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RESUMO 

'A contratransferência se constitui num tema con-

trovertido ,na psicanálise. Desde sua definição em Fr~ud 

(1910), di~ersos autores tên se manifestado a respeito do 
, 

tema, ora considerando co~o falha do analis~a_(que deve ser 

ev~~.~,da), ora como instrumento útil na situação clínica. 

Esta dissertaç~o se propoe i discussão de aspec-

'tos teóricos e prá~ic'os da contratransfe'rência. No capítulo 

I são apresentados autores 'que defend~m diferentes posi 

ções a' respei to de contratran~ferência. No capítulo 11, a 

cont!atransferênciéj. é analisada segundo autores que se de

t~m na questão da psicose. As emoções inten~as, incontrolá-

veis, ,~s vivências a nível corp,oral. que o terapeuta pode 

ter diante do paciente psicótico, são apreciadas neste C'â'Pi:-;' 

tulo. Finalmente, no capítulo 111 é apresentado o trabalho 

de coordenação' de um grupo terapêutico, ressaltando-se 

tuações onde a co~tratransf~rência se evidencia. 

si-

Conclui-se pela grande utilidade das reações con 

tratransferenciais., is quais o terapeuta esta inevitavelmen 
. • I ,-

te sujeito no con'tato com o paciente. Ao invés de sugerir 

a ausência de reaçoes contratransferenciais. considerou- se 

indispensável valorizar uma ab~rtura, de consciência por par 
'...- -

te do terapeuta, para in~luir, as atitudes que frequentemen

te são consideradas indesejâve~s . 

v 



Consideramos que a supervisão .~-jovens terapeu -

tãs deve incluir a disc~tsão da contratransfer~ncia •. facili 

tando assim a difícil tarefa que iniciam. 

o tema contratransfer~ncia poderia ainda ser es

tudado no âmbito mais amplo da Jelação médico~paciente. já 

que todos os profissionais da irea de sáGde estão sujeitos 

.à respostas emocionais t no contato com o· paciente . 

...... '" 

....... 
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S U M ,M A R Y 

Contertransference is 'a polemic t;heme in 

psychoana1ysis. Since its definitioriby Freud in 1910, 

several authors have discussed t~e subject. Some of them 

consider conntertransferencc as, a fau1t of theana1yst' 

(which shou1d be avoided). w~ile others f.ind i t an 

important therapeutica1 instrumento 

This dissertation points out some theoretical 

and practica1 'aspects' of conntertrans ference. In chapter I 

'we introducedifferent authors' positions. In chapter 11 

countertransference is 'analyzed in rclation to the 
, 

treatmente of ps,ychosis.. The intensive and incontrolled 

emotfons. as!well as some corporal experiences to which 
I 

the therapyst, might be subject whi1e dealing with a 

psychotic patient are'presented in this chapter. Fina11y, 
, -

in chapter 111 we introduce 'a coordenation work with a 

therapeutical group emphasizing situations in which 

countertransference LS evident. 

We have concluded that countertransferential 

reactions. bes.ides being useful, are inevitab1e in the 

contact between tnerapyst and patient'. Instead of 

sugges ting that they shou1d be' av'oíded. we have considered 

it indispensable that the the:r:apyst be conscious of 

vii 



, . 

countertransferencial reactions, in order to be able to 
-

act correctly whe~ faced wi th attitudes which are 

frequently considered inconvenient. 

We believe that the supervision'of young 

therapysts should include the"discuision on counter-

t rans ference as a help in the diffi cul t task "they hav~ 

just begún. 

COllntertransference should be studied as well 

in the more gen~ral aspect of doct~;-patient relation, 

since alI the professionals of .Healtn area areexposed to 
I 

emotional responses in their cont~ct with the patient. 

