas vezes, quando manifestados, tornam difícil o trabalho,
tanto para o professor que a herda da sua família, como para o analista que a recebe
doutrinada pela escola.
Assim, a autora chamava a atenção naquela época para o fato de que a
Psicanálise já propunha três coisas: criticar as formas de educação existentes; expandir o
conhecimento do educador através das suas contribuições (ego, investimento libidinal) e
com isso aperfeiçoar a relação entre a criança e o educador; e ser um método de
tratamento que tentava reparar os danos causados pelo ensino. E nesse sentido, Anna
(1973) buscou criar uma pedagogia psicanalítica, capaz de compreender o sujeito na sua
individualidade e assim obter resultados no contexto no qual ele está inserido, e não o
contrário.
Termino estes rabiscos certa de que o entusiasmo de Anna Freud continua a
contagiar o trabalho, não só dos psicanalistas, mas também dos educadores e de todos
aqueles que acreditam que a infância merece um olhar e uma escuta amparadora, para
que possam brincar e assim fruir da sua liberdade de criação.
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12. ANNA E MARILYN
Stela Marys Vieira dos Santos
Resumo
O presente artigo apresenta o breve atendimento de Marilyn Monroe com a psicanalista
Anna Freud em Londres.
Palavras-chave: Psicoterapia, Anna Freud, Marilyn Monroe
Abstract
This paper aims to present the brief treatment that Marilyn Monroe had with psychoanalyst
Anna Freud in London.
Keywords: Psychotherapy, Anna Freud, Marilyn Monroe

É difícil imaginar um encontro mais insólito que este. Uma nasceu em Viena, a
outra em Los Angeles. Uma ícone da psicanálise, a outra, do cinema hollywoodiano. Foi em
agosto de 1956 que Anna Freud e Marilyn Monroe se encontram em Londres.
Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Baker) era filha de pai desconhecido e de
mãe esquizofrênica. Foi entregue ao orfanato e mais tarde à inúmeras casas de famílias
adotivas. Sofreu sucessivos abandonos, além de abuso sexual na infância. Para se ter
idéia da falta de referencial, em trinta e cinco anos ela morou em cinqüenta e sete casas.
Buscou análise para vencer as perturbações, inibições e angústias que a
paralisavam nos sets de filmagem: “Do que tenho medo? De não poder representar? Medo
do meu medo de representar? Sei que posso representar, mas tenho medo. Sei que não
deveria ficar assustada. Mas se não ficar assustada seria não ser absolutamente nada...”
Tratava-se de uma mulher ameaçada de autodestruição pelo abuso de drogas e
medicamentos. Dominada por acessos de ansiedade, revelando uma personalidade frágil,
ela sofreu duas internações psiquiátricas.
Media seu amor-próprio pelo numero de homens que atraía. E ainda que este
número fosse imenso, ela dizia: “Sempre a mesma história. À noite, o homem dorme com
Marilyn Monroe e, de manhã desperta comigo”.
Fez análise com Margaret Hohenberg, Marianne Kris, Anna Freud e nos últimos
Rabisco R. Psican
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anos de vida com aquele que foi o último homem a tê-la visto em vida e o primeiro a tê-la
visto morta, o psicanalista Ralph Greenson.
Quanto ao tratamento com Anna Freud, os registros permanecem até hoje no
fichário da Clínica Anna Freud em Londres. O “caso Marilyn” é descrito da seguinte forma:
“Paciente adulta. Instabilidade emocional, impulsividade exagerada, necessidade
constante de aprovação externa, não suporta a solidão, tendência à depressão em caso de
rejeição, paranóica com traços de esquizofrenia.”
O tratamento foi preparado com muita discrição e rapidez. Anna temia a
publicidade mas, depois de alguma hesitação, acabou aceitando atendê-la.
Durante uma semana, Marilyn não compareceu à filmagem. Ninguém sabia o que
ela estava fazendo. Todos os dias, seu Rolls Royce preto parava na Maresfield Gardens, 20
e ela desaparecia no consultório de Anna.
Paula Fichtl, a governanta da família Freud há 27 anos era quem recebia os
pacientes, e conta: “Ninguém dava nada por ela. Uma moça bonita, sem dúvida, mas não
muito cuidada. Mrs. Monroe era muito simples, sem a menor pretensão, um pouco
medrosa, mas quando sorria, até que agradava.”
Um dia Anna leva a paciente ao jardim de infância da Clínica. Marilyn se anima,
relaxa, ri e brinca com as crianças. Muito impressionada com o trabalho de Anna, ela lhe
conta que leu a interpretação dos sonhos aos 21 anos. A descrição dos “sonhos de nudez”
a cativam. A nudez compulsiva, a necessidade de se despir em público é um sintoma que
tinha sido longamente exposto à primeira terapeuta.
