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Resumo: A partir das abordagens filosófica e psicanalítica,

apresenta definições e discute as emoções na organização. Revisa

alguns fundamentos psicanalíticos relacionados com o

inconsciente, sexualidade, complexo de Édipo e também alguns

elementos da técnica psicanalítica. A partir de uma ilustração

extraída da vida real de uma organização, aplica os fundamentos e

técnicas psicanalíticas para estudar as emoções na organização,

destacando os fenômenos da transferência e contratransferência.

Através desta ilustração, apresenta e discute as emoções em uma

situação organizacional específica.

Palavras-chaves: Organização - Emoções - Afeto - Fundamentos

psicanalíticos - Técnica psicanalítica - Processos psíquicos

inconscientes - Transferência - Contratransferência.
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Introdução

As emoções constituem-se em elementos importantes para a

compreensão do comportamento humano. Definidas como

qualidade das representações psíquicas, as emoções estão

relacionadas ao inconsciente. Suas manifestações podem possuir

origens primitivas na história do indivíduo, e estão localizadas

muitas vezes na infância e vinculadas à forma de se relacionar

com o mundo. Os seus significados raramente podem ser

observados exteriormente e os seus efeitos são determinantes

nos destinos das relações humanas. As emoções são

desconhecidas, muitas vezes, pelas próprias pessoas que as

manifestam. Paradoxalmente, elas são fundamentais para a

existência dos grupos, organizações e a sociedade. Se as

emoções impõem condições à existência das organizações,

condicionam também a sua observação e análise, sendo este o

nosso pressuposto.

Baseados no pressuposto acima descrito, formulamos e

reformulamos, algumas vezes, a problemática do trabalho, até

que alcançamos a sua forma definitiva, e esta nos pareceu

satisfatória: as emoções podem ser consideradas assuntos

relevantes, capazes de ampliar o nosso entendimento sobre a

dinâmica da vida organizacional, considerada uma situação

específica? Quatro questões derivaram naturalmente a partir da

problemática apresentada: o que são emoções? Quais são os

seus principais fundamentos? Como poderemos compreendê-Ias
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adequadamente? As emoções podem contribuir para o

entendimento de uma situação organizacional específica? Ao

longo do trabalho, procuramos responder estas questões

empregando uma abordagem orientada para a compreensão dos

fenômenos abrangidos. Realizamos l,Jm conjunto de escolhas

metodológicas e teóricas, as quais passaremos a descrever.

Considerando, pois, o nosso objeto - as emoções na organização

- como essencialmente de natureza complexa, ambígua e

paradoxal, optamos por desenvolver uma análise ancorada na

interdisciplinaridade. Assumimos a parcialidade do nosso

trabalho, explicadas por dois fatores: o histórico que consiste a

nossa história pessoal, profissional e nosso envolvimento além da

nossa forma particular de ver as organizações, e o teórico que

engloba os limites das opções teóricas feitas ao longo do nosso

trabalho e que, certamente, evidenciam a existência de outras

possibilidades analíticas.

o estudo das emoções na organização consiste no objetivo deste

trabalho. Há, no entanto, um fato que merece ser considerado: a

ênfase atribuída aos estudos da filosofia e da psicanálise em três

dos quatro capítulos do trabalho. A filosofia serviu-nos de base

para compreender a posição das emoções em relação às

questões essenciais, em particular em relação à razão, no

contexto da história universal do pensamento humano. A

psicanálise forneceu-nos os fundamentos e as técnicas para

estudá-Ias, localizando-as como manifestações inconscientes,
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originadas na história das pessoas e manifestadas nas suas

relações. Desde os primórdios do nosso trabalho, estas duas

disciplinas estiveram presentes, constituindo-se como

fundamentos para obter as respostas às questões, que

formulamos sobre as experiências emocionais vividas por

membros da organização.

No início, havíamos definido que faríamos um estudo exploratório

dos aspectos emocionais e psicossociais num processo de

mudança organizacional. Na medida em que avançávamos as

pesquisas, fomos entendendo que a mudança organizacional

estaria inserida em uma situação específica e, se nela nos

concentrássemos, não teríamos no final uma resposta

suficientemente ampla para as questões. Na verdade,

entendemos que se focalizássemos a mudança organizacional

como contexto, poderíamos estar atribuindo às emoções um

caráter instrumental, à disposição da organização e de sua

estratégia. Rejeitamos esta abordagem utilitária das emoções e

focalizamo-nos no estudo das emoções na organização. Três

foram os principais motivos da mudança de enfoque do trabalho.

Em primeiro lugar, a investigação dos enigmas pessoais,

realizada através da psicanálise. Em segundo lugar, a passagem

por situações práticas na vida pessoal e profissional e reflexões

decorrentes, encaradas como oportunidades, para o

desenvolvimento como pessoa. Por fim, as aberturas e as

instigações intelectuais do professor orientador, estímulos para a

busca do conhecimento, pois este compreendeu as
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particularidades do momento de vida do seu orientando, não se

opondo às mudanças na linha de pesquisa.

o foco nas emoções na organização aumentou a importância do

estudo da psicanálise no decorrer do trabalho. Entendemos que a

melhor maneira para compreender as emoções nas organizações

seria através dos fundamentos e técnicas psicanalíticas. Optamos

por estudar a obra de Sigmund Freud (1856-1939), médico

vienense, fundador da psicanálise, e compreender as emoções a

partir da escola de pensamento por ele fundada.

Descobrimos que >estatrajetória exigiria um auto-desenvolvimento

deste pesquisador. A psicanálise constituía-se num campo

completamente novo e estimulante, capaz de trazer uma nova

perspectiva para :ijO estudo das organizações. No entanto, isto

somente se concretizaria como uma outra visão das organizações

caso o auto-desenvolvimento abrangesse também o nível

pessoal. Configurou-se como o ponto de convergência dos

desenvolvimentos; que realizamos, a utilização de uma ilustração

de situação organizacional específica. A sua utilização esteve

envolta de muitas dúvidas, medos e defesas pessoais, que

tiveram que ser, uma a uma lidadas e parcialmente superadas. O

estudo da situação organizacional causou ao mesmo tempo

estímulo e angústia, pois a "outra cena" deveria ser descortinada,

porém, impondo uma batalha contra as resistências pessoais.

xi



o tema é relevante" porque considera o elemento mais importante

das organizações: as pessoas. Nas organizações que

conhecemos a conduta racional é predominante. Porém, na

medida em que se revê certos conceitos fundamentais da teoria

psicanalítica, nota-se dois postulados de trabalho importantes. O

primeiro é o determinismo psicológico que no tocante ao aparelho

psíquico, supõe que nada acontece ao acaso; porque todo o

incidente pode ser explicado de maneira lógica, pois na maior

parte dos acontecimentos estes possuem significados

psicanalíticos. Aquilo que pode parecer irracional a um

observador externo, assume uma outra lógica, na medida em que,

possa ser percebido a partir de um ponto de vista intrapsíquico. O

segundo postulado está estreitamente ligado ao primeiro e trata-

se da motivação inconsciente (pulsão). Supusemos, a partir dos

fundamentos e técnicas psicanalíticas, que existem dentro dos

indivíduos, sob a superfície inconsciente, muitos desejos e

pulsões, que podem ser expressados pelas pessoas através das

emoções e das representações, ou podem ser reprimidos. O fato

de se dar conta de suas existências é extremamente importante

para a compreensão do comportamento humano. A análise dos

mitos, dos contos de fadas, dos sonhos, das metáforas, permite

melhor compreender as emoções. Freud, de fato, disse a respeito

dos sonhos que eles são "o caminho real para o inconsciente. "

No capítulo um, buscamos obter definições sobre as emoções

humanas através de uma revisão dos pensamentos de alguns

autores, que tratam o assunto no âmbito geral e nas
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organizações: Lewis e Haviland, Hochschild, Parret, Morgan,

Motta e Jaques. Pontuamos as idéias sobre as emoções de

filósofos estóicos, da corrente racionalista como Platão, Santo

Agostinho, Plotino, René Descartes, Benedictus Spinoza,

Gottfried Wilhelm Leibniz, da corrente empirista representada por

Aristóteles, São Tomás de Aquino, Thomas Hobbes, Bernardino

Telésio, John Locke, David Hume, a síntese de Immanuel Kant,

as idéias surgidas no período romântico desenvolvidas e

unificadas, em grande parte, por Georg Wilhelm Friedrich Hegel e

a visão de Friedrich Nietzsche, com as quais se debateu Freud.

Baseamo-nos principalmente nas obras de Gaarder, Abbagnano e

Solomon para desenvolver esta revisão bibliográfica. Buscamos

na psicanálise as definições precisas dos termos, pautando-nos

principalmente na obra de Freud e também em obras de Green,

Garcia-Roza, Laplanche e Pontalis.

o capítulo dois está especialmente relacionado com a nossa

segunda hipótese, que trata dos fundamentos psicanalíticos. As

emoções pertencem ao campo do inconsciente. Segundo Freud, a

psicanálise constitui-se num procedimento de investigação de

processos mentais, e estes são quase inacessíveis. Assim sendo,

pressupomos que a psicanálise é o principal arcabouço teórico

para o estudo das emoções na organização. Por conseguinte,

buscamos revisar alguns fundamentos desta ciência, os quais

julgamos essenciais para o estudo: o inconsciente, a sexualidade

e o complexo de Édipo.
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o terceiro capítulo discute as técnicas psicanalíticas.

Pressupomos que as emoções somente podem ser estudadas

através da aplicação das técnicas descobertas e desenvolvidas

por Freud e seus sucessores. Estas técnicas também podem ser

expandidas do tratamento psicanalítico individual, para a

compreensão dos fenômenos psíquicos, que se manifestam nos

grupos e, conseqüentemente, nas organizações. Se a

compreensão das emoções do indivíduo passa pela aplicação da

técnica psicanalítica, podemos então dizer que a compreensão

das relações interpessoais com finalidade não clínica constitui-se

em objeto similarmente válido da técnica psicanalítica. É nossa

compreensão que as emoções são elementos fundamentais para

o estudo das relações humanas e que estas, por sua vez, são

essenciais para o entendimento das organizações. É apresentada

uma revisão sobre os tópicos da técnica psicanalítica

considerados relevantes para o estudo, como aliança terapêutica,

processo psicanalítico, transferência, contratransferência,

atuação, interpretação, compreensão interna e elaboração.

Consideramos a obra de Freud e de outros autores como: Sadler,

Dare e Holder, Etchegoyen, Zimerman, Roudinesco e Plon,

Laplanche e Pontalis, Slavutzky, Racker, Paz, Olivé, Fenichel e

Lagache.

o capítulo quatro descreve e discute uma situação organizacional

específica e estuda algumas emoções, que foram mobilizadas,

nesta situação, destacando os fenômenos da transferência e da

contratransferência. Pressupomos que as emoções somente

XIV



poderiam ser estudadas considerando uma situação prática e

concreta. Se as emoções são os fundamentos das relações

sociais e nelas sempre se encontram presentes, então podemos

dizer que praticamente qualquer situação organizacional, onde

estejam envolvidos mais de uma pessoa, e entre estas pessoas

ocorram uma relação interpessoal, portanto, há emoções

passíveis de serem estudadas. A nossa opção recaiu sobre uma

reunião do grupo de trabalho numa empresa (que denominamos

Empresa Estatal) durante a criação de uma nova empresa (que

denominamos Nova Empresa) para absorver parcialmente as

atividades da Empresa Estatal. A reunião do grupo de trabalho

envolveu seis participantes - Marcelo, Carmo, Flávio, Valter, Júlio

e Marcos, sendo cinco deles funcionários da Empresa Estatal, em

transição para a Nova Empresa e o outro um consultor de

empresas que prestava serviços à Nova Empresa. Os nomes das

pessoas e das empresas são fictícios e os fatos são reais. Da

reunião do grupo de trabalho foram destacados dois fatos que

consideramos relevantes, para que a partir deles, fosse

desenvolvido o estudo das emoções, considerando os

fundamentos e técnicas psicanalíticas.

O anexo I compreende um caso clínico, extraído da vivência de

um psicanalista, que serve de ilustração para os fundamentos e

técnicas psicanalíticas, principalmente para a validação da noção

do inconsciente.
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o anexo 11compreende a denominada "exposição fotográfica".

Esta, como o leitor terá a oportunidade de verificar ao longo do

texto, consiste em uma parte do material produzido na reunião do

grupo de trabalho, situação focalizada para o estudo das emoções

na organização.

Esperamos que o nosso trabalho traga contribuições para o

estudo das organizações, visto que através dele procuramos:

1. apresentar as emoções como um objeto de estudo relevante

para a compreensão das organizações e do comportamento

organizacional e estimular o desenvolvimento de pesquisas

interdisciplinares, sobre os aspectos subjetivos da organização;

2. estimular uma discussão sobre o emprego da abordagem

psicanalítica para ampliar a compreensão organizacional.
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CAPíTULO 1

SOBRE AS EMOÇÕES
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1.1. O que são emoções

o fenômeno da emoção humana recentemente tem chamado a

atenção de teóricos, pesquisadores e público em geral,

configurando-se num assunto que merece aprofundamento, como

campo a ser examinado através da integração de várias ciências

naturais e sociais. De acordo com LEWIS e HAVILAND (1993, p.

x), o estudo das emoções transcende as linhas tradicionais de

pesquisa. Pela sua natureza dinâmica, ele se tornou um esforço

interdisciplinar envolvendo psicofisiologia, cognição, estudos de

cultura, lingüística, e muitos outros campos.

A importância aparentemente secundária atribuída ao assunto,

que antecede o atual ressurgimento da questão, talvez possa ser

históricamente explicado. O conceito filosófico atribuído às

emoções no passado, desde o século dezessete, foi o de ser um

fenômeno simples, não cognitivo, categorizado entre as inúmeras

perturbações físicas. Já os filósofos da antiguidade propagaram

visões mais consistentes a respeito do assunto. Aristóteles, como

veremos de forma mais detalhada, sustentou que as emoções são

geradas por um estado da mente, envolvendo construções e

avaliações cognitivas, apesar de provocarem impulsos.

Muitos teóricos contemporâneos, estudando a questão,

desenvolveram abordagens para compreender as emoções. De

acordo com HOCHSCHILD (1993), por exemplo, tais abordagens

podem ser genericamente classificados em dois modelos básicos:

2



o modelo orgânico e o modelo interativo. O modelo orgânico é

atribuído aos desenvolvimentos realizados por Charles Darwin,

Willian James e os primeiros trabalhos de Freud (HOCHSCHILD,

1993, p. 207-211) que se caracterizam principalmente pela

definição das emoções através de processos biológicos,

extrínsecos, e passivos destituídos da noção de poder. O modelo

interativo, por sua vez, é representado pelo trabalho de John

Dewey, Hans Gerth e C. Wright Mills e Erwing Goffman,

caracterizado por atribuir às emoções um significado social e

cultural (HOCHSCHILD, 1993, p. 221-218).

Atualmente, considera-se as emoções um assunto da maior

relevância para os indivíduos, grupos e para as organizações. Em

particular no trabalho e na organização, busca-se a compreensão

mais ampla do fenômeno e os seus impactos na vida

organizacional. O surgimento de termos como "trabalho

emocional" (HOCHSCHILD, 1983), "emoção nas organizações"

(FINEMAN, 1993), a "vida inconsciente das organizações"

(DIAMOND, 1993; LEVINSON, 1996; HIRSCHHORN, 1997; KETS

DE VRIES e MILLER, 1984), a metáfora da "organização como

prisão psíquica" (MORGAN, 1986) e outros, denotam a busca

pela compreensão da subjetividade e suas influências nos

indivíduos, grupos e organizações.

Os objetivos do pnrneiro capítulo são identificar algumas

respostas para a questão básica "o que são emoções?", revisar o
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desenvolvimento do pensamento filosófico a respeito do assunto e

examinar a definição psicanalítica para o termo.

Uma definição sobre as emoções humanas nos é apresentada

pelo Novo Dicionário Aurélio:

Emoção, [Do fr. émotion.] S. f. 1. Ato de mover (moralmente). 2. Abalo
moral; comoção. 3. Psicol. Reação intensa e breve do organismo a um
lançe inesperado, a qual se acompanha de um lado afetivo de
conotação penosa ou agradável.

Trata-se de uma palavra de origem francesa, como indica a

definição. Em muitos idiomas esta palavra pode ser considerado

um neologismo. No idioma espanhol foi somente aceita após

1843, no idioma inglês existe desde o século XVI. Embora a

definição atenda as necessidades das pessoas em geral, no que

diz respeito ao significado da palavra, ela não é suficiente para o

entendimento do termo como expressão de uma parte da

essência da natureza humana. Para compreender o sentido da

palavra, como objeto de estudo nesta dissertação, é necessário

recorrer aos compêndios da filosofia e da psicologia, em particular

da psicanálise. Estas áreas do conhecimento humano permitirão

construir o fundamento sobre o qual será possível erigir o edifício

de conhecimento (e dúvidas) a respeito das emoções no contexto

organizacional.

A observação cotidiana permite identificar que as emoções, pelo

menos em algumas das suas manifestações, provocam uma

relativa mudança fisiológica, por exemplo, quando uma pessoa
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está com raiva, ela sente calor e quando uma pessoa sente medo,

o seu corpo treme. A definição unicamente fisiológica das

emoções é, porém bastante limitada para a compreensão do

processo emocional, impondo fortes restrições. Por um lado, as

manifestações físicas provocadas por algumas emoções são

relativas ao contexto e cultura, em que tais manifestações estão

ocorrendo. O que é considerado como uma manifestação

emocional, num determinado contexto, não será em outro

contexto diferente. Por outro, esta definição pode nos conduzir

para uma perigosa fragmentação entre a racionalidade e o

emocional, como se fossem dois tipos de ações mutuamente

exclusivas.

Desta forma, devemos então considerar uma abordagem mais

complexa para a definição das emoções. Enquanto elas podem

ser vinculadas aos estados mentais e físicos relativamente

extremos, devemos também vinculá-Ias às construções sociais e

ideológicas.

As emoções devem ser entendidas em seus contextos sociais e

também em relação à teoria social, seja ela do comportamento,

sobre conflito, sobre a interação simbólica ou outra teoria. Por

este motivo, a busca de uma definição geral é enganosa. É o

status metodológico da categoria "emoções" .que é mais

importante, e não a precisão da definição, qualquer que seja ela.
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É por essa razão que as emoções podem ser, e devem ser

entendidas à luz do construtivismo e do interpretativismo. As

emoções podem ser definidas como sensibilidade, ou seja, como

uma pessoa sente interiormente, como sentimentos sobre os

sentimentos, o que podemos chamar de orientação, como

comportamento ou expressividade, como situações, em que as

emoções são vivenciadas e como uma estrutura social.

Um exemplo é apresentado por Allen e Haccoun, citados em

HEARN(1993), que, através de umas pesquisas empíricas,

identificaram as diferenças das expressões emocionais por parte

de homens e mulheres para a raiva, medo, alegria e tristeza. De

acordo com os autores, as mulheres expressam mais diretamente

as emoções, dos quatro tipos aos homens, enquanto os homens

expressam com maior facilidade a alegria e a tristeza para as

mulheres. A raiva e o medo são expressas com maior facilidade

por homens para outros homens. Por outro lado, focalizando os

sentimentos internos e a sensibilidade, as diferenças observadas

foram menores para a raiva e maiores para o medo e a tristeza,

com as mulheres sentindo mais destas emoções do que os

homens. Por esta razão, não foi possível identificar uma diferença

simples entre as emoções vivenciadas por homens e mulheres.

Elas estão associadas a um contexto social específico.

As emoções, ou seja, as idéias sobre as emoções, têm sido

usualmente definidas dentro do discurso dos gêneros. Alguns

autores tendem a associar as emoções e sentimentos à mãe e o
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feminino. Por outro lado, a ausência de emoção e de sentimentos

tende a serem associados com o pai e o masculino. Assim,

ambos são culturais, associações discursivas: na verdade as

idéias do feminino e masculino são construções culturais.

Construtivismo e interpretativismo são termos que aparecem

rotineiramente no léxico dos metodólogos das ciências sociais e

filósofos. Já, os seus significados particulares são moldados pela

intenção dos que as utilizam.

o pano de fundo da emoção abrange vários usos e variações do

conceito no trabalho e na vida organizacional. Como podemos

conceituar da melhor forma as emoções e refinar este conceito

para o entendimento dos processos organizacionais? O campo é

confuso e diferentes termos são empregados de forma

intercambiável. No entanto, existem algumas importantes

distinções que podem ser feitas.

A primeira diz respeito ao termo "sentimento". Um sentimento é

essencialmente uma experiência subjetiva - o que se encontra no

âmago de muitas definições de emoção. Sentir significa que

estamos cientes que ocorre conosco alguma alteração física,

perturbação ou alguma mudança psicológica mais difusa. Alguns

sentimentos podem ser parcialmente determinados por

experiências ou expectativas vivenciadas da infância. Neste caso,

as pessoas não são conscientes das origens remotas dos seus

sentimentos.
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Emoções são as manifestações pessoais de determinados

estados, tais como: alegria, amor, medo, raiva, tristeza, vergonha,

embaraço. Elas são constituídas pelo significado dentro de um

contexto cultural, seja nacional, local ou organizacional. Enquanto

podemos estar fisicamente estimulados de forma a permitir a

manifestação do processo emocional, sua apresentação requer a

utilização de símbolos compartilhados culturalmente comunicados

- movimentos corporais, expressões faciais, rótulos, nuanças de

linguagem, etc. para adquirir uma compreensão, um significado

social, um propósito.

A representação emocional e o sentimento pessoal nem sempre

são correspondentes. Uma pessoa pode estar com raiva sem se

sentir raivosa. Na verdade, o afloramento da raiva de um ator

pode ser sentido por ele próprio de forma razoavelmente neutra,

prazeirosa ou excitante. Dado o elemento de performance das

emoções, elas podem ser utilizadas para desempenhar um

propósito estratégico nas relações interpessoais: a demonstração

de raiva para provocar uma mudança, a aparência de desespero

para atrair atenção. Isto requer algum nível de habilidade

dramática. Como afirma PARRET (1997, p. 112):
A expressividade das emoções é, de fato, já e sempre uma dimensão
fundamental de sua racionalidade. A psicologia das emoções conseguiu
estabelecer que essa racionalidade é decididamente estratégica,
mesmo quando concerne à expressão das emoções. Dar nome às
próprias emoções, numa situação comunicativa, é às vezes uma sutil
estratégia de engano e de manipulação.
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Emoções estão também associadas às situações, em que uma

demonstração emocional em particular está relacionada com um

contexto social específico: deve haver uma emoção apropriada

para ser demonstrada quando for parado por um policial por estar

em excesso de velocidade ou quando estiver numa festa. As

normas emocionais podem ser ainda protótipos ou ligados aos

papéis, como por exemplo "mãe", "pai", "chefe", "subordinado",

"homem", "mulher".

Normas implícita e explícita da emoção são moldadas e

transmitidas dentro dos grupos étnicos, familiares, religiosos e no

local de trabalho, suportado pela extensiva influência da mídia. A

mensagem normalmente possui duplo significado: "esta deve ser

a emoção que você deve apresentar; este é o sentimento que

você deve sentir'. A emoção no trabalho está vinculada em

assegurar que os sentimentos pessoais sejam suprimidos ou

reformatados, para alcançar uma apresentação emocional

socialmente aceita. A mão de obra emocional consiste na

aquisição do comportamento emocional de um funcionário; o

indivíduo está sendo pago para parecer agradável, sorrir, ser

atencioso, ser educado.

Os sentimentos e a emoção são a essência da condição humana,

funcionamento social e a ordem social. Os sentimentos conectam-

nos à realidade; eles fornecem uma leitura pessoal e experimental

sobre o que estamos fazendo, onde estamos, o que desejamos, o

que devemos fazer. Neste sentido, muitos sentimentos são
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dinâmicos, pois interagimos com eles, agimos através deles. Nós

temos sentimentos sobre os nossos sentimentos, orientados por

roteiros sociais existentes ou conhecimento acumulado, isto é,

"como eu deveria realmente sentir nestas circunstâncias; preciso

sentir-me tão transtornado por causa disto?".

Podemos, algumas vezes, ser vítimas dos nossos sentimentos,

principalmente quando forem provenientes de uma motivação de

consumo, de entusiasmo, de paixão ou de violência, como por

exemplo o ódio ou o amor. Ou podemos ser golpeados por uma

armadilha de sentimentos, uma recursividade como por exemplo,

sentir-se ansioso por estar ansioso. Urge que busquemos uma

resposta mais profunda e consistente a respeito deste fenômeno,

menos baseado em fatos superficiais e recentes e mais

fundamentados na história dos indivíduos, grupos e organizações.

Como descreveu MORGAN (1986): "...as organizações e os seus

membros se tornam alvos de armadilhas geradas pelo

inconsciente. " (MORGAN, 1986, p. 209) e, também, "O ponto

comum entre todas estas interpretações é a idéia de que os seres

humanos vivem as suas vidas, como prisioneiros das suas

próprias histórias pessoais. " (MORGAN, 1986, p. 210).

Ao procurarmos definir as emoções humanas, uma outra

perspectiva deve ser considerada. Se por um lado, as emoções

são resultado dos processos individuais decorrentes da história

das pessoas, por outro, elas podem ser compreendidas como um

produto de processos sociais. De acordo com MOTTA (1991, p.
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6), "O homem é um ser que deseja e que, na relação social,

desde cedo aprende a manifestar-se de forma diversa da pura

expressão de seu desejo". Conduzindo-nos pelo pensamento

sócio-psicanalítico, o autor expõe que o comportamento das

pessoas e dos grupos é moldado pela sociedade através do

mecanismo de repressão. Se nas sociedades antigas isto era

simbolizado pelos totens, que exerciam sobre os indivíduos um

poder restritivo, impondo-lhes os seus tabus, na organização

moderna é o exercício do poder através do uso de técnicas e a

tecnologia que desempenha tal papel.

Neste sentido, passamos a entender que as emoções e as suas

expressões são resultados de processos individuais e sociais.

Segundo MORGAN (1986): "... o inconsciente e a cultura são, na

verdade, dois lados de uma mesma moeda, dando formas

manifestas e ocultas à 'repressão' que acompanha o

desenvolvimento da sociabilidade humana. "

Podemos observar como as emoções individuais podem ser

moldadas pela sociedade, através do mecanismo de. repressão.

No entanto, uma outra perspectiva de análise pode ser utilizada

para identificar a natureza e a influência das emoções nos

processos sociais. Talvez, desejamos entender como as

organizações e suas estruturas são formadas e utilizadas pelos

seus membros, para se protegerem contra as neuroses,

utilizando, para tanto, os mecanismos de defesa. Cabe retomar o

trabalho de Elliott Jaques denominado Social Systems as Defence
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Against Persecutory and Depressive Anxiety (Jaques, 1957, p.

478-498).

Neste trabalho, Elliott Jaques apresenta a teoria e um caso prático

sobre, como as pessoas utilizam uma associação

institucionalizada, como defesa contra a paranóia e a ansiedade

depressiva. Segundo o autor, as pessoas expõem os seus

conflitos internos aos outros que, por sua vez, seguem tais

conflitos através de um processo denominado identificação

projetiva, e internalizam o conflito percebido por meio da

identificação introjetiva. A sociedade provê, então, papéis

institucionalizados, os quais exigem dos seus ocupantes a

absorção dos objetos e impulsos projetados por outros membros

e passem a agir em função deles. Estes ocupantes passam a ser

percebidos como aliados ou inimigos, que são então amados ou

odiados. O ganho para a organização passa a ser uma

cooperação inconsciente entre membros e grupos que se utilizam

do mesmo mecanismo de projeção. Outros membros polarizam-

se em grupo para legitimar e reforçar os ataques aos

perseguidores internos, ou sustentam idealizações maníacas de

amor objetai, reforçando a negação de impulsos destrutivos

contra eles.

A cooperação inconsciente da fantasia entre os membros da

instituição é estruturada em termos, que o autor denomina de

fantasia social da forma e conteúdo da instituição, que se

expressa em dois níveis: a forma manifesta e consciente

12



(incluindo a definição de estrutura organizacional e funções) e a

forma inconsciente, que permanecerá desconhecida pelos

membros da instituição.

o autor acrescenta ainda as implicações da fantasia social na

dinâmica das mudanças sociais. Ele afirma que tais mudanças

ocorrerão, quando as fantasias sociais passam a não reforçar

mais as defesas individuais contra a ansiedade psicótica. Neste

caso, a instituição poderá ser reestruturada em ambos os níveis,

fantasia e realidade, ou a realidade poderá ser mantida,

modificando-se somente o nível imaginário.
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1.2. Emoções e o pensamento filosófico

"Por emoções quero significar os desejos, a
cólera, o medo, a temeridade, a inveja, a alegria, a
amizade, o ódio, a saudade, o ciúme, a emulação,
a piedade, e de um modo geral os sentimentos
acompanhados de prazer ou sofrimento..."

Aristóteles, Ética a Nicômacos, Uvro 11,5. 1106a.

Na. seção anterior, apresentamos um panorama sobre as

emoções. A fim de ampliar a discussão, consideraremos, nesta

parte do trabalho, o pensamento filosófico. Nesta seção,

apresentaremos um retrato do debate filosófico entre o empirismo

e o racionalismo e destacaremos as idéias de alguns filósofos a

respeito das emoções (muitas vezes expressas através do uso de

outras palavras como as paixões, os sentimentos e o sentido).

Um dos mais antigos debates filosóficos diz respeito a como

adquirimos o conhecimento à cerca do mundo. Há duas correntes

da filosofia que tratam dessa questão. Uma entende que o

conhecimento tem a sua origem nos sentidos e na experiência. A

outra, acredita que a razão é uma fonte mais confiável de

conhecimento (GAARDER, 1998).

o empirismo consiste na corrente filosófica, que considera a

experiência como o critério da verdade (ABBAGNANO, 1998, p.

326-328). Esta corrente, caracteriza-se pela (1) negação do

caráter absoluto da verdade ou, ao menos, da verdade acessível

ao homem; (2) reconhecimento de que toda a verdade pode e
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deve ser posta à prova, logo eventualmente modificada, corrigida

ou abandonada. O empirismo não se opõe à razão ou não a nega,

a não ser, quando esta pretende estabelecer verdades

necessárias que valham em absoluto. A estas características

básicas acrescentam-se outras, com as quais o empirismo foi

associado no decorrer da história; (3) a negação de qualquer

conhecimento ou princípio inato, que deve necessariamente ser

reconhecido como válido, sem qualquer atestação ou verificação;

(4) negação do "supra-sensível", entendido como qualquer

realidade não passível de verificação e controle de qualquer tipo,

através, principalmente, dos órgãos dos sentidos, considerados

os melhores e mais diretos instrumentos para a verificação de si

mesmo e da realidade, em que se está mais diretamente

interessado; (5) ênfase na importância da realidade atual ou

imediatamente presente aos órgãos de verificação e

comprovação, ou seja, no fato; esta ênfase é conseqüência do

recurso à evidência sensível; (6) reconhecimento do caráter

humano limitado, parcial ou imperfeito dos instrumentos, de que o

homem dispõe para verificar e comprovar a verdade, além da

aplicação e do uso desses instrumentos em todos os campos de

pesquisa acessível ao homem e só neles. Sob este aspecto, o

empirismo é substancialmente uma instância cética, que de

dúvida geral, transformou-se em dúvida organizada e metódica

para experimentar, em todos os campos, o alcance da verdade

que o homem pode obter. Os filósofos empiristas acreditam que

todo o conhecimento do mundo se origina dos sentidos.

Aristóteles (384/3-322 a.C.), John Locke (1632-1704) e David
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Hume (1711-1776) são considerados filósofos empiristas

(GAARDER, 1998).

o racionalismo se caracteriza, em geral, pela atitude de quem

confia nos procedimentos da razão, para a determinação de

crenças ou de técnicas em determinado campo. Georg Wilhelm

Friedrich Hegel (1770-1831) citado em ABBAGNANO (1998, p.

822) caracteriza como racionalismo a corrente que vai de René

Descartes (1596-1650) a Benedictus Spinoza (1632-1677) e

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), opondo-se ao empirismo

de origem lockiana. Por racionalismo ele entendeu a "metafísica

do intelecto", que é a "tendência à substância, em virtude da qual

se afirma, contra o dualismo, uma única unidade, um único

pensamento, da mesma maneira que os antigos afirmavam o ser"

(ABBAGNANO, 1988, p. 822). O termo racionalismo, em sua

significação genérica, pode ser usado para indicar qualquer

orientação filosófica que recorra à razão. Acrescenta, porém, que

nesta acepção tão vasta, esse termo pode indicar as filosofias

mais díspares e carece de qualquer capacidade de

individualização. De acordo com GAARDER (1998) "Os

racionalistas acreditavam que a base para todo o conhecimento

humano está na mente" e categoriza como racionalistas filósofos

como Platão (428/427-347 a.C.), Santo Agostinho (354-430),

Plotino (205-270), Descartes, Spinoza e Leibniz.

GAARDER (1998) destaca a síntese de Immanuel Kant (1724-

1804) no debate entre racionalistas e empiristas. Afirma que a
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questão de que todos os filósofos, desde Descartes, vinham se

ocupando era a do limite de nosso conhecimento sobre a

natureza fundamental do mundo - o que às vezes chamamos de

"metafísica". Duas possibilidades principais foram formuladas: ou

o mundo é exatamente tal como o apreendemos, ou é tal qual

como aparece à nossa razão. Os racionalistas acreditavam que a

base para todo o conhecimento humano está na mente; os.

empiristas, que todo o conhecimento do mundo se origina dos

sentidos. Além do mais, Hume chamou a atenção para o fato de

haver limites bem definidos com respeito às conclusões, a que

podemos chegar por intermédio das percepções sensoriais. Kant

entendia que as duas formas de pensar estão parcialmente

corretas, mas também parcialmente erradas. Para ele, os

racionalistas deram demasiada importância à contribuição da

razão e os empiristas, demasiada ênfase à experiência sensorial.

Desse ponto de partida, Kant concordava com Hume e com os

empiristas que todo o conhecimento que temos do mundo se

origina das sensações. No entanto, Kant concordava também com

os racionalistas que postulavam a existência na razão de fatores

decisivos, que determinam a maneira como apreendemos o

mundo circundante. Em outras palavras, há determinadas

condições na mente humana que contribuem para a nossa

concepção do mundo.

Os filósofos sempre estiveram interessados e algumas vezes

profundamente envolvidos com a natureza das emoções

humanas. Desde Sócrates e os filósofos pré-socráticos até os
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filósofos do século XX, existe uma discussão, muitas vezes

subjacente, a respeito do assunto. Uma análise do

desenvolvimento filosófico da disciplina indica que as idéias sobre

as emoções se desenvolveram dentro do contexto de uma

investigação sobre a razão. Assim sendo, as emoções estiveram,

na maior parte do tempo, escondidas ao fundo - como uma

fraqueza da razão, como um perigo para a filosofia e aos filósofos,

como um plano irracional. Talvez por este motivo que uma das

mais significativas metáforas a respeito da razão e das emoções,

seja a metáfora do mestre o do escravo (SOLOMON, 1993, p. 3).

Com a visão da razão continuamente no controle dos perigosos

impulsos das emoções, que, por sua vez, são suprimidas com

toda a segurança, canalizadas ou harmonizadas aos requisitos da

própria razão. Mas a questão "O que é uma emoção?" tem

demonstrado ser muito difícil de ser respondida, tanto quanto o

próprio domínio das emoções, para muitos filósofos. No momento

em que surge uma definição aparentemente adequada, alguma

nova idéia ou teoria emerge para desafiar o entendimento a

respeito do assunto.

A metáfora do mestre e do escravo demonstra duas

características que determinam a visão filosófica sobre emoção.

Em primeiro lugar o papel inferior da emoção - a idéia de que

emoção é algo primitivo, menos inteligente, mais brutal, menos

digno de confiança e mais perigosa do que a razão, e, por este

motivo, deve ser controlada pela razão. Em segundo lugar, e de

forma mais profunda, esta metáfora demonstra a diferença
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essencial entre razão e emoção - como se estivéssemos lidando

com duas diferentes espécies naturais, dois conflitantes e

antagônicos aspectos da alma humana. Mesmo com os filósofos

que buscaram integrá-los e reduzir um em outro (tipicamente

reduzindo emoção a um gênero inferior da razão, uma "percepção

confusa" ou "julgamento distorcido") se manteve a diferença e

continuou-se insistindo na superioridade da razão. Esta foi a

ênfase do filósofo empirista Hume, que no século XVIII fez a

declaração famosa "razão é, e necessariamente deve ser,

escrava da paixão" (SOLOMON, 1993, p. 3). Mas mesmo Hume,

apesar de ter realizado uma análise a respeito das estruturas das

emoções, fundamentalmente retornou aos velhos modelos e

metáforas.

Uma das características da filosofia é a de ser uma ciência 1
, que

procura distinguir históricamente os significados de elementos

essenciais ao homem (ABBAGNANO, 1998, p. 442-457). Sendo

assim, as teorias:e debates de hoje não podem ser entendidos ou

apreciados sem a compreensão do seu passado rico e tortuoso.

Quando uma pessoa pretende entender o fenômeno da emoção

por si própria ou analisar a linguagem da emoção sem se referir à

história ou aos esforços anteriores realizados neste sentido, corre

sérios riscos de trocar a sabedoria pela mediocridade. Embora

alguém deseje impacientemente uma definição do termo logo de

início, a verdade é que a desejada definição irá emergir somente

I Há um debate a respeito desse assunto, entretanto não pretendemos discutir neste trabalho a questão,
através da qual se discute se a filosofia é ou não uma ciência.
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no final de uma longa discussão, e mesmo assim ela será

meramente uma tentativa, apropriada somente dentro de um

contexto limitado, um certo modelo de cultura e caráter pessoal.

Aplicando este conceito, tentaremos esboçar algo que podemos

chamar de uma história selecionada da filosofia na tentativa de

entender emoção. Dada a natureza da filosofia e a sua ênfase na

razão, podemos esperar que o foco da maior parte das

abordagens filosóficas estejam centradas nos aspectos cognitivos

da emoção, com as dimensões fisiológica, social e

comportamental diminuídas e, em alguns casos, negadas. Este é

o viés destes desenvolvimentos. A dialética da. filosofia tende

porém, a retornar e avançar em sua ênfase e a redescobrir as

dimensões negligenciadas. Algumas vezes, emoções são

definidas como mero sentimento ou fisiologia, completamente

ininteligível, ou mesmo desumano. Como reação a esta forma de

pensamento, as emoções passam a ser consideradas como

virtudes da verdadeira sabedoria; são encaradas como

fundamentos da essência do mundo. Muitos filósofos procuraram

encontrar posições mais moderadas e multifacetadas.

Nós, freqüentemente, encontramos reflexões não sobre a emoção

em sua significação mais ampla, mas o seu sentido diz respeito a

alguma classe particular de emoção ou uma emoção específica e

o seu papel na moral, usos e costumes da época. A palavra

"paixão" também possui uma longa e variada história. Devemos,

porém, ter cuidado com os pressupostos enganosos quando estes
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se referem à existência de uma classe de fenômenos naturais

simples, ordenados, que são meramente designada por rótulos

diferenciados, em diferentes idiomas e épocas. A linguagem da

"paixão" e da "emoção" possui uma história, na qual entram vários

sentimentos, desejos, opiniões, atitudes, além das mais

explosivas reações existentes a partir deles. Isto não depende de

uma estipulação filosófica arbitrária, mas de uma extensiva rede

de fatores sociais, morais, culturais e psicológicos.

Passaremos a focalizar as idéias de alguns filósofos da

humanidade e faremos um retrato das reflexões que realizaram

sobre as emoções. Esta explanação não visa ser exaustiva, mas

simplesmente, constituir-se numa revisão deste longo e intrigado

debate filosófico.

Platão não enfatizou o estudo das emoções, tal como enfatizou

outros aspectos que foram a base de suas idéias: as verdades

eternas, o mundo das idéias, o verdadeiro conhecimento, a alma

imortal, a liberdade da alma e o Estado utópico (GAARDER,

1998). De acordo com SOLOMON (1993, p. 4):
As emoções por si não constituem um dos três aspectos da trilogia da
alma de Platão [...] tal qual definida em A República [...]. Estes aspectos
são a razão, a alma e o desejo; Não somente aquilo que chamamos
emoção está dividido entre o espírito e o desejo, como também, se
considerarmos a discussão de Platão a respeito de eros como o amor
divino no seu diálogo O Simpósio [...], existem emoções envolvidas
também na razão." (Grifos do autor).

No entanto, é possível identificar, na obra de Platão, uma teoria

sobre as emoções explicada a partir da dinâmica, que envolve a
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dor, a harmonia e o prazer, numa relação de causa e efeito:

fatores externos ameaçam a harmonia provocando a dor e o

restabelecimento da harmonia provoca o prazer. Desta forma, a

dor ameaça a harmonia, enquanto o prazer a restabelece,

provocando, em ambas as situações, as emoções. De acordo

com ABBAGNANO (1998, p. 311):

A primeira teoria das emoções nesse sentido talvez tenha sido
enunciada por Platão em Filebo: ocorre a dor quando a proporção ou a
harmonia dos elementos que compõem o ser vivo é ameaçada ou
comprometida; tem-se o prazer quando esta proporção ou harmonia se
restabelecem. (Grifo do autor).

Platão importou-se muito pouco com o que ocorria na Natureza, e

era, por outro lado, obcecado com as formas eternas, as quais

denominou idéias, usando preponderantemente a razão. De

acordo com GAARDER (1998):

... se ocupava tanto do que se pensa ser eterno e imutável na Natureza
quanto do que se imagina eterno e imutável na moral e na sociedade.
Para Platão, esses dois problemas se resumiam a um só. Ele procurava
compreender uma "realidade" eterna e imutável.

Embora Aristóteles tenha sido fortemente influenciado por Platão,

de quem foi um dedicado discípulo, havia entre eles uma enorme

diferença. Aristóteles era obcecado pela Natureza, interessava-se

pela mudança e usava também o sentido.

Uma definição de emoção de Aristóteles, também relacionando

dor e prazer como conseqüência de uma situação provocada

externamente, diz que as emoções seriam reações imediatas das

pessoas às situações. Vejamos a seguinte citação que elucida as

idéias aristotélicas sobre as emoções:
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Neste sentido, no dizer de Aristóteles [...l, a emoção é toda afeição da
alma, acompanhada pelo prazer ou pela dor, sendo o prazer ou a dor a
percepção do valor que o fato ou a situação, a que se refere a afeição,
tem para a vida ou para as necessidades do animal. Deste modo as
emoções podem ser consideradas como sendo reações imediatas do
ser vivo a uma situação favorável ou desfavorável: imediata, porque
condensada e, por assim dizer, resumida no tom do sentimento,
(agradável ou dolorosa) que basta para pôr o ser vivo em estado de
alarme e para dispô-lo a enfrentar a situação com os meios de que
dispõe. " (ABBAGNANO, 1998, p. 311).

Aristóteles ao considerar o prazer vinculado à atuação de um

hábito ou de um desejo natural, atribuiu-lhe a mesma função de

restituição ou restabelecimento de uma condição natural, e,

conseqüentemente, considerou doloroso tudo o que se afasta

violentamente da condição natural e é, por isso, contrário à

necessidade e aos desejos do ser vivo.

Foi precisamente desse ponto de vista que no segundo livro da

Retórica, Aristóteles fez uma das análises mais interessantes da

história da filosofia sobre a emoção. Observa-se, por exemplo, o

que ele disse sobre o medo: "... é uma dor ou uma agitação

produzida pela perspectiva de um mal futuro, que seja capaz de

produzir morte ou dor" (Ret., 11,5, 1382 a 20 ss., citado em

ABBAGNANO, 1998, p. 311). De fato, observa Aristóteles, nem

todos os males são temidos, mas só os que podem produzir

grandes dores e destruição e, mesmo estes, só no caso de não

estarem distantes demais. Todos sabem que devem morrer, mas

enquanto a morte não se aproxima, não se preocupam com ela. O

medo também é reduzido ou eliminado por condições que tornam

os males menos temíveis ou os fazem parecer inexistentes. Por
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isso, muitas vezes a riqueza, a força, o poder e a abundância de

amigos fazem com que os homens se descuidem dos males,

tornando-se audazes e desdenhosos. Dessa análise, emerge

claramente o conceito de emoção como indicador de uma

situação, ou melhor, do valor que ela tem para a existência do

homem.

Aristóteles, apesar da sua fascinação por taxionomia, despendeu

relativamente pouco tempo descrevendo e analisando as

emoções, como fez, por exemplo, com a virtude e vários tipos de

animais. Em Retórica ele definiu emoção como, aquilo que leva a

condição de alguém tornar-se tão transformado, ou deixando o

seu julgamento afetado, e isto é acompanhado de prazer ou dor.

Exemplos de emoção incluem raiva, medo, piedade e

equivalentes, assim como os seus opostos (SOLOMON, 1993, p.

4). O filósofo não especificou o que seriam estes "opostos".

Aristóteles discutiu com profundidade certas emoções, em

especial a raiva, que descreveu em termos notavelmente

modernos. Em Retórica ele define raiva como "um aflito desejo de

vingança em resposta a um evidente e injustificável desrespeito

por parte de uma pessoa ou amigo" (SOLOMON, 1993, p. 4). Ele

acrescentou que a raiva é sempre dirigida contra alguém em

particular, e não contra toda a humanidade e mencionou, ainda de

passagem, que esta raiva é sempre acompanhada de aflição

física. A chave da sua análise é a noção de desrespeito como

sendo a causa da raiva, que pode ser uma instância de

24



"desprezo, despeito ou insolência". Aristóteles somente deu

permissão para o desrespeito imaginado (em outras palavras

raiva injustificada é, contudo, raiva) e ele atribuiu uma importância

central para o desejo de vingança, assim, introduzindo um

componente comportamental da emoção.

I

Devemos notar que Aristóteles foi tão precoce em muitas
:i

disciplinas e, aparentemente antecipou muito das principais.
teorias contemporâneas. Suas análises sobre a raiva incluíram

,~

um componente '~cognitivo característico, um contexto social~
'"

especificado, umaâendência comportamental e o reconhecimento

da manifestação física. Ele notou que o desconforto físico ou

psicológico - doença, pobreza, amor, guerra, quebra de

expectativas ou 'ingratidão - provoca uma predisposição para a

raiva.

,
É importante notar. que Aristóteles tinha muito pouco para falar

sobre sentimentos; presumivelmente não porque os gregos não

os tinham, mas porque o que nós chamamos afeto e sensações

interiores de modO geral provocou pouco interesse para eles e

desempenhou urnipapel menos significativo na sua linguagem e
,!l

psicologia. .
~
~
i

Talvez, o ponto mais importante a ser observado na visão de

Aristóteles sobre ~s emoções, consiste no fato destas análises.
fazerem sentido s~mente no contexto da ética (SOLOMON, 1993,

p. 5). A raiva o interessou, porque representava uma reação
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natural para a ofensa e uma força moral, que pode ser cultivada e

provocada pela razão e pela retórica. Raiva (e muitas outras

emoções, destacadamente a soberba) figuraram também na lista

clássica das virtudes em sua obra denominada Ética a Nicômacos

(SOLOMON, 1993, p. 5), onde discute com detalhes as

circunstâncias em que é apropriado sentir raiva e nas quais é

impróprio, e a quantidade e intensidade de raiva que poderiam ser

justificadas. Ele sugere que o esquecimento pode ser uma virtude,

mas somente em algumas situações. Ele também insiste, que

somente pessoas medíocres não sentem a raiva, e as pessoas

excessivamente raivosas podem se tornar insuportáveis, pois a

ausência de raiva é um vício e não uma virtude. Neste ponto,

assim como em todos demais, Aristóteles recomenda moderação.