'"t.. 
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INTRODUÇÃO 

O tema contratransferência vem' despertando nossa a 

tenção há algl..lm tempo, sempre que em grüpos de estudo, leitu 

ras diversas, supervisões " se discute a questão do terapeuta e 

suas reações emocionais ao paéiente. O que igualmente nos motl 

va a realizar esta dissertação é a vivência do' papel de tera -

peut~, ou seja, a prática clfnica, que nos co.loca diante de sl 

tuações in~speTadas, temidas, e das quais pouco se fala em ge

ral. 

O contato 'Com o paciente exige do terapeuta uma a-

bertura para conhecer-se, não apenas na análise pessoal, 

no dia a dia do seu trabalho. onde é constantemente posto 

mas 

-a 

prova. Foi com certa surpresa que, compreendemos que Q encontro 

clfnico não se transforma em algo est'átic~, inteiramente prÊ~vi.. 

sfvel,.na·~~edida da maior maturidide, pessoal e profi~sional , 
'.~~~..,';;'''. 

do terapeuta. P.aciente e 'terapeuta se defrontam a todo momento' 

com o inesperado, e neste processo de trans.f.ormações ambos a

cham-se implicados. 

Aos poucos. a descoberta de que o terapeuta nã~ che 
, 

gava ·a um Ilestágio final". onde se tornaria imune ao envolvi -

mento, i falhas •. i ,r~jeição. foi tranquilizadora. Não como uma , , 

conclusão que leva ao des.comprometimento. onde tudo .. -é. ... çonside

rado possível de acontecer. mas que introduz uma questão i re

flexão: enfim. o que se passa como terapeuta no encontro com 
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o p'aciente? Exís te expli caç ão adequad'a na teori a psicanalft i ca? 

o que fazer com es.tas emoções despertad~s? O tema CONTRATRANS- . 

FERENCIA estava colocado em pauta e a par"tir de então surgiu 

a idéia de utilizar estas questões, para o estudo que seria rea 

lizado. 

Tema controvertido, que vem recebendo uma atenção 
.' . 

relativa'na literatura psicari~lítica a contratrãnsfer~ncia se 

oferecé;';"c'omo oI!j eto de es tudo e discussão. A diversidade de 

opini~es. que ora pedem a superação das reações contratransfe

rEmciais., ora reconhecem sua inevitabilidade por parte· do tera

peuta, ora sugerem sua utilização na' clínica, nos parece dar 

margem a que se continue a pensar e a se éscrever sobre o as-

sunto. 

Neste sentido é nosso objetivo no cápítulo r apre -. . 

sentar dijerentes abordagens ao conceito de contratransfer~~ -

cia.· des.de a defini ção de .. Freud, em 1910. Alguns autores co':fi~~:;' 

d~rados. clássicos na questão da contratransfer~ncia, bem como 

os que dão uma contribuição mais recente ao tema, serão discu

tidos neste c-apítulo /.a:; diverg~ncias' quanto a se considerar a ".f, ~ 
-,' . 

çon,t rat ~ans:fer~nci a como falha do terapeuta. ou como inst r'umen 

to útil .. na.atividade 'clínica. serão igualmente mencionadas se

gundo os autores em questão. 

~ .. ''':~ .. ',' 

A partir daí. no capítulo Ir focalizaremos a discus 

sao.da contratransfer~ncia no tratamento do psicôtico e de ca

sos de maior regressao na psicoterapia; consideramos que há u-
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ma' especificid'ade neste âmbi to que o terapeuta também, vivencia, 

e que é importante sinalizar. No curso ~o tratamento do psiCó-, 

tico, a atualização de situações primitivas por parte do paci~ 

ente, faz com, que o terapeuta entre numa relação onde também 

ele vive emoções int~nsas~ muitas vezes desagradiveis. S então 

necessário identificar e compreender o que ocorre, em si mesmo, 

e no paciente. 