O tratamento acelerado tem, segundo a analista, amplo sucesso. Pois ao final de
uma semana, a atriz retoma as filmagens e a conclui.
E após o curto atendimento Anna e Marilyn despediram-se amistosamente,
conforme o relato de quem observou a cena: Paula, a governanta dos Freud.
Tão amigavelmente que, alguns meses depois, um cheque de valor considerável
chegou a Maresfield Gardens, assinado por Marilyn.
Mas são muitos os personagens enredados nessa trama cinematográfica...
Foi graças a Joseph Kennedy (pai do presidente John Kennedy), então
embaixador em Londres, que Marianne Kris pôde emigrar para os Estados Unidos em
1940. Marianne Kris foi analista de Jaqueline Kennedy, esposa de JFK, depois de ter sido a
analista de sua amante, Marilyn Monroe.
Marianne Kris foi analisada por Freud e pela sua filha Anna. E foi Anna quem a
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indicou para Marilyn. Marianne era filha do pediatra dos filhos de Freud, e era para Anna
um pouco mais que uma colega exilada na América. Eram amigas de infância e
companheiras de estrada durante os anos vienenses. Foi na casa de Anna Fred em
Londres, mais precisamente no quarto da mãe de Anna que, em 1980, morre Marianne
Kris.
Freud foi analista de Otto Fenichel e de Wilhem Stekel, e ambos foram analistas
de Ralph Greenson. Anna Freud foi amiga e supervisora de Ralph Greenson, que por sua
vez, era analista de Marilyn Monroe. Quando Anna foi a Los Angeles ficou na casa de
Greenson. Quando Greenson viajava para Londres ficava na casa de Anna. Otto Fenichel
foi analista de Rudolf Lowenstein, que foi analista de Arthur Miller, marido de Marilyn.
Hanna Fenichel, viúva de Otto Fenichel, era vizinha de Ralph Greenson e de Marilyn
Monroe. Ralph Greenson, além de vizinho e analista de Marilyn, era também analista de
Frank Sinatra, amante de Marilyn. Greenson também era cunhado de Milton Rudin,
advogado de Marilyn e de Frank Sinatra.
E anos mais tarde a vida de Anna e Marilyn vão cruzar novamente. John Huston,
apoiado por vários produtores, propôs o projeto de um filme sobre Freud. Quando tomou
conhecimento do projeto, Anna Freud detestou a proposta. Havia um aspecto que a
incomodava muito: a presença de Marilyn no elenco. Seu pai como herói de cinema,
ouvindo Marilyn Monroe estendida num divã, tudo isso conforme um roteiro de Sartre, era
demais para ela...
O papel da paciente Cecily foi dado a Susana York. O filme “Freud: Além da Alma”
foi lançado em 1962 e foi um fracasso comercial que aliás, Huston atribuiu ao fato de
Marilyn não encarnar a figura da paciente atormentada pelos conflitos sexuais.
Em seu último testamento, Marilyn havia feito uma doação significativa à sua exanalista de Nova York, Marianne Kris, “para que possa continuar o trabalho em instituições
ou grupos psiquiátricos de sua escolha”. Marianne escolheu a Hampstead Clinic de
Londres. Decisão que Elizabeth Young-Bruehl, a biógrafa de Anna Freud assim justifica: “A
doação de Marilyn Monroe chega no exato momento em que Anna se engajou num
trabalho que terá grande importância, trabalho centrado no sofrimento de crianças que,
como Marilyn, foram levadas de uma família adotiva para outra.”
Desde a morte de Marilyn Monroe seus direitos e royalties tem como legado
principal o Centro Anna Freud de Londres. Por ironia, todas as vezes que aparece na tela a
mulher que não queriam ver representando uma paciente de Freud, através dos direitos de
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difusão da sua imagem, enriquece a instituição que leva hoje o nome de Anna Freud.
Anualmente, os contratos de difusão de seus filmes e canções arrecadam cerca de 1,5
milhão de dólares, mais do que Marilyn ganhou em toda a sua vida. Centenas de marcas
adquiriram o direito de usar a sua imagem para publicidade e venda de objetos.
Mesmo depois de mortas, as vidas destas duas mulheres continuou se cruzando.
Sem dúvida um encontro que sobreviveu à morte de ambas...
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13. PREZADA SRTA. ANNA FREUD
Cleon Cerezer
Luiza Moura
Resumo
Winnicott endereçou pelo menos cinco cartas a Anna Freud entre 1948 e 1969. Com
sinceridade, Winnicott debate idéias e posições com a filha de S. Freud durante o tempo
que foram contemporâneos na Sociedade Psicanalítica Britânica.
Abstract
Winnicott addressed at least five letters to Anna Freud between 1948 and 1969. With
sincerity, Winnicott debate ideas and positions with the daughter of S. Freud during the time
they were contemporaries in the British Psychoanalytic Society.