Para Platão e Aristóteles, as emoções têm significado, porque têm

uma função na economia da existência humana no mundo. Elas

são definidas como reações imediatas decorrentes da dor ou do

prazer, através de manifestações físicas.

Se Platão e Aristóteles consideraram as emoções como

elementos essenciais para a qualidade de vida, os estóicos

analisaram emoções como um erro conceitual, que conduz à

miséria (SOLOMON, 1993, p. 5), e como fenômenos de estupidez

e ignorância (ABBAGNANO, 1998, p. 311). Para os estóicos as

emoções não possuem significado nem função. Sob este aspecto,

a doutrina estóica é a mais típica e radical entre as que negam o

significado das emoções. Fundamenta-se na idéia de que a
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natureza proveu de modo perfeito à conservação e ao bem dos

seres vivos, dando aos animais o instinto e ao homem a razão.

Emoções, porém, não são provocadas por nenhuma força natural.

São opiniões ou juízos ditados por leviandade, portanto

fenômenos de estupidez e de ignorância que consistem em "achar

que se sabe o que não se sabe" (Cícero, Tusc., IV, 26, citado em

SOLOMON, 1993, p. 5).

Para o melhor entendimento das idéias sustentadas pelos

estóicos a respeito das emoções, reportemo-nos à descrição que

ABBAGNANO (1998; p. 311) faz a respeito delas:
Os estóicos distinguiam quatro emoções fundamentais, duas das quais
tinham origem em bens presumidos (desejo de bens futuros e alegria
pelos bens presentes); e duas, em males presumidos (temor de males
futuros e aflição pelos males presentes). A três dessas emoções, mais
precisamente ao desejo, à alegria e ao temor, correspondiam três
estados normais, próprios do sábio, que são, respectivamente, vontade,
alegria e precaução, três estados de calma e de equilíbrio racional.
Mas, no sábio, nenhum estado corresponde à aflição do néscio, que é
sentida por males presumidos e deve-se à falta de obediência à razão.
A essas quatro emoções fundamentais os estóicos reduziam as outras,
consideradas igualmente doenças ou enfermidades (ou seja, doenças
crônicas) e capazes de gerar outras emoções de aversão e de desejo. JJ

(Grifos do autor).

Conforme analisa o autor, o pressuposto dessa proposição é a

tese da perfeita racionalidade do mundo. O homem sábio só pode

tomar consciência dela e viver de acordo com ela. O mundo como

ordenação racional perfeita, nada tem que· possa afligir ou

ameaçar o sábio, que é um ser racionalmente perfeito. Portanto, a

aflição ou o temor, assim como o desejo e o prazer, provêm

simplesmente de ver no mundo algo que não existe e que não
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pode existir - um bem que esteja além da razão ou um mal que

possa ameaçar a razão. De acordo com ABBAGNANO (1998):
As emoções, segundo os estóicos, não passam de juízos errados,
opiniões vazias e desprovidas de sentido. O sábio está imune a elas,
pelo fato de ser sábio, de viver segundo a razão e, entre o sábio e o
estulto, que é vítima dessas falsas opiniões, não há meio termo nem
transição ...

A respeito das contribuições e da marcante indiferença e apatia

em relação às emoções sustentadas pelos estóicos, podemos

inferir que estão relacionadas com as más condições, em que

alguns destes filósofos viveram. A respeito deste assunto,

SOLOMON (1993, p. 5) afirma:
Em termos modernos os filósofos estóicos Sêneca e Chryssipus·
desenvolveram uma autêntica teoria cognitiva a respeito da emoção há
dois milênios atrás. Emoções, em uma palavra, são julgamentos -
julgamento sobre o mundo e algum lugar específico nele. Mas o mundo
da sociedade Romana não era um lugar feliz e particularmente também
não era particularmente racional. (Sêneca serviu ao Imperador Nero, e
cometeu suicídio enquanto estava sob suas ordens) E como os estóicos
viam o mundo onde viviam como algo fora de controle e sem nenhuma
expectativa razoável, viam as emoções, que impunham tais
expectativas a respeito do mundo, como um julgamento mal orientado
sobre a vida e o nosso lugar no mundo. As emoções nos fazem
miseráveis e frustrados. Conseqüentemente, os estóicos fizeram um
cuidadoso estudo a respeito dos componentes dos julgamentos que
compõem as emoções - a arrogância do julgamento moral na raiva, a
vulnerabilidade do amor, a auto-segurança no medo. As alternativas
que viam eram as "indiferenças físicas" ou apafheia (apatia). (Grifo do
autor).

Do começo ao fim da Idade Média, os estudos sobre as emoções

estiveram vinculados à ética, e isto foi central na psicologia cristã

e na teoria da natureza humana. Foram elaborados estudos de

natureza quase-médica sobre os efeitos dos vários humores

(amargura, melancolia, cólera, o sangue) no temperamento
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emocional, mas houve ricos estudos cognitivos sobre as

emoções. As emoções foram essencialmente ligadas com os

desejos. As preocupações dos cristãos com o pecado levou à

elaboração de uma análise da paixão e do desejo como pecado

(principalmente cobiça, luxúria, raiva, inveja, soberba). A forte

ligação entre o estudo das emoções e a ética é particularmente

evidente no fato das virtudes mais elevadas como o amor, a

esperança e a fé. Estas não são freqüentemente classificadas

como emoções, mas, pelo contrário, são elevadas a uma posição

superior. A velha metáfora do mestre e do escravo permanecia

viva e, como algumas emoções eram vistas como pecado, as

mais elevadas virtudes jamais poderiam ser comparadas com

meras emoções.

Para Santo Agostinho (354-430) os ideais estóicos eram

considerados desumanos e irrealizáveis. "Não experimentar a

menor perturbação enquanto se vive neste lugar de miséria", diz

ele, "só pode ser fruto de grande dureza de alma e de grande

entorpecimento de corpo" (De civ. Dei, XIV, 9 citado em

ABBAGNANO, 1998, p. 312). Santo Agostinho frisa o caráter ativo

e responsável das emoções:
A vontade está em todos os movimentos da alma, ou melhor, todos os
movimentos da alma não são mais do que vontade. O que é, de fato, a
cupidez ou o contentamento senão a vontade consciente com as coisas
desejadas? O que é o medo e a tristeza senão vontade que repudia
coisas não desejadas? Segundo a diversidade das coisas desejadas ou
evitadas, a vontade humana, ao permanecer atraídas por elas, ou ao
rejeitá-Ias transforma-se nesta ou naquela emoção. (De civ. Dei, XIV, 6
citado em ABBAGNANO, 1998, p. 312).
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São Tomás de Aquino (1225-1274) restabelece o conceito de

emoção como afeição, como modificação sofrida, relacionando-o

com o aspecto da alma, no qual ela é potencialidade e pode

receber ou sofrer uma ação. Em particular, as emoções

pertencem mais à parte apetitiva da alma, do que a apreensiva

(embora se achem também nestas); especificamente, mais ao

apetite sensível do que ao apetite espiritual, já que, costumam

estar unidas à mudança física. Importante é a distinção que São

Tomás de Aquino introduziu entre as emoções referente à parte

concupiscível e as que se referem à parte irascível. A faculdade

concupiscível tem por objetivo o bem ou o mal sensível, enquanto

agradável ou doloroso. Assim, como às vezes deparamos com

dificuldades ou conflitos, ao buscarmos o bem ou evitarmos o mal,

também o bem ou o mal, quando difíceis de conseguir ou de

evitar, são objetos da faculdade irascível. Portanto, as emoções

que concernem ao bem e ao mal tomados em si pertencem à

faculdade concupiscível (por exemplo, alegria, tristeza, amor,

ódio, etc.), enquanto as emoções, que se referem ao bem ou ao

mal enquanto difíceis de conseguir ou de evitar pertencem à

faculdade irascível (por exemplo, audácia, temor, esperança,

desespero, etc.). As emoções que pertencem à parte

concupiscível, referem-se ao movimento com que se realiza a

consecução de um bem ou o afastamento de um mal; as

pertencentes à parte irascível servem de mediadoras à execução

das emoções concupiscíveis, ou seja, condicionam a sua

realização. O significado dessa distinção é que, num mundo sub

ratione ardui, em que é difícil conseguir o bem e evitar o mal, a
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previsão do bem ou do mal e o esforço para obter o primeiro e

evitar o segundo servem de trâmite às outras emoções.

De acordo com ABBAGNANO (1998, p. 312), esses reparos têm o

objetivo de garantir o significado e a "seriedade" das emoções

humanas evidenciando sua função na economia da vida humana

no mundo. É significativo que o mesmo intuito se encontre nas

análises naturalistas das emoções, feitas nos séculos XVI e XVII,

que partem de formulações metafísicas e metodológicas

completamente diferentes, Assim, Bernardino Telésio (1509-1588)

reconhece claramente a função biológica do prazer e da dor, os

dois pólos da experiência emotiva. Causam dor ao corpo e ao

espírito vital as coisas que, dotadas de forças prepotentes e

contrárias, afastam-nos de sua disposição e os corrompem; ao

contrário, causam prazer as coisas que, dotadas de forças

semelhantes e afins, os favorecem, os vivificam e lhes restituem a

sua própria disposição, se estiverem afastados dela.

Assim, as emoções nascem da difícil situação, em que o espírito

vital e o corpo se encontram no mundo. O espírito, na verdade"

está situado em um lugar estranho e em meio aos acontecimentos

diversos, dos quais os corpos não chegam a protegê-lo a ponto

de evitar, que se canse ou enfraqueça. No entanto, os próprios

corpos, que lhes servem de revestimento e de proteção, são

continuamente modificados e corrompidos não só por forças

ambientais, mas também pelos seus próprios calores, de tal modo

que em pouco tempo não se restaurassem com o alimento. Nesta
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situação, para poder sobreviver, o espírito vital precisa perceber e

entender as forças de todas as outras coisas e desejar perseguir

as coisas que lhes dêem o meio e a faculdade de se proteger do

calor e do frio demasiado, bem como, nutrir-se e refazer-se, para

comovê-lo e o levá-lo à sua nova atuação. Também é preciso que

se sinta prazer, quando estas coisas estão à sua disposição, ame

e venere as coisas que as proporcionam, ao mesmo tempo,

entristeça-se quando elas lhe faltem e odeie e deseje destruir

aqueles que procuram privá-lo delas.

Desse modo, assim são geradas emoções fundamentais, amor e

ódio. Elas têm origem na situação, em que o espírito do homem

se encontre no mundo natural. Esta situação explica também

outras emoções, em virtude das quais o homem está ligado aos

seus semelhantes. Com efeito, o homem é levado à convivência

não só para atender as necessidades que não poderia satisfazer

sozinho, mas também, pela tendência de gozar da companhia de

seus semelhantes. Esta tendência, impele-o para as relações

sociais e para o desejo de familiaridade e benevolência. Tais

relações determinam, portanto, outro grupo de emoções, como o

temor, a dor, o prazer e a satisfação, inerentes ao comportamento

recíproco dos homens.

Enfim, um terceiro grupo de emoções nasce da sensação de

orgulho e satisfação que o espírito experimenta, ao se sentir

íntegro e puro. Isto ocorre, ao reconhecer nos outros a integridade

e a pureza que deseja para si mesmo. Determina-se assim o
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sentimento de honra, e, ao contrário deste, o desprezo, bem como

outros sentimentos semelhantes, mas todos referentes à situação

natural do espírito humano no mundo.

De acordo com A8BAGNANO (1998), Thomas Hobbes (1588-

1679) situava as emoções entre as quatro faculdades humanas

fundamentais, ao lado da força física, da experiência e da razão.

Hobbes relacionou as emoções com os "princípios invisíveis do

movimento do corpo humano", chamadas de tendências

(conatus). As tendências são os desejos, apetites e aversões em

relação aos objetos, que as produzem, e como tais são os

constituintes das emoções humanas. De acordo com o filósofo, o

que os homens desejam eles também amam e evitam. De tal

modo, o desejo e o amor, a aversão e o ódio são a mesma coisa

com uma diferença, as palavras "desejo" e "aversão" implicam a

ausência do objeto, ao passo que as palavras "ódio" e "amor"

implicam sua presença. Aquilo, porém, que não se deseja nem se

odeia, diz-se que se desdenha; assim o desdém é uma espécie

de imobilidade do coração. O tom agradável ou doloroso de uma

emoção garante a sua função vital. De acordo com Hobbes

(citado em A88AGNANO, 1998):

O movimento chamado apetite e, em sua aparência, deleite ou prazer,
parece um reforço e um auxílio ao movimento vital; portanto não é com
impropriedade que se chamam de jucunda (de juvando) as coisas que
dão prazer, porque ajudam e fortificam; ao passo que chamamos de
molestas as coisas nocivas porque impedem e perturbam o movimento
vital. (Griffo do autor).
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o prazer ou deleite, portanto, são os sentidos do bem; o enfado

ou desprazer, o sentido o mal. E todo apetite, desejo ou amor é

acompanhado por um prazer maior ou menor, como todo ódio ou

aversão é acompanhado por uma dor, maior ou menor. Assim, as

emoções controlam toda a conduta do homem: a própria vontade,

para Hobbes, não passa de "último apetite ou última aversão

aderente à ação ou à omissão" (ABBAGNANO, 1998), e a

deliberação que precede a vontade não passa de soma de

desejos, aversões, esperanças ou temores. Essa é a primeira vez

que se reconhece a função determinante das emoções sobre a

totalidade da conduta humana.

De acordo com ABBAGNANO (1998), Descartes é reconhecido

como o "pai" da filosofia moderna e a ligação entre o mundo

escolástico da Idade Média e o mundo moderno. Foi cientista e

matemático, orientado predominantemente pela razão. Pouco

valorizou o físico e o brutal, afirmando que a mente é algo

separado do corpo. A separação entre corpo e mente constituiu-

se numa difícil questão para Descartes, principalmente nas

tentativas de lidar com as emoções. Pensamentos matemáticos

são do domínio mental, assim como as dores físicas pertencem

ao dom ínio do corpo, no entanto, as emoções representam a

interação entre a mente e o corpo. Para Descartes, a ligação

entre a mente e o corpo ocorre através de uma pequena glândula

na base do cérebro (glândula pineal), e a mente afeta o corpo

através de agitações do "espírito animal" (diminutas partículas do

sangue), que leva as emoções e os respectivos efeitos físicos
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para várias partes do corpo. As emoções não estariam

relacionadas somente com as sensações provocadas pela

agitação física, mas também com as percepções, desejos e

crenças. Além das agitações físicas e as sensações familiares, a

emoção de ódio finalmente surge a partir da percepção da

nocividade potencial de um objeto e implica no desenvolvimento

do desejo de evitá-lo. Conseqüentemente, uma emoção não é

considerada como se fosse uma percepção do corpo, é, porém,

uma percepção da alma, sendo que algumas percepções, como

as do sonho, podem ser a respeito de coisas que não existem.

De acordo com ABBAGNANO (1998), Descartes definiu as

emoções como um tipo particular de paixão. Esta é geralmente

distinguida do pensamento claro e resultam em pensamentos

confusos e obscuros. Emoções são particularmente paixões

perturbadoras, sendo que podem ser influenciadas pela razão.

Por exemplo, escrevendo sobre a coragem, Descartes citado em

AB8AGNANO (1998) sustenta:

Para excitar a coragem em alguém e remover o medo, não é suficiente
ter a determinação, mas precisamos também considerar as razões, os
objetos ou exemplos que nos persuadem para o fato do perigo não ser
tão grande; que é sempre mais seguro a defesa do que a fuga, que
devemos ter a glória e alegria de vencer, enquanto nos deveríamos
esperar nenhum arrependimento e vergonha por ter fugido.

Para Descartes, o aspecto fisiológico oferece os caminhos para

os aspectos cognitivos, e as emoções deslocam-se de serem

apenas físicos para se tornarem ingredientes essenciais da

sabedoria: A utilidade das paixões consiste isoladamente no
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fortalecimento e perpetuação nos pensamentos da alma, o que é

bom e deve ser preservado, sendo que sem as paixões, os

pensamentos podem ser facilmente apagados. O que seria então

as más emoções? O perigo é que as paixões fortalecem estes

pensamentos mais do que o necessário, ou elas conservam

outros pensamentos que não são bons de serem mantidos.

Confundido pela fisiologia (no entanto, ele estava na cabeça de

sua categoria nos recentes conhecimentos científicos), Descartes

também cultivava uma análise da emoção, orientada para o valor

e a sabedoria. As suas seis paixões primitivas - admiração, amor,

ódio, desejo, alegria e tristeza - não são agitações sem sentido

do espírito animal, mas ingredientes de uma vida saudável.

Spinoza pode ser considerado como um estóico temporão, como

Chrysippus e Sêneca na antiga Roma. Exatamente como os

estóicos viam as emoções, Spinoza também as via, como formas

de pensamento que, na maioria das vezes, interpreta mal o

mundo e, conseqüentemente, transforma as pessoas em

miseráveis e frustradas. Diferente dos estóicos, Spinoza porém

não aspirou as "diferenças psíquicas" conhecido como apatheia

(apatia); ao contrário, deseja o atendimento a uma certa

felicidade, que pode ser alcançada somente quando ajustamos os

pensamentos sobre o mundo. Em particular, as pessoas devem

se desfazer da idéia de que estariam ou poderiam estar no

controle de suas próprias vidas, e adotarem, ao invés disto, que

todas as idéias sobre si próprios e suas mentes são partes de

Deus. Muitas das emoções, que são reações passivas às

36



expectativas errôneas em relação ao mundo, levarão as pessoas

para uma situação de mágoa, frustração e enfraquecimento. As

emoções ativas, por outro lado, emanam da nossa natureza

verdadeira e exaltam nosso sentido de atividade e de cautela.

Spinoza, como os estóicos, desenvolveu uma versão precoce da

teoria cognitiva das emoções. Também defendeu na metafísica,

em que toda a substância se resume a uma só, sendo a mente e

o corpo dois aspectos de um, e do mesmo, ser.

Hume foi um dos mais ousados defensores do Iluminismo dentro

da Escola do Empirismo Britânico. Encabeçou um eloqüente e

muitas vezes rebelde movimento intelectual que desafiou os

velhos pensamentos ortodoxos, elevou a ciência, colocando a

religião na defesa, atacou a superstição e a irracionalidade.

Praticou e encorajou vigorosos debates e colocou a prêmio a

virtude da razão. O que motiva o comportamento certo ou errado

das pessoas são as paixões, e, ao invés de estarem relegadas da

ética e da filosofia, as paixões merecem respeito e consideração.

A teoria de Hume é especialmente importante, porque não

somente desafia a posição inferior da paixão na filosofia, mas

questiona o papel da razão. Hume, assim como muitos

contemporâneos e predecessores, definiu a emoção como um

certo tipo de sensação ou, como ele prefere designar, uma

impressão, que (como no pensamento de Descartes) é

fisicamente estimulado pelo movimento do "espírito animal"

existente no sangue. Estas impressões são agradáveis ou
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desagradáveis, porém, a diferenciação de muitas emoções não

são encontradas na natureza das impressões. Ao invés disto, as

impressões que constituem as emoções estão sempre localizadas

dentro de uma rede causal envolvidas por outras impressões e

idéias. Estas idéias causam impressões emocionais e também

são provocadas como conseqüência delas. As impressões

agradáveis da arrogância, por exemplo, são causadas pela idéia

de alguém ter realizado ou atingido algo significativo, e a

impressão por sua vez causa novas idéias, o que foi descrito por

Hume como sendo uma idéia do eu. A emoção, em outras

palavras, não pode ser identificada somente pela impressão ou

sensação isoladamente, mas por todo complexo constituído pelas

impressões e idéias.

As emoções, para Hume, formam uma essencial parte da ética.

Existem boas e más emoções. O orgulho foi considerado uma boa

emoção, a humildade é uma má emoção, pois é rnonacal.

Emoção, em outras palavras, não se constitui num embaraço ou

parte rejeitada da psique humana, mas, pelo contrário, a

verdadeira essência da existência social e da moralidade

humanas.

Immanuel Kant foi um dos grandes representantes do Iluminismo,

que igualmente questionou as capacidades e limites da razão. No

entanto, Kant foi intransigente na defesa da razão, pois ao se

colocar contra o ceticismo de Hume e as tentativas de substituir a

razão por qualquer crença irracional, de fundamentar a ética
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utilizando os sentimentos humanos, ao invés dos universais e

necessários preceitos da razão. Foi Kant, um quarto de século

antes de Hegel, quem insistiu "nada célebre é realizado sem

paixão" e foi Kant, quem celebrou a importância dos sentimentos

compartilhados na apreciação da beleza e a admiração com a

qual as pessoas tentam compreender a maravilha da criação de

Deus. Em verdade, mesmo a noção central de respeito e

dignidade humana de Kant, coração de sua ética racional, em

alguns momentos sugere ser também um assunto relacionado

aos sentimentos assim como com a razão, evocando a questão

da severidade de seu eu cruelmente dividido. Quando seu

sucessor, Hegel, assumiu a liderança das rédeas da filosofia

alemã no início do século XIX, a exagerada distinção entre razão

e paixão é novamente colocada em questão e a odisséia da razão

de Hegel foi exatamente chamada de "lógica da paixão. "

Friedrich Nietzsche (1844-1900) foi um filósofo para quem a

paixão foi um lema e, a razão, uma fonte de desconfiança. Ele foi

o auge de uma vasta linha de filósofos românticos. Nietzsche

antecipou o ceticismo global e o caos conceptual do Século XX;

como Freud, que foi seu admirador, descreveu e celebrou o lado

sombrio, mais instintual e menos racional da mente humana. Em

seu trabalho, glorificou a paixão e, ironicamente, descreveu a

paixão com contendo mais razão do que a Razão. Nem todas as

emoções, porém, foram consideradas sábias. Algumas colocam

as pessoas em situação inferior, por sua estupidez. Nietzsche

jamais desenvolveu uma teoria da emoção, mas as suas
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qualificações foram notáveis em termos de percepção e sutileza.

A sua celebração à paixão assustou muitos filósofos europeus,

que observavam mais paixão do que era necessário na

irracionalidade da Grande Guerra e o crescimento do socialismo

nacional na Alemanha. A antiga celebração da razão voltaria a

dominar a filosofia, e a emoção seria novamente relegada ao

segundo plano.

° exame do conjunto de teorias da emoção que se sucede no

decorrer da história do pensamento filosófico mostra que elas

podem ser divididas em duas grandes classes, de acordo com a

forma de considerar as emoções, como dotadas de significado ou

como desprovidas de significado (ABBAGNANO, 1998, p. 323).

As teorias, que atribuem significado às emoções, consideram-nas

manifestações, indicações ou signos de situações objetivas, em

que o homem se encontra, seja por suas relações com as coisas

do mundo, seja por suas relações com os outros homens. Por

este prisma, aparecem como os valores das situações, no que se

refere às possibilidades de vida, conservação, desenvolvimento,

realização de interesses e de tarefas que elas oferecem aos

homens. Nem todas as situações são igualmente favoráveis.

Algumas delas podem ameaçar a existência e as realizações do

homem, pois na maioria das vezes, o mundo se apresenta como

sendo um "mundo difícil" (ABBAGNANO, 1998, p. 323). Mas um

mundo difícil não é uma totalidade racional perfeita, não é

caracterizado pela plena correspondência de todos os seus
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aspectos com um princípio único e simples que garanta a vida e

os interesses da existência humana. O reconhecimento do

significado das emoções, portanto, está sistematicamente ligado à

negação implícita ou explícita da natureza necessariamente

racional do mundo em que o homem vive.

Por outro lado, tem-se a negação do significado das emoções em

todas as teorias, que as considera como "vãs opiniões", entre as

quais é típica a teoria estóica. Este ponto de vista implica em que

o mundo é uma totalidade perfeita, que assegura de modo

absoluto a existência do homem e a realização dos seus

interesses legítimos, ou seja, da parte racional e dos interesses

racionais do homem. Neste caso, as emoções são absolutamente

isentos de sentido, pois em qualquer situação em que o homem

venha a se encontrar, corresponderá exatamente àquilo que deve

ser em relação à entidade racional "homem" e, portanto, nada

haverá na situação de que as emoções possam servir de

advertência ou sinal. A teoria que considera as emoções como

"pensamentos confusos" (Spinoza, Leibniz, Wolff, etc.) não se

distingue substancialmente da dos estóicos e tem as mesmas

conexões sistemáticas. Um pensamento confuso não é um

verdadeiro pensamento, claro e distinto, portanto, está destinado

a desaparecer. Assim como, uma opinião falaz ou um erro

temporário desaparecerão diante da verdade. O pensamento

confuso é o equivalente da "opinião vã" dos estóicos. A

racionalidade absoluta e perfeita do mundo, amedronta e tem

como conseqüência a não percepção de ameaças. Assim, torna-
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se impossível as manifestações emotivas que levam às suas

superações.

o mesmo valor negativo é observado nas teorias que reduzem as

emoções às acidentalidades empíricas, às particularidades

insignificantes (Hegel e os hegelianos): expressões equivalentes a

"vãs opiniões" ou "pensamentos confusos", que partem da mesma

noção de mundo desprovido de ameaças reais para o homem. O

defeito dessas teorias não consiste tanto em deixar de justificar as

emoções, mas em não poder explicar essas "vãs opiniões", esses

"pensamentos confusos" ou essas "acidental idades

insignificantes", a que as emoções são reduzidas. E de fato não

se compreende como, num mundo racionalmente perfeito,

possam nascer no. homem, que é a parte mais racionalmente

perfeita dele, erros, preconceitos ou determinações capazes de

ameaçar justamente esta racionalidade perfeita e a

imperturbabilidade necessária que deveria acompanhá-Ia

(ABBAGNANO, 1998, p. 324).

Assim, não é de surpreender que na indagação contemporânea,

bem mais atenta aos dados e aos elementos de fato da condição

humana, as teorias das emoções sejam concordes em atribuir-

lhes significado próprio e objetivo. Estas teorias, em especial as

apresentadas por médicos (em especial neurologistas) e

psicólogos (em especial a psicanálise), também levam em conta

os fenômenos "patológicos". Isto significa o abandono dos

preconceitos, de que só os chamados fenômenos naturais
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permitem entender a condição humana, e de que subsiste uma

separação precisa e radical entre fenômenos normais e

fenômenos patológicos. Estes últimos não poderiam ser

circunscritos num domínio à parte, e declarados sem interesse

para a investigação científica e filosófica do homem.

o reconhecimento de que as emoções pressupõem elementos

conscientes e inconsciente nas pessoas, encontram-se na

essência da teoria psicanalítica, a qual passaremos a analisar

como uma forma revolucionária de definir as emoções.
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1.3. Definição psicanalítica de emoção

... o desabafo dos afetos do espectador, o
gozo daí resultante corresponde, de um lado,
ao alívio proporcionado por uma descarga
ampla, e de outro, sem dúvida, à excitação
sexual concomitante que, como se pode
supor, aparece como um subproduto todas
as vezes que um afeto é despertado, e
confere ao homem o tão desejado
sentimento de uma tensão crescente que
eleva seu nível psíquico.

Freud, Personagens Psicopáticos no Palco.

Freud raramente utilizou, em sua obra, o termo emoção. No

entanto, este termo foi empregado por FREUD (1915c, p. 182-

184), oportunidade em que o autor discutiu a questão da

consciência ou inconsciência das emoções. Freud utilizou mais

freqüentemente o conceito de afeto, principalmente para explicar

os aspectos dinâmicos e econômicos do aparelho psíquico. Neste

sentido, podemos entender que o afeto é uma das formas pelas

quais uma pulsão ' se expressa. De acordo com LAPLANCHE e

PONTALlS (1992, p. 9), "O afeto é a expressão qualitativa da

quantidade de energia pulsional e das suas variações. "

A utilização que faremos do termo emoção como sinônimo de

afeto merece uma maior consideração. De acordo com GREEN

(1982, p. 16-21), o termo affect (afeto) é um termo psicanalítico

em francês, não figurando nos principais dicionários da língua. Em

contrapartida, é utilizado na língua alemã. A sua importação para

I o termo será definido mais adiente.
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a língua francesa, deveu-se a FREUD (1895c), que empregou ora

Affekt, ora Empfindung, ora Gefühl. Classicamente, Affekt é

traduzido por afeto, Empfindung, por sensação e Gefühl por

sentimento. No entanto, os sentidos destas palavras se recobrem

oferecendo problemas embaraçosos de tradução, conforme

aponta James Strachey no prefácio da Standard Edition. FREUD

(1895c), artigo escrito em francês, traduziu Affekt por estado

emotivo (état êmotif), expressão ligada ao vocabulário psiquiátrico

em curso na época. Da mesma forma, encontram-se na literatura

anglo-saxônica, trabalhos que tratam da emoção em lugar dos

afetos.

Neste domínio, onde a nuança é fundamental e o ngor

imprescindível, é importante definir com precisão o emprego que

se fará dos termos. Adotaremos, portanto, a definição de GREEN

(1982, p. 20):

Para esclarecer as coisas, designaremos portanto por afeto um termo
categorial que agrupa todos os aspectos subjetivos qualificativos da
vida emocional no sentido amplo, compreendendo todas as nuanças
que a língua alemã (Empfindung, Gefüh~ ou a língua francesa (émotion,
sentiment, passion, etc.) encontram sob este tópico. Afeto deverá
portanto ser compreendido essencialmente como um termo
metapsicológico, mais do que descritivo. Pois, é necessário insistir
nisso, a concepção psicanalítica do afeto se distingue de qualquer outra
abordagem dos fenômenos que teorize sobre esse termo,
neurobiológica, psicológica, sociológica ou filosófica. Empregado no
sentido descritivo, o termo afeto poderá ser trocado por um outro mais
adequado, mais próximo da realidade que designa. Mas todas essas
variantes remeter-nos-ão à categoria do afeto.

De acordo com LAPLANCHE (1980, p. 147), o conceito de pulsão

é uma construção teórica da psicanálise relacionada à
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sexualidade. LAPLANCHE e PONTALlS (1992, p. 394) define o

termo pulsão como:

Processo dinâmico que consiste numa pressão ou força (carga
energética, fator de motricidade) que faz o organismo tender para um
objetivo. Segundo Freud, uma pulsão tem a sua fonte numa excitação
corporal (estado de tensão); o seu objetivo ou meta é suprimir o estado
de tensão que reina na fonte pulsional; é no objetivo ou graças a ele
que a pulsão pode atingir a sua meta.

Há, em relação a este conceito, uma confusão que precisa ser

esclarecida, e esta diz respeito aos termos "pulsão" e "instinto".

Ela tem origem na tradução das Gesammelte Werke (obras

completas de Freud em alemão) com vista à elaboração da

Standard Edition (obras completas de Freud traduzidas para o

inglês), ocasião em que se preferiu traduzir o termo trieb (em

alemão) por instinct (em inglês). De acordo GARCIA-ROZA (1997,

p. 115), instinct (em inglês) seria a tradução adequada para

instinkt (em alemão) e não para trieb, cujo significado corrente em

psicanálise se aproxima mais da noção de "impulso" do que

"instinto". Nos textos originais, a distinção entre os termos é clara,

porém, o leitor da tradução inglesa ou das divulgações feitas a

partir dela, confunde-se com o uso do termo instinct (traduzido

para o português como "instinto"). LAPLANCHE e PONTALlS

(1996, p. 242) afirmam que:

A escolha do termo instinto como equivalente inglês ou francês de Trieb
não só é uma inexatidão de tradução, como ameaça introduzir uma
confusão entre a teoria freudiana das pulsões e as concepções
psicológicas do instinto animal, e apagar a originalidade da concepção
freudiana, particularmente a tese do caráter relativamente
indeterminado do impulso motivante e as noções de contingência do
objeto e da variabilidade das metas. (Grifo dos autores).
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Para FREUD (1905d), a diferença fundamental entre pulsão (trieb)

e instinto (ínstinkt) é que este último consiste num esquema de

comportamento herdado, próprio de uma espécie animal. Esta

maneira de agir pouco varia de um indivíduo para outro e se

desenrola segundo uma seqüência temporal, pouco suscetível de

alterações, e que parece corresponder a uma finalidade. É

exatamente a variação quanto ao objetivo e ao objeto que vai

constituir no ponto central da teoria pulsional. O instinto é

necessário, para a preservação da espécie, e a pulsão necessita

do instinto para se manifestar. Cabe também ressaltar que pulsão

é excesso de energia, a necessidade que excede.

Deve-se distinguir a pulsão dos representantes psíquicos das

pulsões, que podem ser idéias ou afetos. Uma pulsão não se

apresenta como tal, nem consciente nem inconsciente, apresenta-

se somente através de representações.

De acordo com LAPLANCHE e PONTALlS (1992, p. 448) a

representação (vorstellung) é definida como:

Termo clássico em filosofia e em psicologia para designar "aquilo que
se representa, o que forma o conteúdo concreto de um ato de
pensamento" e "em especial a reprodução de uma percepção anterior'.
Freud opõe a representação ao afeto, pois cada um desses dois
elementos tem destinos diferentes nos processos psíquicos.

Não se trata, portanto, apenas de um correlato psíquico do objeto,

mas de uma inscrição desse objeto na memória. Freud distingue a

"representação da palavra" e a "representação da coisa", ambos

entendidos como representação (vorstellung).
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FREUD (1915c, p. 127) afirma que as pulsões são

"representantes psíquicos dos estímulos". De acordo com

LAPLANCHE e PONTALlS (1992, p. 454), a definição para

representante psíquico é: "Expressão utilizada por Freud para

designar, no quadro de sua teoria da pulsão, a expressão

psíquica das excitações endossomáticas. "

FREUD (1905d, p. 159) afirma que:

Por "pulsão" podemos entender, a princípio, apenas o representante
psíquico de uma fonte endossomática de estimulação que flui
continuamente, para diferenciá-Ia do "estímulo", que é produzido por
excitações isoladas vindas de fora. Pulsão, portanto, é um dos
conceitos da delimitação entre o anímico e o físico. A hipótese mais
simples e mais indicada sobre a natureza da pulsão seria que, em si
mesma, ela não possui qualidade alguma, devendo apenas ser
considerada como uma medida da exigência de trabalho feita à vida
anímica. O que distingue as pulsões entre si e as dota de propriedades
específicas é sua relação com suas fontes somáticas e seus alvos. A
fonte da pulsão é um processo excitatório num órgão, e seu alvo
imediato consiste na supressão desse estímulo orgânico.

As pulsões, portanto, são identificadas como representante

psíquico. Por outro lado, Freud afirma que as pulsões não podem

se tornar objeto da consciência, somente a idéia que a

representa. Mesmo no inconsciente, uma pulsão não pode ser

representada de outra forma a não ser por uma idéia (FREUD,

1915e, p. 182). Se por um lado a pulsão representa

psiquicamente as excitações emanadas do interior do corpo, por

outro lado, ela é representada, pelos seus representantes

psíquicos (GARCIA-ROZA, 1997, p. 118).
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Para Freud, as pulsões são indestrutíveis e fluem livremente.

Acrescenta, ainda, que as pessoas sadias adicionam algo de

perverso ao objetivo sexual normal, sendo que o grau de

perversão permitido varia de acordo com as resistências

oferecidas pelas forças psíquicas (vergonha, repugnância, etc.).

Tais forças são responsáveis pela transformação dos impulsos

em sintomas neuróticos. Considerou, então, a neurose como "o

negativo" da perversão e os sintomas como a atividade sexual do

neurótico.

Na primeira formulação da teoria das pulsões, FREUD (1911 b)

defendeu uma concepção dualista distinguindo a pulsão sexual da

pulsão de auto-conservação. A energia da pulsão sexual é a

libido, que tem a sua economia regida pelo princípio do prazer. A

energia das pulsões de auto-conservação é o interesse e está a

serviço do ego, opondo-se às pulsões sexuais.

Esta oposição sofreu abalo em Sobre o Narcisismo: Uma

Introdução (FREUD, 1914c), na medida em que o conceito de

narcisismo tornou claro que as pulsões sexuais podem retirar a

libido investida nos objetos, e fazendo-as voltar sobre o próprio

ego, constituindo-se em libido narcísica.

Somente em Além do Princípio de Prazer (FREUD, 1920g) foi

introduzido o conceito de pulsão de morte, consolidando o

dualismo freudiano em sua configuração teórica definitiva. As

pulsões sexuais e as pulsões de auto-conservação foram
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unificadas sob o nome de pulsão de vida, cuja energia é a libido,

em contraposição à pulsão de morte, cuja energia é a

destrutividade.

o caráter qualitativo da libido, foi considerado por Freud, para

distingui-Ia da outra forma de energia não sexual, presente no

aparato psíquico, e não para postular diferenças qualitativas da

libido. Freud não transpôs para o plano anímico, distinções que

dizem respeito aos possíveis suportes químicos da libido. Não

distingue, por exemplo, libido feminina da libido masculina. Em

Freud, a libido não traz com ela a marca da masculinidade ou da

feminilidade, assim como, tampouco, é portadora de qualquer

indicação quanto à natureza do objeto que deve investir" Em

relação ao desejo, porém, através do qual são estabelecidas as

relações de objeto, o sujeito pode ocupar uma posição ativa ou

passiva (posição masculina e posição feminina). No entanto,

mesmo quando o efeito desta posição é passiva, a libido é ativa.

Esta é a razão pela qual Freud afirma que a libido é

essencialmente masculina (FREUD, 1905d, p. 207):
A rigor, se soubéssemos dar aos conceitos de "masculino" e "feminino"
um conteúdo mais preciso, seria possível defender a alegação de que a
libido é, regular e normativamente, de natureza masculina, quer ocorra
no homem ou na mulher, e abstraindo seu objeto, seja este homem ou
mulher.

Representante ideativo é um dos registros da pulsão no

psiquismo que constitui, propriamente, o conteúdo do

inconsciente, visto que é sobre ele que incide o processo de

2 Conforme GARCIA-ROZA (1995, p. 37)
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recalcamento. Uma pulsão não pode ser recalcada; o que é

recalcado é o seu representante ideativo (GARCIA-ROZA, 1997,

p. 117).

o afeto é definido por LAPLANCHE e PONTALlS (1992, p. 9)

como:

Termo que a psicanálise foi buscar na terminologia psicológica alemã e
que exprime qualquer estado afetivo, penoso ou desagradável, vago ou
qualificado, quer se apresente sob a forma de uma descarga maciça,
quer como tonalidade geral. Segundo Freud, toda pulsão se exprime
em dois registros, do afeto e da representação.

A noção de afeto assumiu grande importância logo nos primeiros

trabalhos de Breuer e Freud - Estudos Sobre a Histeria (BREUER

e FREUD, 1895) - sobre a psicoterapia da histeria e a descoberta

do valor terapêutico da ab-reação". A origem do sintoma era

procurada num acontecimento traumático, que não correspondeu

a uma descarga adequada. Da consideração da histeria resultou,

portanto, para Freud, que o afeto não está necessariamente

ligado à representação; a sua separação (afeto sem

representação, representação sem afeto) garante a cada um

diferentes destinos. FREUD (1894a, p. 233) indica as

possibilidades de diversas transformações de afeto:
Conheço três mecanismos: f o da conversão dos afetos (histeria da

o o
conversão); 2 o do deslocamento do afeto (obsessões); e 3 o da
transformação do afeto (neuroses de angústia, melancolia).

3 De acordo com LAPLANCHE e PONTALIS (1992, p. I), ab-reação é o termo que em psicanálise
designa a "Descarga emocional pela qual um sujeito se liberta do afeto ligado à recordação de um
acontecimento traumático, permitindo assim que ele não se tome ou não continue sendo patogênico.
A ab-reação que pode ser provocada no decorrer da psicoterapia, principalmente sob hipnose, e
produzir então um efeito de catarse, também pode surgir de modo espontâneo, separada do
traumatismo inicial por um intervalo mais ou menos longo."
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A partir desse período, a noção de afeto foi utilizada em duas

perspectivas: pode ser apenas um valor descritivo, designando a

ressonância emocional de uma experiência geralmente forte. No

entanto, a maior parte das vezes ela postula uma teoria

quantitativa dos investimentos, a única que pode traduzir a

autonomia do afeto em relação às suas diversas manifestações.

Nos escritos metapsicológicos, o afeto foi definido como a

tradução subjetiva da quantidade de energia pulsional. Freud

distinguiu nitidamente o aspecto subjetivo do afeto e os processos

energéticos que e condicionam. Nota-se que, paralelamente ao

termo afeto, ele ~emprega "quantum de afeto" (Affektbe-trag),

entendendo desigí1arassim o aspecto propriamente econômico: o

quantum de afeto ou a quota de afeto, conforme descrito em

FREUD (1915d, p~157):
...tem sido adotada para designar esse outro elemento do representante
psíquico. Corresponde ao instinto, na medida em que este se afasta da
idéia e encontra expressão, proporcional à sua quantidade, em
processos que ~ão sentidos como afetos.

\:

.~

Freud não concebeu como o afeto poderia conservar qualquer

sentido fora da consciência. FREUD (1915e, p. 182) assim

colocou a questão:
Dissemos que 'há idéias consciente e inconsciente; contudo, haverá
também impulsos instituais, emoções e sentimentos inconscientes, ou,
nesse caso, não terá sentido formar combinações desse tipo?

Recusou-se a estabelecer um paralelismo entre o chamado afeto

inconsciente (sentimento de culpa inconsciente, por exemplo) e as
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representações inconscientes, conforme notamos em FREUD

(1915e, p. 183):
Em todos os casos em que a repressão consegue inibir o
desenvolvimento de afetos, denominamos esses afetos (que
restauramos quando desfazemos o trabalho da repressão) de
"inconscientes". Assim, não se pode negar que o emprego das
expressões em causa é coerente, embora, em comparação com idéias
inconscientes, se verifique a importante diferença de que, após a
repressão, idéias inconscientes continuam a existir como estruturas
reais no sistema Ics., ao passo que tudo o que naquele sistema
corresponde aos afetos inconscientes é um início potencial impedido de
se desenvolver. A rigor, então, e ainda que não se possa criticar o uso
lingüístico, não existem afetos inconscientes da mesma forma que
existem idéias inconscientes. Pode, porém, muito bem haver estruturas
afetivas no sistema Ics., que, como outras, se tornam conscientes. A
diferença toda decorre do fato de que idéias são catexias -
basicamente de traços de memória -, enquanto que os afetos e as
emoções correspondem aos processos de descarga, cujas
manifestações finais são percebidas como sentimentos. No presente
estado de nosso conhecimento a respeito dos afetos e das emoções,
não podemos exprimir essa diferença mais claramente.

Freud formulou uma hipótese genérica destinada a traduzir o

aspecto vivido do afeto. Os afetos seriam reproduções de

acontecimentos antigos de importância vital e, eventualmente pré-

individuais, comparáveis aos "acessos histéricos universais,

típicos e inatos". FREUD (1926d, p. 132), abordou este ponto da

seguinte forma:
Isto não implica que a ansiedade ocupa uma posição excepcional entre
os estados afetivos. Na minha opinião, os outros afetos são também
reproduções de experiências muito antigas, talvez mesmo pré-
individuais, de importância vital; e devo estar inclinado e considerá-Ias
como ataques histéricos universais, típicos e inatos, comparados com
os ataques recentes e individualmente adquiridos que ocorrem em
neuroses histéricas e cuja origem e significado como símbolos
mnêmicos foram revelados pela análise. Seria muito conveniente, como
é natural, sermos capazes de demonstrar a verdade desse ponto de
vista em um grande número desses afetos - uma coisa que ainda está
muito longe de ser o caso. (FREUD, 1926d, p. 132).
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CAPíTULO 2

REVISÃO DE FUNDAMENTOS PSICANAlíTICOS
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2.1. O inconsciente em Freud

o nosso próprio ser acha-se bem escondido de nós mesmos:
de todos os tesouros, o nosso é o último a ser desenterrado.

Friedrich Nietzsche (1844-1900).

Este tópico tem por objetivo validar a noção de inconsciente, para

que possamos utilizá-Ia como base fundamental na compreensão

das emoções. Iniciaremos com a apresentação das definições

sobre o termo, a relevância do conceito para a compreensão da

subjetividade, e uma breve alusão histórica pré-freudiana, incluída

para destacar a importância das contribuições do fundador da

psicanálise. Em seguida, discutiremos a auto-análise de Freud,

relacionando-a com o descobrimento do inconsciente. Na última

parte, revisaremos os desenvolvimentos sucessivos da noção de

inconsciente na obra freudiana.

Sobre o termo, o conceito e um breve histórico pré-freudiano

o termo inconsciente, na linguagem corrente, é empregado como

adjetivo para designar algo não consciente, incônscio, que está

sem consciência, que procede sem consciência ou com

desconhecimento do alcance moral daquilo que praticou, leviano,

inconsiderado, irresponsável. Para a psicanálise, a palavra possui

dois sentidos, conforme apresentado por LAPLANCHE e

PORTALlS (1996, p. 235):

A) O adjetivo inconsciente é por vezes usado para exprimir o conjunto
dos conteúdos não presentes no campo efetivo da consciência, isto
num sentido "descritivo" e não "tópico", quer dizer, sem se fazer
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discriminação entre os conteúdos dos sistemas pré-consciente e
inconsciente.

B) No sentido "tópico", inconsciente designa um dos sistemas
definidos por Freud no quadro de sua primeira teoria do aparelho
psíquico. É constituído por conteúdos recalcados aos quais foi
recusado o acesso ao sistema pré-consciente-consciente pela ação
do recalque... (Grifo dos autores).

A concepção de inconsciente é decisiva para a compreensão da

subjetividade humana. Este fato é observado, por exemplo, no

fenômeno da transferência'. ETCHEGOYEN (1987, p. 53-54)

apresenta-nos um material clínico, extraído de sua experiência

como psicanalista, que transcrevemos no Anexo I, não apenas

para sustentar a afirmativa que encabeça este parágrafo, mas

também para ser utilizado, a exemplo do que ocorre na obra de

Freud, como material de estudo. O psicanalista considera que,

nesse material, o esclarecimento do ato falho sobre a morte do

pai é comprobatório, porque mostra o momento de insight, em

que o pai, marido e analista se unem e se discriminam no

consciente. O mesmo pode ser dito, quando se levanta a

repressão sobre a cor das poltronas do sonho. Pela forma, como

foi oferecido e o contexto, em que aparece é conclusivo em

relação ao componente transferencial do sonho, a ação do

inconsciente.

Históricamente, desde a Antiguidade, a idéia da existência de

uma atividade diversa do funcionamento da consciência foi alvo

de múltiplas reflexões. A concepção do inconsciente sempre foi

tratada no contexto de um dualismo entre o corpo e a mente, tese
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postulada principalmente por René Descartes (1596-1650), que

levou a fazer da consciência (e do cogito) o lugar da razão, em

contraste do universo da desrazão. O pensamento inconsciente

foi então domesticado pela humanidade, quer para ser integrado

na razão, quer para ser rejeitado pela loucura.