, ,."" ',,' 
Ten~o em vista que os dois primeiros capítulos sao 

o restiltado do estudo de diversos autores,'pouca colocação em 

nível mais pessoal é feita até então. O capítulo, 111 tem assim 

o cariter de uma contribuição nossa,' resultado da coordenaçio 

de um grupo terap'êutico. hi aproximadamente um ano e meio. O 

e~tudo que vinhamos realizando sóbre a contratransferência,pe! 

mitiu que nossa atenção estivesse, voltada, no grupo, .para os 

aspectos que diziam respeito ao tema. Med~ante a apresentaçao 

de fragme,rftos de sessões Calgumas vezes extensos para ,dar uma 
'~~ .. ;."" 

visão maior da .his tória dO. grupo), selecionaremos exemplos ~ "de;' 

~ituações contrat!ans~er~nciais. e estas serio analisadas se -

gundo a definição de ,contratransferência, que adotaremos neste 
I 

capítulo. 

" "Acreditamós que a lei tura des ta dissertação poderi 

levantar questões, não apenas naqueles que vivem experiências 
1 

semelhantes enquanto terapeutas, mas igualmente nos que se in
::!.~ ~ '.' 

teressarn. de modo geral. em refletir sobre o encontro clínico . 
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CAPrTULO I: UMA REVISÃO DO TEMA CONTRATRANSFERENCIA -

SEU EMPREGO NA S I TUAÇAO CLrNI CA .. 

1 - CONSIDERAÇOES INICIAIS 

4 

Es te primeiro capítulo ·tem por oh j eti vo uma :revis ão 

do que se escreveu sobre contrànsferência na literatura psica

. nalítica, desde que foi assim defin~da por Freud. Entende- se 

que a abordagem do tema em contextos mais específicos, ~ue ~ a 

proposta dos capítulos ?eguintes. ·pre.ssupõe uma visão mais a-

brangente de como vem sendo tratada a contratranferência. Não 

cÇ>nsta do c?pf{'ulo um ítem sobre as diferentes definições exis 

tentes. j ã que :preferiu-se . I .. . 
são apresentados s~gundo a 

adotar um esquema onde os autores 

posição que assumem a resp'eito da 
•• ,t ••• • 1 

co~tratransfer~ncia na clínica. Em alguns casos, os autores de 

finem claramente o qu~ entendem po;r contratr'ansferência, o que 

nao ocorre em outros. 

pode7se apresentar aqui, de'~aneira esquemitica, as 

principais definições de constratransierência: . ,,- .. 

a} Todos os sentimehtos e atitudes do terapeuta em relação ao 
..... 

paciente; 

b} - A transferência do terapeuta ao paciente, que assume o 'lu 

gar de figuras significativas da infincia'do terapeuta. 
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c) - As respostas do terapeuta ã transferênci~ do paciente. 

d) - As respostas inconscientes do terapeuta ã transferência do 

paciente. 

Qualquer sistematização está obviamente sujeita a 

desdobramentos ou alterações, ~eglÍndo o ponto qe'vista d~ cada 

autor, e esta ampl i tude de defini ções é alvo de crí ti ca. . por 

.' parte daqueles que entendem que o tema cont~atransferência pe!: 

deu sua precisão. O que concluímos ft que esta diversidade é um 

fato, e nos parece. que até o momento nenhuma definição anula 

as demais. tornando-se assim. precis~ e'definitiva~ A própria 

formulação de Freud deixa margem às diversas opiniões que sur

giram desde ent'ão sobre este tema. , 

.' ~ .... " . 

2 -I O SURGIMEN10 DO CONCEITO DE CONTRATRANSFERENCIA EM FREUD 

O termo contratransferência é introduzido por Freud 

(1910) 'quando, citando os progressos da técnica psicanalítica, 
. 

refere-se à pessoa do médico: 

"Se nos fez visí;;'~l a ;'c~ntratransf'erência" que 
surge no médico sob o influxo do enfermo sobre 
seu sentir inconsciente, e nos achamos muito 
inclinados .a exigir, como· norma ~eral, o reco
nhecimento .desta "contratransferencia" pelo 
próprio médico e seu vencimento'" (p. 1566) 

Mais adiante acrescentª que. 