Ainda que não se saiba muito sobre a proximidade entre D. W. Winnicott e a
família Freud, sabe-se que, além dos encontros entre Donald e Anna na Sociedade
Britânica, algumas cartas foram trocadas por eles, no período entre 1948 e 1969.
Um possível encontro entre Donald Winnicott e Sigmund Freud é bastante
improvável, Freud estava muito doente no período em que morou em Londres, não
compareceu às reuniões da Sociedade Britânica, Anna era sua sucessora e representante.
De julho de 1938 a setembro de 1939, pouco mais de um ano antes da morte de Freud, a
residência em Maresfield Gardens recebeu alguns visitantes, a maioria registrada no Diário
de Freud, onde o nome de Winnicott não consta.
A proximidade de Winnicott com a própria Anna só fica mais evidente em 1948,
quando ele envia a primeira carta. Em 1949, Anna escreve para Winnicott dizendo que ele é
o único membro da Sociedade que ia a sua casa, em Maresfield Gardens, para saber se
estavam bem. Este registro se dá uma década após a morte de Freud, ou seja, não
contribui para a idéia de que Winnicott tenha freqüentado a casa entre 1938 e 1939.
Em 24 de junho de 1969, numa carta a William Sargant, Winnicott escreve:
“...conheço a psicanálise apenas como uma ciência em luta, e , sem dúvida, como nunca
conheci Freud, nunca cheguei a depositar nele uma fé equivalente àquela que o Sr.
menciona. Tive minhas lealdades iniciais a Freud, Melanie Klein e outros, mas, por fim, a
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lealdade acaba se voltando para nós mesmos” (1990a, p. 168)
Esta independência e originalidade de Winnicott já aparecem nas primeiras
correspondências que integram o livro “O gesto espontâneo”, que reúne um total de 126
cartas. Entre estas, cinco são dirigidas para Anna Freud. O tom das cartas dirigidas a Anna,
segue o mesmo estilo das escritas para demais colegas, elas têm um tom reflexivo e
questionador, na sua maioria, dando continuidade à apresentação de um trabalho ou
debate acontecido na reunião da Sociedade Britânica. As cartas são amigáveis e,
especialmente com Anna Freud e Melanie Klein, bastante respeitosas, mas sempre sem se
furtar de uma grande sinceridade.
Ao conhecer as cartas escritas por Winnicott, o leitor pode ficar com a sensação
de estar “espiando pelo buraco da fechadura”, pois ficamos sem compreender totalmente a
cena em que a correspondência se desenrola e, ao mesmo tempo, sentimo-nos um tanto
intrusos.
Na primeira carta escrita para Anna Freud, em seis de julho de 1948, Winnicott se
centra no tema da agressividade. Ele refere inclusive que: “Em minha opinião, o
desenvolvimento natural da psicanálise, recaiu sobre os psicanalistas deste país a tarefa
de colocar os impulsos e as idéias agressivas em seu lugar adequado na teoria e na
prática” ( Winnicott, 1990a, p. 10).
Seguindo esta correspondência aparece uma preocupação de Winnicott com um
possível caráter pedagógico que a psicanálise de crianças possa vir a ter, ele segue:”... o
remédio não é a educação das crianças em termos de manejar ou controlar a
agressividade, mas oferecer ao maior numero possível de bebês e crianças condições (de
ambiente emocional) tão estáveis e confiáveis que eles possam, cada um deles, vir a
conhecer e a tolerar como parte de si mesmos o conjunto total de sua agressividade...”
(Winnicott, 1990a, p. 10).
Ao propor uma conversa sobre origem e manejo da agressividade, Winnicott
revela estar ocupado com questões bastante fundamentais da psicanálise, tais como teoria
dos instintos e a necessidade de uma adaptação da técnica para dar conta de
manifestações agressivas destituídas de intencionalidade (motilidade) e de uma
observação de um sentido de esperança no ato agressivo.
Em 18 de março de 1954, Winnicott envia outra carta para Anna Freud, muito
breve. Nesta comunicação, ele agradece a ela por ter lhe remetido alguma
correspondência, provavelmente, explicando sua ausência na reunião da Sociedade
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Britânica, na noite de 17 de março, ocasião em que Winnicott apresentara um trabalho.
Provavelmente a conferência tenha sido “Aspectos clínicos e metapsicológicos da
regressão dentro do setting psicanalítico” (Winnicott, 1993).
Winnicott escreve a Anna Freud sobre sua vontade de aproximar suas idéias às de
Kris e Hartmann, por sentir que tentam “expressar as mesmas coisas”, mas que ele,
Winnicott, tem “um modo irritante de dizê-las” em sua própria linguagem. Logo depois
desta observação, ele aparentemente lamenta: “... em vez de eu aprender a usar os termos
de metapsicologia psicanalítica”. E, em seguida, refere: “Estou tentando descobrir por que
é que tenho uma suspeita tão profunda com esses termos” (Winnicott, 1990, p. 51). É
interessante assinalar que seu artigo “Aspectos clínicos e metapsicológicos da regressão
dentro do setting psicanalítico” não enfoca os aspectos metapsicológicos nem se ocupa de
tentar uma aproximação com esta linguagem. Ao mesmo tempo é que é um texto objetivo e
pontual acerca da necessidade de uma amplificação de uma teoria da técnica.