No século XVIII, desenvolveu-se a idéia da limitação da

autonomia da consciência provocada por forças vitais

desconhecidas e destrutivas, principalmente pela influência do

pensamento de Blaise Pascal (1623-1662) e Benedictus Spinoza

(1632-1677). Esta idéia conduziu o desenvolvimento de uma

prática terapêutica, fundamentada na teoria do magnetismo, e

introduzida pelo médico austríaco Franz Anton Mesmer (1734-

1815)2, na qual o inconsciente era encarado como uma

dissociação da consciência, subconsciência ou automatismo

mental, atingível através do hipnotismo ou da sugestão.

O inconsciente é uma descoberta inédita de Freud. De acordo

com Israel Levine (LEVINE, 1923, p. 11-45), as concepções de

processos mentais inconscientes foram por muitas vezes

sugeridos na história da filosofia. As obras de Gottfried Wilhelm

Leibniz (1646-1716), Arthur Schopenhauer (1788-1860), François

Pierre Maine de Biran (1766-1824), Eduard Von Hartmann Karl

Robert (1842-1906), Gustav Theodor Fechner (1801-1887) e

Friedrich Nietzsche (1844-1900) apresentam idéias que sugerem

I Assunto discutido no tópico 3.3 deste trabalho.
2 Ver: ROUDINESCO, Elisabeth, PLON, Michael. Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge

Zahar Editor, 1998. P. 509-510.
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a existência do inconsciente. LEVINE (1923, p. 45) afirma que: "It

hás to be admifted that the whole conception of the Unconscious

in Pré-Freudian writers is vague, speculative, and vulnerable. "

Por outro lado, ao longo de todo o século XIX, desde Wilhelm von

Schelling (1775~1854) até Friedrich Nietzsche, passando por

Arthur Schopenhauer, a filosofia alemã considerou uma
"

concepção do inconsciente oposta à do racionalismo, mas sem

uma relação direta com o ponto de vista terapêutico mencionado.

Enfatizou o lado sombrio da alma humana e procurou fazer

emergir a face tenebrosa de uma psique imersa nas profundezas

do ser. Foi nesse horizonte, que se perfilaram os trabalhos da

psicologia experimental, da medicina e da fisiologia .

..
Os autores contemporâneos em psicanálise são unânimes em

afirmar que se" fosse preciso concentrar numa palavra à

descoberta de% Freud, sena incontestavelmente na palavra

inconsciente, embora nem todos concordem quanto à

significação, à extensão e aos limites daquilo que se entende por

inconsciente". ~

3 Ver: ROUDINESCO, Elisabeth, PLON, Michael. Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1998. Pp.374-378.
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A auto-análise de Freud e o descobrimento do inconsciente

Os fatos da vida de Freud, na década 90 do século XIX,

relacionam-se com a sua auto-análise". Cabe traçar um paralelo

entre a quebra narcísica de Freud, como resultado de sua auto-

análise e a quebra narcísica, pela qual passa a Humanidade,

como decorrência da fundação da psicanálise como ciência. Se a

primeira trouxe à consciência uma série de elementos da

realidade pessoal inconsciente, através de um penoso processo

pessoal de auto-conhecimento, a segunda apresenta a clivagem

da subjetividade. A partir desse momento, a subjetividade deixa

de ser entendida como um todo unitário, identificado com a

consciência e sob o domínio da razão, para ser uma realidade

dividida em dois grandes sistemas - o inconsciente e o

Consciente - e dominada por uma luta interna em relação a qual

a razão é apenas um efeito de superfície (não superficial)".

Situa-se, o início da auto-análise de Freud, em julho de 1895,

período em que analisou o sonho denominado A Injeção de Irmã

(FREUD, 1900a, p. 157-167). Nos dois anos subseqüentes,

comunicou várias vezes ao seu amigo Fliess as análises de seus

próprios sonhos, mas foi somente em julho de 1897, que tomou a

decisão de realizar uma auto-análise regular e com propósitos

definidos. As razões que o levaram a empreender o projeto

4 Ver: ANZIEU, Didier. A Auto-Análise de Freud e a Descoberta da Psicanálise. i' ed. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1989. 474p.

5 Conforme: GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Freud e o Inconsciente. 14' ed. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1997. P. 9-24.
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estavam relacionadas principalmente com a morte de seu pai. A

morte do pai de Freud ocorreu em outubro de 1896, provocando

uma crise de grandes proporções e conseqüências em sua vida

pessoal e profissional",

A ligação, que existe entre a pesquisa e a auto-análise, dá-se

através de dois setores: a interpretação dos sonhos e a crescente

valorização da sexualidade infantil, para os quais os conceitos de

inconsciente é uma realidade subjacente. Quanto a interpretação

dos sonhos, Freud afirmou que foi a experiência da auto-análise,

que o levou a escrever A Interpretação dos Sonhos (FREUD,

1900a, p. 32). A redação deste livro ocorreu em paralelo aos dois

primeiros anos de sua auto-análise. Há uma relação inequívoca

entre os dois fatos. No entanto, junto ao desejo de se aprofundar

cada vez mais na pesquisa do inconsciente, havia certos

sentimentos pessoais e profundos que tratava como algo proibido

(sentimentos de ódio contra o pai e o decorrente sentimento de

culpa). Constatou que a angústia surgia a partir disto, assim como

demais estados de ânimo negativos e paralisantes, manifestados

pela dificuldade de dar andamento satisfatório às suas pesquisas.

Empreendeu a sua auto-análise e, como resultado, observou um

grande progresso em suas investigações com respeito à

compreensão da neurose (FREUD, 1905a), da sexualidade infantil

(FREUD, 1905b) e dos sonhos (FREUD, 1900a). Do ponto de

6 Ver: JONES, Ernest. Vida e Obra de Sigmund Freud. 3' ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. p.
322-330.
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vista pessoal, um dos principais resultados da auto-análise foi o

descobrimento da hostilidade profundamente sepultada, contra

seu pai. Não poderia haver proteção mais tentadora contra este

obscuro medo (da descoberta), do que substituir o pai pelo seu

amigo Fliess. Tal deslocamento, porém, não pôde perdurar

longamente, ocorrendo a transferência da hostilidade e o final da

relação. Através das correspondências com Fliess reconheceu

que as suas resistências estavam criando obstáculos ao seu

trabalho. Relatou que a sedução, supostamente praticada pelo

seu pai, não era verdadeira. Também surgiram recordações da

infância, dos desejos sexuais pela sua mãe e descobriu em si

mesmo a paixão por ela, além dos ciúmes que sentia do pai.

Estava certo que estes sentimentos representavam um traço

humano de caráter geral e, a partir deles, pôde entender o

vigoroso impacto da lenda do Édipo. Agregou uma interpretação

correspondente da tragédia de Hamlet em sua obra (FREUD,

1900a, p. 287-294).

De acordo com JONES (1979, p. 322-330), o desenvolvimento da

teoria da sexualidade infantil, também está relacionado à auto-

análise. Freud experimentou um desenvolvimento fundamental

nesse setor, quando elaborou o seu conhecimento a respeito da

sexualidade infantil e identificou as bases orgânicas para as

excitações, localizando-as nas regiões da boca e ânus. Descobriu

que, independentemente dos desejos de incesto dos pais em

relação aos filhos, e mesmo a despeito dos atos ocasionais da

espécie, deveria se ocupar com a ocorrência universal da
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incidência de desejos incestuosos dos filhos em relação aos pais,

principalmente com o pai de sexo oposto. Descobriu que a

sexualidade infantil se caracterizava pela orientação da libido para

objetos externos (aloerotismo), não através da criança, mas do

pai afetado em cada caso clínico. Freud sustentou até setembro

de 1897, a sua opinião, de que a causa essencial da histeria era a

sedução sexual de uma criatura inocente, por parte de um adulto,

que normalmente seria o pai. Parecia-lhe, agora, que uma

proporção elevada de pais eram protagonistas desses ataques

incestuosos, que habitualmente eram de natureza perversa.

Quando finalmente teve um sonho acerca de sua sobrinha Hella,

interpretou-o como desejo sexual pela própria filha mais velha.
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As elaborações sucessivas sobre o inconsciente em Freud

o desenvolvimento do trabalho de Freud em conjunto com Josef

Breuer (1842-1925f, entre 1893 e 1897, ocorre com base na

observação clínica de casos predominantemente de histeria", A

histeria é uma neurose que aflige o ser humano, em decorrência

de conflitos psíquicos, manifestando-se através dos mais

diferentes sintomas corporais. A propósito da histeria, Jean Martin

Charcot (1825-1893)9 desempenhou um papel fundamental, não

somente contribuindo para a compreensão desta neurose, mas

também para a sua cura10, empregando para este fim o

hipnotismo. Foi exatamente em oposição às idéias de Charcot,

que os primeiros desenvolvimentos psicanalíticos foram

realizados rumo ao conceito da repressão11. Antes, porém, que a

teoria da repressão fosse formulada, alguns desenvolvimentos

ocorreram em relação às causas da histeria, relacionando-as aos

traumas e a sedução.

Embora, os métodos empregados por Freud e Breuer,

desenvolvidos a partir das idéias de Charcot e de seu discípulo

7 Ver: ROUDINESCO, Elisabeth, PLON, Michael. Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1998. p. 93-94.

8 Ver: LAPLANCHE, 1., PONTALIS, 1. B. Vocabulário da Psicanálise. i ed. São Paulo: Livraria
Martins Fontes Editora Ltda., 1996. p. 2 11-2 17.

9 Ver: ROUDINESCO, Elisabeth, PLON, Michael. Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1998. p. 109-110.

10 Ver: ROUDINESCO, Elisabeth, PLON, Michael. Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1998. p. 337-342.

11 Ver: LAPLANCHE, J., PONTALIS, 1. B. Vocabulário da Psicanálise. i ed. São Paulo: Livraria
Martins Fontes Editora Ltda., 1996. p. 457-458.
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Pierre Janet (1859-1947)12, representassem uma evolução, no

que diz respeito aos resultados obtidos no tratamento dos

neuróticos, estes eram incapazes de curar a predisposição para a

histeria, pois não bloqueavam o caminho para uma nova

ocorrência de estados hipnóides, e também não impediam a

substituição dos sintomas ab-reagidos 13 por outros novos. No

entanto, dado que os histéricos sofrem de reminiscências, frase

que marcava a posição de Freud e Breuer na época, os métodos

eram eficazes para tornar tais reminiscências inócuas.

o estudo de casos de histeria possibilitou observar o fenômeno

da dissociação da consciência, denominados por Breuer de

estado hipnóide14f como podemos observa na citação abaixo:

Quanto mais i nos ocupamos desses fenômenos, mais nos
convencemos de que a divisão da consciência, que é tão marcante nos
casos clássicos' conhecidos sob a forma de "double conscience", acha-
se presente em grau rudimentar em toda histeria, e que a tendência a
tal dissociação,' e com ela ao surgimento dos estados anormais da
consciência que (reuniremos sob a designação de "hipnóides"), constitui
o fenômeno básico dessa neurose. (BREUER e FREUD, 1895, p. 47).

A concepção de estado hipnóide e as primeiras formulações

sobre o mecanismo da histeria (BREUER e FREUD, 1895, p. 39-

53) foi completamente revistas por Freud, através de um longo e

tortuoso caminho15, que resultou no que o Freud denominou o

12 Ver: ROUDINESCO, Elisabeth, PLON, Michael. Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1998. p. 407-410.

13 Ver: Ver LAPLANCHE, J., PONT ALIS, 1. B. Vocabulário da Psicanálise. i ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1992. p. 1-2.

14 Ver LAPLANCHE, 1., PONTALIS, 1. B. Vocabulário da Psicanálise. i ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1992. p. 160-162.

15 Ver: MEZAN, Renato. Freud: A Trama dos Conceitos. 4' ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1998.
350p. Capo I : Tentativa e Erro, p.3-64.
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edifício teórico psicanalítico, definido em sua autobiografia como:

"As teorias da resistência e da repressão, do inconsciente, da

significância etiológica da vida sexual e da importância das

experiências infantis -.tudo isto forma os principais constituintes

da estrutura teórica da psicanálise. " (FREUD, 1925, p. 45).

Além das denominações "histeria hipnóide" e "histeria de

retenção", Freud propõe a introdução de um terceiro tipo: a

histeria de defesa. O que caracterizava o quadro clínico, desta

nova modalidade, é o fato dos pacientes serem perfeitamente

saudáveis, até o momento, em que ocorresse um caso de

incompatibilidade com o seu ego. Vejamos uma citação de

FREUD (1894a, p. 55) que é considerada fundamental, não

somente para o tratamento da histeria, como também para o

desenvolvimento da psicanálise:
Esses pacientes que analisei, portanto, gozaram de boa saúde mental
até o momento em que houve uma ocorrência de incompatibilidade em
sua vida representativa - isto é, até que seu eu se confrontou com
uma experiência, uma representação ou um sentimento que suscitaram
um afeto tão aflitivo que o sujeito decidiu esquecê-lo, pois não confiava
em sua capacidade de resolver a contradição entre a representação
incompatível e seu eu por meio da atividade de pensamento. (Grifo do
autor).

Embora estas idéias sejam fundamentais, pois mencionam a

experiência e o sentimento, a ênfase, porém, é colocada nas

representações (idéias e imagens), indicando que a

incompatibilidade surge entre a representação e o ego. Enfatiza

que a defesa é um mecanismo do indivíduo e, por fim, que um

grupo de representações é separado pelo mecanismo de defesa,

65



indo contra a suposta incapacidade das representações, surgidas

no estado hipnóide de entrarem em associação com demais

conteúdos psíquicos. Neste ponto, pode-se identificar a principal

falha da teoria de Breuer, pois ele postulava a impossibilidade dos

estados hipnóides serem absorvidos pela consciência normal.

FREUD (1914b, p. 21) posteriormente escreve:

Minha primeira divergência com Breuer surgiu de uma questão relativa
ao mecanismo psíquico mais apurado da histeria. Ele dava preferência
a uma teoria que, se poderia dizer, ainda era até certo ponto fisiológica;
tentava explicar a divisão mental nos pacientes histéricos pela ausência
de comunicação entre vários estados mentais ("estados de
consciência", como os chamávamos naquela época), e construiu então
a teoria dos "estados hipnóides" cujos produtos se supunham penetrar
na "consciência desperta" como corpos estranhos não assimilados. Eu
via a questão de forma menos científica; parecia discernir por toda parte
tendências e motivos análogos aos da vida cotidiana, e encarava a
própria divisão psíquica como o efeito de um processo de repulsão que
naquela época denominei de "defesa", e depois de "repressão".

Um fato curioso que pode ser observado na trajetória freudiana é

que nenhum dos elementos fundamentais da psicanálise

(inconsciente, resistência e repressão, sexualidade e complexo de

Édipo) mereceu destaque no Projeto Para Uma Psicologia

Científica (FREUD, 1950a), conforme afirma MEZAN (1988, p. 8):
Na verdade, podemos dizer que psicanálise consiste na demolição,
peça por peça, do conteúdo da Comunicação Preliminar. Aquilo que
nela é essencial vai ser abandonado paulatinamente: primeiro a teoria
dos estados hipnóides, depois o método catártico e por fim a noção de
que a histeria se funda na reminiscência. Das teses secundárias
sobrarão o papel da linguagem - mais numa concepção vastamente
modificada e a noção de que a cada idéia corresponde uma intensidade
afetiva.

No entanto, a semente da psicanálise já estava plantada. Em

meados de setembro de 1895, escrevendo o Projeto Para Uma
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Psicologia Científica (FREUD, 1950a), redige três capítulos sobre

os sonhos: Processos Primários - O Sono e os Sonhos (FREUD,

1950a, p. 388-390), A Análise dos Sonhos (FREUD, 1950a, p.

390-393) e A Consciência do Sonho (FREUD, 1950a, p. 394-396).

Nos capítulos mencionados, são formuladas hipóteses a respeito

do sonho. A saber, o inconsciente se apresenta às pessoas

através dos sonhos, e das semelhanças de estrutura, que há

entre os sonhos e os sintomas neuróticos. A distinção entre os

dois processos psíquicos - primário e secundário e o caráter

alucinatório dos sonhos, é aceito pela consciência de forma que o

sonhador crê naquilo que está ocorrendo, ou seja, o sonho como

uma regressão dos processos de percepção está relacionado ao

o bloqueio motor, entre outros. Além disso, o autor apresenta

idéias que serão retomadas em escritos posteriores, como por

exemplo, o fato do sono se caracterizar por uma paralisia motora

se tornou em A Interpretação dos Sonhos (FREUD, 1900a) a base

do princípio do prazer.

No Projeto Para Uma Psicologia Científica (FREUD, 1950a),

Freud já estabeleceu a distinção entre os dois modos de

funcionamento da atividade mental - o processo primário e o

processo secundário (FREUD, 1950, p. 377-379) que constituem

os dois modos de funcionamento do aparelho psíquico.

Do ponto de vista tópico, Freud viria a identificar o processo

primário com o sistema inconsciente e o processo secundário com

o consciente. De acordo com LAPLANCHE e PONTALlS (1996, p.
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371), do ponto de vista econômico-dinâmico, no processo primário

a energia psíquica se escoa livremente, passando sem barreiras

de uma representação para outra. Segundo os mecanismos de

deslocamento e de condensação, tendem a reinvestir plenamente

as representações ligadas às vivências de satisfação constitutivas

do desejo. No processo secundário, a energia começa por estar

ligada e escoa de forma controlada, sendo que as representações

são investidas de uma maneira mais estável, a satisfação é

adiada, permitindo experiências mentais, que colocam à prova os

diferentes caminhos possíveis da satisfação. Freud afirma que,

quando os desejos afloram, a busca da satisfação constitui a

justificativa biológica de todo o processo de pensamento.

Em 1894, Freud fez duas afirmações que mereceram destaque

como reforço desta linha de idéia. A primeira delas, diz respeito

ao princípio da constância, que corresponde ao conceito

fisiológico da homeostase, segundo o qual, existem sistemas

fechados, que tendem a manter e a restabelecer sua configuração

e o seu nível energético de estagnação, através dos contatos com

o mundo exterior. A segunda afirmação importante de Freud foi

que nas funções psíquicas, deve-se distinguir algo como

quantidade, passível de aumento, diminuição, deslocamento ou

descarga e que se propaga aos engramas de idéias, de maneira

muito semelhante à descarga elétrica sobre a superfície de um

corpo. Este algo pode ser a soma de excitações ou a carga de

afetos.
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Cabe ressaltar que nesta tentativa de Freud para encontrar um

modelo neurofisiológico, as dificuldades foram se acumulando na

elaboração do Projeto Para Uma Psicologia Científica (FREUD,

1950a), sendo que ao longo de sua vida, teve continuamente de

fazer revisão em suas teorias. Como já mencionamos, o interesse

de Freud foi se concentrando cada vez mais nos problemas

psicológicos e clínicos, embora jamais abandonasse a crença a

ser estabelecida, isto é, a base física para a psicologia. Os

sistemas de neurônios foram substituídos por sistemas ou

entidades psíquicas, uma catexia hipotética de energia psíquica

tomou o lugar da quantidade física e o princípio da inércia tornou-

se a base do princípio do prazer (FREUD, 1900a, p. 23-24).

Em seus trabalhos posteriores não é raro encontrarmos a marca

de seus antecedentes fisiológicos, como por exemplo, a

formulação de traços nos sistemas mnêmicos. De modo geral, a

maioria das contribuições científicas de Freud, habitualmente

vinculadas à obra A Interpretação dos Sonhos (FREUD, 1900a) é

a sua concepção da psiquê inconsciente. É sabido que o sonho

foi, para Freud, o caminho por excelência da descoberta do

inconsciente. O próprio Freud assim se expressa: "A interpretação

dos sonhos é a via real para o conhecimento das atividades da

vida anímica. " (FREUD, 1900a, p. 634).

Por volta de 1897, Freud formula, a partir de reflexões críticas

sobre os casos de histeria, a hipótese da existência de fantasias
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inconscientes16. Tais reflexões encontram-se expressas numa

correspondência destinada ao seu amigo íntimo e médico alemão

Wilhelm Fliess17. Nesta carta, Freud afirma não acreditar mais em

suas teorias, apontando quatro grupos de motivos que

provocaram a enorme dúvida: a) fracasso em conduzir as análises

a uma conclusão; b) a assombrosa circunstância de que todos os

casos obrigavam a atribuir atos perversos ao pai; c) a inegável

comprovação de ique no inconsciente não existe "signo de

realidade", de modo que é impossível distinguir uma verdade de

uma ficção afetivamente carregada e d) a constatação de que os

segredos das vivências infantis eram absolutamente inacessíveis.

Estas reflexões lei/aram Freud a rejeitar a teoria da sedução e do
"

trauma, colocando-o no caminho que o conduziu às suas grandes
7'"

descobertas. PasSOua dedicar seus estudos ao funcionamento da

mente, em especiáI de sua parte inconsciente, à sexualidade, em
'"especial a sexualii::Jadeinfantil. Ao mesmo tempo, colocava estes
'..

desenvolvimentos" completamente no campo psicológico,.
desvinculando-os'!' da perspectiva neurológica. Todos estes

desdobramentos são abordados de uma só vez através do estudo

dos sonhos, sobre os quais formulara hipóteses no Projeto para

uma Psicoloçie' Científica (FREUD, 1950a), conforme
'.:t

mencionamos.

16 LAPLANCHE, 1., PONTALIS, 1. B. Vocabulário da Psicanálise. 2' ed. São Paulo: Martins Fontes,
1992, p. 169-173. i

17 Ver: Carta 69 de 21 de setembro de 1897 em FREUD (1950a, p.309-311).

70



o caminho, no entanto, para resolver as dúvidas foi a introdução

do conceito de libido 18 em seus primeiros escritos sobre neurose

de angústia e a elaboração de uma teoria da libido 19, sobre a qual

Freud apresenta a sua primeira versão na carta 75 de 14 de

novembro de 1897 (FREUD, 1950a, p. 319-320). Este texto é

considerado importante, pois nele, identifica-se a desvinculação

entre a sexualidade e os órgãos genitais, a revisão do conceito de

ação diferida, a idéia de evolução da libido e o uso dos termos

pré-consciente e consciente'".

A idéia da desvinculação entre a sexualidade e os órgãos genitais

é abordada no início dos Três Ensaios Sobre a Teoria da

Sexualidade, onde FREUD (1905d) afirma que o fato da

existência de necessidades sexuais no homem e no animal,

expressa-se na biologia pelo pressuposto de uma pulsão sexual".

Fazemos uma analogia com a pulsão de nutrição, para a qual a

necessidade é a fome. Falta uma palavra no linguajar coloquial

para designar o equivalente à palavra fome no caso da pulsão

sexual, sendo assim, a palavra científica para designar esta

energia é "libido".

18 Ver LAPLANCHE, J., PONTALIS, J. B. Vocabulário da Psicanálise. i ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1992, p. 265-267.

19 Ver: GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Freud e o Inconsciente. 14' ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 1997. 236p. Capo 4 : O Discurso da Pulsão: Os Três Ensaios Sobre a Sexualidade, p. 108-
111.

20 Ver: MEZAN, Renato. Freud: A Trama dos Conceitos. 4' ed. São Paulo: Editora Perspectiva,
1998. 35Op. Capo 2 : Os Demônios da Alma, p.69-71.

21 Ver LAPLANCHE, J., PONTALIS, J. B. Vocabulário da Psicanálise. i ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1992, p. 403-404.
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Freud expõe que, na visão popular, há uma idéia bem definida da

natureza e das características da pulsão sexual. Ela estaria

ausente da infância e se manifestaria na época e em conexão

com o processo de maturação na puberdade. Seria exteriorizada

nas manifestações de atração irresistível que um sexo exerce

sobre outro, e o seu objetivo seria a união sexual, ou pelo menos

os atos que levassem a esta direção. Estes dados, porém,

apresentam uma imagem infiel da realidade e exibem muitos

erros, imprecisões e conclusões apressadas.

Para completarmos esta idéia é necessário dizer que Freud

identifica dois termos relacionados à sua teoria da libido: o objeto

sexual e o alvo sexual. O primeiro consiste na pessoa a quem se

direciona a atração e o segundo corresponde à ação para a qual a

pulsão impele.

É possível agora, retomar a idéia da desvinculação entre

sexualidade e os órgãos sexuais, visto que o instinto sexual

apresenta seu objeto e alvo relativamente fixos. A libido, tal qual é

definida por Freud, caracteriza-se por possuir objeto e alvo menos

fixos, ou seja, o objeto não seria exclusivamente o sexo oposto,

assim como, o alvo não corresponderia somente ao contato dos

órgãos genitais na consumação da cópula. Acrescentaremos ao

corpo teórico exposto a noção de corpo erógeno, que consiste na

idéia da criança perceber todo o seu corpo como zona erógena,

como fonte de diversas pulsões parciais (auto-erotismo). De

acordo com LAPLANCHE e PONTALlS (1996, p. 149-150),
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erogeneidade consiste na capacidade de qualquer região do

corpo (destacadamente zona oral, anal, uretro-genital e mamilos,

conforme LAPANCHE e PONTALlS [1996, p. 533]), ser a fonte de

uma excitação sexual. .

o conceito freudiano de inconsciente vai se determinando através

de um triplo desenvolvimento: 1) a análise do sonho, ato falho e

dito espirituoso, 2) a constituição do aparelho mental e o 3)

desenvolvimento da teoria da repressão. A interpretação dos

sonhos, a qual Freud passou a se dedicar devido a constante

presença deles em meio às associações dos pacientes, foi a via

escolhida para tratar as questões, conforme afirma FREUD

(1900a, p. 179): "Essas considerações talvez nos levem a achar

que a interpretação dos sonhos poderá permitir-nos tirar, em

relação à estrutura de nosso aparelho psíquico, as conclusões

que em vão temos esperado da filosofia. "

Entendemos que a investigação científica de Freud sobre o

inconsciente foi comunicada a partir de 1900, com a publicação

de A Interpretação dos Sonhos (FREUD, 1900a). Nesta época,

introduziu conceitos fundamentais, com os quais trabalhou pela

vida toda. Em especial, nesta oportunidade, escreveu sobre a

diferença que via entre os fenômenos mentais inconscientes, pré-

conscientes e os conscientes, falou sobre as leis do processo

primário, ensinou as noções de carga e retirada de carga, mostrou

a conexão entre inconsciente e repressão e explanou o ponto de

vista econômico. Lançou as bases do que seria conhecido,
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futuramente, como a teoria topográfica (FREUD, 1900a). Nesta

obra, Freud apresentou os primitivos diagramas sobre a mente.

São esquemas simples na aparência, mas, fundamentam as suas

primeiras idéias teóricas, ou seja, do ponto de vista funcional, uma

força reprimida esforça-se em abrir caminho até a atividade, mas

é mantida sob controle por uma força repressora e, do ponto de

vista estrutural, um inconsciente ao ou qual se opõe um Pré-

consciente-consciente (FREUD, 1900a). A palavra inconsciente

era utilizada em dois sentidos: o descritivo, que atribuía uma

qualidade específica a um estado mental e o dinâmico,

relacionado ao seu funcionamento.

Um outro conceito importante é apresentado em A Interpretação

dos Sonhos (FREUD, 1900a). Tudo o que é consciente possui

uma etapa preliminar inconsciente, enquanto que, aquilo que é

inconsciente, pode permanecer neste estágio, e não obstante

reivindicar ser encarado como possuidor de pleno valor de um

processo psíquico. O inconsciente é a verdadeira realidade

psíquica, em sua natureza mais íntima. Ele nos é tão

desconhecido quanto a realidade do mundo exterior e, é tão

incompletamente apresentado pelos dados da consciência quanto

o é o mundo exterior, pelas comunicações de nossos órgãos dos

sentidos (FREUD, 1900a).

Na teoria topográfica é introduzida a noção de sistema da mente,

em que o fundamental seria a relação dos conteúdos mentais com

a consciência, assim sendo, três sistemas comporiam a mente
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humana: inconsciente, pré-consciente e consciente (FREUD,

1900a). Um ato psíquico, em geral, atravessa duas fases de

situação, entre as quais sobre uma censura. Na primeira fase, ele

é inconsciente e, por isto, pertence ao sistema inconsciente. A

censura está situada entre o inconsciente e o pré-consciente. Esta

censura pode ser a repressão ou recalcamento.

Os sentimentos são, por definição, conscientes, mas, fala-se de

afetos inconscientes ou sentimentos inconscientes. A questão é:

os sentimentos também possuem representação. Esta

representação pode ser deslocada do afeto original e se ligar em

outras representações. No sistema inconsciente, não existe

negação, com dúvida, nem grau de certeza. Estes critérios são

reproduzidos pelo trabalho da censura no limite do sistema pré-

consciente. No sistema inconsciente, reina maior mobilidade das

intensidades de provimento, por meio do processo de

deslocamento, uma representação pode entregar todo o montante

de seu provimento a uma outra. Por condensação, uma

representação, pode tomar para si, todos os provimentos de

várias outras. Tais processos são atemporais, não considerando a

realidade. Os seus destinos dependem de satisfazer a regulação

da bipolaridade prazer-desprazer.

Da perspectiva tópica, o processo primário caracteriza o sistema

inconsciente e, o processo secundário caracteriza o sistema pré-

consciente-consciente. Do ponto de vista econômico e dinâmico,

no caso do processo primário, a energia psíquica escoa-se
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livremente, passando sem barreiras de uma representação para

outra. Segundo os mecanismos de deslocamento e condensação,

tende a reinvestir plenamente as representações ligadas às

vivências de satisfação constitutivas de desejo (alucinação

primitiva). No caso do processo secundário, a energia começa por

estar ligada, antes de se escoar de forma controlada. As

representações são investidas de uma maneira mais estável e a

satisfação é adiada, permitindo experiências mentais, que põem à

prova os diferentes caminhos possíveis de satisfação. A oposição

entre processo primário e secundário é correlativa da oposição

entre princípio de prazer e princípio da realidade e, dos dois

modos de circulação da energia psíquica é a energia livre e a

energia ligada (FREUD, 1900a).

A noção de inconsciente já era encontrada desde os primeiros

trabalhos de Freud com Breuer em 1892 sobre a histeria. Os

autores verificaram que cada sintoma histérico individual

desaparecia de forma imediata e permanente, quando

conseguiam evocar nitidamente a lembrança do fato que o

provocou e despertar a emoção que o acompanhava. Isto ocorria,

quando o paciente era capaz de descrever o fato com o maior

detalhe possível e traduzir a emoção em palavras, visto que a

lembrança sem emoção, quase invariavelmente não produz

nenhum resultado. Nesta mesma obra, Breuer e Freud concluem

que os histéricos sofrem, principalmente de reminiscências.

Verifica-se assim, que o inconsciente é definido, neste momento,
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como uma reminiscência emocional não recordada, nem expressa

diretamente (BREUER e FREUD, 1895, p. 235-241).

Entre a publicação de A Interpretação de Sonhos (FREUD,

1900a) e O Ego e o Id (FREUD, 1923b), Freud apresentou vários

trabalhos teóricos importantes, dentre os quais os artigos sobre

metapsicologia (FREUD, 1915a; FREUD, 1915b; FREUD, 1915c),

Conferências Introdutórias sobre Psicanálise (FREUD, 1916-17),

Além do Princípio do Prazer (FREUD, 1920), sendo que neles

ocorrem elaborações contínuas e consecutivas de conceitos

previamente enunciados e algumas pequenas reformulações de

pontos de vista.

Uma atenção especial deve ser dada ao trabalho denominado

Formulações Sobre os Dois Princípios do Funcionamento Mental

(FREUD, 1911b). Após a publicação de A Interpretação dos

Sonhos (FREUD, 1900a), Freud empreendeu um novo exame das

hipóteses teóricas gerais, que se encontravam implícitas em suas

descobertas clínicas, em termos puramente psicológicos. O

próprio autor considera este artigo deficiente e mais preparatório

do que expositivo. Na psicologia em que se baseia a psicanálise,

costuma-se tomar como ponto de partida os processos mentais

inconscientes. Consideramos que são os processos mais antigos,

primários, resíduos de uma fase de desenvolvimentos, em que

eram os únicos tipos de processo mental. O propósito dominante

obedecido por esses processos primários é descrito como

princípio de prazer-desprazer, ou mais sucintamente, o princípio
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de prazer. Estes processos se esforçam para alcançar prazer. A

atividade psíquica se afasta de qualquer evento, que possa

despertar desprazer (pelo processo de repressão). Os sonhos e

as tendências de afastamento de impressões aflitivas, no estado

de vigília, são resquícios do predomínio deste princípio e prova de

seu poder. O estado de repouso psíquico foi originalmente

perturbado, pelas exigências perceptórias das necessidades

internas. Quando isso acontece, tudo o que havia sido pensado

(desejado) foi simplesmente apresentado de maneira alucinatória,

tal como ainda ocorre no presente, com os pensamentos oníricos.

O abandono das tentativas de satisfação, por meio da alucinação

foi superado pelo desapontamento experimentado. O aparelho

psíquico teve de decidir tomar uma concepção das circunstâncias

reais do mundo externo e se empenhar por efetuar nelas uma

alteração real. Um novo princípio de funcionamento mental foi

assim introduzido, o que se apresentava na mente não era mais

agradável, mas o real, mesmo que fosse desagradável. O

estabelecimento do princípio de realidade provou ser um passo

importante.

No trabalho de 1911, Formulações Sobre os Dois Princípios do

Funcionamento Mental (FREUD, 1911b), Freud apresenta o

relacionamento do princípio do prazer com o do princípio da

realidade. Em uma perspectiva genética, a passagem do princípio

do prazer para o princípio da realidade, não suprime o princípio do

prazer. Este continua a reinar em todo um campo de atividades

psíquicas, espécie de domínio reservado, entregue ao fantasma e
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que funciona segundo as leis do processo primário: o

inconsciente. Por outro lado, o principio da realidade garante a

obtenção no real, das satisfações. Nesta perspectiva, a satisfação

não é lograda pelo caminho mais curto, as pulsões têm suas

satisfações adiadas em função das condições impostas pelo

mundo exterior e, somente assim, vão surgindo situações de

compromisso ou de acordo. O princípio do prazer é um princípio

econômico e forma par com o princípio da realidade.

Este trabalho de Freud parece ter antecipado as idéias que

fermentavam em sua cabeça de investigador, e que vão se

externar nos artigos meta psicológicos, Além do Princípio do

Prazer (FREUD, 1920), O Ego e o Id (FREUD, 1923b) e em suas

últimas obras.

Nas formulações iniciais de FREUD (1900a), a qualidade

representava aquela característica que um conteúdo mental deve

ter para passar à consciências. Seria algo presente só nas

percepções ou, em suas memórias, na dor e no prazer. A

qualidade resulta de percepções externas e os conteúdos do

sistema pré-consciente as obtém para se tornarem conscientes,

na medida em que tivessem ligadas com palavras vistas ou

ouvidas.

No seu artigo metapsicológico de 1915, O Inconsciente (FREUD,

1915e), a adjetivação surge sem ser ligada como qualidade da

percepção. O que agora chama a atenção, quando um derivado
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do sistema inconsciente surge no sistema pré-consciente, é a sua

alta organização, e, isto a confundiria com as formações do

sistema consciente. Freud diz então que os derivados do

inconsciente, qualitativamente, pertencem ao sistema pré-

consciente, mas, de fato, pertencem ao sistema inconsciente.

Desta natureza participam as fantasias de indivíduos normais,

bem como, de neuróticos, que o psicanalista os reconhece como

estágios preliminares, quer na elaboração dos sonhos, quer na de

sintomas, que a despeito de seu alto grau de organização,

permanecem reprimidas, portanto, impossibilitadas de se

tornarem conscientes. Estas formações substitutivas são

derivados altamente organizados do sistema inconsciente, que

somente conseguem ingressar na consciência quando as

circunstâncias são favoráveis.

Em 1915, Freud já podia verificar que havia fenômenos do

processo secundário, associados aos elementos do sistema

inconsciente. Já não era possível admitir, simplesmente que o

sistema inconsciente opera de acordo com o processo primário e,

que o sistema pré-consciente, o faz de acordo com o processo

secundário.

A dicotomia les. - processo primário e Peso - processo secundário,

característica fundamental da teoria topográfica, não tem razão de

ser. A noção dessa contradição dentro da teoria topográfica, foi

um dos fatores que estimulou Freud a estudar a possibilidade de
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instituir um novo quadro de referências para a psicanálise. O

produto desse estudo, foi a teoria estrutural. Verifica-se então,

que Freud, mais uma vez, reformulou os seus pontos de vista, e

estabeleceu um novo quadro de referências ao trabalhar agora,

com a noção teórica de inconsciente, pré-consciente e consciente.

O inconsciente designado como sistema é a sua forma

substantiva. Quando a palavra inconsciente se refere aos

conteúdos do referido sistema, é a forma adjetiva, e que são

referidos na abreviatura les.

O adjetivo inconsciente é, por vezes, usado para exprimir o

conjunto dos conteúdos não presentes, no campo atual da

consciência, num sentido descritivo e não tópico, sem fazer

discriminação entre os conteúdos dos sistemas pré-conscientes e

inconscientes.

As características essenciais do inconsciente, como sistema (ou

les.) são: a) os seus conteúdos são representantes das pulsões;

b) estes conteúdos são regidos pelos mecanismos específicos do

processo primário, principalmente a condensação e o

deslocamento; c) fortemente investidos pela energia pulsional,

procuram retomar à consciência, e à ação (retorno do recalcado),

mas, não podem ter acesso ao sistema Pes-Cs senão nas

formações de compromisso, depois de terem sido submetidos às

deformações da censura; d) são mais, especialmente, certos

desejos da infância que conhecem uma fixação inconsciente.
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Na teoria estrutural, os termos inconsciente e pré-consciente

foram empregados no sentido do qualitativo ou descritivo.

Propunha também, que fosse estabelecida uma separação nítida

entre os significados fenomenológico desses termos e, os seus

significados sistêmicos. Estes últimos, teriam que ser

abandonados, por serem incompatíveis com os mais recentes

pontos de vista, do aparelho psíquico, que se apresentavam sob a

forma de teoria estrutural.

No primeiro capítulo de O Ego e o Id (FREUD, 1923b), Freud

afirmou que em cada indivíduo existe uma organização coerente

de processamentos denominada ego, ao qual a consciência se

acha ligada e controla a motilidade, isto é, a descarga de

excitações para o mundo externo. O ego é a instância mental que

supervisiona todos os seus próprios processos constituintes e que

ao dormir à noite, ainda exerce censura sobre os sonhos. Dele,

procedem as repressões, por meio das quais, procura-se excluir

certas tendências da mente, não simplesmente da consciência,

mas, também, de outras formas de capacidade e atividade. Na

análise, essas tendências que foram deixadas de fora, colocam-

se em oposição ao ego, e esta análise defronta-se com a tarefa

de remover a resistência que o ego apresenta contra o preocupar-

se com o reprimido. Ao se aproximar do reprimido, a pessoa é

dominada por uma resistência que emana do ego. Depara-se com

algo no próprio ego que também é inconsciente, que se comporta

exatamente como o reprimido. O les. , portanto, não coincide com

o reprimido, tudo o que é reprimido é Ics, mas, nem tudo o que é
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Ics. é reprimido. Também uma parte do ego pode ser Ics, que não

é latente como o Peso

Em Esboço de Psicanálise (FREUD, 1940a), Freud retomou uma

definição econômica de pré-consciente, que consiste na repetição

do significado sistêmico do termo, no arcabouço da teoria

topográfica, então abandonada: o elemento mental pré-consciente

é aquele que é catexizado (investido) com energia estabilizada,

funciona segundo o processo secundário, e pertence ao ego. O

pré-consciente deveria ser empregado, no sentido essencialmente

fenomenológico, dentro do arcabouço da teoria estrutural.
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2.2. Sexualidade

Do céu ao inferno através do mundo.

Goethe, Fausto, Prólogo no Teatro.

A pedra fundamental da psicanálise é a teoria da sexualidade,

apresentada em sua forma mais abrangente em FREUD (1905d).

Uma definição se sexualidade é fornecida por LAPLANCHE e

PONTALlS (1996, p. 476):

Na experiência e na teoria psicanalítica, "sexualidade" não designa
apenas as atividades e o prazer que dependem do funcionamento do
aparelho genital, mas toda uma série de excitações e de atividades
presentes desde a infância que proporcionam um prazer irredutível à
satisfação de uma necessidade fisiológica fundamental (respiração,
fome, função de excreção, etc.), e que se encontram a título de
componentes na chamada forma normal de amor sexual.

Freud parte das perversões da pulsão sexual para investigar se

as suas origens provêm de uma disposição inata ou são

adquiridas como resultado das influências da vida. Pela

investigação de casos psiconeuróticos, conclui que as perversões

podem ser adquiridas ou desenvolvidas a partir de degenerações

hereditárias, sendo que as neuroses seriam como seus negativos.

FREUD (1905d, p. 218) afirma que:
Diante da ampla disseminação das tendências perversas, agora
reconhecidas, fomos impelidos ao ponto de vista de que a disposição
para as perversões é a disposição originária universal da pulsão sexual
humana, e de que a partir dela, em conseqüência de modificações
orgânicas e inibições psíquicas no decorrer da maturação, desenvolve-
se o comportamento sexual normal.

Sobre este assunto, FREUD (1905d, p. 222) complementa a idéia,

afirmando:

84



Em primeiro lugar, cabe mencionar aqui a diversidade inata da
constituição sexual, em que provavelmente recai o peso principal, mas
que, como é compreensível, só pode ser deduzida de suas
manifestações posteriores e, mesmo assim, nem sempre com grande
certeza. Concebemos essa diversidade como uma preponderância
desta ou daquela das múltiplas fontes de excitação sexual, e cremos
que tal diferença entre as disposições deve expressar-se de alguma
maneira no resultado final, mesmo que este se mantenha dentro das
fronteiras da normalidade. Sem dúvida é concebível que haja também
variações na disposição originária que levem necessariamente, e sem a
ajuda de outros fatores, à configuração de uma vida sexual anormal.
Poder-se-ia descrevê-los como "degenerativos" e considerá-los como a
expressão de uma deterioração hereditária. (Grifo do autor).

Freud afirma que a conformação da vida sexual não fica

unicamente determinada com a instauração dos diversos

componentes da constituição sexual. O processo de determinação

prossegue, surgindo outras possibilidades, conforme

transformações, pelas quais passam a sexualidade, e estas

provenientes das diversas fontes. Denominou tais transformações

de elaborações ulteriores, que podem levar a três desfechos

diferentes: a perversão, o recalcamento e a sublimação.

A perversão sexual ocorre quando as disposições anormais se

mantêm em sua proporção relativa e são reforçadas com o

amadurecimento. A perversão sexual, consideradas perversões

por fixação, podem ser decorrentes de uma debilidade

constitucional de determinado fator da pulsão sexual, a zona

genital, que assume a função de conjugar em todo cada uma das

atividades sexuais isoladas, tendo por alvo a reprodução. Quando

a zona genital é fraca, essa conjugação exigida na puberdade

está fadada ao fracasso, e o mais forte dentre demais
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componentes da sexualidade impõe sua prática como uma

perversão.

o recalcamento é produzido, quando no curso do

desenvolvimento, alguns componentes que tinham força

excessiva na disposição, passam pelo processo de recalcamento,

e este não é equivalente à supressão. Nesse caso, as excitações

correspondentes continuam a ser produzidas como antes, mas

são impedidas, por um obstáculo psíquico de atingir seu alvo e

empurradas para outros caminhos, até que se consigam

expressar como sintomas. O resultado pode se aproximar de uma

vida sexual normal restrita, porém, complementada pela neurose.

De acordo com FREUD (1905d, p. 224-225), a vida sexual dessas

pessoas começa como as dos perversos, e toda uma parte de sua

infância é ocupada por uma atividade sexual perversa, que

ocasionalmente se estende até a maturidade. Produz-se uma

reversão devido ao recalcamento, e a neurose toma o lugar da

perversão, sem que se extingam os antigos impulsos. Freud

utiliza um provérbio para exemplificar esta forma de

desenvolvimento das pessoas: "Prostituta na juventude, freira na

velhice", sendo que nestes casos, a juventude foi curta demais. A

substituição da perversão pela neurose é coerente com a

concepção de que a neurose é o negativo da perversão.

A sublimação é o desfecho da disposição constitucional anormal

nas quais as excitações provenientes das diversas fontes da

sexualidade encontram escoamento e emprego em outros
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campos, de modo que de uma disposição em si perigosa resulta

um aumento nada insignificante da eficiência psíquica. Constitui-

se uma das fontes da atividade artística, sendo que, conforme o

caso, revela uma mescla, em diferentes proporções, de eficiência,

perversão e neurose. Freud afirma que o caráter de uma pessoa

constrói-se, numa boa medida, a partir do material das excitações

sexuais, e se compõem de pulsões fixadas desde a infância e de

outras obtidas por sublimação, e de construções destinadas ao

refreamento eficaz de moções perversas reconhecidas como

inutilizáveis. Neste sentido, a disposição sexual universalmente

perversa da infância pode ser considerada como fonte de uma

série de virtudes. Sobre este ponto, Freud afirmou que há uma

relação entre os traços de caráter com determinados

componentes erógenos. A obstinação, a parcimônia e o

comportamento metódico derivam do emprego do erotismo anal,

ao passo que a ambição é determinada por uma intensa

disposição do erotismo uretral.

A sexualidade infantil é então estudada para identificar a

disposição originária das aberrações, sendo que foi neste ponto

que fez uma das suas principais descobertas, ou seja, que há

pulsão sexual na infância. Sobre este tema, afirma:

Pareceu-nos lamentável que se negasse a existência da pulsão sexual
na infância e que as manifestações sexuais não raro observadas nas
crianças fossem descritas como acontecimentos que fogem à regra.
Pareceu-nos, ao contrário, que a criança traz consigo ao mundo germes
de atividade sexual e que, já ao se alimentar, goza de uma satisfação
sexual que então busca reiteradamente proporcionar-se através da
conhecida atividade de "chuchar".

87



Observa-se que as atividades sexuais da criança não se

desenvolvem da mesma forma que demais funções, mas durante

um breve período de florescência entre os dois e cinco anos de

idade (conforme FREUD, 1905d, p. 219). Após este período,

inicia-se o chamado período de latência, momento que, a

produção de excitação sexual é suspensa, e oferece uma

provisão de energia empregada para outras finalidades não

sexuais, ou seja, para contribuir com os componentes dos

sentimentos sociais e construir as barreiras posteriores contra a

sexualidade. Desta forma, são construídas na infância, forças

destinadas a manter a pulsão sexual em certos rumos. Uma parte

das moções sexuais infantis, no entanto, escapa a esse emprego

e consegue expressar-se como atividade sexual, proveniente de

uma multiplicidade de fontes.

FREUD (1905d, p. 172) afirma que a manifestação sexual infantil

apresenta três características essenciais: apóiam-se numa das

funções somáticas vitais, são auto-eróticas e seu alvo sexual

acha-se sob o domínio de uma zona erógena.