\ 



, . 

"nenhum psicanalista vai mais além do. quanto lhe 
permitem seus próprios complexos e resistênclas, 
ra~io pela qual exigimos que todo- principiante . 
inicie sua atividade com uma auto-anilise e a 
vi tornando cada vez mais profunda segundo vá 
ampliando sua experiência no tratamento de-en -
fermos". (Freud, 1910, p. 1"566). 

6 

Parec~ ser a mesma preo~upaçao o que leva Freud 

(1912) a recomendar que o analista tome como modelo a conduta 

do _cirurgi ão. impondo "... silêncio a todos. 6s seus- afetos e 

_ inclusive à compaixão humana" Cp. 1656), concentrando-se na ta 

refa terapêutica. Justifica assim esta "frieza de senti]Jlentos" 

Como s~ndo a condição necessária ã proteção da vid~ afetiva do 

médico, possibilitando à ajuda adequada ao paciente. 

-Nota-se que a definição de contratranferência vem a 
I 

companhada da ~egra técnica que exige ao analista calar suas 

manifes fa."ções a!fetivas ao paciente-. temendo Freud , t aI vez, que 
. 

a contrapartida da mencionada frieza de sent.imentos fosse o e!!. 
- . 

volvimento indesejável~ não terapêutico. Na medida em que,. es-

tas reações afastam o terapeuta da esperada neutralidade, "con 

taminando" o bom andamento do processo. ~nalítico, j"ulga neces-

sário controlá-las. Freud r8comenda então a auto-análise e 

inter~ssante ~ue a supõ~-cadi-v~z'mais profunda, na medida 

-e 

da 

criscente experiência do analista. Ora, dizer que o terapeuta 

é limitado por suas resistências ê admiti--l0 com o mesmo ps-i-

quismo que seu paciente, como posteriormente diversos autores 

enfatizaram. A tônica na época, porem, recai sobre o reconhe -

cer e dominar a contratransferência. ·Certamente nao se pode a-



.. 

..... 

tribuir a Freud a crença de que o anAlista chega um dia a ~cn-
' .. :1-:ê,.,.r ... - • _ • 

cer totalmente suas reslstenclas, pontos cegos, aproximando-se. 

da imagem de "são" através da' análise pes·soai e da auto-análi

se. A despeit?· do fator essencial em que se constitui a análi

se na formação do terapeuta Ce Freud em 1937) chega a recom~n-

dar a re-aná1~se periódica), o inconsciente se-mantém sempre 

dinâmico, traduzindo-se a todo momento na prática do terapeuta.' 

3 - A CONTRATRANSFERENCIA APOS FREUD 

Autores como Racker'(1953); Armony (1975); 

(1979); Moeller (1977); Mac Lauchin (1981), comentam que 

Wolf 

-apos 

Freud, ~uTante várias .décadas, a ênfase permanceusobre os as

pectos intrusivos da contratransferência, considerados como 

lapsos e J.alhas do ideal de terapeuta. De alguma forma tentam 

indagar e justificar porq~e o tema foi tão pouco explorado )'i~:/" 

se,espaço de tempo . 
. , 

Racker (19/53) afirma que o descobrimento da contra-i .",,,,:-
.. -,~ : .:~ " 

J:rapsfe~êncla levou ~ Freud a instituir a an'á1ise didática-,mas 

que a P!od~ção científica sobre o tema foi escassa nos 40 anos 

que seguiram sua definição de 1910. ,O calar-se sobre a contra

transferência, ou seja, a ausência de estudos mais aprofunda -
.:.,,-;... .... ',' 

dos, pode estar relacionada, no seu entender~ com a into1er~n-

cia.dos analistas com suas partes.infantis, neuróticas. Rejei

. ta-se estes aspectos e se trata da transferência do paciente . 
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Escrever sóbre a contratransferência levaria' a uma desidealiza 

ção do analista; enquanto considerada .apenas . como obstáculo ao 

processo terapêutico, espera-se que o analista nao "esteja su-

jeito a reaço~~ desta natureza. 