A conhecida carta de advertência para Anna Freud e Melanie Klein, em relação
aos perigos da manutenção dos grupos cindidos e enrijecidos dentro da Sociedade, foi
escrita em três de junho de 1954. Nesta correspondência, Winnicott refere: “Ao escrever
esta carta preocupo-me com o futuro e com o fato de que qualquer um de nós pode morrer.
Considero como de importância absolutamente vital para o futuro da Sociedade que as
senhoras dissolvam os grupos naquilo que eles têm de oficial. Ninguém pode dissolvê-los a
não ser as senhoras, e isto apenas enquanto estiverem vivas (...) Não tenho motivo algum
para achar que viverei mais tempo que qualquer uma das senhoras, mas ter que lidar com
os agrupamentos rígidos é uma perspectiva que me deixa consternado” (Winnicott, 1990a,
p. 64)
Na carta de 18 de novembro de 1955, Winnicott inicia dizendo que tenta escrever
uma contribuição a partir das contribuições de Anna Freud, “Psicanálise e educação” e
“Estudo psicanalítico de uma criança”. Ele segue comentando que as comunicações dele
auxiliam na compreensão do estado emocional da mãe nos primórdios da vida do bebê.
Refere certa preocupação quanto ao uso de termos biológicos para falar destes estágios,
“e a palavra simbiose foi usada...” (Winnicott, 1990, p. 82).
Em seu texto escrito em 1958, “Preocupação materna primária” (Winnicott, 1993),
Winnicott vai se ocupar especificamente deste tema que já o rondava nesta carta de 1955,
fazendo inclusive uma crítica aberta sobre a proposta de Margareth Mahler de se utilizar o
termo “simbiose” e o uso pelo grupo de Anna Freud em usar “equilíbrio homeostático” para
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designarem os primeiros contatos da mãe com seu bebê.
Nesta mesma carta, ele volta ao tema da agressividade, fazendo uma correlação
entre “a dificuldade da Sociedade está tendo em descobrir as raízes iniciais da agressão”
(Winnicott, 1990a, p. 82) e esta dificuldade em pensar o que se passa entre a mãe e seu
bebê.
Ele segue alertando que a dificuldade em relação ao tema da agressividade está
se refletindo numa: “insistência temporária (espero) da Sra. Klein no que ela chama de
inveja inata, algo que envolve a idéia de um fator genético variável” (Winnicott, 1990a. p.
82).
Em 1962, Winnicott escreve: “Enfoque pessoal da contribuição kleiniana”
(Winnicott, 1990), onde irá tratar da relevância que Melanie Klein teve em sua formação
como analista. Mas, por outro lado, não deixa de assinalar o que ele vê como uma
incapacidade de Klein, “por temperamento”, em reconhecer a importância do fator
ambiental. Ligada a esta observação, Winnicott também percebe em Melanie uma
dificuldade em compreender que existe um período em que “não é possível descrever um
lactente sem descrever a mãe de quem o lactente ainda não se tornou capaz de se separar”
(Winnicott, 1990b, p. 161). Ainda, no artigo de 1962, ele retoma outro ponto também já
tratado na carta de 1955, e que, conforme ele comunica à Anna Freud está relacionado,
tanto com as dificuldades acerca das origens da agressão, como com as dificuldades da
Sociedade pensar os primeiros contatos da mãe com seu bebê, assim ele refere: “Seguemse algumas contribuições duvidosas (de Melanie Klein): Manutenção do uso da teoria do
instinto de vida e instinto de morte e tentativa de considerar a destrutividade do lactente em
termos de hereditariedade e inveja.” (Winnicott, 1990b, p. 162)
Quanto à controvérsia entre Klein e Anna Freud, ele se mostra mais otimista do
que na carta de três de junho 1954, a terceira enviada a Anna Freud, e comenta no artigo de
1962: “isto não tem importância para mim, nem terá para vocês, porque é uma questão
local, e um forte vento a arrastará”. (Winnicott, 1990b, p. 162)
A última carta é datada vinte de janeiro de 1969, dois anos antes da morte de
Winnicott. Ele escreve agradecendo pela carta de Anna Freud por motivo da doença dele.