A noção de apoio designa a relação original entre as pulsões

sexuais e as pulsões de autoconservação. De acordo com

LAPLANCHE e PONTALlS (1996, p. 30), as pulsões sexuais, que

só secundariamente se tornam independentes, apóiam-se nas

funções vitais que lhes fornece uma fonte orgânica uma direção e

um objeto. FREUD (1905d, p. 169) apresenta como exemplo a

atividade oral do latente, que no prazer encontrado na sucção do

88



seio. A satisfação está ao princípio associada à saciação da fome.

A função corporal fornece à sexualidade a sua fonte, a boca,

indica-lhe imediatamente um objeto, o seio, por fim causa-lhe um

prazer que não é redutível à pura e simples satisfação da

necessidade de alimento. Em breve a necessidade de repetir a

satisfação sexual irá se separar da necessidade de nutrição. A

sexualidade só se torna autônoma secundariamente e,

abandonado o objeto externo, funciona de modo auto-erótico.

FREUD (1905d, p. 170) caracteriza, no quadro geral da teoria da

sexualidade, o auto-erotismo como um estado original da

sexualidade infantil, no qual a pulsão sexual encontra satisfação

parcial e sem recorrer a um objeto externo e independente de

qualquer função biológica. Postulando as independências (objeto

externo e função biológica), Freud marcou o caráter não

adaptativo da sexualidade humana, visto que o prazer pode ser

obtido de forma auto-erótica mediante a frustração em relação ao

objeto externo. No auto-erotismo a libido adquire o seu sentido, na

medida em que se diferencia das relações que têm por objetivo

articular necessidades internas aos objetos externos (ao sugar o

dedo, uma criança não busca satisfazer necessidades, mas sim

um prazer preliminarmente experimentado e repetidamente

rememorado). A partir do auto-erotismo, a libido vai aos poucos

constituindo seus objetos de interesse, através de uma expansão

que corresponde à elaboração do mundo pelo sujeito. O mundo

mental não é construído segundo a ordem da necessidade

biológica.
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De acordo com LAPLANCHE e PONTALlS (1996, p. 533) a noção

de zona erógena corresponde a qualquer região do revestimento

cutâneo-mucoso suscetível de se tornar sede de uma excitação

de tipo sexual. As zonas oral, anal, uretro-genital, mamilos, são

consideradas as regiões que funcionalmente são sede dessas

excitações. No entanto, as zonas erógenas não se restringem a

essas regiões corporais, pois Freud chega a estender a

propriedade de erogeneidade a todos os órgãos, afirmando que

todo o corpo é uma zona erógena. Por exemplo, na atividade de

sucção, a zona oral está fisiologicamente determinada à sua

função erógena, na sucção do polegar, este participa da excitação

sexual como uma segunda zona erógena, ainda que de menor

valor. As zonas erógenas são fontes de diversas pulsões parciais

e determinam com maior ou menor especificidade um certo tipo

de meta sexual.

A relação de objeto é outra noção fundamental para o

entendimento de fase libidinal. Trata-se de uma expressão

utilizada para designar o modo como o sujeito se relaciona com o

seu mundo. Esta relação é o resultado complexo e total de uma

determinada organização da personalidade, de uma apreensão

mais ou menos fantasística dos objetos e de certos tipos

privilegiados de defesa, tal como se apresentam nas escolhas de

objeto que esse sujeito efetua. Esta designação, encontra-se

ocasionalmente na obra de Freud. Embora seja inexato afirmar

que Freud a tenha ignorado, afirma-se com segurança que ela

não faz parte de seu conjunto teórico.
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LAPLANCHE e PONTALlS (1996, p. 444) explicam que "objeto"

deve ser entendido no contexto desta expressão, no sentido

específico que possui em psicanálise. Uma pessoa, na medida

em que é visada pelas pulsões, é qualificada de objeto, nada

havendo de pejorativo ou que a qualidade de sujeito seja

recusada à pessoa em causa. O termo se aplica também para as

coisas, organismos sociais ou até mesmo o próprio ego. A relação

deve ser tomada em sua plena acepção, tratando-se do fato de

uma inter-relação, isto é, não apenas a forma como o sujeito

constitui os seus objetos, mas também da forma como estes

modelam a sua atividade. Na concepção de Melanie Klein esta

idéia é reforçada, na medida em que os objetos (projetados,

introjetados, bons, maus) exercem literalmente uma ação

(persecutória, tranqüilizadora, etc.) sobre o sujeito. A preposição

"de", que está no lugar de "com o" reforça a inter-relação, pois ao

se falar de relação com o objeto implicaria que estes

preexistissem à relação do sujeito com eles e, que o sujeito já

estivesse constituído. A noção de relação de objeto situa-se na

teoria freudiana no conceito de pulsão onde, para analisa-lo,

Freud distinguiu a fonte, o objeto e a meta pulsional.

FREUD (1905d) opôs a sexualidade infantil desorganizada a uma

sexualidade organizada sob o primado genital a partir da

puberdade. De acordo com LAPLANCHE e PONTALlS (1996, p.

328), organização da libido corresponde à coordenação relativa

das pulsões parciais, caracterizado pelo primado de uma zona

erógena e um modo específico de relação de objeto. São
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consideradas como uma sucessão temporal, definindo as fases

da evolução psicossexual infantil.

A noção de fase libidinal somente foi possível depois do conceito

de organização libidinal pré-genital. Designa-se por etapa do

desenvolvimento sexual da criança, a fase caracterizada por uma

certa organização da libido determinada, pela predominância de

uma zona erógena, ou por um modo de relação de objeto. No

entanto, Freud não utiliza o termo "fase" apenas para designar as

etapas da evolução da libido, é uma tentativa de estabelecer

períodos do desenvolvimento individual, os quais estariam

relacionados as zonas erógenas determinadas.

o termo libido, de acordo com LAPLANCHE e PONTALlS (1996,

p. 265), designa uma energia postulada por Freud como substrato

das transformações da pulsão sexual, quanto ao objeto

(deslocamento dos investimentos), quanto à meta (sublimação,

por exemplo) e quanto a fonte de excitação sexual (diversidade

das zonas erógenas). Apesar do termo ter sido empregado mais

no seu registro quantitativo, Freud lhe atribui um caráter

qualitativo bem marcado, a libido é essencialmente de natureza
sexual.

A libido é referida à pulsão e apenas a ela, sendo irredutível a

qualquer outra forma de energia anímica (em contraposição à

proposta de Jung, pela qual haveria uma libido primordial

indiferenciada, que poderia ser sexualizada ou dessexualizada).
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No conceito de libido, em Freud, predomina a noção quantitativa,

no entanto, a ênfase freudiana não elimina o caráter qualitativo da

libido, marcando o lugar das pulsões de auto-conservação e

pulsão de morte.

Na primeira formulação da teoria das pulsões, Freud elaborou

uma concepção dualista, que opõe a pulsão sexual às pulsões do

ego. Enquanto a energia da pulsão sexual é a libido e seu objetivo

é a satisfação, as pulsões do ego colocariam sua energia ao

serviço do ego, visando a autoconservação do indivíduo e

opondo-se às pulsões sexuais. Somente com a introdução do

conceito de narcisismo que a oposição entre libido e pulsão do

ego começam a se desfazer. O que a noção de narcisismo tornou

claro foi o fato de que a libido poderia ser retirada dos objetos e

se voltar sobre o próprio ego. A libido investida sobre o próprio

ego foi chamada de libido narcísica.

Freud concebe o aparato psíquico como um conjunto de

elementos materiais de captura, contenção, transformação de

algo que lhe chega de fora. Este aparato pode ser comparado, em

termos de seu funcionamento, com uma usina elétrica. Este ponto

de vista, o energético, não foi o único utilizado por Freud, no

entanto, ele é considerado fundamental para o entendimento da

teoria da libido 1.

I Ver: GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Introdução à Metapsicologia Freudiana: Artigos de
Metapsicologia, 1914-1917. l' ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995. P. 33.
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Freud concebe a libido como uma energia psíquica e expressão

anímica da pulsão sexual (FREUD, 1923a), ou ainda, como uma

força que varia quantitativamente, servindo de medida para os

processos e transformações relativos à excitação sexual (FREUD,

1905d). Independente da variação de sentido, em relação ao

conceito da libido (predominantemente em relação a corrente

lacaniana), pode-se identificar algumas características da libido

que são mantidos em Freud.

A libido não traz consigo nenhuma indicação quanto ao objeto que

deve investir. A referência, que permanece para o indivíduo, é a

fornecida pela experiência primária de satisfação, obtida através

da relação com a mãe, através do movimento de reencontro deste

objeto. Entretanto, é impossível o reencontro do mesmo, sendo

que há uma inevitável e essencial discrepância entre o objeto

procurado e o objeto encontrado, tornando impossível a

identidade perceptível: a mãe não é a coisa a ser encontrada, ela

apenas ocupa o lugar da coisa. A busca é interminável, tem como

objeto o vazio e trilha os caminhos da lembrança que foram

marcados originariamente pela facilitação. O indivíduo, em sua

trajetória pessoal e social, gira em torno deste centro, sem jamais

atingi-lo.

FREUD (1905d) distingue, inicialmente, duas fases dentre as

organizações pré-genitais: a oral e a anal. Somente em 1923 ele

inclui uma terceira fase pré-genital denominada fase fálica. Esta
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fase é dominada pelo complexo de castração e corresponde ao

declínio do complexo de Édipo.

A fase oral é a primeira da evolução sexual pré-genital, onde a

fonte corporal das excitações pulsionais se dá

predominantemente na zona bucal. Isto ocorre não somente com

a boca, mas também com determinadas funções de ordem

biológica, ou com qualquer outro sistema que preencha os

requisitos desse modelo - corpo oco, aconchegante, com

movimentos de inclusão e exclusão. Nela o prazer está ligado à

ingestão de alimentos e à excitação da mucosa dos lábios e da

cavidade bucal. O objetivo sexual consiste na incorporação do

objeto, o que funcionará como protótipo para identificações

futuras como por exemplo, a significação "comer-ser comido" que

caracteriza a relação de amor com a mãe. Utilizando a distinção

feita por Freud entre fonte, objetivo e objeto da pulsão, podemos

dizer que, no caso da organização oral, a fonte é a zona oral, o

objeto é o seio (que será o substituto do cordão umbilical) e o

objetivo é a incorporação do objeto (o alimento é restituidor do

vínculo perdido - a simbiose biológica intra-uterina). Parece

importante salientar que na fase oral, não se caracteriza somente

pelo predomínio de uma zona do corpo, mas também por um

modo de relação de objeto, a incorporação.

A fase anal é a segunda fase pré-genital da sexualidade infantil,

caracterizada por manipular e ser manipulado, o domínio e a

onipotência. Este é o momento do sadismo, da agressão aos

95



objetos e da transgressão. É aqui que podemos discutir,

simbolicamente, a questão do poder. Esta fase se caracteriza por

uma organização da libido sob o primado da zona anal e por um

modo de relação de objeto que Freud denomina "ativo" e

"passivo". FREUD (190Sd) afirma que nesta fase, a opção entre

duas correntes que persiste por toda a vida sexual já está

desenvolvida. Elas não podem ainda serem descritas como

masculina e feminina, mas somente como "ativa" e "passiva". Esta

fase está impregnada de valor simbólico, sobre tudo ligado às

fezes. Tal é o caso da significação de que se reveste a atividade

de dar e receber ligada à expulsão e retenção das fezes. Foi o

próprio FREUD (1917c) que salientou a equivalência simbólica

entre as fezes e o dinheiro. É na fase anal que se constitui a

polaridade atividade - passividade que Freud faz corresponder à

polaridade sadismo - masoquismo.

A fase fálica apontada por FREUD (1923e) corresponde à

organização da libido posterior às fases oral e anal, na qual já há

um predomínio dos órgãos genitais. Esta fase apresenta um

objeto sexual e alguma convergência dos impulsos sexuais sobre

esse objeto. O que a distingui da fase genital madura, é que nela

a criança reconhece somente um órgão genital, o masculino. Nela

a oposição entre os sexos é caracterizada pela castração, isto é,

pela distinção fálico - castrado. A importância da fase fálica está

ligada ao fato de que ela assinala o ponto culminante e o declínio

do complexo de Édipo pela ameaça da castração. No caso do

menino, a fase fálica se caracteriza por um interesse narcísico
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que ele tem pelo próprio pênis em contraposição à descoberta da

ausência de pênis na menina. É essa diferença que vai marcar a

oposição fálico - castrado que substitui, nesta fase, o par

atividade - passividade da fase anal. Na menina, essa

constatação determina o surgimento da inveja do pênis e o

conseqüente ressentimento para com a mãe, porque esta não lhe

deu um pênis, o que será compensado com o desejo de ter um

filho.

Narcisismo é o termo utilizado por Freud para designar o amor

pela imagem de si mesmo, inspirado no mito de Narciso. Aparece

pela primeira vez em 1910 para explicar a escolha de objeto dos

homossexuais; numa nota acrescentada aos Três Ensaios Sobre

a Teoria da Sexualidade (FREUD, 1905d, p. 137). Falando dos

invertidos e, portanto, ainda não utilizando a palavra

homossexual, Freud escreveu:

Em todos os casos investigados, constatamos que os futuros invertidos
atravessaram, nos primeiros anos de sua infância, uma fase muito
intensa, embora muito breve, de fixação na mulher (em geral a mãe),
após cuja superação identificaram-se com a mulher e tomaram a si
mesmos como objeto sexual, ou seja, a partir do narcisismo buscaram
homens jovens e parecidos com sua própria pessoa, a quem eles
devem amar tal como a mãe os amou.

De acordo com FREUD, (1910c, 1911c), o narcisismo se constitui

numa fase da evolução sexual intermediária entre o auto-erotismo

e o amor de objeto. Em conformidade com esta idéia, o sujeito

toma a si mesmo e seu próprio corpo, como objeto de amor, o que

possibilita uma primeira unificação das pulsões sexuais. Esta idéia

também é expressa em FREUD (1912-13).
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FREUD (1914c) começa por fazer a relação entre o-narcisismo e

o auto-erotismo. De acordo com o autor, no começo da vida não

existe qualquer unidade comparável ao ego, pois ela necessita

ser desenvolvida. No entanto, as pulsões auto-eróticas são

primordiais logo, para que o narcisismo se constitua, é necessária

uma ação psíquica de formação do ego. O que anteriormente era

considerado uma perversão (escolha do próprio corpo como

objeto de investimento amoroso) passa a ser apontado como a

forma necessária para a constituição da subjetividade.

FREUD (1914c) faz a distinção entre libido de ego e libido de

objeto. No começo, o ego é o objeto privilegiado de investimento

libidinal a ponto de se constituir como o "grande reservatório da

libido". Este momento, é denominado por Freud de narcisismo

primário. Posteriormente, o investimento libidinal passa a incidir

sobre objetos (representações-objeto), o que corresponde em

transformar a libido narcísica em libido objetai, embora durante

toda a vida o ego continue a ser o grande reservatório a partir dos

quais investimentos libidinais são enviados e para onde são

recolhidos. O retorno libidinal ao ego, após ter investido objetos

externos é denominado narcisismo secundário.

Em 1914 (FREUD, 1914c), Freud faz a distinção entre dois tipos

de escolha de objeto, o tipo anaclítico e o tipo narcísico. No

primeiro, a criança escolhe como objeto sexual as pessoas

encarregadas de sua alimentação, cuidados e proteção, em geral

a mãe ou substituto. No segundo, ela toma a si mesmo como
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objeto de amor. Os dois tipos de escolha de objeto não se

apresentam de forma pura e excludente. De acordo com Freud, o

ser humano dispõe, permanentemente, de dois caminhos na

escolha de objetos, que são apresentados pelo autor (FREUD,

1914c, p. 97). Por exemplo, a escolha relativa ao vínculo

profissional com uma empresa pode ser analisada a partir deste

prisma. Ela pode ser considerada do tipo anaclítico se a empresa

for tomada como um objeto de investimento.

Outra distinção introduzida por Freud no texto de 1914, é aquela

entre o ego ideal e ideal do ego. FREUD (1914c, p. 100-101)

introduz os termos através do seguinte texto:

Esse ego ideal é agora o alvo do amor de si mesmo (se/f-Iove)
desfrutado na infância pelo ego real. O narcisismo do indivíduo surge
deslocado em direção a esse novo ego ideal, o qual, como o ego
infantil, se acha possuído de toda perfeição de valor. Como acontece
sempre que a libido está envolvida, mais uma vez aqui o homem se
mostra incapaz de abrir mão de uma satisfação de que outrora
desfrutou. Ele não está disposto a renunciar à perfeição narcisista de
sua infância; e quando, ao crescer, se vê perturbado pelas
admoestações de terceiros e pelo despertar de seu próprio julgamento
crítico, de modo a não mais poder reter aquela perfeição, procura
recuperá-Ia sob a nova forma de um ego ideal. O que ele projeta diante
de si como sendo seu ideal é o substituto do narcisismo perdido de sua
infância na qual ele era o seu próprio ideal. (FREUD, 1914c, p. 100-
101).

O "eu" designa a representação que o sujeito faz de si mesmo,

cuja fonte são as imagens provenientes das impressões externa.

Para Freud, o ego não está presente desde o início da vida

erótica. Na medida em que se forma, outras representações se

acrescentam dando origem, ao que Freud designou "sentimento

de st'. Diferentemente do ego, o sentimento de si não precisa da
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condição de conjunto unificado, sendo ele, a expressão do

tamanho do ego, que independentemente do conjunto, forma uma

totalidade organizada. O sentimento de si freudiano é uma noção

que remete à filosofia clássica em geral, e o seu uso no texto

parece estar mais ligado a esta tradição, do que à necessidade de

responder a um problema especificamente teórico da psicanálise.

O ego, enquanto categoria psicanalítica, diz respeito à economia

libidinal, às séries de sensações de prazer e desprazer e às

representações ligadas a essa economia. O sentimento de si diz

respeito à vida de relações do indivíduo e à sua auto-

conservação.

O ego ideal é a imagem do ego dotada de todas as perfeições

sobre o qual recai o sentimento de si de que na infância gozou o

ego real. Há, portanto, um ego original (primitiva forma do ego

ideal e ideal do ego) e um ego ideal (imagem idealizada do ego).

O ideal do ego é algo externo ao sujeito. Este exige uma

satisfação situada no lugar da lei.

No terceiro ensaio de FREUD (1905d) é analisada a sexualidade

genital. Na puberdade, o desenvolvimento da sexualidade começa

a tomar uma forma adulta. As pulsões sexuais, até então

marcadas por uma forma auto-erótica de obtenção de satisfação,

encontram um objeto sexual em função da combinação das

pulsões parciais na zona genital. Freud coloca como novo objetivo

sexual, nessa fase, a descarga dos produtos sexuais,

subordinando a pulsão sexual à função reprodutora. De acordo
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com Freud, a obtenção de prazer não deixa de ser objeto final da

sexualidade, mas ambos objetivos se fundem, conferindo à

sexualidade um valor altruístico. FREUD (1905d, p. 196) afirma

que a pulsão passa a estar subordinada à função de reprodução,

tornando-se altruísta.

Podemos articular as noções de inconsciente e sexualidade a

partir dos Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade, e

observar o fato de que no inconsciente jaz a sexualidade

reprimida e, esta, determina o tipo de investimento do sujeito nas

relações, que desenvolve em sua vida. Uma evidência desta

afirmativa é encontrada em FREUD (1905d, p. 218), onde se

afirma que os neuróticos possuem inclinações a todas as

perversões. Esse fato, no entanto, é demonstrável pela qualidade

das forças inconscientes. Tal inclinação se revela como formadora

dos sintomas, o que permitiu concluir que a neurose é o negativo

da perversão.

Um outro argumento pelo qual é possível sustentar a idéia de que

a sexualidade jaz no inconsciente consiste na afirmativa de

FREUD (1905d, p. 154) em que há apenas um meio de obter

informações exaustivas e sem erro sobre a vida sexual dos

neuróticos e paranóicos, e isto consiste em submetê-los à

investigação psicanalítica. A investigação psicanalítica, como

veremos, tem como objetivo tornar o inconsciente consciente.

Devo primeiramente esclarecer, repetindo o que já disse em outras
publicações, que essas psiconeuroses, até onde chegam minhas
experiências, baseiam-se em forças pulsionais de cunho sexual. Não



quero dizer com isso apenas que a energia da pulsão sexual faz uma
contribuição para as forças que sustentam os fenômenos patológicos
(os sintomas), e sim asseverar expressamente que essa contribuição é
a única fonte energética constante da neurose e a mais importante de
todas, de tal sorte que a vida sexual das pessoas em pauta expressa-se
de maneira exclusiva, ou predominante, ou apenas parcial, nesses
sintomas. Como exprimi em outro lugar [...], os sintomas são a atividade
sexual dos doentes.

Freud prossegue o texto explicando de que forma, o recalcamento

da sexualidade, provoca as neuroses e como a psicanálise traz

contribuições para a possível resolução do problema.

Entendemos que a noção de inconsciente encontra-se subjacente

tanto na formação das neuroses quanto no seu tratamento. Freud

afirma:

A psicanálise elimina os sintomas dos histéricos partindo da premissa
de que tais sintomas são um substituto - uma transcrição, por assim
dizer - de uma série de processos, desejos e aspirações investidos de
afeto, aos quais, mediante um processo psíquico especial (o
recalcamenfo), nega-se a descarga através de uma atividade psíquica
passível de consciência. Assim, essas formações de pensamento que
foram retidas num estado de inconsciência aspiram a uma expressão
apropriada a seu valor afetivo, a uma descarga, e, no caso da histeria,
encontram-na mediante o processo de conversão em fenômenos
somáticos - justamente os sintomas histéricos. Pela retransformação
sistemática (com a ajuda de uma técnica especial) dos sintomas em
representações investidas de afeto já agora conscientizadas, fica-se em
condições de averiguar com a máxima precisão a natureza e a origem
dessas formações psíquicas antes inconscientes.
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2.3. Complexo de Édipo

Habitantes de Tebas, minha Pátria! Vede
este Édipo, que decifrou os famosos
enigmas! Deste homem, tão poderoso,
quem não sentirá inveja? No entanto, em
que torrente de desgraças se precipitou!
Assim, não consideremos feliz nenhum ser
humano, enquanto ele não tiver atingido,
sem sofrer os golpes da fatalidade, o termo
de sua vida.

Sófocles, Rei Édipo, Coro Final.

o objetivo deste tópico é apresentar o complexo de Édipo, tal

como foi definido por Freud, e suas implicações na vida subjetiva

dos indivíduos e da sociedade. Para isso, apresentaremos sua

definição, uma revisão de sua evolução histórica em Freud e um

paralelo entre o complexo de Édipo e as idéias apresentadas em

Totem e Tabu (FREUD, 1912-13).

Complexo de Édipo 1 consiste na representação inconsciente, pela

qual se exprime o desejo sexual ou amoroso da criança pelo

genitor de sexo oposto e a sua hostilidade pelo genitor do mesmo

sexo. Esta representação pode se inverter e exprimir o amor pelo

genitor do mesmo sexo e o ódio pelo do sexo oposto. Chama-se

Édipo a primeira representação, Édipo invertido a segunda, e

Édipo completo a mescla das duas. De acordo com FREUD

(1923a, p. 262), O complexo de Édipo aparece nos anos muito

precoces da infância, entre dois a cinco anos de idade. Seu

declínio marca a entrada num período chamado de latência. O

seu domínio, após a puberdade, concretiza-se num novo tipo de
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escolha de objeto. De acordo com FREUD (1923a, p. 262),

"Descobriu-se ser característica de um indivíduo normal aprender

a dominar seu complexo de Édipo, ao passo que o neurótico

permanece envolvido nele. "

A tragédia de Sófocles, que transforma a vida do rei de Tebas

num paradigma do destino humano, é utilizada por Freud para

representar o complexo por ele descoberto, através do qual

relacionou o destino com uma determinação psíquica vinda do

inconsciente. ROUDINESCO e PLON (1998, p. 166-167) assim a

descrevem:

Na mitologia grega, Édipo é filho de Laio e Jocasta. Para evitar que se
realize o oráculo de Apolo, que lhe previra que ele seria morto pelo
filho, Laio entrega seu menino recém-nascido a um criado, para que ele
o abandone no monte Citéron, depois de traspassar os pés com um
prego. Em vez de obedecer, o criado confia o menino a um pastor de
ovelhas, que em seguida lhe entrega a Pólibo, rei de Corinto, e à
mulher deste, Merope, que não têm descendentes. Eles lhe dão o nome
de Édipo (oidipos: pés inchados) e o criam como seu filho.

Édipo cresce e ouve rumores que dizem que ele não seria filho de seus
pais. Por isso, dirige-se a Delfos para consultar o oráculo, que de pronto
lhe responde que ele matará o pai e desposará a mãe. Para escapar a
essa previsão, Édipo viaja. Na estrada para Tebas, cruza por acaso
com Laio, a quem não conhece. Os dois homens brigam e Édipo o
mata. Nessa época, Tebas vinha sendo aterrorizada pela Esfinge,
monstro feminino alado e dotado de garras, que mato todos aqueles
que não decifram o enigma que ela propõe sobre a essência do
homem: "Quem é aquele que anda sobre quatro pés, depois, sobre dois
e, depois, sobre três? Édipo dá a resposta certa e a Esfinge se mata.
Como recompensa, Creonte, o regente de Tebas, dá-lhe por esposa
sua irmã, Jocasta, com quem ele tem dois filhos, Eteócles e Polinices, e
duas filhas, Antígona e Ismene.

Os anos passam. Um dia, a peste e a fome se abatem sobre Tebas. O
oráculo declara que os flagelos desaparecerão quando o assassino de

I Ver também: LAPLANCHE, J., PONT ALIS, J. 8. Vocabulário da Psicanálise. i ed. São Paulo:
Livraria Martins Fontes Editora Ltda., 1996. P. 77-81.

104



Laio tiver sido expulso da cidade.. Édipo pede então a todos que se
manifestem. Tirésias, o adivinho cego, conhece a verdade, mas se
recusa a falar. Por fim, Édipo é informado de seu destino por um
mensageiro de Corinto, que lhe anuncia a morte de Pólibo e lhe conta
como ele próprio, no passado, havia recolhido um menino das mãos do
pastor para entregá-lo ao rei. Ao saber da verdade, Jocasta se enforca.
Édipo vaza os próprios olhos e em seguida se exila em Colono com
Antígona, enquanto Creonte retoma o poder.

De acordo com LAPLANCHE e PONTALlS (1996, p. 77), a

descoberta do complexo de Édipo, concretiza-se para Freud no

decorrer de sua auto-análise, que leva a reconhecer em si o amor

pela mãe e os ciúmes em conflito com afeição pelo pai. O fato

ocorreu, após o desmoronamento da hipótese da sedução sexual

afetiva. Foi registrado na carta à Fliess datada de 21 de setembro

de 1897. Na carta datada de 15 de outubro de 1897, FREUD

(195Gb, p. 316) afirma: "Verifiquei, também no meu caso, a paixão

pela mãe e o ciúme do pai, e agora considero isso como um

evento universal do início da infância, [...]. Sendo assim, podemos

entender a força avassaladora de Oedipus Rex, ... " (Grifo do

autor).

De acordo com ANZIEU (1989, p. 151), na descoberta deste mito

de Édipo, Freud realiza plenamente este tríplice movimento,

subjetivo, objetivo e autofigurativo, que vimos esboçar-se desde o

início de sua auto-análise. Descoberta de uma verdade universal,

de si próprio e da própria descoberta. Designamos por esta última

expressão, a descoberta anexa ao próprio processo pelo qual a

descoberta principal se efetua. Freud, ao inventar o complexo de

Édipo, realiza, simbolicamente seu próprio complexo de Édipo.
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Em Interpretação dos Sonhos, FREUD (1900a, p. 289-290)

retoma e desenvolve a passagem da carta de 15 de outubro:

O Rei Édipo, que assassinou Laio, seu pai, e se casou com Jocasta,
sua mãe, simplesmente nos mostra a realização de nossos próprios
desejos infantis. Contudo, mais afortunados que ele, entrementes
conseguimos, na medida em que não nos tenhamos tornado
psiconeuróticos, desprender nossos impulsos sexuais de nossas mães
e esquecer nosso ciúme de nossos pais. Ali está alguém em quem
esses desejos primevos de nossa infância foram realizados, e dele
recuamos com toda a força do recalcamento pelo quais esses desejos,
desde aquela época, foram contidos dentro de nós. Enquanto traz à luz,
à medida que desvenda o passado, a culpa de Édipo, o poeta nos
compele, ao mesmo tempo, a reconhecer nossa própria alma secreta,
onde esses mesmos impulsos, embora suprimidos, ainda podem ser
encontrados. O contraste com que nos confronta o coro final - Fitai de
Édipo o horror, Dele que o obscuro enigma desvendou, mais nobre e
sapiente vencedor. Alto no céu sua 'estrela se acendeu, ansiada e
irradiante de esplendor: Ei-Io que em mar de angústia submergiu,
calcado sob a vaga em seu furor -tem o impacto de uma advertência
a nós mesmos e a nosso orgulho, nós que, desde nossa infância,
tornamo-nos tão sábios e tão poderosos ante nossos próprios olhos.
Como Édipo~ vivemos na ignorância desses desejos repugnantes à
moral, que nos foram impostos pela Natureza; e após sua revelação, é
bem possível que todos busquemos fechar os olhos às cenas de nossa
infância. (Grifo do autor).

A busca pela compreensão das enigmáticas dimensões que

permeiam a vida humana conduziram Freud a se utilizar das

narrativas míticas, por entendê-Ias como uma maneira que dispõe

o homem para vivenciar os seus enigmas. Prova disso reside no

fato de Freud havê-lo feito com dois grandes mitos: o pai da horda

primitíva" e o de Édipo. Eles revelariam a maneira pela qual, por

um lado, ter-se-ia instaurado o processo de cultura e, por outro

2 Ver: FREUD, Sigmund. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard
Brasileira. Rio de Janeiro: lmago Editora, 1996. 24v. Totem e Tabu, v. XIII, p. 13-163.
(Originalmente publicado em 1912-13.)
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lado, a criança torna-se homem. De acordo com DANTAS (1997,

p. 246) Totem e Tabu (FREUD, 1912-13) pode ser considerado,

dentro da obra de Freud, como a exploração mais ampla do

complexo de Édipo.

o complexo de Édipo tem um caráter estruturante para o

indivlduo'', na formação da personalidade e na orientação do

desejo. Ele é o principal eixo de referência na formação de

neuroses. A implicação do complexo de Édipo na vida dos

indivíduos faz parte da natureza, ou seja, é constante e universal

para todos.

Do ponto de vista antropológico, as sociedades e corpos sociais

(instituições, organizações) caracterizam-se pelas regras, que

formam sua cultura, tais normas pertencem ao domínio dos

costumes, técnicas e instituições. A diferença entre natureza e

cultura é determinada pelo interdito. Enquanto o natural é aquilo

que é constante e universal para todos os indivíduos da espécie,

o cultural é caracterizado por regras particulares, pelas normas de

cada organismo social. Há, no entanto, uma regra que possui

universalidade - a proibição do incesto. Esta universalidade faz

da proibição do incesto não somente uma espécie de síntese da

natureza e da cultura, mas também o lugar privilegiado da

passagem de uma a outra.

3 Ver: FENICHEL, Otto. Teoria Psicanalítica das Neuroses. I' ed. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu,
1981. P. 82.
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A razão do privilégio concedido a um interdito que incide sobre o

sexual, reside no fato de que, dentre todos os instintos, o sexual é

o único que implica em parceiro a fim de ser levado ao termo. Não

há nenhuma sociedade humana conhecida, atual ou passada,

sem regras de regulamentação das relações entre os sexos. A lei

natural estabelece que os filhos somente podem ser produtos da

relação entre pais de sexos opostos, mas nada estabelece em

relação à aliança entre eles. A proibição do incesto vai articular os

dois fatos. O interdito faz coincidir a relação de consangüinidade

com a relação de aliança.

O Édipo, enquanto drama individual, adquire inteligibilidade com a

simples transposição da concepção antropológica da interdição do

incesto para o plano psicanalítico. O complexo de Édipo, é

portanto, a inscrição individual daquilo que é constituinte da

condição social humano. No entanto, os dois interditos não são

idênticos. A interdição do incesto é uma regra referente às

alianças e às trocas no interior do grupo social, enquanto o

complexo de Édipo diz respeito ao desejo.

A interdição do incesto, como regra universal, é o que torna

possível uma teoria do complexo de Édipo. Por outro lado, a

questão do Édipo e a interdição do incesto são impensáveis, caso

não haja o pai, ou a função do pai. Freud nos mostrou que não há

pai sem assassinato do pai, tema central de Totem e Tabu

(FREUD, 1912-13).
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Para ENRIQUEZ (1990, p. 35-36), em Totem e Tabu, a questão

do Édipo não é mais uma questão colocada no desenvolvimento

do psiquismo individual; ela é a questão decisiva, a qual todo

corpo social deve responder para alcançar o estado da cultura,

isto é, para viver em relações estabilizadas e simbolizadas. Para o

autor, a instauração de um sistema de repressão coletivo é uma

condição essencial para a existência do corpo social.

Na horda primeva, havia um pai violento e ciumento que guardava

todas mulheres para si e que expulsava aos filhos à medida que

cresciam. Depois de uns dias, os irmãos expulsos, retornaram

juntos, mataram e devoraram o pai. A união tornou possível o que

era impossível individualmente. Este pai não somente era temido

e odiado, como também admirado e invejado pelos filhos.

Devorando-o, realizaram a identificação com ele, cada um

adquirindo parte de sua força. Após o assassinato, porém, surgiu

o sentimento de culpa e o pai morto tornou-se mais forte do que

fora vivo. O que até então fora proibido pela existência real do pai,

passou a ser proibido pelos próprios filhos. Anularam o próprio ato

proibindo a morte do totem, substituto do pai, e renunciaram os

seus frutos abrindo mão das mulheres, agora liberadas. Com isto,

criaram os dois tabus fundamentais do totemismo. Estes

correspondem aos dois desejos recalcados do complexo de

Édipo: o parricídio e o incesto.

Freud escreve Sobre o Narcisismo: Uma Introdução (FREUD,

1914c) logo em seguida, pois a idéia de que o narcisismo e a
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agressividade surgem juntos, já está presente no processo de

identificação e incorporação descritos em Totem e Tabu. Os

irmãos expulsos se reuniram, mataram e devoraram o pai. O ato

de incorporação transforma cada membro do grupo em

representante do pai ideal, o que poderia fazer ressurgir o mesmo

desejo assassino. Os irmãos, além de sentirem culpa, renunciam

o objeto desejado, instaurando o domínio da Lei, começo da

organização social, das restrições morais e da religião.

Aquilo, que se tornou proibido, tornou-se também desejado para

os homens, tentando-os a transgredir as proibições. A base do

tabu é uma ação proibida, em cuja realização existe forte

inclinação inconsciente. O fenômeno neurótico, que guarda com o

afeto uma estreita relação", é, portanto, o preço que o homem

paga para viver em sociedade".

O complexo de Édipo alcança seu desenvolvimento associado à

descoberta da primeira organização genital, chamada por Freud

de fálica, para diferenciá-Ia de uma segunda organização que

surge apenas posteriormente. Apenas nesta segunda, existe uma

associação genital propriamente dita, do gozo sexual. Nela, o

desejo questiona um ser genitalizado e coloca em questão dois

sexos diferentes. Na primeira organização genital - a fase fálica -

a sexualização do corpo é parcial e fragmentada. Tanto do próprio

4 Ver: FENICHEL, Otto. Teoria Psicanalítica das Neuroses. l' ed. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu,
1981. P. 17.

5 Ver: GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Introdução à Metapsicologia Freudiana: Artigos de
Metapsicologia, 1914-1917. r' ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995. P. 29.
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corpo, quanto do objeto. Não existe a possibilidade de articulação

entre Édipo e prazer genital, ou entre ele e a relação sexual, em

seu sentido genital. A criança descobre estes como instrumento

de prazer, faz dele a sua via de descarga, investindo-os como a

zona erógena primordial.
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CAPíTULO 3

REVISÃO DE FUNDAMENTOS DA TÉCNICA PSICANAlíTICA
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3.1. Aliança terapêutica

A pesquisa no campo da psicanálise tem dedicado especial

interesse no relacionamento entre o paciente e o analista, e os

conceitos psicanalíticos têm sido empregados com o objetivo de

delimitar os diferentes aspectos deste relacionamento. Um desses

conceitos é a transferência. No entanto, faz-se distinção entre a

transferência e um outro aspecto da relação entre paciente e

analista: a aliança terapêutica. O reconhecimento da diferença

entre os dois conceitos possibilita o melhor entendimento do

processo de análise, em particular daqueles que resultam em

fracasso. SANDLER, DARE e HOLDER (1986, p. 24-32) afirmam

que a avaliação da capacidade de desenvolver uma aliança

terapêutica é decisiva na escolha da forma adequada de

tratamento.

O conceito de aliança terapêutica teve a sua origem nos escritos

de Freud sobre técnica (1912b, 1913a), embora nunca tivesse

sido designada como um conceito diferenciado. FREUD (1912b)

incluiu a aliança terapêutica no conceito geral de transferência,

que foi dividido em transferência positiva e transferência negativa.

A transferência positiva foi subdividida em transferência de

sentimentos amistosos ou carinhosos e transferência do retorno

de relacionamentos eróticos infantis. Tais relacionamentos não

eram propriamente lembrados pelo paciente, mas ré-

experimentados em relação à pessoa do analista. Tanto a

transferência positiva quanto a negativa poderiam se transformar
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em resistência ao tratamento. Salienta-se, que o componente

amistoso da transferência positiva foi descrito como o veículo de

êxito da psicanálise.

FREUD (1913a) mencionou a necessidade de se formar uma

transferência eficaz antes de começar o pleno trabalho da

psicanálise. Nesta época, a distinção essencial era entre a

capacidade do paciente de estabelecer um relacionamento e os

vínculos amistosos com o analista além do surgimento de

sentimentos e atitudes revividos, dentro do quadro referencial do

tratamento, que poderiam se tornar obstáculos ao progresso

terapêutico.

o fato de Freud haver utilizado o termo transferência para ambos

esses aspectos do relacionamento tem provocado confusão na

bibliografia posterior a ele, e contribuiu para o emprego da

expressão transferência positiva para designar aspectos daquilo a

que nos referimos aqui como sendo a aliança terapêutica.

Conforme afirma ETCHEGOYEN (1987, p. 138-142), a idéia de

aliança terapêutica é fácil de ser entendida intuitivamente, mas

difícil de ser colocada em conceitos, pois consiste num enigma

colocado por FREUD (1912b), sem que uma resolução fosse

dada naquela época. Como já foi apontado, o assunto recebeu

um tratamento bastante interligado com a transferência,

merecendo um trato específico por autores com Anna Freud,
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Richard Sterba, James Strachey e Elizabeth R. Zetzel, em

desenvolvimentos posteriores.

Anna Freud citada em ETCHEGOYEN (1987) sustentou a idéia de

que a transferência ocupa somente uma parte do universo

analítico. Esta posição é compartilhada por psicanalistas como

Ricardo Horácio Etchegoyen, Otto Fenichel e Ralph R. Greenson.

Segundo estes autores, na situação analítica, não se pode

considerar tudo o que aparece como transferência, pois este algo

a mais sempre existente é a aliança terapêutica.

Richard Sterba citado em ETCHEGOYEN (1987), postulou que o

ego está destinado a se dissociar como conseqüência do

processo analítico, sendo que esta dissociação é fruto da

experiência da análise (em contraposição à transferência que é

inconsciente). De acordo com esta visão, destacam-se duas

partes no ego das pessoas em tratamento, uma que colabora com

o analista (pois está voltada para a realidade) e outra que se opõe

a ele (visto que compreende os impulsos do Id., as defesas do

ego e as ordens do superego). A atitude do analista que reflete e

interpreta é fundamental, porque dá ao paciente um modelo a

partir do qual sobrevem a identificação, e fica sancionada a

dissociação do ego. A dissociação terapêutica do ego tem o seu

protótipo no processo de formação do superego.

James Strachey citado em ETCHEGOYEN (1987), sustenta que a

chave no processo terapêutico consiste no fato do analista
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assumir um papel de um superego auxiliar, discriminando-se do

superego arcaico. A parte do ego que se orienta para a realidade

e se identifica com o analista é o filtro, através do qual deve

passar todo o material transferencial que o ego, graças à sua

função sintética, irá gradualmente assimilando. Desta forma, o

processo analítico pode ser descrito como a resultante de dois

fatores egóicos: a dissociação que torna possível a tomada de

consciência dos conteúdos inconscientes e a função sintética que

permite incorporá-los. O processo analítico fica assim explicado

por uma dialética de dissociação e síntese do ego.

O conceito de aliança terapêutica está implícito no trabalho de

Richard Sterba, que enfatizou a necessidade de o psicanalista

efetuar uma separação dentro do paciente entre os elementos

que se apóiam na realidade e os desejos inconscientes e

fantasias. Os elementos apoiados na realidade possibilitam que o

paciente se identifique com o terapeuta, processo considerado

essencial para o seu sucesso. Isto, alinha-se com uma referência

de Freud acerca da necessidade do paciente ser capaz de se

observar como se fosse outra pessoa (FREUD, 1933, p. 63-84).

SANDLER, DARE e HOLDER (1986) apontam um problema

relacionado à terminologia aplicada ao conceito. Afirmam os

termos "transferência amistosa", "transferência eficaz", "elementos

apoiados na realidade", "transferência racional", a auto-

observação e as faculdades de autocrítica muitas vezes são

tomadas como equivalentes, ao passo que poderiam ser vistos,
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de modo mais útil, como elementos diferentes entre si, que podem

ser agrupados sob o nome genérico de aliança terapêutica.

Uma linha de pensamento representada por Ralph Greenson

citado em ETCHEGOYEN (1987), tende a considerar que o

conceito de aliança terapêutica se encontra vinculado ao

relacionamento real e "não-transferencial" que o paciente

estabelece com o seu analista. Os outros aspectos do

relacionamento incluem a revivência e a idealização do terapeuta.

A revivência consiste em experimentar novamente os sentimentos

amorosos ou sexuais originalmente dirigidos a um personagem

importante do passado, apresentando-se em forma extrema pelo

apaixonamento do paciente pelo anaiista. Através da idealização

do terapeuta, o paciente o enxerga como um ser perfeito ou

possuidor de uma capacidade suprema, capaz de encobrir

sentimentos hostis subjacentes, e que pode desmoronar frente a

um desapontamento. Isto se dá no início do tratamento. Já no

final, esta visão não deve continuar tão desigual, o analista se

inclui como um ser humano tal qual o paciente. Embora a

capacidade de desenvolvimento da aliança terapêutica esteja

associada às experiências passadas do sujeito, parece estar

desassociada aos sentimentos e atitudes, que podem ser

definidas como transferências. Assim sendo, a aliança terapêutica

fundamenta-se no desejo consciente ou inconsciente do paciente

de cooperar e na sua disposição de aceitar a ajuda do terapeuta

na superação das dificuldades internas. De acordo com

SANDLER, DARE e HOLDER (1986, p. 27), estas posturas, não

117



são sinônimos do comparecimento ao tratamento, simplesmente

para obter prazer ou alguma outra forma de gratificação. Na

aliança terapêutica existe uma aceitação da necessidade de

enfrentar os problemas internos e de executar o trabalho analítico,

apesar da resistência interna ou externa.

Relaciona-se este conceito com a "confiança básica", uma atitude

relativa às pessoas e ao mundo em geral, que se baseia nas

vivências de segurança do bebê nos primeiros meses de vida.

Também, distinguem aliança terapêutica do desejo de melhora,

pois este desejo pode trazer consigo expectativas irreais e mesmo

mágicas com relação ao tratamento, podendo provocar a

interrupção, quando ocorrer o alívio dos sintomas. Seria de supor

que, em certa medida, é essencial, a presença da maioria dos

elementos mencionados por autores de obras psicanalíticas a

respeito do assunto (a capacidade da pessoa considerar-se como

poderia dar atenção a uma outra pessoa, a capacidade de tolerar

uma certa quantidade de frustração, a existência de um grau de

confiança básica, identificação com os objetivos do tratamento,

etc.).

É preciso destacar a dificuldade de diferenciar a capacidade de

estabelecer e manter uma aliança terapêutica daqueles

sentimentos positivos em relação ao terapeuta e tratamento,

proveniente de outras fontes, principalmente no início do

tratamento. Afeição, assiduidade e pontualidade não significam

uma aliança terapêutica consistente. O tratamento poderá ser
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mantido pela satisfação de desejos ocultos (por exemplo, desejos

de dependência, de atenção e amor e até mesmo de sofrimento

masoquista). É igualmente possível, que uma aliança terapêutica

útil possa existir quando o paciente inicialmente é hostil.

Alguns terapeutas não consideram a aliança terapêutica como um

pré-requisito do tratamento psicanalítico, e tendem a aplicar a

mesma técnica para todos os casos. Um exemplo disso é a

técnica desenvolvida por Melanie Klein e seus seguidores, na qual

todas as comunicações do paciente, e todas as condutas do

mesmo no tratamento, tendem a ser conceituadas e interpretadas

como transferência de pressupostas atitudes e sentimentos do

período da infância.

A verificação da existência da capacidade do paciente de formar

uma aliança terapêutica e o desenvolvimento da aliança

terapêutica no decorrer do tratamento são consideradas partes

importantes do trabalho do psicanalista. Às vezes, motivos

irracionais podem alimentar o desenvolvimento de uma aliança

terapêutica. Um exemplo seria aquela pessoa que possui uma

rivalidade com outra e esforça-se para obter, também na análise,

maior sucesso. A rivalidade, neste caso, além de se constituir em

material a ser compreendido, pode, durante algum tempo, auxiliar

no processo de trabalho anal ítico.

Quanto à averiguação da capacidade para formar aliança

terapêutica, o que se tem a dizer é que este assunto não foi
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objeto de estudo sistematizado, embora os psicanalistas tenham

escrito muito sobre o assunto e problemas correlatos da

adequação dos casos à psicanálise. A avaliação, durante o

período inicial da interação entre paciente e terapeuta deve ter

importância diagnóstica, no que se refere à gravidade da doença,

e importância prognóstica, onde o prognóstico se refere ao

método de tratamento. Nos casos, em que a indicação recair

sobre a psicoterapia, uma avaliação clínica da capacidade do

paciente de tolerá-lo é considerada uma medida de valor. Mesmo

nas situações, em que o tratamento psicoterapêutico está fora de

cogitação, o conceito de aliança terapêutica parece útil, ao

considerar a natureza do envolvimento e do relacionamento do

paciente com as pessoas que exercem função terapêutica nesta

situação.

Na situação de serviço social, por exemplo, o assistente social

certamente avalia o estado de aliança terapêutica entre o cliente e

ele como técnico. Naturalmente, a aliança terapêutica é afetada

pelos requisitos da situação do tratamento e, pelo estilo de

trabalho da instituição envolvida no tratamento. Alguns clientes

podem ser capazes de conservar um relacionamento com uma

instituição durante todo o tempo em que são proporcionados

contatos periódicos, mas não são capazes de conservar uma

aliança terapêutica se a iniciativa do contato for entregue ao

cliente.
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3.2. O processo psicanalítico

Antes de ocupar-nos especificamente do processo psicanalítico,

vamos considerar o conceito de processo, baseando-se nas

idéias de Gregori Klimovsky, citadas em ETCHEGOYEN (1987, p.

308-309).

o autor inicia a apresentação de seu conceito apontando que a

acepção mais ampla e geral de processo é aquela que a define

em função do tempo, ou seja, para cada valor da variável tempo

se fixa um certo estado no sistema de estudo. Desta forma, o que

ocorre no sistema de estudo (que para efeito desta discussão,

refere-se ao tratamento psicanalítico) se dá em função do tempo.

Segundo esta acepção "um processo é uma função que

correlaciona, para cada instante de um determinado lapso, um

certo estado ou configuração característica do indivíduo ou

comunidade que se está investigando" (KLlMOVSKI citado por

ETCHEGOYEN, 1987, p. 308-309). Quando se coloca certos

acontecimentos da vida do paciente em uma ordem temporal,

define, dentro desta acepção, ser um processo.

A segunda acepção, apresentada pelo autor diz respeito ao

objetivo, na medida que os fatos ocorridos no tempo tem unidade

em relação a um estado final determinado. Não somente um

processo marcha em direção de um objetivo, como também ele se

conclui quando o alcança. Na psicanálise, podemos lembrar, a

título de exemplo, que o método catártico consistia em um
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processo que, a partir da hipnose conduzia à recuperação das

lembranças e terminava na ab-reação 1.

A terceira acepção de processo destacada pelo autor está

relacionada com um encadeamento causal, no sentido de que os

estados mais avançados estão de alguma forma determinados

pelos precedentes, seja de forma contínua ou discreta. A

compreensão do processo analítico em termo de progressão e

regressão, através da divisão em etapas que dependem de

determinadas configurações, ao se resolverem, conduzem para

outras novas e previstas, é decorrência da acepção de processo

como um encadeamento causal.

A quarta acepção apresentada pelo autor é a de uma "sucessão

de eventos com suas conexões causais mais as ações que o

terapeuta vai imprimindo em certos momentos para que a

seqüência seja essa e não outra" (KLlMOVSKI citado por

ETCHEGOYEN, 1987, p. 308-309). Este modelo é considerado

aquele que mais se adapta ao processo psicanalítico, pois

pressupõe a idéia da mudança. Conforme KLlMOVSKI citado por

ETCHEGOYEN (1987, p. 308-309), o processo terapêutico deve

provocar mudanças que são propiciada pelo analista com o

recurso da interpretação. Para operar desta forma no processo

psicanalítico, o analista deve conhecer as situações possíveis

frente uma determinada configuração no curso da hora analítica,

I Ver: LAPLANCHE, J., PONTALIS, J. B. Vocabulário da Psicanálise. 2' ed. São Paulo: Livraria
Martins Fontes Editora Ltda., 1996. pp. 1-2.
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decidir qual situação parece a preferível (o que pressupõe um

complexo problema axiológico) e, por fim, identificar o curso de

ação a seguir para alcançá-lo. Por curso de ação, entende-se

aqui, a interpretação mais adequada.

A natureza do processo psicanalítico, de acordo com

ETCHEGOYEN (1987), pode ser definido por duas posições

opostas e inconciliáveis. Para uma delas, o processo analítico

surge naturalmente da situação analítica, formada pelo paciente e

o analista. Para a outra, o processo psicanalítico é decorrência

dos artifícios que condicionam o seu desenvolvimento, aos quais

os pacientes tem que se adaptar.

Quando se afirma que o processo psicanalítico é natural, e se

nega todo tipo de artifício, considera-se que a transferência é um

fenômeno basicamente espontâneo. Este existe em todas as

pessoas como uma tendência de repetir no presente as velhas

pautas do remoto passado infantil. Além disso, não é necessário

pressionar ou induzir o paciente, para que isso se suceda, pois o

método opera sempre per via di levare e não per via di porre'.

Neste caso, releva-se o fato de que todo o processo onde a mão

do homem intervém é artificial.

2 Ver: FREUD, Sigmund. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard
Brasileira. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1996. 24v. Sobre a Psicoterapia, v. VII, p. 241-254.
(Originahnente publicado em 1905c.). p. 247.
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A alternativa defendida, a do processo analítico ser um produto

artificial da técnica, afirma que a relação do setting3 imposto aos

dois participantes do tratamento é muito rígida, convencional,

carece de toda a espontaneidade, sendo reconhecidamente

assimétrica. Defende que o processo analítico transcorre por

caminhos tão pouco freqüentados que têm um selo inevitável de

artifício, pois se o processo analítico curasse naturalmente, então

o passado teria que se repetir sem modificações e não haveria

verdadeiramente processo.

Segundo os autores consultados, o processo analítico é natural,

na medida em que, procura pôr em marcha o crescimento mental

detido pela enfermidade. Existe no ser humano uma

potencialidade inerente para o crescimento e desenvolvimento,

sendo a tarefa do analista a retirada dos obstáculos, para que ele

ocorra, tal qual o rio heraclitiano segue o seu fluxo. Há outros

autores psicanalíticos, aqueles que não se resignam com esse

trabalho, pois entendem ser pouco estimulante. Sustentam, ao

contrário, que o processo analítico é por definição criativo, original

e não repetitivo. O analista participa ativamente e continuamente,

sendo que a cada interpretação impulsiona o processo, leva-o por

novos caminhos e faz caminho ao andar.

De acordo com FREUD (1914g), a transferência cria uma zona

intermediária entre a enfermidade e a vida, através da qual

3 De acordo com Zinerman (1999, pp. 301) o setting, comumente traduzido em nosso idioma como
enquadre, pode ser conceituado como a soma de todos os procedimentos que organizam, normatizam
e possibilitam o processo psicanalítico.
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transição entre uma e outra torna-se possível. Freud pensa que

esta nova enfermidade, a neurose de transferência", não é

exatamente um artefato, mas deriva da natureza libidinal do ser

humano. Desta forma, a neurose de transferência é uma terra de

ninguém entre o artifício e a realidade. Os analistas, de um modo

geral, acreditam que o processo terapêutico é ao mesmo tempo

um processo de crescimento e um processo criativo.

De acordo com ETCHEGOYEN (1987, p. 311) o processo

psicanalítico pode ser definido como um encadeamento temporal

de acontecimentos, que se encadeiam e tendem a um estado final

com a intervenção do analista. Estes acontecimentos se

relacionam entre si por fenômenos de regressão e progressão,

sendo que a intervenção do analista consiste basicamente no ato

da interpretação.

Mencionamos nesta seção o termo situação analítica, que não

poderá permanecer sem uma definição, pois é importante a noção

clara deste termo, bem como a sua distinção em relação à

definição de processo analítico, a fim de se entender a questão

que estamos discutindo. De acordo com ETCHEGOYEN (1987, p.

287 -293) a situação analítica é definida como uma particular

relação entre duas pessoas, que se atém às certas regras de

comportamento, para realizar uma tarefa determinada, em que se

destacam dois papéis bem definidos, de analisado e de analista.

4 De acordo com o sentido B da definição dada por: LAPLANCHE, J., PONT ALIS, J. B. Vocabulário
da Psicanálise. i ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora Ltda., 1996. Pp. 308-309.
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A tarefa que estas pessoas se propõem a realizar consiste na

exploração do inconsciente de uma delas, com a participação

técnica do outro. Através da regra fundamental, o analisando deve

comunicar ao analista todos os seus pensamentos. Mesmo sendo

penoso dizê-lo, ou mesmo parecendo-lhe que tal fato carece de

importância ou sentido, ele deverá comunicar tudo ao analista. O

paciente deve cuidar para que nenhuma obstrução interna,

nenhuma autocrítica o impeça de comunicar cada uma das

ocorrências, entregando-se plenamente à associação livre. A

função do analista será, portanto, a de adivinhar através das

associações livres, os impulsos infantis reprimidos e comunicá-los

ao paciente. A interpretação dos impulsos infantis constitui-se no

instrumento terapêutico por excelência.

Conforme GUITELSON citado em ETCHEGOYEN (1987, p. 287-

288), "a situação analítica pode ser descrita como a configuração

total das relações interpessoais dos eventos interpessoais que se

desenvolvem entre o psiquiatra e o seu paciente". Uma definição

semelhante, também é proposta por LAGACHE citado em

ETCHEGOYEN (1987, p. 288), que diz: "O ambiente analítico é o

conjunto e a seqüência das condições materiais e psicológicas,

nas quais se desenvolvem as sessões de psicanálise".

ETCHEGOYEN (1987) aponta ainda que a definição da situação

analítica como um conjunto de transações que sobrevêm entre o

analista e o paciente, em função da tarefa que os reúne, implica

em regras que devem ordenar esta relação. Trata-se de normas
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que foram sendo estipuladas empiricamente em função do melhor

desenvolvimento da tarefa analítica, e continuam sendo, sem

modificações substanciais, as que Freud propôs em seus artigos

sobre técnica", sobre tudo aqueles destinados a oferecer

recomendações aos médicos.

Quando se define a situação analítica como uma relação entre

duas pessoas que se reúnem para realizar uma tarefa, corre-se o

risco de "deslizar" para o conceito de processo, pois toda tarefa

implica necessariamente num desenvolvimento e numa evolução

no tempo. A diferença entre situação e processo reside no fato do

primeiro ser definido com base numa referência especial e o

segundo incluir necessariamente o tempo. A situação analítica é,

nestes termos, um campo de interação entre o paciente e o

ambiente, que inclui a pessoa e o papel do analista. Neste

sentido, a situação analítica é entendida como um campo que é

ao mesmo tempo de observação e de interação.

De acordo com WILL Y e MADELEINE BARANGER citado por

ETCHEGOYEN (1987, p. 288), a situação analítica não pode ser

entendida como a observação objetiva de um analisado em

regressão feita por um "analista-olho", pois esta compreensão dos

fatos conotaria uma unilateralidade inconcebível, visto que o

analista intervém na situação que ele mesmo contribuiu para criar.

5 Estes artigos são: O Manejo da Interpretação de Sonhos na Psicanálise (FREUD, 1911); A Dinâmica
da Transferência (FREUD, 1912); Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise
(FREVD, 1912); Sobre o Início do Tratamento (FREUD, 1913); Recordar, Repetir e Elaborar
(FREUD, 1914) e Observações Sobre o Amor Transferencial (FREUD, 1915).
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Os dois membros do par analítico estão ligados completamente e

nenhum dos dois pode ser entendido sem o outro. Com base

nisso, os autores se propõem a aplicar o conceito de campo da

psicologia da Gestalt e de Merleau-Ponty à situação analítica. "A

situação analítica tem sua estrutura espacial e temporal e está

orientada por linhas de força e dinâmica determinadas, tem suas

leis evolutivas próprias, sua finalidade geral e sua finalidade

momentânea" (WILL Y e MADELEINE BARANGER citado por

ETCHEGOYEN, 1987, p. 288). A observação analítica, por

abranger o paciente e o analista, não pode ser definida senão

como observação desse campo.

As idéias dos autores são que a situação analítica constitui um

campo que deve ser explicado pelas linhas de força surgidas na

configuração, especial e nova, entre seus dois protagonistas,

cada um em seu papel e com seus objetivos. O que distingue o

campo psicanalítico, afirmam os Baranges, é que se configura

como uma fantasia inconsciente. Essas duas teorias, o campo e a

fantasia inconsciente, ficam conectadas, ao se afirmar que a

fantasia inconsciente, que aparece no campo, é sempre uma

fantasia, na qual participam os seus dois integrantes.

O conceito de fantasia compartilhada pode ser entendido de

várias formas. Além das coincidências, parece que os Baramges

querem dizer algo mais, que no analista e no analisado surjam,

num dado momento, uma mesma configuração, que se cria entre

os dois uma só e mesma fantasia. ETCHEGOYEN (1987, p. 289)
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descreve uma situação exemplo, que torna a idéia mais concreta.

O analista espirra e então interpreta que o paciente sente frio e

que está abandonado. O paciente aceita esta interpretação, pois

percebe que é assim que o analista sente vontade de espirrar.

Neste momento da sessão, analista e paciente sentiram o

mesmo. Só é fecundo o trabalho analítico, quando ocorre esse

fenômeno de ressonância, em que o analista sente o que o

paciente está transmitindo e, através desta fantasia

compartilhada, vai sugerir o insght.

129



3.3. Transferência

"... e pela transferência vingativa daí feita para mim."

Freud, Caso Dora.

A transferência é um conceito fundamental para a psicanálise,

porque consiste num elemento valioso e imprescindível no

trabalho analítico de tornar o inconsciente consciente. Todas as

correntes do freudismo consideram a transferência essencial para

o processo psicanalítico. No entanto, conforme as escolas, as

divergências são múltiplas, em relação ao seu lugar no tratamento

e o manejo pelo analista. De acordo com ROUDINESCO e PLON

(1998, p. 767), o conceito de transferência ainda é objeto de um

debate contraditório, cuja origem se encontra na história do

reconhecimento, avaliação teórica e utilização.

De acordo com LAPLANCHE e PONTALlS (1996, p. 514-522), o

termo "transferência" não pertence exclusivamente ao vocabulário

psicanalítico, sendo utilizado em inúmeros campos, pois implica

sempre numa idéia de deslocamento, de transporte, de

substituição de um lugar por outro, sem que esta operação afete a

integridade do objeto. A sua origem é latina, transferentia,

derivada do verbo transferre, que significa transportar, transferir,

deslocar (SLA VUTZKY, 1991, p. 9). De modo geral, em toda

transferência há uma passagem, assim como uma ponte que liga.

Sandor Ferenczi citado em ROUDINESCO e PLON (1998, p.
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767), considerou que a transferência existe em todas as relações

humanas.

Etimologicamente, "transferência" resulta dos étimos latinos trans

e feros. O prefixo "trens', além de outros significados possíveis,

também alude a "passar através de" (como em "transparente"), ou

"passar para o outro nível" (como em "trânsito"), enquanto "feros"

quer dizer "conduzir".

LAPLANCHE e PONTALlS (1996, p. 514-522) afirmam sobre a

dificuldade de atribuir ao termo uma conceituação exata.

Apresentam como causa a grande extensão que esta noção

assumiu, chegando ao ponto de designar o conjunto de

fenômenos que constitui a relação do paciente com o psicanalista,

dependendo, portanto, das concepções de cada analista sobre o

tratamento, objetivos, dinâmica, táticas, etc. Os autores assim a

definem:

Designa em psicanálise o processo pelo quais os desejos inconscientes
se atualizam sobre determinados objetos no quadro de um certo tipo de
relação estabelecida com eles e, eminentemente, no quadro da relação
analítica. Trata-se aqui de uma repetição de protótipos infantis vivida
com um sentimento de atualidade acentuada.

RACKER (1960, p. 21-22) afirma que os desejos e sentimentos

eróticos ou hostis para com a pessoa do analista são

considerados uma resistência, pois sempre ocorrem, quando a

investigação se aproxima de complexos infantis intensivamente

reprimidos. Ao invés de lembrar dos complexos, o paciente

reproduz um ou outro sentimento nele contido, dirigindo-o, através

131



de um enlace mental equivocado, à pessoa do analista. O autor

afirma que os complexos afetivos infantis, originariamente

dirigidos aos primeiros objetos de amor e ódio, de desejo e temor

(mãe, pai e irmãos) são repetidos de forma deslocada em relação

a pessoa do analista. A disposição para colaborar e acreditar no

trabalho do terapeuta consiste na expressão dos antigos

sentimentos de carinho e crença dos pais, denominada

transferência positiva sublimada. No entanto, as transferências

sexuais são aquelas, nas quais predominam os sentimentos

"negativos" (hostilidade, desconfiança, desprezo) são "reedições"

de impulsos e sentimentos, processos e complexos infantis.

Todas as formas de transferências são úteis para a recuperação

da saúde psíquica, visto que possibilitam a recuperação das

lembranças para a consciência.

PAZ (1991) salienta o papel do analista, ao sintetizar naquilo que

denomina de "dupla transgressão", ou seja, oferecer-se

"transferialmente" para ocupar o lugar que pertence aos outros

primordiais (pai, mãe, irmãos, etc.) e produzir o lugar de analista,

que provocará a descentralização dos complexos provocando a

má repetição, possibilitando a situação de gozo e liberdade

diferentes. Este é o grande trabalho do analista, com o analisado

e consigo próprio. O autor afirma que:

...somente mergulhando no turbilhão pulsional e desejante, nas
atribuições identificatórias, na repetição de situações que constituem o
infantil na análise, é possível destravar as verdades reprimidas que
estão presentes no núcleo dos sintomas, das inibições e das
esteriotipias caracteriais. (PAZ, 1991, p. 18).
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OLlVÉ (1991) sustenta a idéia de que na transferência há uma

noção de translado, que se produz, porque em seu lugar originário

há algo que não se está aproveitando bem ou não está se

realizando satisfatoriamente. Algo falhou e, portanto, em sua

derivação, aquilo que não se realiza em um lugar procura realizar-

se em outro. Articulando com o conceito de inconsciente, destaca

a implicação simbólica da transferência:

...se o que se manifesta vem de outra parte e de modo substantivo,
nunca o que é expresso é aquilo em si mesmo e, portanto, em seu
caráter evocativo do originário ausente, sempre em algum ponto se
estará falando de outra coisa, traço distintivo da metáfora. (OLlVÉ,
1991, p. 80).

FENICHEL (1981, p. 25), reforça a idéia de que as situações

transferenciais ocorrem corriqueiramente na vida cotidiana. É

comum interpretar as experiências de uma pessoa à luz de seu

passado. Quanto mais os impulsos reprimidos procuram

expressão em derivados, mais tolhida é a valoração correta da

diferença entre o presente e o passado, e maior é o componente

transferencial do comportamento do indivíduo.

A descoberta da transferência ocorreu sob a égide do método

catártico1 que antecedeu o método psicanalítico. O método

catártico, inicialmente, estava estreitamente ligado à hipnose e

posteriormente à sugestão. Foi refletindo sobre as condições de

sucesso e insucesso do método catártico que Freud se depara

com o fenômeno da transferência. Ele postula que há três

1 Catarse é uma palavra grega utilizada por Aristóteles para designar o processo de purgação ou
eliminação das paixões que se produz no espectador quando, no teatro, ele assiste à representação de
uma tragédia.
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circunstâncias de possível fracasso do método catártico: fim do

material para investigação, resistência interna e resistência

externa (BREUER e FREUD, 1895, p. 312-316).

No ponto em que se encontra a investigação psicanalítica, pode

ocorrer que não haja mais nada a ser encontrado e esta condição

é verificada pela completa serenidade da expressão facial do

paciente.

A resistência interna indica que a investigação alcançou uma nova

camada que não pode momentaneamente ser penetrada e isto,

novamente, é algo que pode ser inferido a partir da observação da

expressão facial do paciente, que se acha tensa e dá mostras de

esforço mental.

A explicação para a terceira possibilidade, resistência externa,

não está relacionada ao materiaf deve ser primordialmente

buscada na relação entre o analista e o analisando. São

identificados três casos principais de resistência externa: a

ofensa, a dependência e a falsa ligação. A ofensa ocorre ao haver

uma desavença pessoal, quando o paciente entende que foi

negligenciado, pouco apreciado ou insultado, ou no momento em

que ocorrem comentários desfavoráveis sobre o analista ou sobre

o método de tratamento. A dependência acontece quando o

paciente é tomado pelo pavor por ficar demasiadamente

1 Ver LAPLANCHE, 1., PONT ALIS, J. B. Vocabulário da Psicanálise. 2' ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1992, p. 275-276.
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acostumado com o analista em termos pessoais, de perder a sua

independência ou até de tornar-se emocionalmente dependente.

É um caso mais importante, pois seus determinantes são menos

individuais. O terceiro caso ocorre quando o paciente se

surpreende ao verificar que está transferindo para a figura do

analista as representações aflitivas que emergem do conteúdo da

análise. De acordo com Freud, esta é uma ocorrência freqüente e,

a rigor, usual em algumas análises. A transferência para o

analista se dá por meio de uma falsa ligação. Freud apresenta um

exemplo:

Preciso fornecer um exemplo disso. Numa de minhas pacientes, a
origem de um sintoma histérico específico estava num desejo, que ela
tivera muitos anos antes e relegara de imediato ao inconsciente, de que
o homem com quem conversava na ocasião ousasse tomar a iniciativa
de lhe dar um beijo. Numa ocasião, ao fim de uma sessão, surgiu nela
um desejo semelhante a meu respeito. Ela ficou horrorizada com isso,
passou uma noite insone e, na sessão seguinte, embora não se
recusasse a ser tratada, ficou inteiramente inutilizada para o trabalho.
Depois de eu haver descoberto e removido o obstáculo, o trabalho
prosseguiu e, vejam só!, O desejo que tanto havia assustado a paciente
surgiu como sua próxima lembrança patogênica, aquela que era exigida
pelo contexto lógico imediato. (BREUER e FREUD, 1895, p. 314).

BREUER e FREUD (1895) apresentam uma explicação onde se

pode depreender o conceito que Freud atribuiu ao fenômeno da

transferência neste período de sua obra:
O que aconteceu, portanto, foi isto: o conteúdo do desejo apareceu, antes
de mais nada, na consciência da paciente, sem nenhuma lembrança das
circunstâncias contingentes que o teriam atribuído a uma época passada.
O desejo assim presente foi então, graças à compulsão a associar que era
dominante na consciência da paciente, ligado a minha pessoa, na qual a
paciente estava legitimamente interessada; e como resultado dessa
mésalliance - que descrevo como uma "falsa ligação" - provocou-se o
mesmo afeto que forçara a paciente, muito tempo antes, a repudiar esse
desejo proibido. Desde que descobri isso, tenho podido, todas às vezes
que sou pessoalmente envolvido de modo semelhante, presumir que uma
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transferência e uma falsa ligação tornaram a ocorrer. Curiosamente, a
paciente volta a ser enganada todas às vezes que isso se repete.
(BREUER e FREUD, 1895, p. 314).

BREUER e FREUD (1895) colocam em evidência alguns pontos
•

fundamentais a respeito da transferência (LAGACHE, 1990, p. 9).,

~

Em primeiro luqar; a transferência é considerado um fenômeno..
freqüente e regular, pois toda e qualquer reivindicação dirigida à

~
pessoa do analis~ é uma transferência. Em segundo lugar, o

fenômeno da transferência supõe que no passado ocorreu.•.
recalcamento de ."desejo e no presente o mesmo afeto que.•.

originalmente forçpu o paciente a banir o desejo é despertado

através da falsa li;Jação. Em terceiro lugar, do ponto de vista da

técnica de trata ento, a dificuldade só pode ser superada

tornando o pacie~e consciente do obstáculo. Em quarto lugar, do

ponto de vista terapêutico, o novo sintoma deve ser tratado como

o antigo. Os autores afirmam:

Para a paciente, o trabalho continuava a ser o mesmo: ela precisava
superar o afeto aflitivo despertado por ter sido capaz de alimentar
aquele desejo ~quer por um momento; e parecia não fazer nenhuma
diferença para o êxito do tratamento que ela fizesse desse repúdio
psíquico o temâ! de seu trabalho no contexto histórico, ou na recente
situação relacionada comigo (BREUER e FREUD, 1895, p. 315).

~

."
Em relação ao sénho, FREUD (1900a) designa a transferência

...
como uma modalidade de deslocamento, através do qual o desejo

"

inconsciente se ~xprime e se disfarça através do material
-,

fornecido pelos restos pré-conscientes do dia anterior (resto
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diurno"). o desejo inconsciente jamais poderia chegar à

consciência, nem burlar os efeitos da censura, se não inscrevesse

a sua carga em um resto diurno pré-consciente. Ainda que Freud

não explicite que o significado da palavra transferência

empregado em A Interpretação dos Sonhos seja o mesmo

utilizado nas suas obras técnicas, muitos autores dão por certa a

identidade conceitual. FREUD (1900a, p. 591-592) afirma:

... uma representação inconsciente, como tal, é inteiramente incapaz de
penetrar no pré-consciente, e que só pode exercer ali algum efeito
estabelecendo um vínculo com uma representação que já pertença ao
pré-consciente, transferindo para ela sua intensidade e fazendo-se
"encobrir" por ela. Aí temos o fato da "transferência", que fornece uma
explicação para inúmeros fenômenos notáveis da vida anímica dos
neuróticos" (Freud, 1900a, p. 591-592).

Em A Interpretação dos Sonhos (FREUD, 1900a), a transferência

é empregada para explicar a formação e a interpretação dos

sonhos, dentro do contexto do tratamento psicanalítico. Não

encontramos neste trabalho, uma ênfase à conceituação do

fenômeno da transferência em si, porém as idéias desenvolvidas

em trabalhos anteriores são empregadas para fundamentar a

teoria dos sonhos e dos desejos. Freud postula que há na psique

humana, representações inconscientes incapazes de penetrar no

pré-consciente. A transferência pode ocorrer, neste caso, para

estabelecer um vínculo das representações inconscientes com

uma representação já pertencente ao pré-consciente na formação

do sonho (FREUD, 1900a, p. 591). Afirma que os restos diurnos

são os pontos de ligações necessárias para uma transferência de

3 Ver LAPLANCHE, J., PONTALIS, J. B. Vocabulário da Psicanálise. 2' ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1992, p. 461-462.
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desejos inconscientes para o material recente, convertendo-os em

desejos recentes, que se chocam com a censura provocando as

distorções dos sonhos. Freud acrescenta que a intensidade

psíquica do que é importante e objetável é transferida para aquilo

que é indiferente, tornando o sonho aparentemente inocente

(FREUD, 1900a, p. 591-593, p. 596, p. 602 e p. 616).

Freud associa o conteúdo das transferências nos sonhos às

vivências infantis, sendo que estas são definida pela repetição",

na análise e fora dela, de atitudes emocionais inconscientes

adquiridas no decorrer da infância, no ambiente do paciente e, em

especial, em seu relacionamento com os pais. Verifica-se a

articulação entre os sonhos, as vivências infantis e as repetições.

Por exemplo, na interpretação que Freud dá a um sonho próprio

(FREUD, 1900a, p. 237-248).

o caso Dora, analisado nos três últimos meses de 1899, redigido

nas duas primeiras semanas de 1900 e publicado em 1905

(FREUD, 1905a, p. 15-116) permite avaliar o caminho percorrido

em relação ao fenômeno da transferência. No posfácio da obra,

encontra-se uma importante referência ao conceito, onde

desenvolveu, de forma mais ampla, uma teoria a respeito da

transferência. Neste momento, já se pode encontrar os elementos

que haverá de se cristalizar em trabalhos técnicos futuros

(FREUD 1912b, 1914g, 1915d). Segundo Freud, no decorrer do

4 Ver LAPLANCHE, 1., PONTALIS, 1. B. Vocabulário da Psicanálise. i ed. São Paulo: Martins
Fontes, 1992, p. 83-86.
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tratamento psicanalítico a neurose deixa de produzir novos

sintomas, porém o seu poder, que não se extinguiu, aplica-se à

criação de uma classe especial de estruturas mentais, quase

sempre inconscientes, as quais denominou como transferências.

Elas são impulsos ou fantasias, que se fazem conscientes durante

o desenvolvimento do tratamento, com a particularidade de que

os personagens do passado se encarnam agora no analista.

Desta forma, são revividos uma série de experiências psicológicas

como pertencentes, não ao passado, mas ao presente, em

relação ao psicanalista. Algumas transferências são praticamente

idênticas às experiências antigas, enquanto que outras sofrem a

influência moderada de um fato real.

FREUD (1905a) considera que a transferência é um fenômeno

inevitável do tratamento psicanalítico, ou seja, as novas criações

da enfermidade devem ser combatidas como as anteriores. Se a

transferência não pode ser evitada, significa que o paciente a usa

como um recurso para tornar inacessível o material patológico.

Somente depois que a transferência se resolveu é que o paciente

chega a se convencer da validade das construções realizadas

durante a análise. Percebemos que já aqui aparecem as duas

vertentes da transferência - obstáculo e agente de cura.

Freud não tem dúvidas de que o fenômeno da transferência

complica a marcha do tratamento e o trabalho do analista. Por

outro lado, ele afirma, categoricamente, que o tratamento

psicanalítico não cria a transferência, mas a descobre da mesma
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forma como ocorre com demais processos psíquicos ocultos. A

transferência existe dentro e fora da análise. A única diferença é

que em análise ela é detectada e tornada consciente. Desta

forma, a transferência vai se desenvolvendo e sendo descoberta

continuamente, sendo que Freud conclui com estas palavras

consideradas duradouras:

A transferência, destinada a constituir o maior obstáculo à psicanálise,
converte-se em sua mais poderosa aliada quando se consegue detectá-
la a cada surgimento e traduzi-Ia para o paciente. (Freud, 1905a, p.
112).

Com as idéias postuladas por FREUD (1905a, p. 108-116 e

1910a, p. 60-65), é possível obter uma esclarecedora definição de

transferência. Trata-se de um fenômeno inconsciente geral,

universal e espontâneo que consiste em unir o passado ao

presente mediante uma falsa ligação, que sobrepõem o objeto

original ao atual. A sobreposição está vinculada aos objetos e

desejos passados, os quais não são mais conscientes, e fazem

com que a conduta seja irracional e os afetos não ocorrem de

forma ajustada, nem em quantidade, nem em qualidade, à

situação real e presente.

Algumas características do fenômeno da transferência são

perceptíveis nos referidos textos. Em pnrnerro lugar, a

transferência possui a função de aliada no processo analítico. Em

segundo lugar, a sua definição é muito precisa, a partir de três

dimensões: realidade e fantasia, consciência e inconsciência e

presente e futuro. A vida emocional, que a pessoa não foi capaz
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de elaborar no passado, é revivida através da transferência no

"aqui e agora", onde ela deve ser elaborada. Em terceiro lugar,

transferência está associada ao processo primário por se tratar de

objetos e desejos de natureza inconsciente. Em quarto lugar, a

transferência, enquanto fenômeno do sistema les., pertence ao

escopo do princípio do prazer e não ao princípio da realidade, isto

quer dizer que os sentimentos, impulsos e desejos que aparecem

no presente, em relação a um determinado objeto, não podem ser

explicados em termos dos aspectos reais desta relação, e sim ao

passado. Dois traços fundamentais a caracterizam: a repetição e

a inadequação à situação presente.
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3.4. Contratransferência

"Un día, aquel sabio perdiá sus pertas.
Mandá, pues, a sus ojo a buscar sus pertas,
pero sus ojos no encontraron a sus pertas,
Mandá entonces a sus oídos a buscar las pertas,
Pero sus oíodos tampoco encontraron a sus pertas.
Mandá luego a sus manos a buscar las pertas,
Pero tampoco sus manos las perlas encontraron.
Y así mandá a todos sus sentidos a buscar sus pertas
Pero ninguno de ellos las encontrá.
Finalmente, mandá su no-buscar a buscar sus perlas.
Y su no-buscar encontrá las pertas."

Heinrich Racker (1960, p. 26)

Contratransferência é um conceito relacionado com a posição, ou

atitude interna básica do analista diante do paciente e seu

material (RACKER, 1960, p. 36-43). Refere-se, ao conjunto de

reações inconscientes do analista à pessoa do analisando e mais

particularmente, à transferência deste (LAPLANCHE e

PORLALlS, 1996, 102). Tal tratamento se desenvolve através de

um processo (o processo psicanalítico) que está embasado na

relação, que se estabelece entre o analista e o analisando, sendo

que tal relação, fundamentada na situação analítica 1
, foi

caracterizada por Freud como um lugar bi-pessoal, onde ocorrem,

reciprocamente fenômenos de transferência e

contratransferência.

Tanto a transferência quanto a contratransferência fazem parte de

uma unidade, que dá vida à situação analítica, pois ficaram

divididas simplesmente por motivo didático, uma vez que a

contratransferência tem uma história diferente por ser um assunto

142



de investigação relativamente recente. A realidade constante da

transferência é responsável pela contratransferência e vice-versa.

Suas condutas são recíprocas, por isso é que a resposta interna

total do analista é decisiva, para a compreensão e interpretação

dos processos psicológicos do paciente.

o termo contratransferência foi introduzido por Freud em As

Perspectivas Futuras da Terapêutica Psicanalítica (FREUD,

1910d), onde afirma que a contratransferência surge como

resultado da influência do paciente sobre os sentimentos

inconscientes do analista, e adverte quanto à necessidade de

uma contínua e profunda auto-análise, pois cabe a ele identificá-Ia

e sobrepujá-Ia, sabendo que "nenhum psicanalista avança de

quanto permite seus próprios complexos e resistências interna"

(FREUD, 1910d). Neste mesmo texto, designa como meta para o

analista o conhecimento e domínio da contratransferência.

Freud não elaborou uma teoria da contratransferência, sendo

poucas as passagens que alude este conceito. No entanto, numa

correspondência dirigida à Sàndor Ferenczi, datada de 6 de

outubro de 1910, utiliza o termo para justificar sua conduta em

relação ao destinatário numa viagem à Itália que empreenderam

em conjunto. Nesta viagem, Sàndor Ferenczi havia estado um

pouco incomodo e, assim que regressou para a sua própria

cidade, escreveu a Freud uma longa carta fazendo uma auto-

I A situação analítica é urn conceito que será abordada neste trabalho no tópico relativo ao processo
psicanalítico
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análise, expressando temor por havê-lo aborrecido e lamentando-

se pelo fato de Freud não tê-lo repreendido pela sua conduta.

Freud respondeu-lhe, afirmando:

Não sou o super-homem analítico que você forjou na sua imaginação,
nem consegui ultrapassar a contratransferência. Eu não poderia tratá-lo
dessa maneira assim como não poderia fazê-lo em relação aos meus
filhos, porque gosto demasiadamente deles e me sentiria angustiado
por eles. (JONES, 1979, p. 228-229).

Freud refere-se à contratransferência, nesse caso, claramente

paternal e positiva, que lhe impediu uma determinada ação,

aparentemente necessária para melhorar o relacionamento

informal entre os dois psicanalistas.

Sobre a atitude do analista na situação analítica, em

Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise,

FREUD (1912e) estabeleceu uma recomendação essencial em

relação à forma como o paciente deve ser escutado - a atenção

flutuante/ -, que foi definida e comentada no referido texto.

Chamou a atenção para os perigos da ambição de curar e a

ambição de educar. Aconselhou os analistas a afastarem de si a

compaixão e adotarem uma atitude interna semelhante a do

cirurgião. Freud aconselhou esta atitude para proteger o analista e

o paciente das desvantagens que trazem consigo a ambição de

cura e a identificação sem reserva.

2 Ver: LAPLANCHE, J., PONTALIS, J. B. Vocabulário da Psicanálise. i ed. São Paulo: Livraria
Martins Fontes Editora Ltda., 1996. P. 40-42.
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De acordo com RACKER (1960), à medida que os ensinamentos,

em relação ao analista, sobre a transferência foram

compreendidos e assimilados, o assunto contratransferência

ganhou importância, tanto em seu aspecto subjetivo quanto

objetivo. Em relação ao aspecto subjetivo, estudaram-se as

origens das ambições no psiquismo dos analistas, visando auxiliá-

los na busca do ideal de se tornarem observadores livres de

desejos e angústias pessoais. O analista não anseia levar o

paciente à cura ou mudança de conduta. Tende a levá-lo a uma

vivência e ao auto-conhecimento. Os aspectos objetivos estão

relacionados com as ambições do analista originadas ou

intensificadas pelo paciente. Busca-se identificar, onde surge tal

ambição no analista pois, observou-se que esta ambição são

também próprios do paciente, porém reprimidos e dissociados e

inconscientemente originados e "colocados" no analista, ou às

vezes, cedido a ele. RACKER (1960, p. 31) afirma que "o paciente

ambiciona, inconscientemente, o que, inconscientemente, faz o

analista ambicionar. "

Um outro aspecto da posiçao psicológica do analista está

relacionado a atividade, ou passividade diante do material do

paciente. As diferenças entre a atitude mais ativa e a atitude mais

passiva diante do material do paciente são expressões de

diferenças muito importantes entre diferentes técnicas, sobre tudo

a técnica clássica (mais passiva) e a técnica kleiniana (mais

ativa). RACKER (1960), ressalva que não inclui Freud no conceito

de técnica clássica, pois em determinados momentos não foi um
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analista clássico no sentido, que comumente se dá a este termo.

Alguns de seus conceitos técnicos centrais estão relacionados

com a atividade e passividade do analista e a atenção flutuante da

atitude de cirurgião e de espelho. Seus conceitos foram

acentuados e realizados unilateralmente, às custas de outros.

Freud atribuía muita importância à atitude ativa. Depreende-se

isso não só da sua própria atitude que conhecemos através de

seus registros clínicos, mas também de algumas expressões de

seus textos teóricos sobre técnica.

FREUD (1913c) aconselha o analista a mostrar seu interesse pelo

paciente. Em Novas Conferências Introdutórias Sobre Psicanálise

(FREUD, 1933a), ao falar nos casos, em que a terapia analítica

não consegue as modificações desejadas, por causa de "uma

determinada dependência, um certo componente instintivo",

acentua que o resultado do tratamento depende das forças

contrárias, as quais podemos mobilizar. Em Conferências

Introdutórias sobre Psicanálise, FREUD (1916-17) deixa claro que

o analista deve mobilizar todas as energias psíquicas disponíveis

para induzir o paciente a vencer suas resistências.
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3.5. Atuação

A compreensão do processo analítico e as suas etapas possibilita

o entendimento das transformações, que ocorrem no tratamento,

ou seja, os fatores que os fazem progredir, ou que oferecem

motivo para estagnação. De acordo com ETCHEGOYEN (1987, p.

410), o insight e a elaboração são considerados os propulsores do

tratamento psicanalítico, enquanto a atuação é considerada como

patologia do processo, isto é, fator que pode detê-lo ou fazê-lo

fracassar, uma vez que constitui-se em obstáculos contra o

insight. De acordo com FREUD (1914g, p. 166), a atuação

perturba a tarefa analítica conduzindo o paciente à repetição, em

substituição à lembrança.

Os autores psicanalíticos consideram a atuação um assunto

controverso, considerando que de todos os conceitos freudianos,

nenhum talvez tenha sido tão discutido ao longo do tempo. Há

multiplicidade de opiniões inclusive sobre o fato, que gerou a

discussão. Alguns atribuindo o fato à indevida ampliação dada ao

conceito e outros à falta de clareza na sua definição original. De

acordo com ETCHEGOYEN (1987, p. 412), a atuação é

considerada uma conduta neurótica, embora nem toda conduta

neurótica seja atuação. Segundo o autor, a atuação é um

fenômeno clínico freqüente, que mantém um peso decisivo no

desenvolvimento do processo analítico e impõe ao analista uma

considerável dificuldade para a sua detecção e manejo.
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Em Freud, a primeira referência ao conceito pode ser encontrada

em Sobre a Psicopeioloçis da Vida Cotidiana (FREUD, 1901 b).

Alguns autores partem para compreender a atuação das condutas

motoras errôneas (parapraxias e atos falhos) que Freud estudou

nesta obra, onde descreve atos ou ações equivocadas como

produto de um conflito psíquico. Freud descobre que esses atos

têm um sentido psicológico, que graças ao método psicanalítico

pode vir a ser descoberto.

No epílogo do Caso Dora, Freud contrapõe claramente a atuação

das lembranças e fantasias à sua reprodução no tratamento,

afirmando: "Assim, atuou uma parte essencial de suas

lembranças e fantasias, em vez de reproduzi-Ias no tratamento. "

(FREUD, 1905a, p. 113). Podemos entender que a atuação

constitui-se de uma conduta neurótica e tem o seu sentido

específico de não se reproduzir no tratamento.

De acordo com ETCHEGOYEN (1987), se esta diferenciação não

for feita, desaparece toda a justificativa para se continuar falando

em atuação, que passaria ser um sinônimo de um ato neurótico .

. O que Freud provavelmente desejou tornar claro no epílogo do

Caso Dora, foi a distinção entre transferência e atuação. Uma

coisa foi a transferência de Dora, que Freud não foi capaz de

interpretar a tempo para evitar o fracasso do tratamento e outra

coisa foi a solução que encontrou Dora, via atuação.
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Freud desenvolve esses conceitos em seu ensaio Recordar,

Repetir e Elaborar (FREUD, 1914g) onde introduz a idéia de

compulsão à repetição para explicar o fenômeno transferencial

afirmando:

...podemos dizer que o paciente não recorda coisa alguma do que
esqueceu e reprimi, mas expressa-o pela atuação ou atua-o (atuação).
Ele o reproduz não como lembrança, mas como ação; repete-o, sem,
naturalmente, saber que o está repetindo. (FREUD, 1914g, p. 165).
(Grifo do autor).

Durante todo o curso da análise, o paciente continua sob o efeito

dessa compulsão à repetição e no final o analista compreende

que esta é a sua maneira de recordar (FREUD, 1914g, p. 166).

Nesta afirmação freudiana, baseiam-se aqueles que sustentam

que, como uma forma especial de lembrança, a atuação não é

mais do que uma resistência como qualquer outra e que como tal

deve ser avaliada e analisada.

ANNA FREUD (1996, p. 10-23) abordou o tema atuação e

transferência, sendo que sua contribuição, sobre a transferência,

foi a distinção entre transferência de impulsos e de defesa,

enquanto expressões contrapostas do id. e do ego. Cabe ressaltar

que juntamente com essas duas categorias, a autora distingue um

terceiro tipo, a atuação de transferência. Há momentos em que se

intensifica a transferência, e o paciente se subtrai às severas

normas da técnica anal ítica. Começa, então, a atuar na conduta

de sua vida diária, tanto os impulsos instintivos como as reações

defensivas contra os sentimentos transferenciais. "Isto é

conhecido como 'representação' de transferência - um processo
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em que, estritamente falando, as fronteiras da análise já foram

transgredidas. " (ANNA FREUD, 1996, p. 20). A atuação pode

oferecer ao analista um valioso conhecimento sobre o paciente,

mas não é muito útil para o andamento do tratamento, porque

tornou-se difícil de manejar. O analista, por isso, deve tratar de

restringir a atuação o máximo possível por meio de interpretações

e proibições não analíticas. A autora separa a atuação como

forma especial de transferência por duas razões: por sair do

âmbito do tratamento e ser difícil de manejar.

No Esboço de Psicanálise, FREUD (1940) retoma a situação

analítica de transferência e atuação, afirmando:

Achamos muito indesejável que o paciente atue fora da transferência,
em vez de recordar. A conduta ideal para os nossos fins seria que ele
se comportasse tão normalmente quanto possível fora do tratamento e
expressasse suas reações anormais somente na transferência. "
(FREUD, 1940, p. 191). (Grifo do autor).

Em alguns pontos de seu escrito, Freud leva a entender que a

atuação é o fenômeno mais importante, do que a lembrança, pois

ao considerá-Ia no contexto do tratamento clínico, quando

manifestada, torna-se mais claro e nítido os fatos passados da

vida do paciente. FREUD (1940, p. 140) afirma:

Outra vantagem ainda da transferência é que, nela, o paciente produz
perante nós, com clareza plástica, uma parte importante da história de
sua vida, da qual, de outra maneira, ter-nos-ia provavelmente fornecido
apenas um relato insuficiente. Ele a representa diante de nós, por assim
dizer, em vez de apenas nos contar.

O conceito sofreu inúmeros desenvolvimentos posteriores a

Freud. Dentre os principais autores psicanalíticos que
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contribuíram para esta questão, encontram-se os nomes de Anna

Freud, Melanie Klein, Otto Fenichel, Phyllis Greenacre, Herbert A.

Rosenfeld, León Grinberg. Em grande parte da bibliografia

subseqüente, foi acentuado o vínculo entre atuação e vivências

pré-verbais, especialmente nas obras dos seguidores de Melanie

Klein (Wilfred R. Bion, Herbert A. Rosenfeld e Donald Meltzer).

Tendo examinado os principais desenvolvimento ocorridos em

Freud e indicado a sua evolução posterior, cabe-nos definir

atuação, e o faremos baseado no Vocabulário da Psicanálise:

"Termo usado em psicanálise para designar as ações que apresentam,
quase sempre, um caráter impulsivo, relativamente em ruptura com os
sistemas de motivação habituais do sujeito, relativamente isolável no
decurso das suas atividades, e que toma muitas vezes uma forma auto
ou hetero-agressiva. Para o psicanalista, o aparecimento do acting out
é a marca da emergência do recalcado. Quando aparece no decorrer
de uma análise (durante a seção ou fora dela), a atuação tem de ser
compreendido na sua conexão com a transferência, e freqüentemente
como uma tentativa para ignorá-Ia radicalmente" (LAPLANCHE e
PORTALlS, 1996, p. 6-8). (Grifo dos autores).

Esta definição consagra dois sentidos à atuação, pois trata de

destacar os problemas teóricos, que esse conceito coloca e as

ambigüidades notadas nos autores que trataram a questão, sem

excluir Freud. Segundo a definição, a atuação pode existir

independente do tratamento psicanalítico e, quando aparece no

curso da análise, pode ocorrer dentro ou fora da sessão.
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3.6. Interpretação

De acordo com ZIMERMAN (1999, p. 377), a interpretação pode

ser inicialmente definida como sendo uma atividade do analista

psicanalítico que, em conjunto com dois outros elementos, a

saber, o fenômeno da resistência e o fenômeno da transferência,

formam o tripé fundamental, que caracteriza e identifica a

psicanálise. São considerados os postulados de Freud que os

diferencia de demais formas de terapia não psicanalítica. Assim,

como muitas das técnicas psicanalíticas, os conceitos e as

práticas relacionadas à interpretação têm sofrido transformações

no decorrer deste século. Isto ocorre, principalmente, no que diz

respeito à situação analítica, cuja tendência é compreender que o

processo analítico não fica tão centrado na pessoa do paciente,

tampouco na pessoa do analista, mas sim, no campo que se

estabelece entre eles. Inúmeras questões são apontadas pelo

autor deixando transparecer a complexidade, a extensão e a

importância do assunto no processo psicanalítico.

De acordo com LAPLANCHE e PONTALlS (1996, p. 245-248), o

termo "interpretação" não se ajusta exatamente ao termo alemão

Deutung. O termo traduzido reporta a um significado com maior

ênfase ao que há de subjetivo, forçado e arbitrário ao sentido que

se atribui a um fato ou palavra. O termo original parece estar mais

próximo da explicação, esclarecimento, deixando transparecer em

menor grau o sentido pejorativo que pode assumir em demais

línguas. Os autores definem o termo como:
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A) Destaque, pela investigação analítica, do sentido latente nas
palavras e nos comportamentos de um sujeito. A interpretação traz à
luz as modalidades de conflito defensivo e, em última análise, tem em
vista o desejo que se formula em qualquer produção do inconsciente. B)
No tratamento, comunicação feita ao sujeito, visando dar-lhe acesso a
esse sentido latente, segundo as regras determinadas pela direção e
evolução do tratamento. (LAPLANCHE e PONTALlS, 1996, p. 245).