Ele fora aos Estados Unidos, apresentar seu trabalho “O uso do objeto”, na Sociedade
Nova-Iorquina de Psicanálise, lá contraíra febre asiática, desenvolvera um edema
pulmonar e estivera próximo da morte. Winnicott comenta ter conseguido um benefício
com a apresentação deste texto, que o levou a reescrevê-lo numa linguagem diferente,
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porém lamenta que “três pessoas ocuparam todo o tempo, de modo que não pode haver
nenhuma reação da grande platéia, que se reuniu por um motivo não especificado”
(Winnicott, 1990a, p. 161).
É interessante como a questão da linguagem, as possibilidades e dificuldades de
comunicação e a pessoalidade na escolha da linguagem são temas recorrentes nestas
cartas à Anna Freud. Como se Winnicott se equilibrasse constantemente entre o perigo de
romper com seus interlocutores e o risco de romper com sua espontaneidade, entre ser
vinculado e ser independente. Intimamente ligada à questão da linguagem e à
preocupação de Winnicott em relação aos agrupamentos rígidos dentro da Sociedade,
surge o tema da importância da tolerância do que não se sabe. Sobre isto ele escreve, na
carta de 1948 a Anna Freud: “ainda existe uma grande quantidade de coisas que não se
sabe” (Winnicott, 1990a, p. 10) e, na carta de 1954, reflete sobre suas suspeitas em relação
aos termos metapsicológicos: “Será que é por que eles podem fornecer uma aparência de
compreensão onde tal compreensão não existe?” (Winnicott, 1990a, p. 51). Aqui vemos
outro desafio incômodo, porém essencial para a vivacidade do pensamento de Winnicott,
suportar não dizer o que não pode ser dito, ou seja, aceitar a precariedade da linguagem
para comunicar estágios iniciais do desenvolvimento.
Apesar dos limites da linguagem e do espaço limitado do papel timbrado, estas
cinco breves correspondências de Donald Winnicott para Anna Freud se apresentam
como pequenas e importantes revelações. Possibilitando-nos entrever os conflitos, as
inquietações e as aproximações entre uma geração de pensadores que tinham como
legado manter a tradição e, ao mesmo tempo, lutar pela originalidade da psicanálise.
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A RESILIÊNCIA E A POSSIBILIDADE CRIATIVA:
*
INTERLOCUÇÕES ENTRE WINNICOTT E CYRULNIK
Bibiana Godoi Malgarim**
Resumo
A resiliência é definida sinteticamente como a capacidade do sujeito de superar, ou
resignificar, uma situação de vulnerabilidade ou trauma. Para autores como Cyrulnik, a
resiliência e o trauma possuem uma estreita interlocução entre si quando estudados e os
sujeitos traumatizados em virtude de um ambiente pouco acolhedor utilizam suas
experiências na busca por recriar um futuro possível para suas vidas. Nesse sentido,
ambiental e criativo, a teoria winnicottiana aponta conceitos importantes, os quais
oferecem lastro para se pensar no universo de possibilidades que a resiliência e seu
componente criativo podem gerar. Para Cyrulnik uma possibilidade criativa e resiliente é a
possibilidade dos sujeitos traumatizados narrar suas histórias, atribuindo-lhes novos
significados, novos espaços em suas vidas.
Palavras - chave: Resiliência, Criatividade, Winnicott e Cyrulnik.
Abstract
Resilience is defined briefly as the subject's ability to overcome, or reframe a situation of
vulnerability or trauma. For authors like Cyrulnik, resilience and trauma have a close
dialogue with each other when the subjects studied and traumatized due to an unwelcoming
environment using their experiences in the search for a possible future to rebuild their lives.
In this sense, environmental and creative, Winnicott's theory points to important concepts,
which provide ballast for pondering the universe of possibilities that resilience and its
creative component can generate. For a chance Cyrulnik creative and resilient is the
possibility of traumatized individuals narrate their stories, giving them new meanings, new
spaces in their lives.
INTRODUÇÃO
A resiliência é um conceito relativamente novo no plano da psicologia. É um termo
*Artigo apresentado no formato de leitura no VI Encontro do Pensamento de Winnicott em 2011, Curitiba, PR.
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criado originalmente pelas ciências exatas, as quais definem essa característica como uma
possibilidade de deformação de um material sem que esse perda suas propriedades, ou
seja, deforme-se definitivamente. Dentro do campo da psicologia Assis, Pesce e Avanci
(2006) definem a resiliência como
um processo dinâmico que envolve a interação entre processos sociais e
intrapsíquicos de risco e proteção. [...] A resiliência está ancorada em grandes pólos: o
da adversidade, representado pelos eventos desfavoráveis, e o da proteção, voltado
para a compreensão de fatores internos e externos aos indivíduos, mas que o levam
necessariamente a uma reconstrução singular diante do sofrimento causado por uma
adversidade. (p.19).