ZIMERMAN (1999) destaca que o termo interpretar, nos trabalhos

de Freud sobre técnica psicanalítica 1
, é uma forma de explicar o

significado de um desejo (pulsão) inconsciente, pelo analista. O

autor destaca a importância da relação de vincularidade na

definição do termo, explicando que nos primórdios da psicanálise,

a interpretação valorizava a decodificação dos símbolos dos

sonhos, sendo a elaboração secundária à primeira interpretação

do mesmo. Num segundo momento, a interpretação dos sonhos

assumiu uma conotação da interpretação sistemática do 'aqui-

agora-comigo" da neurose de transterência" Na atualidade, a

transferência não está sendo entendida como uma simples

repetição do passado, de forma que a interpretação também leva

em conta outros fatores, inclusive o da pessoa real do

psicanalista. É neste termo que o autor define a relação de

vincularidade entre analisando e analista desenvolvida no

contexto da situação analítica, que condiciona de forma

diferenciada o processo psicanalítico.

I As obras freudianas sobre as técnicas psicanalíticas são: O Manejo da Interpretação de Sonhos na
Psicanálise (l911e); A Dinâmica da Transferência (l912b); Recomendações aos Médicos que
Exercem a Psicanálise (l912e); Sobre o Início do Tratamento (1913c); Recordar, Repetir e Elaborar
(1914g); Observações Sobre o Amor Transferencial (1915a.).

2 Ver: LAPLANCHE, 1., PONT ALIS, 1. B. Vocabulário da Psicanálise. i ed. São Paulo: Livraria
Martins Fontes Editora Ltda., J 996. p. 308-310.
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Algumas idéias básicas, expostas pelo autor, devem ainda ser

registradas para complementar o quadro conceitual básico da

interpretação. A primeira delas é que a função interpretativa não é

unívoca e mantém uma equivalência em relação a hermenêutica,

o que lembra as características dos oráculos, ou seja, cada

paciente emana signos e mensagens de múltiplos significados e

que precisam ser decodificados de maneira diferente, de acordo

com a situação e o momento particular de cada intérprete. Um

outro aspecto, diz respeito as outras funções da interpretação. É

consenso geral entre os autores psicanalíticos, que a

interpretação busca sobre tudo a obtenção do insight, sendo que

a convergência e a inter-relação dos diversos insights parciais é

que possibilitam o trabalho de uma elaboração psíquica e,

conseqüentemente, a aquisição da mudança.

No entanto, é necessário acrescentar que a interpretação não se

restringe unicamente à conscientização dos conflitos

inconscientes, mas constitui uma dialética, com uma nova

conexão e combinação de significados. Estes possibilitam ao

analisando o desenvolvimento de determinadas funções egóicas,

como por exemplo a capacidade de pensar sobre as velhas e as

novas experiências emocionais, de enfrentar o conhecimento das

verdades penosas, de desenvolver a capacidade de ser

continente dos outros e de si mesmo, de fazer a abertura de

novos vértices de percepção e entendimento possibilitando a

visão binocular dos fatos psíquicos (Bion), etc. Finalmente, o autor

adverte que a interpretação é um termo consagrado na
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psicanálise, e deve permanecer restrito a ela, embora esta função

não seja exclusividade do campo psicanalítico. A boa mãe não

interpreta ao seu bebê, apesar da capacidade de escutar,

compreender, significar, e nomear a comunicação primitiva do seu

filho.

Conforme ETCHEGOYEN (1987, p. 183), na obra de Freud, a

interpretação é definida basicamente como o caminho que a

compreensão do analista percorre para ir do conteúdo manifesto

às idéias latentes. A interpretação é o instrumento que torna

consciente o inconsciente. Para Freud, a interpretação é, antes de

tudo o ato de dar sentido ao material, como aparece no próprio

título de sua obra máxima. Neste sentido, ela é inserta como um

elo no encadeamento das ações anímicas, que assim podem

ganhar um sentido. O autor acrescenta ainda que a interpretação

tem a ver sempre com o conflito e o desejo. As lembranças são

recuperadas, porém, não interpretadas. A interpretação é

necessária porque há instintos que se cristalizam e desejos contra

os que constróem defesas. Enquanto instrumento específico para

desentranhar o conflito, a interpretação fica encadeada no tripé

topográfico topologia-dinâmica-econômico da metapsicologia.

De acordo com SANDLER, DARE e HOLDER (1986, p. 97-98), o

desenvolvimento em Freud iniciou nos Estudos Sobre a Histeria

(BREUER e FREUD, 1895) onde encontra-se registrado o fato de

que os pacientes recuperavam lembranças esquecidas - a

superação da amnésia característica dos pacientes histéricos -
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através da sugestão hipnótica, que foi o instrumento utilizado para

persuadir as pacientes a produzir o material proveniente de região

inconsciente da mente, e não como instrumento com a finalidade

diretamente terapêutica. A sugestão hipnótica produzia uma

torrente de material vindo do inconsciente das pacientes, e, o que

Breuer tinha que fazer era ficar sentado e ouvi-Ias sem

interrompê-Ias. Freud, no entanto, teve dificuldades para se

adaptar a este novo uso da sugestão hipnótica, como revela o

caso clínico da Sra Emmy, e estava longe de ser adepto do

hipnotismo. BREUER e FREUD (1895), fornecem vários relatos

de como contornava esta dificuldade, de como foi abandonando

suas tentativas de provocar a hipnose e se contentava em levar

os pacientes a um estado de concentração, com o uso ocasional

da pressão na testa.

Por volta de 1895, as intervenções verbais eram reduzidas ao

mínimo, somente eram requeridas aquelas necessárias para

induzir a livre expressão dos pensamentos do paciente. Procurava

evitava a sugestão direta, procedimento típico que caracterizava

os métodos hipnóticos, restringindo-se a fazer comentários e

sugestões a fim de facilitar a produção do material verbal do

paciente. Acreditava-se que o fluxo das associações levaria à

recordação, mais ou menos espontânea, das lembranças

carregadas de afeto relativas aos acontecimentos importantes e

significativos do passado. Nos tempos pré-psicanalíticos,

acreditava-se que a ab-reação, que acompanhava as

recordações, era o agente terapêutico essencial, pois entendia-se
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que os sintomas dos pacientes eram causados pela ação

persistente dos afetos represados. Gradualmente, Freud chegou

ao ponto de vista, pelo qual, os sintomas dos pacientes também

simbolizavam os aspectos do suposto fato traumático,

pensamentos e sentimentos ligados ao acontecimento olvidado.

Por volta de 1897, Freud abandonou a teoria do trauma e da

sedução, passando a se dedicar às pesquisas e aos estudos

sobre os processos de representações simbólicas, especialmente

como os que lhe ocorreram em sonhos.

As primeiras referências de Freud sobre interpretação são

referentes à interpretação do sonho. Com relação a este tipo de

interpretação, o conceito se referia, do ponto de vista técnico, à

compreensão e reconstrução, pelo analista, das origens e

significado oculto do sonho, ou seja, o seu conteúdo latente. Esta

compreensão e reconstrução decorriam do exame daquilo que o

paciente livremente associava à lembrança consciente do sonho,

ou seja do seu conteúdo manifesto. Nos primeiros anos da

psicanálise, o analista veiculava e. explicava a sua interpretação

ao paciente, mas esta era uma comunicação relativamente

didática feita ao paciente a respeito da interpretação obtida pelo

analista.

Considerável desenvolvimento ocorreu no período entre 1911 e

1915, época em que Freud escreveu as suas obras técnicas

psicanalíticas Nestas obras, Freud expõe que ocorreram
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mudanças na forma da apresentação da compreensão do

psicanalista a cerca do material do paciente.

o que Freud pensava a respeito da interpretação se pode deduzir

com suficiente aproximação, lendo-se um dos seus escritos

técnicos, O Manejo da Interpretação de Sonhos na Psicanálise

(FREUD, 1911e). O sonho, como um sintoma, é explicado quando

se apreende sucessivamente os diferentes fragmentos do

significado "um após o outro até que possam ser todos reunidos"

(FREUD, 1911e, p. 103). Segundo esta obra, interpretar é explicar

o significado de um desejo inconsciente, trazer à luz uma

determinada pulsão.

A interpretação do analista a respeito dos sonhos e das livres

associações não deveriam mais ser livremente apresentadas aos

pacientes, mas deveriam ser guardadas até que as resistências

surgissem no tratamento. Freud então expressou a sua

recomendação:
Mesmo nos estádios posteriores da análise, tem-se de ter cuidado em
não fornecer ao paciente a solução de um sintoma ou a tradução de um
desejo até que ele esteja tão próximo delas que só tenha de dar mais
um passo para conseguir a explicação por si próprio. (FREUD, 1913c,
p. 155).

A partir desta época, Freud estabeleceu, mais ou menos

uniformemente, uma distinção entre a interpretação e a

comunicação da interpretação, como poder ser examinado a

seguir:
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Quando tiver achado uma interpretação certa, encontra-se à frente
outra tarefa. O senhor tem de esperar o momento exato no qual pode
comunicar sua interpretação ao paciente com alguma perspectiva de
êxito. 'Como se pode sempre reconhecer o momento certo?' Isto é uma
questão de tato, que pode tornar-se mais requintada com a experiência.
O senhor estará cometendo grave erro se, num esforço talvez de
encurtar a análise, lançar suas interpretações na cabeça do paciente
logo que as houver encontrado. (FREUD, 1926e, p. 213).

Em 1937, Freud fez uma distinção entre interpretação e

construções na análise. Considerando-se esta distinção, a

interpretação se aplica a alguma coisa, que se faz em relação a

algum elemento do material apresentado pelo paciente, tal como

uma associação ou uma parapraxia. Constitui-se de uma

construção, na medida em que, expõe-se ao analisando uma

parte de sua história primitiva esquecida por ele. De acordo com

FREUD (1937d), uma construção, que também pode ser

denominada reconstrução, representa um trabalho preliminar, que

facilita a emergência de lembranças do passado ou a sua

repetição na transferência. FREUD (1937d, p. 276-277) esclarece

que:

O analista não experimentou nem reprimiu nada do material em
consideração; sua tarefa não pode ser recordar algo. Qual é, então, sua
tarefa? Sua tarefa é a de completar aquilo que foi esquecido a partir dos
traços que deixou atrás de si ou, mais corretamente, construí-lo.

De acordo com SANDLER, DARE e HOLDER (1986, p. 98-99),

enquanto a interpretação era considerada como um processo que

ocorre na mente.do analista, não podia surgir grandes confusões

quando o termo era aplicado também para aquilo que o analista

dizia ao paciente, pois, com exceção das restrições impostas pela

necessidade de tato analítico, o conteúdo de ambas as operações

159



era o mesmo. Com a crescente percepção, de que resistências e

defesas também deviam ser assinaladas ao paciente, começou-

se a dar maior ênfase na forma como o analista faz, aos

pacientes, os seus comentários e explicações.

o assunto interpretação experimentou maior desenvolvimento no

período pós-freudiano, época em que um grande número de

contribuições teóricas foram apresentadas e amplamente

discutidas".

3 Conforme ETCHEGOYEN (1987), destacam-se as contribuições de Siegfried Bernfeld (1932),
Didier e Anie Anzieu (1969), Heinrich Racker (\958), Wilhem Reich, Otto Fenichel (1935), Anna
Freud (1936), Rudolph M. Loewenstein, Melanie Klein, James Strachey (1933), entre outros
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3.7. Compreensão interna e elaboração

o processo psicanalítico, descrito em seção própria neste

trabalho, tem como principal objetivo a obtenção de insight que se

constitui, portanto, no motor principal das mudanças progressivas,

que a análise promove nas pessoas. Essa idéia é unânime entre

. os autores psicanalistas, assim como é praticamente universal a

opinião dos profissionais desta área, que é a interpretação

psicanalítica leva ao insight. A discussão gira em torno da

existência de outros fatores, que coadjuvam com o insight, para

determinar a marcha do processo e sobre as condições em que o

insight opera. Sobre estas questões, pode-se adiantar que não

resta dúvidas sobre a existência de outros fatores que podem

remover os sintomas e ainda promover mudanças na

personalidade, mas em que via de regra pertencem às terapias

sugestivas ou supressivas, que atuam per via porre, alheias à

psicanálise.

A palavra insight não é de origem freudiana, provém do inglês e

literalmente quer dizer visão para dentro (composta do prefixo "in"

que quer dizer interno, para dentro e "sighf' que significa vista,

visão), No entanto, os autores, ao utilizarem esta palavra, o

fizeram com a idéia de estarem introduzindo um conceito, que

expressa algo pertencente por inteiro a Freud. A análise

psicanalítica se propõe a dar ao analisado um melhor

conhecimento de si mesmo, o que se quer dizer com insight é

esse momento privilegiado de tomada de consciência. Notamos
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entretanto, que a palavra "Einsichf', equivalente no alemão à

palavra insight, aparece raras vezes na obra de Freud e, não com

o significado teórico atual.

o significado geral da palavra está relacionado com conhecimento

novo e permanente, conforme podemos verificar:

Insight. [Do ingl.] S. m. Psicol. Compreensão repentina, em geral
intuitiva, de suas próprias atitudes e comportamento, de um
problema, de uma situação. (Novo Dicionário Aurélio).

No entanto, em psicanálise o termo é empregado, em sentido

restrito e se refere exclusivamente ao novo conhecimento pessoal

que um paciente adquire na análise, isto é, esta pessoa foi capaz

de tornar consciente algo inconsciente, significando um processo

pessoal, intransferível, não referente ao exterior. Nem todo novo

conhecimento é um insight no sentido psicanalítico, mas somente

aquele, que cumpre com o postulado freudiano de tornar

consciente o inconsciente. Paralelamente, o conhecimento

adquirido pelo analista sobre o paciente não pode também ser

chamado insight, o analista só pode ter insight de sua

contratransferência. Na compreensão que o analista tem de seu

paciente, sempre há um trânsito pela sua vida interior, através do

qual toma consciência das semelhanças ou diferenças em relação

a ele através de sua contratransferência: a este momento

denominamos insight. Insíght é, portanto, o processo através do

qual alcançamos uma visão nova e distinta de nós mesmos.
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De acordo com ETCHEGOYEN (1987, p. 388-389), a fase

histórica, na qual a palavra insight se transformou em um

vocábulo estritamente técnico, localiza-se ente os anos 1936 e

1961. O autor apresenta uma breve retrospectiva histórica,

expondo-nos que no XIV Congresso Internacional realizado em

Marienbad em agosto de 1936, teve lugar o Symposium on the

theory of the therapeutic resu/ts, em que participaram seis

importantes analistas da época, Edward Glove, Otto Fenichel,

James Strachey, Bergler, Herman Nunberg e Edward Bibring.

Foram debatidas diversas hipóteses relativas à natureza da ação

terapêutica da psicanálise, mas a palavra insight não esteve

presente em nenhuma delas. Vinte e cinco anos após, voltou-se

ao tema no XXII Congresso Internacional, que teve lugar em

Edinburgh, onde se hospedou o simpósio denominado The

curative factors in Psycho-Ana/ysis. Dele participaram Maxwell

Gitelson, Sacha Nacht, Hanna Segal, Kuiper, Angel Garma, Pearl

King e Paula Heimann. Naquela ocasião, todo o interesse dos

expositores estava centrado no insight.

Ao longo de sua investigação, Freud afirma que em seu método o

fundamental é o conhecimento, sendo que numa das épocas

ocorria pela lembrança e em outra através dos instintos, porém a

ênfase sempre recaiu sobre o conhecimento (a busca da

verdade). Na primeira tópica, o conhecimento consiste em tornar

o inconsciente consciente. Este apotegma teve, no princípio, o

significado tópico de passagem do sistema Ics. ao sistema Pct.-

Cs., sendo logo agregado o ponto de vista dinâmico, na medida
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em que, para algo, tornar-se consciente, deve antes vencer as

resistências. O terceiro ponto de vista metapsicológico, o

econômico, impõe que a tomada de consciência se faz atendendo

ao montante de excitação, que se apresenta no processo. A

importância do fator quantitativo já estava presente no método

catártico, quando Breuer e Freud (1895) observaram que somente

quando a lembrança patológica atinge suficiente carga afetiva é

eficaz para modificar os sintomas neuróticos. A regra de tornar

consciente o inconsciente vai se recobrindo de diversos

significados que Freud desdobra em sua primeira tópica, os quais,

quando surge o conceito de insight, são lhes aplicados com total

naturalidade. O vocábulo insight se amolda perfeitamente à

metodologia dos trabalhos metapsicológicos, sendo que Freud

bem poderia ter dito: "o método psicanalítico tem por finalidade

tornar consciente o inconsciente, e essa tomada de consciência

vamos chamar insighf' (ETCHEGOYEN, 1987, p. 388).

Anos após, quando introduz o ponto de vista estrutural através da

segunda tópica, Freud emprega outro modelo e então afirma que

a base do tratamento psicanalítico consiste na passagem de

processos ideativos de um sistema não organizado a outro de alta

organização, do id ao ego. A regra agora passa a ser: "onde

estava o id deve estar o ego", sendo que esta passagem de

sistema supõem uma mudança de processo primário ao processo

secundário, vencendo o efeito da repressão. Mais uma vez, o

vocábulo insight, recobre com exatidão um conceito de Freud,

ainda que não tenha sido por ele empregado no sentido atual.
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Diversos desenvolvimentos ocorreram em relação ao conceito de

insight, muitos deles no sentido de classificar seus diferentes

tipos, relacionando-os principalmente com a forma de operação

no tratamento psicanalítico1
. Dentre estes desenvolvimentos,

destacaremos o trabalho de Jorome Richfield citado em

ETCHEGOYEN (1987, p. 395), por dois motivos: em primeiro

lugar a referida classificação nos permite compreender melhor a

sua natureza e operação no processo psicanalítico, além disso,

irá nos possibilitar uma explicação que articula insight e a

elaboração, assunto que será retomado mais adiante.

Jorome Richfield parte da teoria das definições de 8ertrand

Russell, quando afirma que são de dois tipos, de palavra a

palavra e de palavra a coisa. Em determinadas situações,

definimos algo com palavras, com outras palavras e essas são as

definições verbais ou abstrações. Há situações, em que as

definições correlacionam palavras e coisas, denominadas

definições ostensivas, porque são feitas através do ato de

mostrar, assinalar com o dedo. O exemplo utilizado pelo autor é o

do cego, que não pode ter uma definição ostensiva da cor. Não

importa que ele saiba quais são as unidades Amstrong do

espectro das cores, nem que saiba como Picasso empregou o

azulou Van Gogh a cor amarela. Ao perguntar-lhe sobre a cor

amarela, jamais poderá diante de um quadro dizer: "isso é

I ETCHEGOYEN (1987, pp. 393-404) refere-se à três classificações de insight, a saber, Reid e
Finesinger (1952), Richfield (1954) e Kris (1956). O primeiro identifica três tipos de insíght: neutro,
emocional e dinâmico. O segundo, apresentado neste trabalho, conceitua o ínsight descrito e
ostensivo. O terceiro conceitua a hora analítica satisfatória, a sessão satisfatória enganosa e três tipos
de falso ínsíght.
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amarelo", porque carece de uma definição ostensiva. Há,

portanto, dois tipos de definições, por conseguinte, de

conhecimento, com as definições verbais obtemos um

conhecimento descritivo, sempre indireto, as definições

ostensivas possibilitam um conhecimento direto, por familiaridade.

Aplicando esse conceito ao insight, diremos que quando se

descreve e compreende com palavras os fenômenos psicológicos

inconscientes, há um insight descritivo ou verbal, que vai de

palavra a palavra. Há também, um insight ostensivo, no qual a

pessoa que o assume se sente de imediato em contato direto com

uma determinada situação psicológica. Os dois tipos de insight

são necessários e não exclusivos.

Passaremos a examinar o conceito de elaboração, para que ao

final possamos fazer a articulação entre o insight e a elaboração.

O conceito de elaboração foi introduzido por Freud em seu ensaio

denominado Recordar, Repetir e Elaborar (FREUD, 1914g). A

partir de situações práticas ocorridas em procedimentos clínicos

psicanalíticos, Freud, afirma:

Amiúde me têm sido pedidos conselhos sobre casos em que o médico
se queixou de ter apontado a resistência ao paciente e, não obstante,
mudança alguma ter-se efetuado; na verdade, a resistência tornou-se
ainda mais forte e toda situação ficou mais obscura do que nunca. O
tratamento parecia não progredir. (FREUD, 1914g, p. 170).

A resposta de Freud foi que se deve dar ao paciente tempo para

conhecer melhor esta resistência com a qual acabou de se

familiarizar. Isto ocorre, para que o paciente possa elaborar, até
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que chegue o momento desta pulsão (impulsos instintuais) se

impor à consciência de acordo com a sua definição originária.

Esta já havia sido assinalada por Freud e intelectualmente aceita

pelo paciente, pois a elaboração consiste em mobilizar as

resistências, para que um conhecimento intelectual se recubra do

afeto que lhe pertence. Um outro exemplo pode ser extraído do

Caso Homem dos Ratos (FREUD, 1909d, p. 158-162) quando

Freud declara, ao Homem dos Ratos, na sexta sessão de análise,

que os seus desejos de morte em relação ao pai se originaram na

infância. Em uma nota de rodapé, Freud diz que as suas

afirmações não tiveram o objetivo de convencer o paciente, mas

trazer à sua consciência os complexos inconscientes, para que

surgisse novo material reprimido. Quando fez a primeira

interpretação de um assunto importante, não esperou que o

paciente respondesse com um momento de insight emocional,

isto é, com pleno afeto.

De acordo do SANDLER at ali (1986, p. 112-118), Freud passou a

vincular a necessidade de elaboração à forma especial de

resistência que decorre da "compulsão de repetir" (FREUD, 1920)

e à chamada "resistência do id" (FREUD, 1926d). Esta pode ser

considerada como um reflexo da oposição que move os impulsos

instintuais contra o desligamento dos seus anteriores objetos e

formas de descarga (FREUD, 1915a, 1915f). Freud também

escreveu sobre "inércia psíquica" (tomando de empréstimo uma

expressão de Jung) (1918b), sobre "adesividade" (1916-17) e

"entorpecimento" (1940a) da libido como força atuante contra a
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melhora". Em 1937, Freud relacionou a "inércia psíquica" com

fatores constitucionais inerentes e com o envelhecimento (1937c).

Pensava que o envelhecimento tornava o processo psicanalítico

menos eficaz, de modo que a idade avançada seria considerada

como uma contra-indicação, para o tratamento psicanalítico.

SANDLER at. ali (1986, p. 114-118) apresenta o desenvolvimento

pós-freudiano do conceito de elaboração realizado pelos autores

psicanallticos'', apontando que ocorreram discordância

decorrentes da ampliação do conceito, como conseqüência das

diferentes orientações teóricas da psicanálise e a ênfase que se

dá aos diferentes aspectos do funcionamento mental em épocas

diversas na história da teoria psicanalítica. Conclui o seu capítulo

sobre elaboração, afirmando que os autores psicanalíticos são

unânimes em afirmar que a elaboração, a interpretação (do

conteúdo mental inconsciente e das repetições da transferência),

e a obtenção do insight são fundamentais para o processo

psicanalítico, pois qualquer técnica que não faz uso de todos

estes elementos, não seria considerada psicanalítica.

Retomaremos o assunto, anunciado anteriormente - a relação

entre o insight e a elaboração -, utilizando como pano de fundo a

classificação de insight descritivo e ostensivo, à luz da teoria

freudiana, principalmente o seu ensaio de 1914g. A idéia de que o

2 Essas expressões refletem o conceito de Freud a respeito de impulsos instintuais como energia que
pode ligar-se a determinadas representações mentais, especialmente as dos objetos amorosos da
infância. Essas conceituação tem sido combatida nos últimos anos. Ver o trabalho de ROSENBLA T,
A. O., TfllCKSTUN, J.T. A Study of the Concept of Psychic Energy, Intemational Joumal of
Psycho-Analysis, 51, 265-78, 1970.

3 São mencionados os seguintes autores: Otto Fenichel (1937, 1941), F. Fromm-Reichrnann (1950), P.
Greenacre (1956), E. Kris (1956), S. Novey (1962), W. A. Stewart (1963), R. R. Greenson (1965).
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objetivo do processo psicanalítico, e da psicanálise de modo mais

amplo, é oferecer ao paciente um especial conhecimento de si

mesmo. Isto foi permanentemente enfatizado desde a sua origem,

ou até mesmo antes, desde a catarse. A palavra insight, como já

pudemos apresentar, condensa este projeto de conhecimento e

agora nos cabe estudar a metapsicologia do processo, que

culmina nesse singular momento do insight, e nos conduzirá

diretamente ao âmago do problema da elaboração.

A relação entre o insight e a elaboração é apresentada por Freud

(1914g) no momento em que introduz o segundo conceito. Neste

trabalho, Freud apresenta a elaboração como o intervalo de

tempo entre o momento em que o paciente toma conhecimento

daquilo dito pelo analista (através da interpretação) até o

momento, em que vencendo as suas resistências, o aceita com

convicção. De acordo com ETCHEGOYEN (1987, p. 396-398),

fica implícito, os conceitos de insight descritivo (aquilo que o

analista diz ao paciente) e insight ostensivo (o que resulta do

trabalho em relação às resistências), ainda que Freud não

apresente a questão nestes termos. O autor afirma que no ensaio

de 1914g, o que Freud denominou de elaboração, consiste no

caminho que o paciente trilha deste o insight descritivo até

alcançar o insight ostensivo.

É possível neste ponto articular as idéias de Strachey (1934). Se

considerarmos a questão dentro desta perspectiva, o segundo

passo da interpretação mutativa configura um momento de insight
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ostensivo, em que o paciente toma contato diretamente, não

através de palavras, com a pulsão e com o seu destinatário

original. Deste ponto de vista, é possível afirmar, por definição

que somente a interpretação transferencial pode promover o

conhecimento direto, ostensivo.

É possível afirmar que o insight ostensivo é sempre emocional,

pois ao tomar consciência da pulsão e do desejo, sente-se o afeto

conseqüente e isto em duplo sentido. Revive-se, então, a

emoção, assumindo-se os sentimentos, que despertam desta

tomada de consciência. Estes, independentemente da emoção

como conteúdo, surgem do insight como produtor de um estado

de consciência.

o movimento que parte do insight descrito para alcançar o insight

ostensivo é apenas a primeira parte do ciclo. A elaboração tem,

de acordo com o autor, uma segunda fase que é a base da

diferenciação entre a elaboração e a ab-reação. A partir do insight

ostensivo toma-se o caminho contrário, pois há a necessidade de,

agora, dar um significado aos afetos, traduzindo as emoções em

palavras, constituindo-se, a segunda fase, numa instância da

elaboração, em que os fatos se transformam em palavras, e as

emoções são pensadas. O momento do insight ostensivo é

fundamental, porém, para que perdure, é necessário que se

transforme em palavras. O autor afirma que, se este processo não

se cumpre, o insight ostensivo, por mais emocional e autêntico
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que seja, fica como um processo ab-reativo, que não conduz à

integração.

o momento do insight ostensivo está relacionado com o processo

primário e com a vivência. A partir deste momento, a vivência

começa a se recobrir de palavras. Ela é fundamental, pois sem a

qual todo o processo se torna inválido. Isto, porém, por si só não

basta, pois é necessário que ela esteja integrada ao ego e ao

processo secundário, para recobri-Ia de palavras e ver que as

conseqüências se seguem a ela. O insight e a elaboração, são,

portanto, dois fenômenos indissoluvelmente ligados, e mantém

entre si um vínculo duplo, de ida e volta. Há, pois, um processo

contínuo de elaboração com pequenas ou grandes crises, que

poderiam ser chamadas insight. O nome parece ser arbitrário,

porque onde termina a elaboração e começa o insight é uma

questão de definição. A elaboração é um processo diacrônico,

que tem uma duração no tempo, uma magnitude que percorre

uma abcissa. O insight, por outro lado, é um ponto que corta

verticalmente como a ordenada, e portanto sincrônico.

Até este momento se considerou o conceito de elaboração

introduzido por Freud, em 1914g, que está relacionado com a

resistência em termos da teoria dos dois princípios (princípio do

prazer e o princípio da realidade). No entanto, este conceito

mudou radicalmente depois de Além do Princípio de Prazer

(FREUD, 1920g) através do qual foi introduzido a hipótese de um

instinto de morte. No apogeu da teoria estrutural, em Inibições,
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Sintomas e Ansiedade (FREUD, 1926d), Freud propõe uma nova

versão da resistência, com cinco tipos, sendo um a resistência do

ido O conceito da elaboração de 1914g, com o necessário par

dialético da compulsão à repetição, em 1926d vem cumprir a

finalidade de se opor ao instinto de morte. A concepção de Freud,

em 1914g, assenta-se no fato de que as leis do princípio do

prazer provocam uma compulsão à repetição, que configura o

campo da transferência. O conceito de neurose de transferência

se liga desde o seu nascimento à compulsão à repetição, cuja

contrapartida é a elaboração. Esta é o instrumento terapêutico,

que a partir do aprofundar nas resistências (aqui, do ego) termina

por tornar conscientes e por resolver os impulsos que a geram.

Quando Freud retoma o conceito de elaboração, doze anos

depois, após as mudanças teóricas produzidas no período, a

compulsão à repetição se erigiu como princípio explicativo e, por

sua conexão com a pulsão de morte, transformou-se por

conseqüência em causa do conflito. O conceito de elaboração fica

adscrito à luta contra as resistências do idoA elaboração muda ao

compasso do conceito de repetição e fica agora mais além do

princípio do prazer.

A conseqüência mais significativa da mudança teórica é a

separação entre a repressão e a resistência e atribuir ao ego uma

atitude de deixar sua resistência, conforme podemos verificar:

Mas temos de perguntar a nós mesmos se ela abrange todo o estado

de coisas na análise, pois verificamos que mesmo após o ego haver

resolvido abandonar suas resistências ele ainda tem dificuldades em

172



desfazer as repressões; e denominamos o período de ardoroso esforço

que se segue, depois de sua louvável decisão, de fase de "elaboração".

(FREUD, 1926d, p. 155).

Segundo esta dicotomia, diz-se" que a função de decidir o

abandono das resistências corresponde ao insight e ao

compromisso de responsabilidade, que corresponde à parte

adulta da personalidade. No entanto, a mudança operada nos

níveis infantis da personalidade corresponde ao término das

repressões. Freud deixa claro que o desígnio de deixar as

resistências pertence ao ego (ao consciente), enquanto que o

processo de elaboração está relacionado com o idoQue a decisão

de abandonar as resistências tem a ver com o ego consciente,

parece depreender-se da forma em que Freud se expressa:
Nossa luta contra a resistência na análise baseia-se nesse ponto de vista
dos fatos. Se a resistência for ela mesma inconsciente, como tão amiúde
acontece devido à sua ligação com o material reprimido, nós a tornamos
consciente. Se for consciente, ou quando se tiver tornado consciente,
apresentamos argumentos lógicos contra ela; prometemos ao ego
recompensas e vantagens se ele abandonar sua resistência. (FREUD,
1926d, p. 155).

Este texto sugere fortemente que é necessário recorrer às

manobras psicoterapêuticas para ganharmos a colaboração do

ego.

4 Conforme Meltzer em EI Proceso Psicoanalítico (1967), capo VII, citado em ETCHEGOYEN (1987,
p.399),
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CAPíTULO 4

EMOÇÕES NA ORGANIZAÇÃO
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4.1. Elaboração de uma ilustração

Apresentaremos uma ilustração extraída da vida real, de uma

experiência que observamos, ocorrido no contexto de um projeto

de trabalho administrativo, cujo objetivo foi criar a Nova Empresa.

Uma reunião do grupo de trabalho será destacada para servir de

base às análises. Na reunião do grupo de trabalho foram envoltas

seis pessoas e ocorreram fatos observados, que permitem

analisar os fenômenos da transferência e contratransferência.

Descrevemos a situação organizacional em cinco tópicos. No

primeiro, descrevemos o contexto geral do projeto. No segundo, a

reunião do grupo de trabalho. No terceiro, apresentamos os

participantes e o material produzido. No quarto falaremos sobre o

relatório de diagnóstico, e no quinto caracterizaremos dois fatos

observados. O primeiro, na reunião do grupo de trabalho e o outro

em seu desdobramento: a exaltação à operação e o atraso do

relatório de diagnóstico.

O projeto produziu resultados considerados totalmente

satisfatórios pelos contratantes, participantes e executores.

Ressaltamos que; na situação organizacional real, da qual

originou esta ilustração, a abordagem psicanalítica não foi

utilizada. Os participantes (suas apresentações serão feitas a

seguir) não são psicanalistas, ou têm formação em psicanálise -

possuem formação, ou experiência administrativa e atuam como

administradores, ocupando cargos gerenciais na organização a

que pertencem. Marcos (que desempenhou o papel de consultor
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de empresas) também possui formação administrativa e atua em

projetos de mudança organizacional.

A descrição do contexto geral, da reunião do grupo de trabalho,

dos participantes, material e dos fatos foi elaborada a partir da

observação que realizamos e dos contatos pessoais tidos por

ocasião da realização da reunião do grupo de trabalho. Os

contatos foram informais, e resultaram em informações que não

apresentam sempre o mesmo nível de detalhe. Não tivemos a

oportunidade de posteriormente aprofundar estes dados, e

mesmo que tivéssemos, consideramos desnecessários para este

trabalho, visto que o objetivo é analisar o evento em si e as

emoções humanas nele mobilizadas.

Os resumos dos discursos dos participantes foram produtos da

observação que realizamos, no decorrer da reunião do grupo de

trabalho. Representa as percepções do observador, que, como

tal, apenas registrou os fatos, expressões e atitudes dos

participantes, sem que tivesse um conhecimento aprofundado da

psicanálise, história pessoal, posição ideológica, vínculos sociais,

ou outros fatos tais como a negociação que cada participante já

havia realizado com a alta administração da Nova Empresa.

Sabíamos somente que todos os participantes seriam contratados

pela empresa, processo que ocorria paralelamente ao evento que

focalizamos.
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Demais dados - metáforas, significados da mudança e

percepções sobre a mudança - foram obtidos do material

produzido na reunião do grupo de trabalho. Foram suprimidas as

palavras que poderiam identificar os participantes ou as empresas

envolvidas, procurando, ao máximo, preservar os seus

significados e sentidos originais.

Procuramos preservar os preceitos da técnica de registro clínico,

que os psicanalistas utilizam em seus trabalhos. Empregamos

também, o procedimento da supervisão, ou seja, a discussão

posterior, com um psicanalista, dos registros efetuados e sobre os

seus significados. Esta prática representou, além do auto-

desenvolvimento do pesquisador, a máxima preservação dos

conteúdos registrados e a sua adequada utilização no

desenvolvimento da análise. Não significa, porém, que todas as

nuanças e trocas subjetivas tenham sido adequadamente

observadas e efetivamente registradas, como se um psicanalista

as tivesse presenciado. O trabalho apresenta limitações, sendo

uma delas, e talvez a mais relevante, a inexperiência e o recente

conhecimento sobre psicanálise por parte do pesquisador. A

apreciação da situação organizacional utilizou os fundamentos e

as técnicas discutidos nos dois capítulos antecedentes.

4.1.1. Contexto geral do projeto

A situação consiste na análise organizacional de uma Empresa

Estatal, realizada com apoio de uma Empresa de Consultoria, a
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pedido da alta administração da Nova Empresa, como uma das

atividades de um projeto de assessoria em gestão empresarial,

cujo objetivo era oferecer apoio para as decisões e atividades

relacionadas com a estruturação e operacionalização da Nova

Empresa, que incorporou parte das atividades, realizadas pela

Empresa Estatal. A situação específica que abordaremos é a

análise organizacional da Empresa Estatal, em particular a

reunião do grupo de trabalho, realizada pelos profissionais da

Empresa de Consultoria. O contexto consiste na criação da Nova

Empresa que absorveu parte das operações da Empresa Estatal.

Faremos a apresentação dos dados respeitando as restrições de

confidencialidade, às quais ficou condicionado a utilização do

material. Os nomes das empresas e das pessoas são fictícios.

Sobre a Nova Empresa, Empresa Estatal, Empresa de

Consultoria, pelo motivo que já expusemos, serão apresentados

dados gerais, quando forem considerados necessários. Sobre o

macro-ambiente (econômico, demográfico, sócio-cultural,

tendências, político-legal e tecnológico), a indústria (concorrência,

compradores, fornecedores, produtos substitutos e novos

entrantes), e situação interna das empresas (portifólio de

produtos, participação de mercado, forças, fraquezas, situação

financeira, estratégia competitiva e crescimento), os dados serão

apresentados, mantendo o mesmo critério, ou seja, o da

relevância e da manutenção da confidencialidade. Informações

mercadológicas detalhadas (sobre produto, preços, distribuição,

propaganda) serão omitidas.
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A criação da Nova Empresa ocorre no contexto das privatizações,

desestatizações e concessões de serviços públicos, que

caracterizaram as diretrizes governamentais brasileiras na década

de 1990. Estes processos atraíram grandes empresas, grupos

empresariais e consórcios que, através de um processo de

licitação, candidataram-se à absorção e exploração destas

atividades. De modo geral, o principal objetivo declarado dessas

iniciativas1 tem sido assegurar melhores condições e qualidade de

serviços à população. Muitas dessas iniciativas governamentais

têm atraído empresas e investimentos internacionais, que

conforme se acredita, estariam contribuindo para a consecução

deste objetivo. Não cabe neste trabalho aprofundar a questão,

pois isto nos levaria aos assuntos que estão fora do seu escopo.

Sobre a Nova Empresa, em relação à indústria onde se insere,

cabe-nos registrar que em sua atividade operacional, não se

defronta com nenhum concorrente direto", nem se vê ameaçada

pela entrada de novas empresas e produtos substitutos,

considerando-se um horizonte de longo prazo. Seus fornecedores

não representam uma força que venha a ameaçá-Ia, sendo, o

principal item, aquele relativo à tecnologia de gestão

especificamente aplicada nas suas operações.

I Um estudo de outra natureza poderia colocar em evidência, em situações como estas, a questão sobre
o que é dito "para inglês ver", conforme aponta CALDAS e WOOD JR. (1997).

2 Cabe apontar a questão, que não trataremos neste trabalho, pela qual se discute esta afirmativa, no
plano conceitual e envolvendo uma visão de longo prazo: é realidade ou trata-se do produto de um
falo imaginário coletivo.

179



Históricamente, o Grupo Empresarial, ao qual pertence à Nova

Empresa, não possui capacitação específica para a exploração de

uma de suas atividades". Este fato reporta-nos à análise de forças

e fraquezas. Podemos concluir que há, neste caso, uma

considerável dependência com relação às capacidades

operacionais e técnicas, tanto em relação à Empresa Estatal,

quanto aos fornecedores internacionais. Este fato não amedronta

a alta administração visto que, em contrapartida, a empresa goza

de uma posição estratégica e mercadológica favorável ao seu

negócio.

Do ponto de vista dos serviços que presta, a Nova Empresa

possui apenas um produto. No entanto, a alta administração

acredita que, se forem desenvolvidos outros serviços agregados,

tanto a empresa quanto a população serão beneficiados. A

comunicação que a Nova Empresa tem feito ao público em geral,

deixa transparecer esta visão de negócio.

Para criação da Nova Empresa, foram designadas inicialmente

dois profissionais do corpo gerencial do Grupo Empresarial da

qual a Nova Empresa faz parte, a fim de conduzir a força-tarefa

que criou e operacionalizou a Nova Empresa. Estava claro para

ambos os profissionais o caráter transitório da tarefa, a qual

estariam se dedicando, sendo que não havia compromisso por

parte da alta administração do Grupo Empresarial de que seus

3 As competências operacionais do grupo empresarial (e suas empresas) não incorporavam o
conhecimento necessário para uma parte das operações.
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nomes viriam a figurar na estrutura organizacional definitiva da

Nova Empresa. Demais pessoas que integrariam a força-tarefa e

a estrutura organizacional definitiva deveriam ser contratadas.

A atividade de criação da Nova Empresa exigiu dos profissionais,

que integravam a força-tarefa, conhecimento e habilidades para

organizar uma nova empresa. Estes raramente são encontrados,

de forma completa, na experiência da grande maioria dos

executivos. Para assessorá-los foram contratados os serviços de

uma Empresa de Consultoria em gestão de negócios. Além de

assessorar a empresa na estruturação da transição para a

operacionalização da nova atividade, a Empresa de Consultoria

apoiou a área administrativa e financeira da Nova Empresa na

estruturação da gestão administrativa da nova organização.

o escopo do trabalho compreendia a organização de uma força-

tarefa de suporte administrativo e organizacional para a fase de

pré-operação, e o suporte à implantação efetiva da gestão

administrativa da nova organização. Isto ocorreu através da

elaboração de procedimentos, definição do modelo de gestão e

estrutura organizacional. A empresa de consultoria contratada,

deixou claro a condição de que no trabalho estavam inclusos as

atividades previstas na primeira fase, relativa ao set-up da

operacionalização, estando fora de escopo as atividades

referentes aos desdobramentos da estruturação. Em outras

palavras, a empresa de consultoria iria prestar os seus serviços,

de acordo com o contrato que foi firmando, até o dia do início das
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operações, oferecendo assessoria para garantir que este evento

ocorresse de forma satisfatória.

Logo de início, um planejamento detalhado foi elaborado. Nele

figuravam as sete atividades que os consultores e os integrantes

da força-tarefa deveriam realizar conjuntamente no período. O

contrato de consultoria ofereceu a principal base para a confecção

do planejamento detalhado, porém alguns ajustes foram feitos,

pois o contrato não continha a descrição detalhada dos produtos

das atividades e prazos. As atividades do projeto foram as

seguintes:

1. desenvolvimento do modelo de gestão e estrutura organizacional;
2. desenvolvimento das políticas de recursos humanos;
3. desenvolvimento dos mapas de processos;
4. estabelecimento de diretrizes e recomendações de terceirização;
5. análise organizacional da Empresa Estatal,
6. implementação de sistemas de informação administrativo e

financeiro;
7. realização de um evento de integração.

Além das atividades, também estava previsto uma viagem

internacional com o objetivo de aproximar a Nova Empresa de um

fornecedor internacional que iria oferecer know-how tecnológico

para a operação da Nova Empresa.

Foram alocados dois consultores por parte da Empresa de

Consultoria. O primeiro daria maior atenção aos assuntos

relacionados com recursos humanos e o segundo concentraria

maior atenção às questões relativas à tecnologia da informação.

Ambos estariam se dedicando ao desenvolvimento do modelo de

182



gestão e do mapa de processos de negócios. A análise

organizacional da Empresa Estatal foi uma atividade de

responsabilidade do consultor Marcos.

A atividade de análise organizacional da Empresa Estatal teve

como objetivo declarado obter conhecimentos específicos" sobre

ela, em particular sobre a operação, fazer recomendações para o

processo de transição e início da operação além de colocar as

pessoas em contato com o processo de organização para

possibilitar o comprometimento e obter subsídios para a

integração.

A análise organizacional abrangeu quatro assuntos: (1) os

funcionários contratados pela Nova Empresa; (2) análise da

estrutura organizacional e políticas de recursos humanos,

informática e operação; (3) análise dos processos de recursos

humanos e tecnologia da informação; (4) análise dos sistemas de

informação da Empresa Estatal.

4 Significa a obtenção de conhecimento técnico específico sobre a organização, informática e recursos
humanos da Empresa Estatal. Em nossa análise perguntamos por que não foi pedido uma análise
mais ampla. A resposta também foi técnica, como por exemplo: "Precisamos saber o que da Empresa
Estatal pode ser absorvido para facilitar o início da Nova Empresa".
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4.1.2. A reunião do grupo de trabalho

A reunião do grupo de trabalho foi realizada com base num

conjunto de regras. A confidencialidade dos dados seria mantida,

e estes não seriam utilizados de forma individual, mas

consolidados e segmentados para a análise, nomes (das

empresas, áreas e pessoas) somente seriam mencionados com

autorização expressa. O conteúdo do relatório final seria

apresentado e discutido com os participantes antes de ser

entregue à diretoria da Nova Empresa, sendo que este retorno

deveria ser feito conforme acerto realizado entre os participantes

durante as reuniões de trabalho. O relatório final seria entregue à

diretoria da Nova Empresa, somente depois da discussão com os

participantes.

A lista de participantes foi elaborada com base exclusiva nas

indicações de um deles (Júlio - o nome é fictício e este será

apresentado a seguir). A convocação dos participantes foi feita

por telefone e a reunião do grupo de trabalho ocorreu numa

quarta-feira às 14 horas, nas dependências da Empresa Estatal.

Adotou-se o uso de uma lista de presença, que os participantes

deveriam assinar para registrar o comparecimento.

O local da reunião do grupo de trabalho era tranqüilo,

normalmente destinado ao lazer dos funcionários da Empresa

Estatal. Ocorreu num galpão localizado em instalação campestre,

onde foram improvisados, mesa e f1ip-chart. A pauta continha os
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seguintes itens: apresentações preliminares, comunicação dos

compromissos contratuais e metodológicos, apresentação dos

objetivos, questões centrais e escopo, a metáfora da Empresa

Estatal, as percepções do processo de mudança, o significado da

mudança e conclusões.

As apresentações preliminares foram sempre entre o consultor e

os participantes, já que todos se conheciam de longa data. Cada

participante identificou-se, apresentou a sua área de atuação e

discorreu brevemente sobre a sua trajetória e atividades na

Empresa Estatal.

As regras do evento foram comunicadas por Marcos. Todos

ouviam sem qualquer manifestação e aparentemente "assinaram

em baixo".

Os objetivos, questões centrais e escopo foram apresentados

pelo consultor. O primeiro item consistiu nos mesmos definidos

para a atividade como todo, já mencionado. As questões centrais

e escopo foram três: a metáfora da Empresa Estatal, as

percepções do processo de mudança e o significado das

mudanças, apresentados aos participantes através de um

diagrama que se encontra reproduzido na Figura 1.
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Figura 1 - Questões Centrais e Escopo da Reunião do Grupo

de Trabalho

• Qual a metáfora
da Empresa
Estatal?

• Como as pessoas
percebem as
mudanças?

• Qual é o
significado das
mudanças?
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Marcos propôs uma discussão sobre metáforas. Estimulou uma

troca de idéias entre os participantes sobre o significado da

palavra e o seu uso aplicado à análise das organizações.·

Enfatizou que as metáforas eram formas de entender em função

de uma imagem conhecida e, estas seriam úteis para a reunião

de trabalho, pois possibilitavam expandir a leitura da realidade.

Salientava que através das metáforas era possível quebrar formas

fixas de ler a organização, obter novos ângulos, ampliar o

potencial de compreensão e de ação.

Em seguida, foi solicitado aos participantes para criarem,

individualmente, uma metáfora que expressasse da melhor forma

o significado pessoal da Empresa Estatal. A questão colocada por

Marcos era a seguinte: Qual é a "cara" da organização? Foi uma

atividade descritiva, porque os participantes apresentaram e

discutiram com todos os demais. Esta atividade consumiu cerca

de quarenta e cinco minutos e transcorreu num clima de reflexão

por parte dos participantes, em atendimento à solicitação feita por

Marcos.

o conceito de percepção da mudança organizacional foi explicado

por Marcos como a forma que as pessoas estavam sentindo o

movimento ocorrido, em relação às áreas organizacionais, no

processo de mudança. Neste ponto, foi enfatizado que as

pessoas podiam passar por experiências ou relações não

racionalmente planejadas, mas que interfeririam diretamente na

eficácia do processo de mudança. Marcos afirmou:
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Identificar as percepções propiciaria maior efetividade do processo de
mudança, melhor compreensão da situação, melhor conhecimento das
fronteiras das partes envolvidas e também a identificação das
experiências e relações não planejadas. Uma vez explicitado, tais
percepções, poderiam ser tratadas de forma mais objetiva, pois haveria
a possibilidade de serem apontadas e poderiam ser elaboradas dentro
da Nova Empresa.

Concluída a explicação, os participantes criaram uma exposição

fotográfica, a fim de que esta representasse as próprias áreas

organizacionais no processo de mudança em curso. O objetivo foi

representar as percepções do processo de mudança. Um jogo de

três revistas (Revista Manchete, número 2/406 de 16 de maio de

1988 da Editora 810ch - Rio de Janeiro, Revista Placar número

1139 de maio de 1998 da Editora Abril - São Paulo e Revista

Caras edição número 236, ano 5, número 20 de 15 de maio de

1998 da Editora Caras S.A. - São Paulo) foi distribuído aos

participantes além de uma cartolina branca, uma tesoura e um

tubo de cola em bastão. Todos os participantes receberam as

mesmas revistas. Selecionaram as fotografias e fizeram um

trabalho de colagem, que resultou na representação das

percepções individuais do processo de mudança. Ao final,

montaram a exposição, onde cada participante discorreu sobre o

seu trabalho. Os trabalhos foram assinados e entregues ao

consultor. Esta atividade consumiu aproximadamente uma hora

de duração.

Para concluir a reunião de trabalho, Marcos propôs uma nova

questão que foi respondida de forma descritiva: qual é o

significado da mudança para a sua área? Antes de escreverem,
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discutiam o termo "significado da mudança", enfatizando que,

mais que um fato ou dado, o significado da mudança é a condição

para o surgimento de emoções e propósitos. De acordo com

Marcos: "O vínculo aos significados é um processo fundamental

para a habilidade de gerenciamento da mudança organizacional. "

Foram identificados diferentes níveis de significado - pessoal,

social e organizacional. Marcos pediu aos participantes que se

concentrassem no significado pessoal da mudança, como

representantes de suas áreas e fizessem comentários por escrito.

Após esta atividade a reunião do grupo de trabalho foi encerrada.

A organização e análise dos dados coletados foram realizadas de

forma sistemática, procurando identificar no material os principais

pontos que poderiam vir de encontro aos objetivos do evento.

Procurou-se detectar informações que levariam ao conhecimento

mais detalhado a respeito da operação específica da Empresa

Estatal. Também, buscou-se identificar pontos que representariam

a posição do grupo em relação à Empresa Estatal, às mudanças

em curso e expectativas relacionadas à Nova Empresa. Buscou-

se também identificar pontos que poderiam ser utilizados como

subsídios para a formatação de um evento de integração entre

todos os integrantes da Nova Empresa. A organização e análise

dos dados coletados proporcionaram a elaboração de um relatório

de diagnóstico.
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4.1.3. Os participantes e o material

Focalizaremos agora os participantes, suas idéias, metáforas e

percepções. A reunião do grupo de trabalho realizou-se com a

participação de cinco pessoas: Carmo, Flávio, Marcelo, Júlio e

Valter (os nomes são fictícios e os dados correspondem à

realidade observada). Duas pessoas que haviam sido convocadas

faltaram sem justificativas. Marcos foi o coordenador da reunião

do grupo de trabalho. Descreveremos os participantes e o

material produzido.

Apresentação do Marcos:

Consultor de empresas, aproximadamente 38 anos de idade, é formado
em administração. Iniciou suas atividades de consultor conciliando suas
habilidades e conhecimentos em organização e informática. Sempre
logrou êxito em projetos que visavam o aumento de produtividade,
redução de custos ou reestruturações administrativas. Recentemente
começou a se interessar por trabalhos que o aproximavam mais das
pessoas nas organizações e passou a buscar trabalhos menos técnicos
e mais ligados à organização e aos negócios da empresa. Este projeto
lhe parecia muito interessante, visto que seu escopo era bem
abrangente e, além de tudo, possibilitava acesso ao nível decisório.
Marcos é divorciado, não tem filhos e dedica-se com toda a energia ao
trabalho. Neste trabalho, Marcos entendia que poderia incrementar
muito sua capacidade de análise organizacional se pudesse
compreender os aspectos subjetivos.

Resumo do discurso de Marcos:

Na mudança organizacional, além de todo o trabalho técnico, as
emoções das pessoas envolvidas devem ser explicitadas e tratadas no
contexto da mudança. Emoções das pessoas na empresa são
complexas, mas podem ser entendidas através das metáforas, das
percepções e dos significados das pessoas. Tudo deve ser planejado e
organizado, as coisas evoluem assim, inclusive as emoções podem ser
captadas e trabalhadas desta forma num processo de mudança. O
importante é atingir os objetivos, realizar as tarefas da melhor forma
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possível. Desconfia-se que a psicanálise possa ajudar a compreender e
a lidar com as emoções. O conhecimento é a principal forma de
alcançar o sucesso profissional.

A metáfora para Marcos:

Elefante sujo.

o significado da mudança para Marcos:

Modernização e melhoria dos serviços prestados, neste caso é
inevitável e deve ser conduzida de forma planejada e coerente, visando
objetivos preestabelecidos e resultados mensuráveis.

Apresentação do Carmo:

Aproximadamente trinta e seis anos de idade, casado, gerente de apoio
da operação. É responsável por coordenar uma equipe de pessoas que
dão suporte à operação em situações de emergências. Também
gerencia o pessoal da oficina mecânica e do posto de abastecimento.
Sua equipe deve estar disponível 24 horas do dia. Esteve
continuamente fazendo contato com seu pessoal e também recebendo
deles as ocorrências da operação. Apresenta-se como uma pessoa que
possui características centralizadoras e paternalistas. Estimula a união
de todos os componentes de sua equipe. Apresenta-se também como
uma pessoa pacata e não muito ambiciosa. Demonstra que deseja
apenas manter a sua posição, a sua equipe unida e realizar um bom
trabalho, que pode render-lhe o reconhecimento que valoriza. Na
reunião do grupo de trabalho foi sempre o primeiro a falar e se expôs
com facilidade e de forma um pouco ingênua.

Resumo do discurso do Carmo:

Entendo que a empresa pode ser comparada a uma pessoa madura,
séria, competente, e que sabe muito bem onde tem o seu nariz, e por
isso deve ser respeitada. O trabalho em equipe é muito importante e
pode ser comparado a um jogo de futebol, ou seja, uma partida dura
que precisa ser vencida. O objetivo é o bom atendimento ao cliente, e o
bom relacionamento com a imprensa. Mudanças são inevitáveis e
irreversíveis. Elas se constituem, muitas vezes, em catástrofes e o
sentimento geral é de desmotivação principalmente por sentir distante
das decisões. É muito difícil lidar com esta ansiedade e todos estão de
fato muito ansiosos. Quando a situação se aclarar, e espero que seja
logo, tudo poderá voltar ao normal. As pessoas que trabalham conosco
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deixam muitas vezes suas famílias para se dedicarem ao trabalho, em
qualquer hora. Existe um envolvimento muito forte nesse sentido. Não
devemos deixar perder os antigos ensinamentos que deram certo e
eliminar os vícios para formar uma nova mentalidade, uma nova cultura.

A metáfora para Carmo:

Uma pessoa madura, séria, competente, que sabe onde "tem o seu
nariz" e, portanto, merece respeito.

o significado da mudança para Carmo:

Mudança da condição de empresa estatal para empresa privada.
Conceitos deverão ser repensados no sentido de se aproveitar os
antigos ensinamentos coisa/atividades que comprovadamente deram e
dão certo, e aprimorar aquelas que podem ser consideradas vícios -
usos e costumes atuais - a fim de formar-se uma nova mentalidade.
Novos valores darão a nova "cara" da nova "empresa", e uma nova
cultura. A mudança deve ser pensada mais no sentido de se conquistar
novos objetivos, do que se abdicar dos atuais valores e boas
lembranças. No futuro, teremos novas e boas lembranças que farão
parte do patrimônio cultural da Nova Empresa.

Apresentação do Flávio:

Aproximadamente trinta e dois anos de idade, casado, subchefe da
operação, exerce o comando na ausência de Júlio. Particularmente
nesta fase, está no comando da operação, visto que o Júlio está
totalmente envolvido com a transição para a Nova Empresa. Mesmo
quando Júlio está presente, Flávio o acompanha. Apresenta-se como
uma pessoa desembaraçada, inteligente, bom negociador e muito
dedicado à sua profissão. É ambicioso e almeja ocupar o cargo de
liderança assim que a oportunidade surgir.

Resumo do discurso do Flávio:

Além da eficiência, competência, profissionalismo, a empresa é pioneira
no que faz, e por isso mesmo é a melhor na atividade que realiza. O
trabalho que realizamos é muito específico e dificilmente outras
pessoas poderão fazê-lo adequadamente. A Nova Empresa depende
deste conhecimento e destas habilidades. Estamos interessados em
dar prosseguimento a este trabalho e a nossa preocupação é
justamente sobre as condições que serão oferecidas para que isso
ocorra. A minha opinião é que deveríamos conhecer o responsável da
Nova Empresa, pois não nos foi apresentado, e nada sabemos sobre
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ele. Ao invés de estarmos aqui conversando entre nós, deveríamos
estar falando com ele, e nos inteirando de suas idéias. Você como
consultor conhece o novo chefe? Quais são as suas idéias? Como se
envolverá com a equipe? Se você o conhecesse, talvez pudesse nos
apresentar. Nos (os participantes da reunião do grupo de trabalho)
conhecemos muito bem, porém a falta de contato com o novo chefe
deixa-nos de mãos atadas. As pessoas das nossas equipes perguntam-
nos constantemente sobre os rumos das mudanças. Por falta de
conhecimento, as nossas respostas são insatisfatórias.

A metáfora para Flávio:

Eficiência, competência, profissionalismo, pioneirismo.
"A melhor em [...]"

o significado da mudança para Flávio:

Busca da melhoria nas condições [...].
Uma vez que a capacidade de investimento do Estado não permite [...],
Este foi buscar na iniciativa privada estes recursos.
A principal mudança está em administrar melhor e corri lucro.
Ao corpo gerencial da Nova Empresa compete a motivação dos
funcionários e busca o melhor atendimento dos clientes.

Apresentação do Marcelo:

Aproximadamente cinqüenta e cinco anos de idade, casado, gerente de
estudos operacionais. Afirmou que sempre teve interesse pela
informática, mas nunca chegou a se aprofundar no assunto. Trabalha
na área de estudos, coletando e analisando os dados da operação. No
seu trabalho, produz dados estatísticos que ajudam a programação das
operações. Apesar de ser gerente não possui subordinados. A
implementação de sistemas de informação mais modernos reduz a
importância de sua função. Prefere se concentrar em atividades mais
técnicas, do que lidar com as pessoas. De todos os participantes,
Marcelo é o único que não trabalha "na operação". Seu lugar é o
escritório, onde realiza o seu trabalho.

Resumo do discurso do Marcelo:

Concordo com a idéia de que somos pioneiros e sabemos fazer da
melhor forma o trabalho, por isso merecemos respeito. Quero ser bem
claro sobre a situação. Preocupa-me o enxugamento de pessoal, a
dispensa de funcionários e também a redução de serviço, já que será
utilizada uma nova tecnologia. Sou cético quanto ao futuro, pois
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acredito que vai haver uma devastação. Estou um pouco incrédulo em
relação à situação. Sinto-me pessoalmente inseguro, porque
provavelmente o trabalho que faço hoje será substituído pelo novo
sistema de informações a ser importado. No entanto, nenhum sistema
poderá operar a [...] sozinho, pois as pessoas certamente continuarão
sendo muito importante na atividade de previsão e de estudos. Além
disso, a situação gera um conflito pessoal muito grande. Na verdade, se
a demissão não ocorrer agora, ocorrerá futuramente. Eu pergunto, onde
ficarão tantos anos de dedicação?

A metáfora para Marcelo:

"Pioneira na operação de [...r

o significado da mudança para Marcelo:

Enxugamento de pessoal (dispensa de funcionários), redução de
serviços.

Apresentação do Júlio:

Aproximadamente quarenta e oito anos de idade, casado, gerente da
operação. Comanda pessoalmente todas as operações que ocorrem,
não larga o seu rádio que continuamente é utilizado para receber
informações sobre a operação, ou dar ordens aos profissionais que
estão em ativa. Júlio é filho de pais japoneses, apresentando uma forte
característica centralizadora compensada por uma dedicação sem igual
ao seu trabalho. Quando fala, é respeitado por todos e mantém o
respeito basicamente pela atitude sempre presente e antes de mais
nada decisória em relação a praticamente tudo o que ocorre. A
qualquer momento, interfere no trabalho dos outros profissionais. Júlio
tem hoje uma vasta experiência no trabalho que realiza. Tem mais de
20 anos na Empresa Estatal, ocupando nos últimos anos a posição de
liderança. Está pessoalmente muito interessado na transição para a
Nova Empresa, pois isto lhe proporcionará oportunidades profissionais
que jamais ocorreram. Sente que a administração da Nova Empresa o
vê como uma pessoa operacional. Sabe, porém, que, em se tratando da
operação, quem vai colocar a "mão na massa" é ele, pelo menos por
um bom tempo. Embora, não tenham lhe oferecido o cargo de Diretor
da Operação, considera-se uma pessoa-chave para a transição.
Entende que tem domínio sobre a equipe, podendo facilitar ou dificultar
o processo de transição. Recebeu uma sala no novo escritório, onde
comparece diariamente pelas manhãs; horário normalmente não crítico
na operação.
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Resumo do discurso do Júlio:

Enxergo na Empresa Estatal uma empresa de responsabilidade, tanto
em relação aos clientes como também à própria empresa. Todos se
dedicam muito e estão sempre disponíveis. Temos responsabilidade em
relação à ótima manutenção da [...] nas operações, rapidez de
atendimento aos clientes e prestação de informações fidedignas.
Somos uma organização disposta a dar pronto atendimento às
necessidades da sociedade. Estou me empenhando ao máximo para
preservar estas características na Nova Empresa. Não é fácil, pois há
muitos conflitos, mas sou otimista. Sou a pessoa que mais contato tem
com a Nova Empresa e muitas vezes represento e tenho que decidir
sobre a vida profissional das pessoas aqui representadas. Isto gera em
mim uma sobrecarga imensa. Sei, porém, que quando esta transição
passar, poderemos comemorar, não somente nós, mas também os
nossos familiares que estão enfrentando a situação indiretamente. O
clima é de preocupação e desmotivação, porém precisamos colaborar.

A metáfora para Júlio:

De responsabilidade perante aos clientes em seguida a empresa.
Responsabilidade significa: Ótima manutenção de [...], programações
de operações corretas, rapidez em atendimento aos clientes,
informação fidedigna aos clientes e outros interessados, ou seja, de
uma empresa organizada, para o pronto atendimento das necessidades
da sociedade.

o significado da mudança para Júlio:

Desafio, que significa: mudança da cultura, nova mentalidade, ajudar na
melhoria do atendimento ao cliente somando os conhecimentos com
novas tecnologias e investimentos, atender os acionistas nos
investimentos (lucros). Lucro significa investimentos dos acionistas em
novos empreendimentos. Estes significam a geração de empregos e,
conseqüentemente, o crescimento econômico da nação.

Apresentação do Valter:

Aproximadamente trinta e três anos de idade, solteiro, gerente
operacional. Depois do Júlio e do Flávio é a pessoa mais importante da
área. Cuida da rotina operacional e na ausência dos dois chefes
assume o comando da operação. Também é muito respeitado por
todos, mas não ousa contradizer Júlio e Flávio. Valter imagina também
que a transição para a Nova Empresa abrirá portas profissionais,
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principalmente porque os critérios para a ascensão não serão mais os
velhos critérios políticos da Empresa Estatal.

Resumo do discurso do Valter:

Para mim, a Empresa Estatal, hoje funciona como um relógio. Tudo
deve funcionar como se fosse um relógio, desde que se tenha controle
das situações e se disponha de previsões dos acontecimentos.
Também, entendo que somos algo parecido com uma panela de
pressão. Recebemos pressão por todos os lados, dos políticos, da
imprensa, dos clientes que precisam aliviar as suas tensões e muitas
vezes fazem isto conosco. Isso só é possível, com um forte espírito de
equipe, e isto nós temos. Mas também, é preciso a consagração,
quando se atinge os resultados. Estes somente são possíveis porque
cada um se sente importante no papel que desempenha. Acredito que,
na Nova Empresa, existe chance de evolução, mas precisamos pelo
menos manter o padrão de atendimento atual, isto é, as condições de
segurança, o conforto e a fluidez. Este é o desafio. O que esperamos e
pedimos é respeito e as condições para continuarmos realizando o
nosso trabalho. Eu sinto que as coisas não deverão mudar muito, pois a
Nova Empresa depende de nós para se estabelecer. Toda a equipe
sabe disso e vai colaborar da melhor forma possível. O momento é
muito tenso, mas sabemos que somos bons no que fazemos. Se eu
pudesse dizer algo diria para que eles se integrassem mais e
procurassem criar um bom clima.

A metáfora para Valter:

"Relógio" (Quando se tem controle das situações e/ou se tem previsão
dos acontecimentos);
Panela de pressão (Necessidade de se aliviar a tensão);
Espírito de equipe e consagração quando se atinge o resultado, pois
todos sabem que cada um foi importante do seu papel e função para a
obtenção do resultado final.

o significado da mudança para Valter:

Evolução na prestação de serviços;
Agilidade na implementação das inovações e melhorias;
Desafio de no mínimo se manter o padrão de atendimento aos clientes
e as condições de segurança, conforto e fluidez;
Aumentar o faturamento, através de estímulos aos clientes em usar [...].
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A exposição de fotografias:

o material, referente à exposição de fotografia feita pelos

participantes, é apresentado no Anexo 11.Os trabalhos serão

utilizados para compreender, não somente a percepção do grupo

em relação ao processo de mudança, mas também aspectos

sobre a organização da Empresa Estatal e a sua operação. São

33 fotografias, que serão identificadas da seguinte forma: número

do trabalho e número de seqüência da foto, considerando a

ordem da esquerda para direita, de cima para baixo.

4.1.4. O relatório de diagnóstico

A reunião do grupo de trabalho descrita não foi a única atividade

do diagnóstico da Empresa Estatal. Ocorreram outras reuniões de

grupo de trabalho semelhantes e atividades tais como: entrevistas

com pessoas da Empresa Estatal e observação participativa de

situações operacionais. Todas as atividades ofereceram

subsídios, para a elaboração de um relatório de diagnóstico.

Sobre a reunião do grupo de trabalho, o relatório de diagnóstico

apresenta seus objetivos e escopo Uá apresentados). Mostra

também a metodologia utilizada, apresentando os seus passos:
1. Formação do grupo de diagnóstico da Empresa Estatal;
2. Definição do grupo de referência para a coleta de dados;
3. Elaboração do material das reuniões de trabalho;
4. Observação participativa na operação;
5. Execução das reuniões de trabalho;
6. Análise dos dados;
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7. Produção do relatório sumário;
8. Feedback aos participantes das reuniões de trabalho;
9. Apresentação e aprovação do relatório sumário.

Em seguida, o relatório de diagnóstico apresenta as metáforas

mais discutidas nas reuniões dos grupos de trabalho (a que

descrevemos e outras duas). As metáforas indicadas foram as

seguintes:

• A grande família, uma mãe que quer a todos (bandidos e virtuosos),
da mesma forma;

• Saco de pancadas;
• Relógio complexo;
• Panela de pressão;
• Equipe condecorada;
• Pioneiro;
• Barco sem rumo, avião desgovernado, navio à deriva (falta de

comando);
• "Cabidão de emprego;
• Campeonato de fórmula 1.

Em seguida, o relatório focaliza as percepções dos participantes

em relação à mudança em curso. São destacadas cinco

percepções que, de acordo com a análise feita, representavam as

idéias das pessoas:

• dualismo entre insegurança e desfio;
• dualismo entre medo do desconhecido e novas oportunidades

profissionais;
• Uma predisposição à adaptação, para que a mudança seja bem

conduzida;
• A resistência à mudança radical;
• desconhecimento e inabilidade para atuar em ambiente competitivo.

o significado da mudança foi também sintetizado em oito pontos:

• Medo da mudança;
• Ameaça de desemprego;
• A hora da verdade: os bons profissionais serão recompensados, os

maus, penalizados;
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• Melhoria nos serviços prestados;
• Aumento do faturamento;
• Oportunidade para a apresentação de propostas e sugestões;
• Novos conhecimentos técnicos, equipamentos e reciclagem de

conhecimento, que poderiam pesar positivamente na motivação do
grupo operacional;

• Dificuldade de manter, no período da mudança, o nível de serviços.

As recomendações foram bastante gerais, destacadas em sete

pontos:

• Comunicar com clareza e objetividade o modelo de gestão da Nova
Empresa;

• Comunicar as novas diretrizes, políticas e valores da Nova Empresa
aos funcionários;

• Explicitar com clareza as ações futuras de capacitação e
treinamento do pessoal;

• Implementar um sistema de avaliação de desempenho orientado
para resultados;

• Comunicar continuamente, com clareza e consistência, os rumos da
mudança;

• Ouvir sistematicamente os funcionários e dar feedback;
• Estabelecer a imagem interna e externa da Nova Empresa e

proporcionar o desenvolvimento de identidade organizacional.

Antes que o relatório fosse apresentado para a diretoria da Nova

Empresa, o seu conteúdo foi mostrado e discutido com os

participantes das reuniões dos grupos de trabalho. Este retorno se

deu através de Júlio. Este apresentou e discutiu com os demais

participantes, e informou que o relatório era condizente com as

idéias do grupo.

o relatório foi apresentado e discutido com a diretoria da Nova

Empresa. Todos consideraram o resultado da atividade como

satisfatório e acataram as recomendações como válidas.
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4.1.5. Fatos observados

Destacaremos dois fatos observados na reunião do grupo de

trabalho para serem alvo de nossa análise. Falaremos, primeiro,

sobre a exaltação à operação. Em seguida, apresentaremos o

atraso na entrega do relatório de diagnóstico.

4.1.5.1. A exaltação à operação

A operação da Empresa Estatal foi muito valorizada pelos

participantes. Torna-se evidente o fato, quando analisamos as

metáforas, os significados da mudança, as percepções da

mudança, o discurso dos participantes e o relatório de

diagnóstico. Apresentamos a seguir as principais evidências do

fato, extraídas do material produzido.

Através das metáforas os participantes exaltaram a operação da

Empresa Estatal, conforme podemos verificar nos seguintes

fragmentos: "pessoa madura, séria e competente" (Carmo),

"pioneira na operação" (Marcelo), "ótima manutenção,

programações de operações corretas, rapidez em atendimento

aos clientes, informações fidedignas" (Júlio), "relógio, espírito de

equipe e consagração" (Valter).

Na apresentação dos significados da mudança a exaltação à

operação se repete como podemos identificar nas seguintes

colocações dos participantes: "aproveitar os antigos ensinamentos
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que deram certo, e aprimorar as atividades viciadas" (Carmo), o

problema na administração e não na operação (Flávio), o

significado de responsabilidade como ótima manutenção,

programações operacionais corretas, rapidez no atendimento dos

clientes e informações fidedignas (Júlio), "desafio de, no mínimo,

manter o padrão de atendimento" (Valter).

As percepções sobre a mudança, representadas na exposição de

fotografias, expressam a exaltação à operação nas fotos sobre a

tourada (trabalho 3 - foto 9, trabalho 5 - foto 3), do surfista

(trabalho 1 - foto 4), e as fotos sobre partidas de futebol (trabalho

2 - foto 2, trabalho 3 - foto 10, trabalho 4 - fotos 4, 5 e 6).

Representam a performance, a habilidade, a competência dos

indivíduos ou grupos além de atividades específicas e técnicas,

portanto, a forma como os participantes enxergam o próprio

desempenho na execução de suas tarefas.

No discurso dos participantes, evidencia-se a exaltação à

operação pelas seguintes referências: "O trabalho [...] é

comparado a um jogo de futebol" (Carmo), "O trabalho que

realizamos é muito específico, dificilmente outras pessoas

poderão fazê-lo adequadamente" (Flávio), "A Nova Empresa

depende deste conhecimento e destas habilidades" (Flávio), "Eu

pergunto, onde ficarão tantos anos de dedicação?" (Marcelo),

"Estou me empenhando para preservar as características (da

operação) na Nova Empresa. " (Júlio), "...precisa consagração

quando se atingem os resultados..." (Valter).
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o relatório de diagnóstico reforça a idéia da exaltação à operação.

Marcos registra no relatório as seguintes frases, ao título de

recomendação:

A Nova Empresa deve incorporar e aprimorar as diretrizes, políticas,
procedimentos e dinâmica de trabalho da área de Operações.

E ainda:

Quanto aos processos da área de Operações, recomenda-se que todo
o conhecimento e habilidades da Empresa Estatal sejam incorporados
pela Nova Empresa.

A análise da exaltação à operação será retomada na próxima

seção deste capítulo, que focalizará o fenômeno da transferência.

Passaremos a caracterizar o atraso do relatório de diagnóstico.

4.1.5.2. O atraso do relatório de diagnóstico

Apresentaremos os fatos relacionados com o atraso do relatório

de diagnóstico. Falaremos sobre a atividade profissional de

Marcos, os seus valores em relação ao seu trabalho, o prazo do

relatório, a data de entrega, a prioridade atribuída à sua

elaboração e a atitude dos colegas, além do contratante do

trabalho.

A natureza da atividade profissional de Marcos não admite

atrasos injustificados. As datas de entrega dos relatórios, como

praxe dos trabalhos de consultoria, são planejadas e a princípio

devem ser rigorosamente respeitadas. Atrasos são admitidos,
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desde que, consistentemente justificados, e estas justificativas

raramente dizem respeito aos fatos pessoais do consultor. São

consideradas boas justificativas os impedimentos na realização da

atividade, provocadas por uma situação desfavorável relacionada

à empresa.

Marcos, em suas atividades profissionais, valoriza o planejamento

e o controle. Este fato pode ser verificado em seu discurso: "Tudo

deve ser planejado e organizado, pois as coisas evoluem

assim ...". Também observamos este fato no significado que

Marcos atribui à mudança: "... e esta deve ser conduzida (a

mudança) de forma planejada e coerente, visando objetivos

preestabelecidos e resultados mensuráveis. " O planejamento

prévio e detalhado da reunião e a tentativa de instaurar uma lista

de presença para o controle da presença dos participantes, são

duas evidências que confirmam os valores pessoais praticados

por Marcos, com relação ao planejamento e controle nas

atividades profissionais.

A data de entrega do relatório de diagnóstico da Empresa Estatal

havia sido planejada formalmente para o dia 29 de maio. No

entanto, este relatório foi entregue no dia 26 de junho, conforme

consta na ata da reunião de fechamento do projeto. De acordo

com a declaração de Marcos, nenhuma justificativa formalizada foi

apresentada para o atraso de aproximadamente, um mês.
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Na agenda particular de Marcos, na data de 14 de junho, constou

a seguinte lista de atividades a serem executadas (nesta ordem),

representando o nível de prioridade que estava sendo atribuída à

atividade nesta data:

Avaliação do [...];
Responder aose-mails;
Preparar a aula de segunda-feira;
Leitura e pontos básicos dos textos;
Preparar a segunda prova [...];
Ler [...];
Preparar a aula número 3 [...];
Preparar palestra [...];
Fazer o diagnóstico da Empresa Estatal.

Nenhuma justificativa foi exigida de Marcos por parte de demais

pessoas do projeto em relação ao atraso ocorrido.
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4.2. Relações de transferência na organização

Nesta seção percorreremos três objetivos. Primeiro, apresentar a

concepção do fenômeno da transferência para alguns autores,

que escrevem sobre uma abordagem organizacional com a

orientação psicanalítica. Em seguida, desenvolver uma

compreensão das transferências ocorridas na situação

organizacional, relacionadas com a exaltação da operação

destacada na seção anterior. Finalmente, faremos considerações

sobre as emoções e o tratamento dado a elas.

4.2.1. A transferência no contexto organizacional

De acordo com KETS de VRIES e MILLER (1993, p. 104), a

transferência consiste num assunto praticamente ausente na área

de administração. Segundo alguns autores, esta ausência é

bastante grave, pois transferência exerce papel fundamental nas

questões relacionadas ao uso do poder e da tomada de decisão

nas organizações. Neste trabalho, os autores identificam três

grandes estruturas de transferência, que são encontrados nas

relações entre chefes e subordinados: a transferência idealizada,

a narcísica e a persecutória. Os autores salientam que apesar do

caráter proteiforme das transferências, nas relações duráveis,

uma única estrutura termina por se impor no decorrer do tempo.

KETS de VRIES (1995), buscando converter as considerações

racionais sobre estrutura organizacional e a tomada de decisão
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relacionadas aos problemas vivenciados pelas pessoas em

situação de conflito, esta determinada pela realidade vivida e

pelas motivações conscientes e inconscientes, depara-se com o

auxílio que a psicanálise pode oferecer. Esta, conjugada com os

desenvolvimentos realizados em outros campos como a

psicologia social, sociologia, economia, antropologia e a teoria

administrativa, constitui-se na abordagem dos autores para a

intervenção organizacional. Dois recursos são determinantes para

esta abordagem: entrevistas clinicamente orientadas na

organização e diálogos educacionais. Estes encontros, foram

apoiados pelos conceitos de transferência, contratransferência,

resistência e empatia.

PAGÉS et ai (1987) considera a transferência, um elemento

fundamental para o estudo das organizações. Para os autores, os

tipos de transferência (paternal e maternal) distinguem dois tipos

de relações entre o indivíduo e a organização (relações entre o

indivíduo e o chefe e relações entre o indivíduo e a organização),

através dos quais é possível caracterizar dois tipos de

organizações (organização moderna e organização

hipermoderna). PAGÉS et ai (1987, p. 151) afirmam que:

Nossa hipótese é que as relações inconscientes do indivíduo com a
organização hipermoderna (as transferências) são do tipo arcaico e de
ordem sobretudo maternal que paternal.

FREITAS (1998, p. 197-198) afirma que as organizações são

lugares de transferência não somente espontânea, mas também

induzida e canalizada para a consecução dos seus objetivos. Isto
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somente ocorrem através das relações de obediência, lealdade,

devoção, demonstrações narcísicas, agressivas e idealizadoras.

Neste caso, tanto as relações interpessoais quanto as

demonstrações de emoções e de desejo possuem utilidade

produtiva.

Para DIAMOND (1993, p. 35-36), as transferências ocorrem

particularmente no contexto das relações de autoridade, que

tendem a provocar expectativas inconscientes. O autor afirma que

o mais relevante para a vida organizacional em relação ao

conceito de transferência e contratransferência não é tanto as

origens infantis dos conflitos familiares. Maior importância recai

sobre o conhecimento dos padrões de interação, no presente, que

podem limitar as habilidades de efetuar mudanças no ambiente de

trabalho e a capacidade das pessoas trabalharem com outras

pessoas. De acordo com DIAMOND (1993) a transferência está

diretamente ligada com a identificação e afirma que a análise

desta possibilita compor uma imagem coerente dos padrões de

inter-relacionamento pessoal. Aponta também que a transferência

pode contribuir para uma identidade negativa ou disfunções de

identidade na organização. Baseando-se na perspectiva

kohutiana (KOHUT [1977], KOHUT [1984], PAUCHANT [1996]),

DIAMOND (1993, p. 83-90 e 221-229), identifica diferentes tipos

de transferência, a saber, transferência em espelho e por

idealização (mirroring and idealizing transference), transferência

gemelar (twinship (alterego] transference) e a transferência

persecutória (persecutorytransference). DIAMOND (1993, p. 111)
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analisa o fenômeno da transferência como uma forma de capturar

a psicodinâmica de transição subjacente nos grupos, como um

recurso para os interventores compreender as mudanças na

interação entre os líderes e os liderados, que posteriormente irão

transformar a subcultura organizacional.

LYTH (1990), discorrendo sobre as contribuições da psicanálise

para a consultoria, afirma que a transferência é um conceito

importante, mesmo quando se torna um pouco tumultuada pela

maior apresentação real diante dos clientes. Para aprofundar um

trabalho de consultoria organizacional, pode ser essencial

considerar os fenômenos de transferência para a análise da

cultura, principalmente quando se suspeita da existência de algum

viés. A autora ressalta que esta análise não será necessariamente

fácil ou bem vinda e que uma atenção cuidadosa à

contratransferência também é necessária, pois o viés do

interventor pode tornar mais difícil a observação cuidadosa e a

dedução.

ENRIQUEZ (1997, p. 25), expondo as questões cruciais que a

perspectiva sociológica de Freud fez ressaltar, apresenta o

fenômeno da transferência como um dos mecanismos de

formação do vínculo grupal, ao lado da hipnose, da sedução,da

projeção e da identificação mútua. Isto ocorre em relação ao

crime cometido em comum, formação dos tabus, as normas de

intercâmbio, os fenômenos da idealização, de crença, de ilusão,

de narcisismo, de masoquismo e de sublimação.
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ENRIQUEZ (1974) caracteriza a organização como um lugar

onde, simultaneamente e subjacente à realidade visível imediata e

estritamente ordenada através de um sistema simbólico unívoco

(pelas formalizações, normas aceitas, estruturas), as pessoas

lutam, no campo imaginário, continuamente por reconhecimento

(o reconhecimento do desejo e o desejo de reconhecimento ou a

identificação, melhor explicados em ENRIQUEZ [1994b]). Destaca

nesta problemática a possibilidade de reconhecer "a outra cena"

da organização e enfatiza a importância do inconsciente,

processos psíquicos e psicossociológicos descortinados através

de uma abordagem interdisciplinar, que não deve ceder todo o

terreno à psicanálise (conforme ENRIQUEZ [1997, p. 8]).

ENRIQUEZ (1997, p. 25) propõe uma metodologia para abordar o

fato organizacional. Esta consiste em distinguir os princípios

gerais, que presidem o funcionamento da organização, através da

análise dos seus diferentes níveis ou instâncias. Tais instâncias

são assim identificadas: a instância mítica, social-histórica,

institucional, organizacional (sentido estrito), grupal, a individual e

a pulsional. A discussão desta metodologia de análise

organizacional extrapola o escopo deste trabalho. No entanto, é

oportuno ressaltar que a abordagem propõe atribuir às emoções o

lugar devido, considerando em sua base, entre outros assuntos, o

fenômeno da transferência e da contratransferência.

HIRSCHHORN (1997) focaliza-se nos aspectos psicológicos da

estrutura organizacional das empresas contemporâneas e futuras,
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pertencente à sociedade pós-industrial. O autor aplica a teoria das

relações objetais de Melanie Klein 1 para interpretar as

experiências de seus clientes, a fim de prognosticar os pré-

requisitos psicológicos de futuros membros da organização.

HIRSCHHORN (1997, p. 11) afirma:

Thus the psychodynamics of our work life in the coming decades will be
shaped by four factors: (1) the postindustrial job structure, in which once
divided roles, units, divisions, and organizations are increasingly
integrated; (2) people's wish to limit the levei of anxiety they feel; (3) the
strength of their reparative desires; and (4) the degree to which a set of
coherent economic values helps people to understand the purposes of
their work and the value it creates for others.

HIRSCHHORN (1997, p. 19-24) descreve uma situação, em que

ocorre, o fenômeno da transferência em uma reunião com um dos

seus clientes. A descrição ressalta a importância da interpretação

da transferência, para o entendimento de situações

organizacionais específicas (falta de autoridade do líder,

isolamento e sobrecarga dos subordinados, obstáculos culturais e

estruturais, aspectos emocionais e estranhos impulsos

individuais), bem como a complexidade envolta à sua

compreensão. Sobre o fenômeno da transferência na situação

específica o autor descreve:

Louise transfered the quality of the relationship between herself and her
subordinates to our relationship. I became the projective screen for her
entangled but unexamined feelings toward her subordinates. Just as
she could not affirm her desire to be more connected to her
subordinates, so she could not affirm her emotional connection to me
and her appreciation for me. She could push me away by taking na
anhedonic posture in relationship to her work. By taking no pleasure in
our collaboration and in the authentic work her subordinates had
accomplished in thouse two days, she could distance herself frorn me.

I KLEIN (1957) apresenta pontos fundamentais da teoria das relações objetais. Uma definição de
objeto bom e mau é apresentada em ROUDINESCO e PLON (1998, p.550-551).
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Paradoxically, in taking a triumphant stand to deny her dependence, she
in fact denied herself the pleasures of her real victories.

Para LEVINSON (1996), a abordagem que possibilita um

gerenciamento mais responsivo e o diagnóstico de problemas é a

psicologia do eu2. Neste contexto, LEVINSON (1996, p. 37)

considera a transferência como as atitudes emprestadas de um

período de vida de uma pessoa e aplicadas a uma outra situação

como a forma de vivê-Ia. Para o autor (p. 41), o fenômeno da

transferência ocorre corriqueiramente no dia-a-dia e com

freqüência. Quando as pessoas se aproximam umas das outras

por um longo período de tempo, criam-se situações em que a

realidade se mistura com as fantasias do passado. Da mesma

forma que isto ocorre entre os indivíduos, sucederá também entre

os indivíduos e as organizações ou as instituições. As pessoas

projetam nas organizações as qualidades humanas e se

relacionam com elas como se fossem pessoas. Partindo de

sentimentos considerados importantes sobre as pessoas na

organização, generaliza-se tais sentimentos para toda a

organização. Assim como, extrapola-se as atitudes que

individualmente nela ocorrem. Dois outros conceitos são

abordados, o da reação transferencial (p. 42) e o da atuação na

transferência (p. 43). No contexto do processo de identificação, o

fenômeno da transferência é considerado como um fator que

poderá fortalecer a posição dos líderes (p. 165). Embora os

líderes sejam objeto privilegiados de transferência, por parte de

2 Para uma definição do termo "psicologia do eu" ver ROUDINESCO e PLON (1998, p.169-171) e
para uma discussão sobre a abordagem de Harry Levinson ver OlAMOND (1993, p. 21-23).
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seus seguidores, eles se tornam, no decorrer do tempo, exemplos

de como enxergar o mundo de uma forma mais racional (p. 167).

4.2.2. Compreensão das transferências

Passaremos a focalizar algumas transferências ocorridas na

situação organizacional. Observamos que houve uma exaltação

unânime à operação. Individualmente, podemos entendê-Ia como

a manifestação de uma energia libídica voltada para a operação,

cuja fonte é a subsistência pessoal e o objeto é a própria

operação da Empresa Estatal. O objetivo consiste na excelente

performance, capaz de suprimir o estado de tensão, que reina na

fonte pulsional, cuja angústia é a de ficar excluído (LAPLANCHE e

PONTALlS, 1996, p. 394). Do ponto de vista grupal, ocorre que as

pessoas não abrem mão da sua individualidade. Investem

inconsciente, coletivamente e primitivamente (conforme FREUD

[1912-13]) na operação, identificando-se mutuamente pelo amor

dedicado ao suposto grande chefe arcaico (conforme FREUD

[1921 c]), nesta situação representado, pela pessoa de Marcos.

Em decorrência dos mecanismos de defesa, há o sentimento

inconsciente de culpa (conforme FREUD [1930a]), que é

reprimido, emergindo, uma atuação de grupo unido e coeso.

Na verdade, ocorre que a referida operação tem o seu fim

próximo, pois é decadente e deverá ser substituída. Para não se

depararem com o perigo latente de se tornarem obsoletos,

manifestam-se então como uma resistência à consciência, o fato
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da operação estar prestes a desaparecer, expondo a fragilidade

das posições que ocupam na empresa.

No campo psicanalítico, o grupo deseja no consultor o desejo pela

operação da Empresa Estatal, tanto quanto eles próprios a

desejam. Há a transferência positiva deste desejo para o

consultor, no intuito de seduzi-lo ao amor pela operação. Este fato

fica evidenciado nas figuras dos surfistas amigos com os mesmos

ideais (trabalho 4 - foto 2), da tourada (trabalho 3 - foto 9,

trabalho 5 - foto 3) e das partidas de futebol (trabalho 2 - foto 2,

trabalho 3 - foto 10, trabalho 4 - fotos 4, 5 e 6) empregadas pelos

participantes na montagem de suas exposições fotográficas.

Também nas inúmeras expressões que endeusam a operação

empregadas nas metáforas e dos significados da mudança já

apresentadas. A transferência positiva procura envolver o

consultor num romance inconsciente, no intuito de possibilitar a

fuga da questão essencial, incômoda e mortificante, ou seja, que

a operação é uma farsa prestes a ser desmascarada.

Ocorreu, simultaneamente, a transferência negativa, de finalidade

resistencial, com o objetivo de envolver, inebriar, esconder a

questão mais importante. Neste sentido, os participantes negam

uma relação com o consultor. Propõem-lhe compartilhar a

operação da empresa como objeto de desejo, estendendo o

campo narcisista (BLEICHMAR, 1985, p. 11) antes restrito apenas

aos "seletos participantes". Nestes subsistem uma lógica de

preferência à operação da Empresa Estatal e o menosprezo das

213



outras, além do desejo de ocupar o lugar de privilégio para outro

(o consultor em relação ao grupo, o grupo em relação à

organização, a organização em relação à população) e o falo, ou

seja, a própria operação. A intenção inconsciente da transferência

negativa é a fuga do complexo de castração, que corresponderia

ao golpe fatal rompendo definitivamente a unidade paradisíaca

(CAVALCANTI, 1992, p. 184) configurando o desejo de uma

preferência total e do temor ao menosprezo. Trata-se de uma das

fases do complexo de Édipo, na qual a situação triangular (grupo

de participantes - operação da Empresa Estatal - Nova Empresa)

a Nova Empresa é considerada como rival, antecedendo a fase,

em que o grupo de participantes poderia se sentir desejado,

mesmo não sendo a única solução possível (BLEICHMAR, 1985,

p. 12). A transferência negativa constituiu-se em resistência e

defesa contra a ansiedade.

Tamanha carga de sedução parece irresistível ao incauto

consultor que foi submetido aos fenômenos transferenciais

positivo e negativo. Estabelecendo-se um conluio, pelo qual a

elaboração que conduziria ao desejo de uma preferência parcial

ficou definitivamente afastada. O conluio ficou caracterizado pelo

menos por três fatos. O primeiro diz respeito ao conteúdo da

reunião, que apesar de ter sido detalhadamente planejado, não foi

capaz de abarcar a questão essencial da problemática

organizacional, ou seja, a farsa da operação. O segundo está

relacionado com o atraso do relatório, uma reação

contratransferencial que analisaremos a seguir. E o terceiro diz
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respeito ao próprio conteúdo do relatório, que além de ser

assustadoramente superficial, quando se considera a riqueza do

material apresentado na reunião, realiza afirmativas desprovidas

de "ganchos" tais como: "Quanto aos processos da área de

Operações, recomenda-se que todo o conhecimento e habilidades

da Empresa Estatal sejam incorporados." Percebe-se a noção de

onipotência, perversão (o falo da mãe) e falta de transparência e

ausência de elaboração que se configuram nas palavras "todo

conhecimento", "toda habilidade" e "sejam incorporados".

4.2.3. O tratamento dispensado às emoções

Resta-nos compreender de que forma, as emoções foram

tratadas na situação específica.

Em primeiro lugar podemos afirrnar que a velha metáfora do

mestre e do escravo permaneceu viva na reunião que tomamos

por exemplo, visto que a racionalidade do consultor, representa a

racionalidade de todas as pessoas envolvidas e sobrepujou as

emoções que permaneceram desconhecidas e subjugadas.

Em segundo lugar, é evidente a inabilidade do consultor, que se

propunha a desempenhar o papel de interventor, em lidar com as

emoções. Os fundamentos psicanalíticos e da técnica

psicanalítica foram desconsiderados pelos motivos que de certo

modo já destacamos em momentos anteriores como: a

inadequação do contrato, o despreparo do consultor, a
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negligência oportunista da administração da Nova Empresa em

relação às pessoas envolvidas com o processo de mudança.

No contexto organizacional, a ilustração permite afirmar que, na

situação específica, as emoções não foram levadas em

consideração adequadamente, apesar da tentativa esboçada pelo

consultor, de considerá-Ias na mudança que estava ocorrendo.

Este fato é uma característica comum nas diferentes abordagens

da mudança organizacional planejada (WOOD JR. [1995],

HAMMER e CHAMPY [1993], DAVENPORT [1994], BURNES

[1996], NADLER et ai [1994], RUMMLER e BRACHE [1994],

MINTZBERG [1995]).
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4.3. Contratransferência: a ignorada impressão inconsciente

"Fiz isto", diz minha memória.
"Não posso ter feito isto", diz meu orgulho e fica inexorável.
Finalmente a memória cede.

Friedrich Nietzsche (1844-1900), Além do Bem e do Mal.

Nesta seção, abordaremos a contratransferência na organização.

Em primeiro lugar, faremos uma breve revisão sobre o fenômeno
\

de contratransferência para alguns autores da abordagem

organizacional com orientação psicanalítica. Em segundo lugar,

analisaremos a. contratransferência ocorrida na situação..•
organizacional :;específica, baseando-se nos modelos

organizacionais ~aranóico e perverso de ENRIQUEZ (1979),
.·0

destacando a face perversa da Empresa Estatal, a face paranóica

do momento organizacional. Em terceiro lugar, apresentaremos

uma visão psica~lítica da postura do consultor. Em quarto lugar,
,;.

caracterizaremos a repressão da palavra ocorrida na reunião do
••

grupo de trabalhe Concluiremos com uma discussão a respeito

da contratransferência de Marcos.

4.3.1. A contratra,nsferência no contexto organizacional
""

A contratransferência é um termo pouco presente na literatura

sobre a teoria das organizações. Normalmente, o conceito é

utilizado para a compreensão da relação interpessoal em

situações específicas (a relação entre chefe e subordinado, entre

pares e o funcionamento dos grupos, etc.) e também para o

estudo da relação que se estabelece entre os membros da
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organização e o analista organizacional ou interventor. Isto ocorre,

porque este conceito consiste parte integrante dos fundamentos

da técnica psicanalítica e, como já mencionamos anteriormente,

vai além do contexto da análise individual. A contratransferência

(assim como a transferência) é definida como o compartilhamento

inconsciente de emoções entre duas ou mais pessoas, nas quais

são projetadas, os sentimentos e as atitudes de relacionamentos

passados em outras pessoas no presente, mas com implicações

inclusive na vida orqanizacional'. Se, o próprio conceito de

transferência, que se encontra mais presente na obra de Freud, é

pouco compreendido no âmbito da vida orqanizacional", a

contratransferência constitui-se num assunto que deve ser

explorado por teóricos da organização.

Os autores Krantz e Gilmore abordam a questão da

contratransferência no contexto da relação entre consultores e a

empresa em trabalhos de intervenção no sistema social da

organização, tomando como base os fundamentos da escola

psicanalista das relações objetais", O conceito de

contratransferência é utilizado pelos autores no contexto da

identificação projetiva", expressão introduzida por Melanie Klein.

I Ver: DIAMOND, Michael A. The Unconscious Life ofOrganizations : lnterpreting Organizational
Identity. l' ed. Westport: Quorum Books, 1993. pp. 35-38.