Junqueira e Deslandes (2003) acreditam que resiliência pode ser definida como a
capacidade de “sair-se bem frente a fatores potencialmente estressores” (p.227-235). Já
para Cyrulnik (1999, citado por Junqueira & Deslandes, 2003), a resiliência seria a
capacidade de adaptação do sujeito a diferentes meios e a possibilidade de superação de
problemas distintos, constituindo-se sujeito na adversidade. Para esse último autor, é
dinâmica e sistêmica a interação entre a pessoa a qual está constantemente em
desenvolvimento e articulada com seu meio e com as pessoas que o circundam.
Existem outras conceituações, aliás, diversas conceituações podem ser
encontradas sobre resiliência. Muito dessa diversidade se deve ao fato de ainda ser um
conceito relativamente novo na área psi, o qual ainda não foi amplamente estudado e ainda
conserva em si muitas questões a serem elucidadas (Junqueira & Deslandes, 2003).
O que parece indicar certo consenso entre os estudiosos é o fato da resiliência
abrir espaço para ações protetoras e um rompimento com ciclos de violência ou
pensamentos deterministas – abundantes na literatura. Dessa forma, esse conceito pode
ser tomado como uma possibilidade de superação em um sentido dialético, isto é,
representa um novo olhar, uma nova leitura ou ainda, uma nova significação da situação, a
qual não é excluída ou reprimida da história do sujeito, ao contrário, torna-se uma parte
dessa estrutura – uma parte que “funciona” dentro dessa narrativa.
Ainda, para autores como Junqueira e Deslandes (2003), existem alguns
domínios para aquisição/desenvolvimento da resiliência, tais como: estressores que
ativariam a resiliência; contexto ambiental; ambiente e criança no qual é possível
interpretar e superar as dificuldades; características individuais internas (características
emocionais, cognitivas, comportamentais, etc.); escolha de ações que o ajudem a se
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recuperar; e, a resiliência como resultado dessas interlocuções.
Para continuar falando sobre a resiliência, torna-se imprescindível retomar alguns
conceitos como o de trauma e criatividade. O trauma, segundo a teoria psicanalítica
clássica é visto do ponto de vista econômico como um excesso de excitação para a qual o
aparelho psíquico não se encontra preparado. Já para a teoria winnicottiana o trauma pode
ser entendido como uma interrupção do sentimento de continuidade do ser, ou seja, em
algum momento, em virtude de alguma questão do ambiente o sujeito vê interrompido o
sentimento de continuidade de si-mesmo.
Quanto ao conceito de criatividade, parece que quando se busca delimitar um,
acaba-se por cercear justamente algo que diz respeito ao espontâneo, ao não mensurável,
ao não passível de ser enquadrado em um conceito. Ainda assim, Winnicott (1945/2000)
discute alguns pontos sobre como a capacidade criativa se desenvolve e se presta como
ferramenta importante para o desenvolvimento emocional infantil.
Para Winnicott (1975) a criatividade definida por ele está vinculada ao estar-vivo,
está calcada na naturalidade de realizar algo – uma sujeira, que seja, segundo o autor – ou
seja, na intenção de criar para que, assim, o “impulso criativo tome forma e o mundo seja
testemunho dele” (p.100). Esse potencial está aliado a diversos outros conceitos da teoria
winnicottiana, sendo que um deles certamente é de Objeto e Fenômeno Transicionais,
visto que esses guardam em si uma questão importante: a distinção do eu e do não-eu.
Para o autor, os conceitos de Objeto Trancisional e Fenômeno Transicional
configuram-se como uma área intermediária de experiência, na qual o bebê pode explorar
os objetos na busca pela constituição de si, além de salientar o valor que a ilusão,
responsável por adubar esse terreno que é a criatividade. Segundo as palavras do autor
A região intermediária à qual estou me referindo é aquela que é liberada para o bebê
entre a criatividade primária e a percepção objetiva baseada no teste da realidade. Os
fenômenos transicionais representam os primeiros estágios do uso da ilusão, sem a
qual não há para o ser humano sentido algum na idéia de um relacionamento com um
objeto percebido pelo outros como externo a ele. (Winnicott, 1951/2000, p. 327).
Posto o que se entende por resiliência, trauma e criatividade e os enlaces que
esses conceitos guardam entre si na prática, Cyrulnik (2005) acredita que é através da
possibilidade da narrativa que as crianças podem retomar uma vida interrompida por um
evento traumático. Dessa forma, coloca que a criatividade “seria uma passarela de
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resiliência entre o devaneio que apazigua e um imaginário a ser construído.” (p.104) Sendo
assim, evoca grandes escritores que através de seus textos trazem, de alguma forma, suas
próprias histórias transformando tanto suas vidas quanto a literatura.
Cyrulnik (2005) afirma que entre 40 a 50% dos escritores sofreram graves
traumas na sua infância e, assim, através da escrita essas pessoas costuram seus
caminhos e abriram espaço para o indizível que os habitava. Exemplos dessa trajetória
podem ser visto na própria introdução do livro de Cyrulnik (O Murmúrio dos Fantasmas,
2005) quando descreve a trajetória de Hans Christian Andersen, autor do clássico infantil
“O Patinho Feio”.