2 Ver: KETS DE VRlES, Manfred. F. R., MILLER, Danny. The Neurotic Organization :Diagnosing
and Changing Counterproductive Styles ofManagement. l' ed. San Francisco: Jossey-Bass
Publishers, 1984. p. 74.

3 Ver: KRANTZ, James, GlLMORE, Thomas North. Understanding the Dynamics Between
Consulting Teams and Client Systems. In: KETS DE VRlES, Manfred F. R. et aI (Orgs.).
Organizations On The Couch: ClinicaI Perspectives on Organizational 8ehavior and Change. I.ed.
San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1991. Capo \3, p. 307-330.

4 Ver: LAPLANCHE, 1., PONTALIS, J. B. Vocabulário da Psicanálise. i ed. São Paulo: Livraria
Martins Fontes Editora Ltda., 1996. P. 232-233.
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Não aprofundaremos nossa análise sobre a identificação

projetiva, visto que estamos focalizando nosso estudo em Freud.

No entanto, é importante apontar que muitos assuntos

relacionados à técnica psicanalítica, e em particular ao conceito

de contratransferência, sofreram desenvolvimentos posteriores.

A contratransferência é um assunto de particular importância para

a compreensão da liderança e do desenvolvimento científico. Em

conjunto com o fenômeno da transferência e o mecanismo de

projeção além de outros fundamentos psicanalíticos, a

contratransferência é a base da subjetividade humana. No

entanto, a contratransferência exerce especial papel nestas duas

situações. Devereux, citado por LAPIERRE (1995, p. 5) afirma

que:

...é a contratransferência, mais que a transferência, que constitui o dado
mais crucial de toda a ciência de comportamento, porque a informação
fornecida pela transferência pode em geral ser obtida por outros meios,
enquanto que isto não é o caso para a contratransferência.

o autor afirma que lideres, pesquisadores e artistas conduzem as

suas investigações de forma análoga aos terapeutas, ou seja,

utilizam o conhecimento de seu próprio inconsciente e de sua

própria realidade psíquica. A formação para a prática e para a

descoberta da realidade psíquica passa necessariamente pela

experiência subjetiva, que Freud concretizou através de sua auto-

análise.
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4.3.2. Análise da contratransferência

Utilizaremos os modelos paranóico e perverso, no contexto

organizacional, proposto por ENRIQUEZ (1979) para caracterizar

as faces do poder na organização da Empresa Estatal, no

momento de mudança, vivenciado pelos participantes da reunião

do grupo de trabalho e a postura do consultor.

De acordo com ENRIQUEZ (1979, p. 99):

o poder tem sempre um rosto, se encarna num indivíduo ou grupo que
mediatiza as relações do povo com o Estado e dos trabalhadores com a
empresa. É preciso agora que tentemos desvelar (parcialmente, pelo
menos) este rosto, num esforço de compreensão das razões pelas
quais as forças da morte agem com tal impacto em nossa sociedade.

Apresentado em maiores detalhes os modelos propostos,

ENRIQUEZ (1979, p. 99) afirma:

Pareceu-nos que as duas figuras essenciais da chefia encontráveis no
mundo moderno, a do líder carismático e a do tecnocrata, podiam ser
descritas e sua ação social esclarecida, uma vez que nos
referenciássemos a duas categorias que possuem uma relação
específica com a lei (o poder instituído) e o desejo: o paranóico e o
perverso.

Passaremos a caracterizar a Empresa Estatal, no momento da

mudança e a postura do consultor com base nos modelos acima.

A partir desta análise, apontaremos o fenômeno da

contratransferência como uma forma de expressão inconsciente e

sua conseqüência.
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4.3.2.1. A face perversa da Empresa Estatal

Sobre a Empresa Estatal, o trabalho administrativo realizado

permite-nos fazer duas afirmativas: a Empresa Estatal possui uma

estrutura organizacional inchada e os processos empresariais são

arcaicos e ineficientes. Sustentaremos com dados as afirmativas

e faremos uma análise com base nos dois modelos do poder

mortal de ENRIQUEZ (1979) - o modelo paranóico e o modelo

perverso -, caracterizando a Empresa Estatal com base no

modelo perverso.

A estrutura organizacional da Empresa Estatal é inchada, porque

possui cinco níveis gerenciais além de uma estrutura operacional

subordinada. Nos concentraremos na estrutura gerencial. De

acordo com o organograma, ela possui cento e quarenta

gerências de linha e quatorze órgãos de assessorias assim

distribuídas: uma presidência, cinco diretorias, vinte e uma

divisões, cinqüenta e seis departamentos e cinqüenta e sete

seções. Os órgãos de assessoria estão assim distribuídos: seis

ligados à presidência e oito ligadas às diferentes diretorias.

Sobre a estrutura organizacional da área de recursos humanos

urna parte do relatório de diagnóstico afirma:

• A estrutura é verticalizada, fragmentada e pouco ágil no atendimento
aos clientes;

• Há pouca autonomia do departamento de recursos humanos e este
está atrelado aos órgãos externos que burocratizam os processos e
inibem o comportamento pró-ativo;

• As políticas existentes são voltadas para normas e controles;
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• Não existe preocupação com acompanhamento, desenvolvimento e
motivação.

Sobre a estrutura organizacional da área de informática o relatório

de diagnóstico afirma:

Estrutura tradicional, totalmente verticalizada;
Utilização de tecnologia obsoleta;
Atividade de desenvolvimento é morosa provocando a insatisfação dos
clientes;
O suporte técnico e o relacionamento entre a área e os clientes são
considerados satisfatórios.

Os processos de negócios da Empresa Estatal são arcaicos e

ineficientes, porque não atendem às necessidades do negócio da

empresa. Concentraremos nos processos de recursos humanos e

de informática.

Sobre o processo de recursos humanos o relatório de diagnóstico

afirma:

• A administração de pessoal possui uma estrutura tradicional e visa
operacionalizar os processos que atendem a legislação trabalhista e
os controles de registro, freqüência, férias, documentação, rescisões
contratuais, folha de pagamento, recolhimento de tributos, etc.

• A área de cargos e salários possui um plano de cargos e salários
desatualizado e não existe nenhuma política estruturada de
remuneração. A tabela salarial não é flexível e os salários estão
acima dos padrões médios praticados pelo mercado.

• A área de recrutamento e seleção está praticamente desativada, por
motivo da baixa rotatividade de funcionários, proibição de novas
contratações e a necessidade da realização de concurso público
para o preenchimento de vagas;

• A área de treinamento e desenvolvimento possui atividades
basicamente voltadas ao treinamento operacional;

• Constou-se um alto nível de desmotivação em decorrência da
desativação de diversas áreas da Empresa Estatal.
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Sobre o processo de informática o relatório de diagnóstico

afirmou:

• Os projetos de desenvolvimento de sistemas não utilizam
adequadamente uma metodologia de desenvolvimento de sistemas
e pecam por uma excessiva morosidade, que acarreta a insatisfação
por parte dos clientes internos. Utiliza os recursos obsoletos no
desenvolvimento de sistemas aplicativos. Praticamente, tudo é
desenvolvido internamente.

• O processo de suporte técnico é considerado pelos clientes internos
como um bom serviço prestado, tanto no suporte técnico como nas
atividades de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos;

• As atividades da área de tecnologia da informação baseia-se num
plano diretor de informática recente e obsoleto;

• O treinamento técnico em ferramentas de automação de escritórios
funciona bem.

Discorrendo sobre os modelos do poder mortal, ENRIQUEZ

(1979, p. 105) faz a seguinte afirmativa sobre a empresa

perversa:

A posição perversa se caracteriza por um desafio ao real, por um
questionamento do mundo em nome da verdade (da razão), pela
transformação de todas as relações humanas em relações de objeto e
pela construção de um sistema mundial baseado nos fluxos de
mercadorias e nos fluxos monetários. " (Grifos do autor).

Sobre o desafio ao real, o autor afirma que as empresas

perversas não aceitam, desafiam as leis externas e transgridem o

mundo. Os outros existem para se curvar diante dos seus

desejos. Ludibria e tenta dominar a morte. Percebe a situação

através dos planos, programas e indicadores por elas elaborados.

A realidade se conforma ao próprio modelo. Realiza mudanças

programadas e controladas e estas empresas são contra toda a

história. No caso da Empresa Estatal, esta situação se verifica,
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por exemplo nos salários praticados acima dos valores médios do

mercado e os equipamentos de informática obsoletos.

Sobre a linguagem da verdade, o autor afirma que as empresas

perversas dominam o saber baseado na lógica, experimentação e

verificação científica. O desejo tem origem no saber e sabem mais

sobre o desejo do outro do que ele mesmo. Leva os outros à

situação de alienação total. Contentam-se com um discurso fluido,

vazio, à base do senso comum. Utilizam instrumentos para

instaurar um rito: a verdade é a tecnologia em todos os domínios

e a ritualização das condutas. No caso da Empresa Estatal, esta

situação pode ser caracterizada, por exemplo, pela ênfase

operacional dos treinamentos e a exaltação à operação descrita

anteriormente.

Sobre as relações de objeto, o autor afirma que as empresas

perversas se relacionam com as coisas, elementos sempre

substituíveis e permutáveis do jogo, cujo segredo somente elas

conhecem. Instituem uma relação sadomasoquista designando ao

outro, um lugar que retira dele a possibilidade de escolha.

Marcando o outro com suas armas, consideram, via projeção, o

outro corruptível, mobilizável em seu desejo, com o seu gozo

possível de ser forçado e a sua cumplicidade, possível de ser

adquirida. No caso da Empresa Estatal, esta situação pode ser

caracterizada, por exemplo, pela ineficiência dos processos de

recursos humanos e o precário atendimento aos usuários de

informática.
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Sobre o sistema baseado de trocas, o autor afirma que as

empresas perversas criam um mundo de conquista de território e

realização de grandes designos. Interessam-se por aquilo que se

possa inscrever de forma quantificável, contabilizável e abstrata,

além de poder assumir a força de capitalização social.

Consideram a economia como única verdade vital. Valorizam a

democracia, permitem e encorajam exclusivamente, as diferenças

do saber e da posse de riquezas, camufladas pela ilusão da

igualdade. Tomando a Empresa Estatal, como exemplo, pode-se

caracterizar esta situação pelas políticas existentes, que são

voltadas para normas e controles. Além disso, a sua estrutura

organizacional é inchada.

o inchaço da estrutura organizacional e a ineficiência podem ser

interpretadas como características perversas da Empresa Estatal.

A primeira negligência às normas da sociedade, foi feita, através

de um suposto processo corrupto de admissão de funcionários

(não temos dados para afirmar a corrupção do processo de

admissão da Empresa Estatal, embora esta questão tenha sido

mencionada pelos participantes da reunião do grupo de trabalho).

A segunda burla os direitos dos clientes internos e externos de

serem bem atendido pelos serviços oferecidos pela Empresa

Estatal ou suas áreas internas.
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4.3.2.2. A face paranóica do momento organizacional

ENRIQUEZ (1979, p. 99-100) caracteriza o paranóico da seguinte

forma:

o paranóico fala. O discurso, a escritura são as provas de sua
existência e de seu poderio. Ele enuncia não apenas sua grandeza (ou
sua perseguição), mas uma mensagem de salvação, de redenção da
humanidade. O paranóico é um messias, enviado para restaurar a
ordem e para assegurar o reino da verdadeira lei, da qual é o único
porta-voz possível. O que ele anuncia é uma nova origem e uma nova
fundação do sistema social, a partir de sua vinda ao mundo. (Grifo do
autor).

É possível caracterizar o momento paranóico pelo discurso,

conforme sustenta ENRIQUEZ (1979, p. 100):

Seu discurso se articula sobre três fantasmas principais: 1) A
culpabilidade do mundo, 2) A necessidade da redenção (da
transformação do mundo) e 3) A geração partenogenética da nova
sociedade. E se cristaliza em três posições: 1) A forclusão da morte, 2)
A relação dual (exclusão do terceiro) e 3) A instalação no imaginário
(tudo é possível).

Na situação organizacional específica, a culpabilidade do mundo

é introduzida através de afirmações como a necessidade de

"mudança da cultura e nova mentalidade" (Júlio), "administrar

melhor com lucro e a busca de melhor atendimento dos clientes"

(Flávio), "reagrupamento dos conceitos e a formação de uma

nova mentalidade" (Carmo), "evolução na prestação de serviços e

a busca de agilidade na implementação das inovações e

melhorias" (Valter), "enxugamento de pessoal e redução de

serviços" (Marcelo). Esta característica também se expressou na

exposição de fotografias, por exemplo, no trabalho 1 - foto 3,

culpa e performance se integram. A culpa fica representada pelos
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elementos religiosos e as mãos unidas em posição de prece, nas

fotografias que se relacionam com câncer ou situações

hospitalares (trabalho 2 - foto 1, trabalho 2 - foto 1, trabalho 3 -

foto 2, trabalho 5 - foto 4) e nas fotografias sobre derrota política

(trabalho 3 - foto 6 e 7).

A necessidade de redenção esteve presente através de

afirmações como "necessidade de novos investimentos" (Júlio),

"os novos valores que darão a nova cara da Nova Empresa"

(Carmo), "compete ao corpo gerencial da Nova Empresa motivar

os seus funcionários" (Fávio), "aumentar o faturamento através de

estímulos aos clientes" (Valter), "enxugamento de pessoal"

(Marcelo). Também na exposição de fotografia esta característica

esteve presente: trabalho 1 - foto 3, trabalho 2 - foto 2, 3 e 6,

trabalho 3 - foto 5 e trabalho 4 - foto 1.

A geração partenogenética da nova sociedade também esteve

presente, porém com menor freqüência e intensidade, em

afirmativas como "nova mentalidade" (Júlio), "no futuro teremos

novas e boas lembranças que farão parte do patrimônio cultural

da Nova Empresa" (Carmo) e fotos como no trabalho 1 - foto 1. O

fantasma da geração partenogenética foi mais intensivamente

introduzido por Marcos através da forma rígida como planejou a

reunião do grupo de trabalho e o seu discurso que reforçava a

construção de algo novo, em nada relacionado com a história da

Empresa Estatal.
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Para ENRIQUEZ (1979, p. 103), a forclusão'' da morte ocorre "...

porque o paranóico se quer onipotente, sem angústia de

castração". A morte está representada em todo o material, porém

também a sua forclusão, principalmente na exaltação à operação

que analisamos.

o desejo da relação dual ficou expresso principalmente na

exposição de fotografias no trabalho 5 - foto 1, através da qual

pode-se inferir que a figura do chefe estava ausente,

impossibilitando a existência da relação dual. Esta idéia ficou

reforçada no discurso de Flávio dirigindo-se ao Marcos: "Você,

como consultor, sabe quem será o chefe da área? Quais são as

suas idéias? Como se envolverá com a equipe?". Neste sentido

podemos ainda apontar a foto 1 do trabalho 1 que denuncia o

puro narcisismo e a negação ao contato com a realidade.

A instalação no imaginário é representada principalmente na

exposição de fotografias no trabalho 3 - foto 3 e 8, trabalho 5 -

foto 6, através destas fica subentendido que tudo é possível para

quem deseja transformar o mundo, alinhando-se à afirmativa de

ENRIQUEZ (1979, p. 104):

É a promessa de um mundo reconciliado, de um banquete triunfal onde
só haverá lugar para os eleitos, de um acting-out permanente, da
inversão da ordem das coisas e da negação de quaisquer limites. E tal
promessa será mantida como ordem. Portanto, as antinomias deixam
de existir: imaginário e real, ordem e mudança, deixam de ser
contraditórios. (Grifo do autor).

5 De acordo com LAPLANCHE E PONT ALIS (1996, p. 194-195), forclusão é o "Termo introduzido
por Jacques Lacan. Mecanismo que estaria na origem do fato psicótico; consistiria numa rejeição
primordial de um "significante" fundamental (por exemplo: o falo enquanto significante do complexo
de castração) para fora do universo simbólico do sujeito."
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4.3.3. A visão psicanalítica da postura do consultor

A postura do consultor reforçou o caráter paranóico do momento

vivido na reunião do grupo de trabalho.

A metáfora de Marcos permite-nos identificar o sentimento de

culpa (liA Empresa Estatal é um elefante sujo") e o seu discurso

introduz o questionamento deste sentimento de culpa, quando

ressalta que a mudança organizacional é positiva e pode ser

conduzida de forma técnica e planejada. Através desta forma,

Marcos anuncia a verdadeira lei, que se comporta como um

instrumento de persuasão.

Ocorreram faltas técnicas em relação ao manejo da intervenção:

tentativa de controle, uso exclusivo do flip-chart e entrega do

material escrito, ao invés de estabelecer uma relação mais aberta.

Além disso, o controle da presença dos participantes, a

explicação exaustiva dos temas, e a permissão para que Júlio

tomasse conta da seção (abrindo mão da transferência dos

participantes para si), impõe a obrigação de uma devolutiva aos

participantes, denotando, assim, um sentimento inconsciente de

culpa no consultor. O que parece ter se passado com ele, foi o

medo de lidar com a situação (pelo despreparo) e as próprias

emoções (por desconhecimento). Este medo é projetado

inconscientemente ao grupo, impossibilitando o seu

desenvolvimento, visto que neste caso, o grupo somente poderia
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avançar até o limite, que o consultor já havia avançado em seu

auto-conhecimento emocional.

Na sua postura rígida ficou caracterizado a proclamação de uma

verdade, sem qualquer justificação e de nenhuma verificação

científica de seu dizer, principalmente na sua tentativa de

compreender as emoções dos participantes sem dispor do

adequado instrumental para esta tarefa. A conseqüência de tal

procedimento inibiu a manifestação afetiva das pessoas. Em

primeiro lugar, pela insegurança e em segundo lugar pela falta de

conceitos e técnicas apropriados.

A própria natureza do diagnóstico da Empresa Estatal reforça a

edificação de um novo sistema, caracterizado pela forclusão da

morte, a relação dual e a instalação no imaginário. O seu discurso

sobre a mudança organizacional planejada e organizada exclui a

morte do universo simbólico dos participantes, é um discurso

onipotente, que nega a angústia de castração. Neste sentido, as

fotos do super-homem (trabalho 3 - foto 8) e sobre a cura do

câncer (trabalho 2 - foto 1 e trabalho 3 - foto 2) são reflexos da

postura do consultor e da natureza do diagnóstico aos quais os

participantes estavam submetidos.

Da mesma forma que não há referência à morte, não há

referência ao terceiro. Em nenhum momento, na apresentação de

Marcos, houve referência ao terceiro (os clientes, a sociedade, os

políticos, os familiares, etc.). Apesar da ausência dos terceiros no
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planejamento da reunião do grupo de trabalho, alguns

participantes fizeram menção a eles (trabalho 4 - foto 2 e trabalho

2 - foto 4).

A postura do consultor, refletida na programação da reunião do

grupo de trabalho, atribui pouca importância à história das

pessoas e da organização. A reflexão proposta refere-se, quase

que exclusivamente, ao momento atual (a metáfora da Empresa

Estatal hoje, a percepção da mudança que está ocorrendo e o

significado da mudança para as pessoas no momento). Apesar

disso, uma referência significativa da história foi introduzida por

um dos participantes, através da foto da caravela efêmera

(trabalho 2 - foto 5). Esta manifestação passou completamente

desapercebida, e o desejo de integrar o passado com o presente,

através de uma visão de processo, infelizmente, foi perdida. Não

com o mesmo nível de certeza, podemos considerar que a foto de

Benedito Nunes (filósofo), no trabalho 1 - foto 2, representou o

desejo dos participantes de considerarem a dimensão histórica,

reforçando as conseqüências funestas do descrédito atribuído

pelo consultor a esta instância.

4.3.4. A repressão da palavra

o caráter perverso da Empresa Estatal, o momento paranóico da

mudança e a postura do consultor conduziu ao silêncio como uma

regra qrupal. Isto leva a uma angústia em alto grau e,

conseqüentemente, à pressão para uma descarga pulsional dos
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participantes. Através do bloqueio resistencial houve um conluio

inconsciente dos participantes, provocado pela censura. A palavra

("a verdade") foi reprimida e o não dito encontrou uma forma

inconsciente de se expressar, neste caso via contratransferência.

4.3.5. Contratransferência de Marcos

Embora as instituições possuam um caráter paradoxal

(ENRIQUEZ, 1991), a Empresa Estatal possui características de

empresa perversa, que pode ter sua origem no "jeitinho brasileiro"

como forma de controle social e competição (MOTIA E

ALCADIPANI, 1999). Este é um segredo não consciente dos

participantes da reunião do grupo de trabalho, sobre o qual não

podem falar, tampouco desejam revelá-lo ao Marcos. Neste caso,

o desejo do desejo não é explicitado pelos participantes, sendo

comunicado de forma inconsciente, de forma semelhante à

contratransferência do psicanalista no caso clínico relatado no

anexo I. Como conseqüência, Marcos desencadeia uma série de

ações, também estimuladas inconscientemente, que culminaram

com o atraso do relatório de diagnóstico.

Notamos que, neste caso, as emoções do consultor foram

mobilizadas de forma contrária à consecução de suas atividades.

Tal fato ocorreu por insegurança, pois se o consultor estivesse

atento ao fenômeno inconsciente, certamente teria condições de

lidar com tais emoções, no período em que ocorreu a reunião do

grupo de trabalho e posteriormente a ela. Durante a reunião do
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grupo de trabalho, poderia buscar formas de lidar com a

contratransferência, interpretando a transferência dos

participantes e estimulando a apresentação da questão de forma

a mais transparente. Posteriormente à reunião do grupo de

trabalho, o consultor poderia identificar os efeitos do fenômeno

contratransferencial e, através desta consciência, interferir

positivamente na consecução de suas atividades.
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CONCLUSÃO
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Conclusão

Neste trabalho, fizemos um estudo sobre as emoções na

organização. Iniciamos com um capítulo destinado a fazer um

apanhado das definições. Nele, apresentamos uma discussão

preliminar sobre as emoções, idéias de alguns filósofos e a

definição psicanalítica.

A discussão preliminar possibilitou introduzir questões gerais

sobre o tema, tais como: a origem do termo, as características

das manifestações emocionais no cotidiano das pessoas, alguns

pressupostos teóricos e metodológicos para o entendimento das

emoções, as ambigüidades do campo e as confusões

relacionadas com o emprego intercambiável dos termos, como

por exemplo, emoções e sentimentos e uma breve apresentação

da importância do assunto nas organizações, utilizando as idéias

de Motta, Morgan e Elliott Jaques.

As idéias dos filósofos consignou a diversidade de definições para

o termo, basicamente classificadas em duas grandes correntes,

denominadas empirismo e racionalismo. No empirismo estão

classificados aqueles filósofos, para os quais a experiência é

critério ou norma da verdade. Esta corrente inclui, entre outros, os

seguintes filósofos: Aristóteles, São Tomás de Aquino, Thomas

Hobbes, Bernardino Telésio, John Locke e David Hume. No

racionalismo encontram-se presentes Platão, Santo Agostinho,

Plotino, René Descartes, Benedictus Spinoza e Gottfried Wilhelm

235



Leibniz entre outros. Estes últimos confiam nos procedimentos da

razão, para a determinação da verdade. No tocante às emoções

notamos que a metáfora do mestre e do escravo possibilita uma

leitura compressiva, ainda que parcial, do desenvolvimento das

idéias sobre as emoções, sempre dentro do contexto de uma

investigação sobre a razão. Discutimos a metáfora e destacamos

a partir dela, duas características que a determinam: o papel

inferior da emoção em relação à razão e a diferença essencial

entre a razão e a emoção. A revisão das idéias de um número

selecionado de filósofos constatou a pertinência de nossa

hipótese de trabalho.

Com o apoio da psicanálise, obtivemos um conjunto de definições

imprescindíveis ao estudo das emoções: pulsão, instinto,

representação, representante psíquico, libido e afeto. Apoiamo-

nos firmemente nas idéias de André Green para definir com

precisão o emprego que fazemos dos termos afeto e emoção,

designando o afeto como um termo categorial, que agrupa todos

os aspectos subjetivos qualificativos da vida emocional no sentido

amplo. Esta definição nos possibilitou utilizar afeto e emoção

como sinônimos no escopo do estudo.

Estudamos os fundamentos psicanalíticos, não todos, mas três

que consideramos mais relevantes para o estudo das emoções na

organização: o inconsciente, a sexualidade e o complexo de

Édipo.
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Passamos para o estudo das técnicas psicanalíticas, porque nelas

encontraríamos os instrumentos necessários através dos quais

estudaríamos as emoções da situação organizacional que

adotamos como ilustração.

Finalmente, apresentamos e analisamos uma situação

organizacional específica observada, a título de ilustração. Esta é

descrita através da discussão do contexto geral de um projeto de

trabalho administrativo, envolvendo a Empresa Estatal e a Nova

Empresa. Expusemos em detalhes a reunião do grupo de

trabalho. Caracterizamos os participantes e o material por eles

produzido e apresentamos o relatório de diagnóstico elaborado

pelo consultor. Destacamos também dois fatos que foram

analisados a partir da perspectiva psicanalítica. Estes fatos são: a

exaltação à operação da Empresa Estatal pelos participantes da

reunião do grupo de trabalho e o atraso na elaboração do relatório

de diagnóstico provocado pelo consultor. Eles foram analisados à

luz dos fundamentos e técnicas psicanalíticas, principalmente a

transferência e a contratransferência.

Concluímos que as emoções se manifestaram inconscientemente,

apesar de terem sido reprimidas no decorrer da reunião do grupo

de trabalho. Podemos identificar inúmeras emoções que

possivelmente estiveram presentes, pelas evidências do material,

do contexto e das análises refeitas.
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o sentimento de perseguição, que podem ser provocados por

ameaças. Estas, ora parecem ser fruto do imaginário dos

participantes da reunião, ora parecem ocorrer de fato, através de

situações, tais como: a possibilidade da perda do cargo, do

emprego, redução de salário, etc., presente na situação paranóica

da mudança. Os salários acima da média de mercado dos

funcionários da Empresa Estatal, intensificam o caráter

persecutório da situação.

Foi observada a necessidade de aceitação, independentemente

da condição pessoal e profissional, em que se encontravam. O

desejo de reconhecimento é inerente ao ser humano, gerando a

necessidade que se manifestou através de atitudes de submissão

exagerada ou exaltação de características pessoais ou grupais.

A ausência de regras claramente estabelecidas, as novas

relações no ambiente de trabalho, ainda não consolidadas, e um

discurso predominantemente cruel e racional provocaram o medo

e a insegurança frente à mudança. As ações administrativas

afetaram os participantes da reunião do grupo de trabalho e

outros funcionários, que se encontravam na eminência de se

tornarem desempregados ou rejeitados pela nova ordem.

O sentimento de impotência ocorreu frente à situação, visto que o

poder havia mudado de mãos muito rapidamente. Tanto do ponto

de vista técnico como do ponto de vista interpessoal, as pessoas

se sentiram impotentes. Sabiam, ainda, que a operação sofreria
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mudanças radicais, e o atual modo de operação se tornaria

obsoleto rapidamente. As relações interpessoais Iriam se

estabelecer com base em outras premissas, da eficiência

operacional e de mercado. As relações de reconhecimento se

modificariam e, de alguma forma, seriam impostas pela cultura da

Nova Empresa e do seu Grupo Empresarial.

Os participantes da reunião do grupo de trabalho tiveram raiva do

consultor, porque ele tratou o grupo com indiferença. Esta postura

o manteve no lugar que ocupou, mas suscitou a angústia no

grupo. Tratava-os, como objetos percebidos pela forma simplista

e dual. Isto pôde ser observado na forma como as tarefas foram

propostas na reunião. O consultor pode ter sido notado como o

representante presente da chefia ausente, indiferente às

conseqüências das mudanças na vida dos participantes.

Os participantes sentiram o orgulho e a melancolia pelo trabalho

que haviam realizado por longo tempo, e apesar das limitações

técnicas e operacionais impostas pela administração da Empresa

Estatal, havia sido realizado com dedicação e empenho.

A impotência frente aos limites pessoais e do grupo, constituiu

mais um tipo de emoção mobilizada nesta reunião, visto que

pouco poderiam fazer em favor de suas condições de trabalho e

suas realizações profissionais. A história, repudiada pelo'

consultor, levou-os a uma condição que lhes impunha um número

maior de limitações, do que de forças. Isto significou para a
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maioria dos participantes a ocupação de posições desvantajosas

no cenário organizacional que se formava.

Percebe-se uma serenidade frente, uma situação paranóica

insustentável no decorrer do tempo que, invariavelmente,

acabaria por configurar uma "normalidade" capaz de satisfazer a

todos, em certo nível aceitável.

o sentimento de submissão e resignação, tem a sua

representação maior na exposição de fotografia, trabalho 2 - foto

2. Aparentemente mais localizada no material produzido, esta

emoção, provavelmente, representa a resposta dos funcionários à

posição perversa da Empresa Estatal.

o amor pela família é expresso em alguns pontos do material

(trabalho 2 - foto 4 e trabalho 3 - foto 4). Esta emoção básica e

ignorada na reunião do grupo de trabalho, pois traz à tona uma

questão: a indiferença com relação às fam ílias dos participantes,

demais funcionários e desempregados. Não se trata de analisar a

situação do ponto de vista econômico, pois este pode ser

contornado por mecanismos legais e trabalhistas. O ponto de

análise que se deseja recuperar neste momento é o emocional,

porque este é gerador de conflitos que poderão abalar as

unidades familiares. Na situação organizacional analisada,

nenhuma ação conhecida foi desencadeada para abordar esta

questão.
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A solidariedade frente ao ideal imaginário foi manifestada

principalmente nas fotografias referentes à revolução francesa de

1968 (trabalho 5 - foto 6 e trabalho 3 - foto 3), conotando a missão

salvadora, que alguns participantes imaginavam estar integrando,

no momento da mudança. Isto visava a transformação do mundo,

através de um feito grandioso e idealizado. Consiste num discurso

paranóico mais ou menos incorporado pelos participantes, em que

foi necessário a união em torno de uma nova origem e uma nova

fundamentação do sistema social. Este discurso pressupunha a

ilusória vinda de um messias enviado para restaurar a ordem e

para assegurar o reino da verdadeira lei. Esta emoção representa

a esperança num poder mágico, capaz de transformar o infortúnio

em sucesso.

A esperança de reconhecimento, relacionada à exaltação à

operação, é representada por todas as fotografias relacionadas

com desempenho e performance nos esportes (futebol, tourada e

surfe). Demonstra um profundo desejo de reconhecimento por

parte dos participantes, sendo que a forma como este desejo se

expressou foi através do suposto bom desempenho que a equipe

operacional vinha obtendo em suas atividades (narcisismo).

o desespero dos participantes, de todas as formas encoberto,

pode ser identificado no trabalho 3 - foto 6. Esta poderia ser uma

hipótese de trabalho para uma reunião, onde se propunha lidar

com as emoções das pessoas. Muito provavelmente o desespero,

por diferentes razões, em diferentes níveis de intensidade, esteve
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presente no momento vivido. O sofrimento causado pelas

mudanças não teve expressão consciente durante a reunião e foi

muito pouco encontrado no material produzido. Deparamo-nos

então com uma incongruência humana que nos permite

questionar: de que forma o sofrimento encontrou sua expressão?

Onde estava o inevitável sofrimento causado pela mudança?

A vaidade de pertencer a uma operação que "deu certo" no

passado parece estar relacionada com a exaltação à operação, e

encontra a sua expressão maior no trabalho 4 - foto 7.

Intimamente relacionado com o desejo de reconhecimento

individual e grupal, a vaidade teve ampla expressão no evento e,

provavelmente, seria a emoção que poderia proporcionar a

integração da equipe à Nova Empresa, se abordada de forma

adequada. Útil ou não no futuro, a vaidade representava um ponto

de identificação do grupo, requisito básico para a sua existência.

Considerada como matéria-prima, poderia constituir-se no ponto

de partida para o aprofundamento das questões essenciais do

momento de mudança organizacional.

O desapontamento pela falta de reconhecimento dos méritos

pessoais e grupais certamente esteve presente na situação que

estamos analisando e se encontra representado no trabalho 4 -

foto 3.

O desprezo discreto dos participantes em relação ao consultor e

as atividades propostas na reunião do grupo de trabalho foram
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denotadas pelas ausências e silêncios ocorridos durante a

reunião. Havia um sentimento presente em maior ou menor grau

nos participantes. A reunião do grupo de trabalho não passou de

uma atividade "para inglês ver". Predominaram as atitudes formais

e "politicamente corretas", destituídas de conteúdo emocional

consciente, a fim de atender às atividades propostas sem,

contudo, entrar em contato com as questões pertinentes ao

momento vivido, que poderiam ser mal interpretadas, utilizadas

contra os participantes, ou mesmo serem incômodas para eles.

o sentimento de traição dos participantes em relação à Empresa

Estatal, já que estes por longo tempo exerceram suas atividades

nas condições de trabalho oferecidas, e de um momento para o

outro, tais condições se alteraram sem que houvesse qualquer

preparação. Também, no momento da mudança, a Empresa

Estatal não foi capaz de manter uma posição de influência em

favor dos funcionários. A Empresa Estatal simplesmente entrega

a sua operação à Nova Empresa, que estabelece todas as regras

e responde pelo destino de todas as pessoas envolvidas. Ao

mesmo tempo, o alívio da culpa, como se afinal merecessem.

Os participantes da reunião do grupo de trabalho vivenciaram o

sentimento de perda em relação à experiência adquirida no

passado. Entre um participante antigo na Empresa Estatal e um

recém-contratado passaria a não haver mais diferença, quando o

critério utilizado fosse a capacidade de desempenho. O critério

que mais pesaria, seria a diferença da idade entre o antigo
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funcionário e o novo, normalmente bem mais Jovem e com

formações mais adequadas, ou pelo menos mais valorizadas pela

administração da Nova Empresa.

Conclui-se, finalmente que, se a situação de angústia expressa

através da transferência e da contratransferência tivesse sido

interpretada para o grupo, seria possível ocasionar um insight e a

sua elaboração, portanto, evitaria a atuação posterior do

consultor. Nesta situação específica predominou a inabilidade em

manejar a técnica no decorrer da reunião e tratar de forma

adequada o material produzido. Mesmo ocorrendo a inabilidade

do administrador-interventor, as emoções se manifestaram de

forma inconsciente.

Retomemos a problemática do nosso estudo: As emoções podem

ser consideradas assuntos relevantes, capazes de ampliar o

nosso entendimento sobre a dinâmica da vida organizacional,

considerando-se uma situação específica?

Averiguamos no decorrer do trabalho o entendimento sobre o que

são as emoções. Optamos pela abordagem psicanalítica para

estudá-Ias. Revisamos os fundamentos psicanalíticos e as

técnicas psicanalíticas para compreendê-Ias. Finalmente,

estudamos uma situação organizacional específica, na qual

entendemos que as emoções foram relevantes para o

desencadeamento das ações. Verificamos também que a

compreensão das emoções ampliam as possibilidades de
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entendimento sobre a dinâmica da vida organizacional, na

situação específica.

o alcance das conclusões, é delimitado pelos cortes, efetuados

no escopo da pesquisas, em decorrência de opções conscientes

realizadas no transcorrer do trabalho. Este, apenas considerou

dois fenômenos psíquicos, a transferência e a contratransferência.

Na introdução deste texto, admitimos que o objeto do nosso

estudo é de natureza complexa, ambígua e paradoxal. Isto

também sugere desdobramentos, através de novas pesquisas,

com a finalidade de estudar outras variáveis e fenômenos. Isto

visando o aprofundamento da compreensão, por parte dos

administradores empresariais, das emoções na organização.
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ANEXO I

CASO CLíNICO
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Caso Clínico 1

Quero relatar agora o sonho de outra colega a quem tratei muito

informalmente por uma crise depressiva depois da morte de seu

marido. É um caso bastante diferente do anterior, porque, desta

vez, tratava-se de uma amiga. Quando sua depressão aumentou,

como não quisesse voltar ao seu analista, preferiu pedir a mim

que a ajudasse. Aceitei sua proposta sabendo que não trabalharia

nas melhores condições, porque éramos amigos, mas ela

pretendia uma ajuda mais amistosa que psicoterapêutica.

Combinamos que nos veríamos uma vez por semana, nas

segundas à noite, e eu recusei a cobrança de honorários, apesar

de que ela o teria preferido. O tratamento só durou algumas

semanas e o suspendemos de comum acordo, quando ela notou

que havia vencido o mais difícil do trabalho de luto e pensou (com

razão, a julgar pelo que ocorreu depois) que já estava em

condições de continuar por sua conta.

Durante o primeiro mês desse tratamento singular, cancelei uma

das entrevistas. Fi-lo sem maior preocupação, pelo laxo enquadre

que tínhamos definido. Ela aceitou de bom grado e não aceitou vir

a outra hora para não me molestar. Disse que viria na semana

seguinte, na hora de costume.

I Transcrito de: ETCHEGOYEN, Ricardo Horacio. Fundamentos da Técnica Psicanalítica. i ed.
Porto Alegre: Artes Médicas, 1987. P. 123-124.
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Chegou muito abatida e disse que sua depressão havia se

acentuado. São as alternativas do trabalho de luto - sentenciou,

enquanto eu afastava de minha consciência a "absurda" idéia de

que o cancelamento da segunda anterior pudesse ter influído em

seu estado de ânimo. Reassegurei a mim mesmo, dizendo-me

que seu luto era muito recente e que as entrevistas que

estávamos tendo não poderiam pesar dessa maneira em seu

estado de ânimo.

Voltou ao seu tema habitual. Falou de seu marido, da

enfermidade que o levou à tumba, de lembranças e episódios com

ele dos últimos anos. Também comentou a pena de seus filhos, já

casados, pela morte do pai. Seus filhos e suas noras a ajudaram,

admitiu, e isso a fez não se sentir tão só. Voltou a sonhar com

Ricardo (seu marido):

Sonhei que estávamos cruzando o Canal da Mancha em um barco, da
Inglaterra para a França, de Dover a Calais. Ricardo vinha atrás de mim
com um traje Príncipe de Gales que lhe caía muito bem e um "montão"
de valises. Mas entre ele e eu se interpunha um "montão" de gente.
Sento-me em um banco, que custosamente se estende ao longo do
casco do barco. A parte em que me sento, desse banco tem uma forma
muito particular de cotovelo, de modo que Ricardo e eu ficávamos
quase frente a frente. Olho, mas Ricardo não está. Começo a procurá-lo
com o olhar e não o encontro.

Nem bem escutei o sonho, tive uma ocorrência

contratransferencial que descartei de imediato: pensei se o

Ricardo do sonho não poderia ser eu, que não lhe dei sua última

sessão. Raciocinei, imediatamente, que apenas uma irritante

deformação profissional poderia me fazer pensar dessa maneira.

Nenhum analista, senhor de si, pensaria assim, quando ainda não
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havia constituído a relação analítica, nem se iria configurar, por

outro lado, de acordo com o combinado. Ricardo era o nome de

seu marido recém falecido. Ela, além disso, chamava de Horácio,

como todos os meus amigos, e apenas se recordava que meu

primeiro nome era Ricardo. Pedi-lhe associações.

Associou, então, como era de se esperar, com seu marido. Sua

morte havia frustrado uma viagem já planejada à Europa. Queria

ir à Inglaterra para visitar Londres uma vez mais e tinha o

propósito de chegar à pequena cidade, onde havia nascido seu

pai, que morreu quando ela era pequena. Também iriam à Itália e,

certamente, à França. Como se pode conceber uma viagem à

Europa que não passe por Paris? Paris a encantava, era uma

cidade sem par. Também gostava de Londres. E Florença. Esteve

lendo ultimamente os autores franceses e notava que cada vez

gostava mais. Não diria Lacan, pois é muito difícil, mas sim

Lebovici e Nacht, Laplanche e Pontalis. Leu recentemente um

trabalho formoso de Widlocher. Foi se separando, sem sentir, da

escola inglesa nos últimos, o que pensarei eu! Sua supervisão

comigo, apenas dos anos que passaram, continua sendo para ela

um momento chave de seu desenvolvimento - me reassegurou.

Leu há pouco um livro sobre a criatividade, que lhe pareceu

excelente. Acreditava ser de Jaime Chasseguet-Smirgel.

Atrevi-me, agora, a interpretar o sonho de transferência (!). Disse-

lhe que, embora, esse sonho fosse uma tentativa de elaborar o

luto pela perda de seu marido, ainda mais dolorosa por ter vindo

249



truncar uma viagem formosa e já planejada, eu pensava que o

Ricardo do sonho era também eu mesmo. Ainda que ela me

chamasse de Horácio, não ignorava com certeza que o seu

primeiro nome era o mesmo de seu marido. Aceitou que fosse

assim e que sempre nos identificava, em alguma medida por

sermos tocaios.

Alentado por essa primeira resposta, prossegui com minha

interpretação. Disse-lhe que, talvez, ao lhe cancelar a hora de

segunda anterior, eu lhe havia colocado, sem querer, uma nova

situação de luto. No estado em que se encontrava - agreguei -

talvez não seja tão banal, como os dois críamos, pular uma

sessão e uma semana.

Aceitou novamente essa sugestão, mas lembrou que não era

tanto, pois eu mesmo lhe havia oferecido compensá-Ia e ela não

aceitou para não me sobrecarregar. Não se podia perder de vista,

disse, com habitual cordialidade, que nossos encontros eram mais

um encontro de amigos que um tratamento, etc. Ou seja, repetiu

as razões (ou racionalizações) que eu mesmo me havia dado um

momento antes.

Com mais segurança, insisti em meu ponto de vista. Disse-lhe

que compartilhava de seus raciocínios e que não consideraria

minha ausência de segunda anterior como uma falha de nosso

amistoso setting (Lembrei-me aqui interiormente de seu analista

anterior, que ela queria voltar a ver, famoso entre seus amigos
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pelo vai-véns de seu enquadre.) Entretanto, seu sonho - insisti -

parece que alude várias vezes a mim como o ausente. A posição

desse lugar singular no barco me lembra muito a posição que têm

as duas poltronas em que estamos sentados. E tuas associações

sobre tua separação da escola inglesa estão plasticamente

expressadas na travessia do Canal da Mancha. Também é assim

que tivesse que acrescentar que sempre recordarás tua

supervisão comigo, em que aprendeste justamente os

fundamentos da técnica kleiniana. E tua preferência por Paris sem

desmerecer Londres.

Houve um momento de silêncio tenso, em que eu voltei a pensar

que me havia excedido. Pensei que minha interpretação era

demasiado profunda e transferencial e mal-disse internamente a

Melanie Klein como se ela tivesse a culpa de tudo. Então, minha

amiga falou de novo com essa voz pausada e profunda que

parece a marca da fábrica do insighf. Disse que a cena do sonho

havia voltado à sua consciência, havia visto claramente por um

momento e havia reparado em um detalhe que não esteve

presente quando lembrou-se dele pela manhã e quando me

contou na sessão. A cor do assento do sonho era exatamente o

das poltronas de meu consultório. Lembrou, então, vivamente

que, quando lhe falei por telefone para cancelar a hora, lembrou-

se de uma má experiência com seu analista didático. Continua

estimando-o como sempre, mas preferiu não voltar justamente por

sua impontualidade; eu ao contrário, era mais 'inglês' nesse

ponto. Lembrou-se imediatamente, com emoção, daquele outro
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inglês, seu pai, que havia morrido quando ela era pequena,

quando tinha entrado em sua dolorosa latência e disse finalmente

que sim, que o sonho se referia a mim e que se sentia aliviada. A

seguir, sentiu espontaneamente, a necessidade de me esclarecer

que, ao falar da morte de seu pai em nossa primeira conversa,

havia cometido um erro, um pequeno ato falho, cujo significado

lhe era agora completamente claro. Disse-me que seu pai morrera

aos 50 anos, o que não é assim. Morreu muito mais jovem, aos

40. Quem morreu, aos 49 anos, foi o seu marido."
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ANEXO 11

A EXPOSiÇÃO FOTOGRÁFICA
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Trabalho 1
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Trabalho 1

Nro. Revista Página Matéria

01 Placar p. 110-111 Perdido em Campo - Conseguir

uma boa entrevista é questão de

técnica

02 Manchete p.80 Anúncio do Estadão - E muito

mais jornal

03 Placar Contracapa Anúncio da UMBRO - Only

football

04 Caras p. 12 Desafio sobre as Ondas do Taiti -

No surfe, Kadu Moliterno define

novos princípios de vida
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Trabalho 2
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Trabalho 2

Nro. Revista Página. Matéria

01 Manchete p.12-13 Câncer - No rumo da cura

02 Placar p.22 Caras e bocas - troca de olhares,

de ódio ou paixão

03 Manchete p.27 Itália - Um mar de lama e medo

04 Caras p.110 O lado família de Antônio

8anderas - No set de filmagem,

ele brinca com a filha e dirige a

mulher

05 Caras p. 11 Foco - Caravela efêmera

06 Caras p.83 Mar de Lama Amedronta Itália -

Tragédia abala a região sul do

país
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Trabalho 3
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Trabalho 3

Nro. Revista Página Matéria

01 Manchete Capa Leandro - "Em 40 dias eu volto

aos palcos"

02 Manchete p. 12 Câncer - No rumo da cura

03 Manchete p. 18 Maio de 68 - As pedradas que

quase derrubaram De Gaulle

04 Caras p.35 Leandro de Volta ao Brasil - O

cantor se submete à quimioterapia

contra o câncer

05 Manchete p.27 Itália - Um mar de lama e medo

06 Manchete p.28 Congresso - A primeira grande

derrota

07 Manchete p.29 Congresso - A primeira grande

derrota

08 Manchete p.35 O verdadeiro Super-Homem - O

homem que não pode mover-se

não está parado

09 Manchete p.50 Mfax - Pegando o touro à

munheca

10 Placar p.60 O Fator Passarella - Um timaço

nas mãos de um técnico turrão. A

um mês da estréia na Copa, os

argentinos ainda procuram seu

verdadeiro futebol
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Trabalho 4
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Trabalho 4

Nro. Revista Página Matéria

01 Caras p.82-83 Mar de Lama Amedronta Itália -

Tragédia abala a região sul do

país

02 Caras p. 15 Desafio sobre as Ondas do Taiti -

No surfe, Kadu Moliterno define

novos princípios de vida

03 Caras p.41 Anúncio da 7 day diet - A

evolução da dieta

04 Placar p.59 A História das Copas - 1990 Seca

(encarte) de futebol

05 Placar p.54 A História das Copas - 1990 Seca

(encarte) de futebol

06 Manchete p. 111 São Paulo, Campeão Paulista -

Chão de estralas

07 Caras p.85 Zagallo na Reta Final Para a Copa

- Técnico da seleção aproveita os

últimos dias no Rio de Janeiro
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Trabalho 5
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Trabalho 5

Nro. Revista i Página Matéria

01 Caras p. 118 Memórias - Silvio de Abreu

02 Manchete ,p.44 Um Mar de Sonhos - A Baía de

Cabrália, guardada do mar aberto
,

por um portão de terra ...

03 Manchete ·,p.50 Mfax - Pegando o touro à

~ munheca

04 Manchete p.65 Saúde - Superdetetives previnem

o derrame cerebral

05 Manchete p. 101 Rodovias - No caminho certo

06 Manchete p.18 Maio de 68 - As pedradas que

quase derrubaram De Gaulle
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