Outra autora célebre já citada como exemplo de resiliência é Clarice Lispector.
Para Assis, Pesce e Avanci (2006), Clarice também utilizou a literatura para poder vir a ser,
ou, retomar possibilidades de continuidade psíquica. Para as autoras, a vida dessa
escritora é uma possibilidade vasta de se pensar sobre a capacidade de superação do ser
humano diante de adversidades, dessa maneira, acreditam que “o acúmulo de
experiências de superação possibilita transformações do contexto relacional e social.
(p.13).
Finalmente, ousadamente arrisca-se dizer que outro grande exemplo, o qual vai
se emaranhar na escrita, mas não na literatura propriamente, é Donald Winnicott. Esse
grande autor e estudioso – o qual abriu um espaço antes não pensado na psicanálise
clássica, contribuiu enormemente para a compreensão da infância e das minúcias do seu
desenrolar através de um riquíssimo material sobre o amadurecimento, ambiente,
criatividade, dentre tantos conceitos fundamentais na prática clínica de hoje – também
contou com suas feridas. Na biografia de Winnicott constata-se que na mesma medida em
que fora cuidado na infância por “várias” mães, havia um pai ausente (ou excessivamente
ocupado) e uma mãe deprimida, da qual, aparentemente, em algum momento entendeu
que devia cuidar (Kahr, 1998).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma jovem pacientinha, cujo nome fictício que lhe foi dado era Lauren (12 anos)8,
teve sua vida perpassada pela experiência do abuso sexual, uma situação dolorosa e difícil
de ser encaixada na história de vida de muitas pessoas – se não, da maioria. Lauren não
8
Malgarim, B.G., Benetti, S.P.C. (2011). O Abuso Sexual: Estudos de casos em cenas incestuosas. Estudos
de Psicologia, vol.28, n 4 (no prelo).
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sabia ao certo sua origem, não sabia de onde vinha exatamente, o que lhe era certo, era
que sua vida fora marcada por uma história que remetia ao sofrimento e que sua mãe
também o fora; aliás, sua história e sua origem eram confusas justamente por isso: Lauren
podia ser filha do próprio avô materno, visto que o mesmo também havia abusado da mãe
da menina.
Nos atendimentos, naqueles momentos iniciais, era impossível para ela narrar
sua história, dessa forma tomou emprestado a estória do Patinho Feio. Esse, o patinho, de
origem duvidosa, passa por dúvidas cruéis sobre sua origem, questiona sua diferença e lhe
dói ser visto como alguém que não pertence aquele lugar; o patinho busca, então, na sua
jornada de vida um lugar para pertencer e com isso, suas origens. Lauren também
percorreu esse caminho: sua mãe a resgatou e conseguiu sua guarda (Lauren desde muito
pequena, vivia com os avós maternos quando a mãe fugira de casa), trazendo-a para viver
com a irmã mais nova, a qual a mãe cuidou toda vida. A mãe, embora muito atrapalhada
com as suas próprias questões, era tudo que Lauren buscava naqueles momentos
(MALGARIM, no prelo).
Algumas vezes é impossível de narrar sua própria história. Felizes dos que o
conseguem, como Clarice Lispector e Christian, por exemplo. Lauren não podia naquele
momento. Entretanto, a menina buscou um recurso, tomou emprestado uma outra história.
Criar uma história diante de um contexto de dor é sempre um desafio, ainda mais para um
ego que pode estar cindindo ou profundamente fragilizado; entende-se que as
características de sujeitos resilientes poderão agir justamente nesse ponto, como a cola
capaz de agregar, se não todos, alguns pedaços e atribuir-lhes novos significados, pois
segundo Cyrulnik
A competência para narrar a si mesmo é necessária para compor uma imagem da
própria personalidade. [...] Mas lembrar-se o tempo todo de um epsódio doloroso,
fazer imagens tristes voltarem, tornar a diálogos conflituosos e imaginar outros
provoca uma desconcertante emoção de bem-aventurado pesar. É provavelmente
essa singularidade que permite compreender a função da narrativa interior: tornar a
assumir a emoção provocada pelo passado e remanejá-la para torná-la uma
representação de si intimamente aceitável.” (Cyrulnik, 2005, p.97)
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PRÉ-ENCONTRO WINNICOTT EM PORTO ALEGRE COM SAUL PEÑA
Vera Marieta Fischer 9
Preparatório para o VII Encontro sobre o Pensamento de Winnicott, dia 23 a 26 de
agosto de 2012 em Fortaleza.
Saul Peña, psicanalista peruano supervisionado por Winnicott foi o convidado
especial para o pré-encontro em Porto Alegre, em 19 de maio de 2012, para nos falar sobre
a experiência clínica da transicionalidade. Foi um fim de semana muito proveitoso. Primeiro
uma palestra realizada na Comunidade Terapêutica Winnicott que na ocasião completava
29 anos. Lá ele nos faz agradavelmente compartilhar de sua aventura, como um jovem
Peruano em Londres nos anos sessenta, (1968).
Passa seis anos em Londres em uma atmosfera de intenso trabalho
compartilhado. Comenta como sua primeira busca de supervisão com Winnicott não foi
bem sucedida, pois não tinha um caso de criança ou de adolescente, assim que inicia com
Gillepsi e Rycroft, sua supervisão de casos de adultos. Buscou contato com o Grupo
Independente, que ele recusa chamá-lo de Middle Group. Independente combina melhor
também com ele próprio e com o grupo que não se sente obrigatoriamente filiado a escolas.
Paula Heimann foi sua analista; “ela me escolheu”, comenta. A referência carinhosa que faz
é de que “Paulita” lhe acolheu. Explica que Paula Heimann é de origem judaica, pais
russos, nascida e criada na Alemanha. Tinha como amiga Margareth Little; conviveu com
Anna Freud e Marion Milner. Sua expressão ao falar delas fica como a de alguém que ainda
vive o sabor daquela experiência tão calorosa. Conheceu também Bion e o descreve como
alguém com aspecto de formalidade, (de um pároco de aldeia). Quando retornou ao Peru,
fundou a Sociedade de Psicanálise Peruana, onde continua um membro muito ativo.
Saul mostra ao grupo, uma foto onde ele, jovem lá está ao lado de Winnicott.
Aguardávamos ansiosos para ouvir sobre Winnicott, e foi muito agradável ouvi-lo
contar de como eram as supervisões dos casos, de criança e adolescente, (dois casos).
Winnicott não era crítico com os alunos, mas era pontual nas suas observações, assim que
quando algo fugia a técnica, não era adequado, ele dizia: “you stopped the play”.
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Vera Marieta Fischer

Também conheceu e supervisionou com Masud Khan, com quem teve
experiências muito características da sua personalidade. Saul, ao lhe pedir supervisão,
Khan diz que ele já paga muitas atividades de ensino, que ele como era sabido, era
milionário, assim que não ia cobrar nada. No entanto você fica enquanto me ensina alguma
coisa, quando parar de me ensinar suspendo a supervisão.
O consultório de Khan era em frente ao Harrods, lugar exclusivo e aristocrático, e
havia um anão como atendente, que providenciava conforme o gosto dos alunos, chá ou
whisky para tomar. Ele ganhava chá com biscoitos. Manteve uma longa amizade com
Khan, até próximo de sua morte com câncer de laringe. Nesta ocasião falam por telefone.
Seguiu-se neste dia uma apresentação de material clínico onde todos
participaram e onde Saul pode nos mostrar com sua experiência, sua herança de
Independência. Considerando cada opinião, valorizando o que ia sendo construído pela
assistência participativa, construindo um clima de aprendizado leve e agradável.
No domingo, após um agradável café da manhã, Outeiral grava uma entrevista,
onde participaram, com Saul Peña: José Outeiral (Porto Alegre), Ana Leão (Curitiba),
Emília Aparecida Afrange (São Paulo), Ivonise Fernandes da Motta de (São Paulo), Vera
Fischer (Curitiba), e José Ricardo Pinto de Abreu (Porto Alegre).
Saul nos conta da sua vida, dos pais, mãe judia russa, o pai Kechua, e a afinidade
intensa surgida entre eles que nem sequer falavam a mesma língua. Mãe idiche e russo, o
pai espanhol e kechua. Saul expressa a fantasia, nunca objetivada, de que o pai e a mãe o
quiseram muito e que provavelmente o conceberam no jardim florido da casa. Paulita sua
analista, o recebeu amorosamente, embora às vezes dissesse ser ele “inanalisável”. Na
entrevista que ele comenta como a pessoa na sua identidade faz ressurgir as suas origens.
Isto vem à tona no trabalho e nas suas escolhas. Na sua experiência de viver fora de seu
país, incluía três compromissos importantes, aprendizado que fez com seus supervisores e
colegas: o da experiência profissional, cultural e humana.
Continua nos colocando a par de sua imensa atividade científica profissional, o
que também nos fez rapidamente estender a ele o convite para participar do encontro em
Fortaleza que ele lamenta declinar. Neste dia, 23 de agosto completará 80 anos e a família
pede sua presença.
Pudemos perceber como Saul é uma pessoa espontânea, capaz de dizer ao
paciente o que ele pensa do que vai acontecendo na relação, tornando seu contato muito
vivo, como aquele que tivemos a oportunidade de sentir na sua companhia.
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Saul Peña e Winnicott (sentados)
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(verso da foto)
Para Rabisco com meu carinho e gratidão
de seu amigo de sempre por sempre
Saul Peña
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