Armony (1975) faz uma colocação esclarecedora sobre 

a evolução da psi canálise e a mudapça de foco no t rab"al~o cl í

nica: este desloca-se da pesquisa do sintomâ para a busca da 

càmpreensão da personalidade do pacie~te e, então, para a com-

pr~ensão da person~lidade" em interação com o analista. 

~IPartido-se do sintoma para" a int'eração analista
analisando, verifica-se que este movimento soli
cita uma participação afetiva" cada vez maior do 
terapeuta na sessão. Quanto mais amplamente ele 
se c,lo~a exposto is emoções dO'seu'cliente, res 
pondendointernaroente a elas' Cevidentemente con-=
servando a capacidade de observação e decisão) , 
tanto mais ,se aproxima do que a técnica moderna 
.'preconi~a; a compreensãod~ funcio~ame12t? da di~ 
de. Portanto, com a evoluçao da pSlcanallse sur
giram ni~cessidades clínicas que exerceram sufici 
ente pressão para obrigar o analista"" a examinar
a eontratransferência como·instrumento de traba-
lho". CArmony.1975, p. 64) :,.. 

Esta visão corresvonde a uma, perspectiva' de maior 

sim~tria ent~e paciente e terape~ta na situação clínica.Racker 

C1953} j â apresentava idei a se"me lIian te: 

"Se se quiser contar o "mito da situação analíti
ca", poder-se-ía começar di zendo que a analise é 
um assunto entre um doente e um são. A realidade 
é que um assunto entre duas personalidades cujo 
ego esta pressionado pelo id, pelo superego e 
mundo externo, cada um com suas dependências in
ternas e externas. angGstias e defesas pato16gi
cas, cada um, também, um menino. com seus pais in 
ternos e re~pondendo toda esta personalidade, tan 

.,-u .. 



,. 

(, 

to do paciente como do analista, a cada um dos 
,.,"". acontecimentos da situação analítica". (Racker, 

1953, p.' 124) 

9 , 

Logicamente, analista e paciente 'se diferenciam. Racker se re

fere-à objetividade do analista, que significa uma tomada ,de 

posição frente, a sua subjetividade. Num extremo situa-se o i

deal neurótico da objetividade,. que leva à repressão e blo

queio da subjetividade (~nal~stasem angfistiae sem t6dio). No 

outro ext.remo neurótico encontra-se o fundir-se na contratrans .... -. 

ferên~ia .. Considera assim, ~omo verdadeira objetividade, a ca

pacidade do analista de toma~-se como objeto de observação e 

análise contínuas, posição que lhe p,ermi te 'Ser, em parte, obj~ 

tivo com o paciente. 

Visão semelhante apresenta Sandler (1973), atrav6s 

de uma citação de Sharpe, de 1,947: "Di zer que um analis ta t-em 

complexos, pontos cegos, limitaçõe? é apenas dizer que conti

nua um ser humano. Quando ele deixa de ser um ser humano COr.1um.' 

deixa de ser um bom analista" Cp. 60}. Neste sentido, a condi

ção do analista poder identificar-se com o paciente, compreen

dê-lo, 6 a p~ópria se~elhança que existe entre eles. A pessoa. 

do ,terapeutá foi gradativamente incluída e p'rob lema tiz ada_ na 

cena clínica. De algu6m que permanece como observador dos mo

mentos que o paciente atravessa, torna-se um indivíduo que in

flui e 6 também modi,'ficado. O proces:so terapêutico se dã pelas 

transformações que sofre a dupla analista-paciente e a partir 

dai é possível falar-se da contratransferência como instrumen

to fitil na clínica. 
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4 - A' CONTRATRANSFERENCIA COMO FALHA 'DO TERAPEUTA 

Alguns autores ressaltaram o a~pecto de risco da 

contratransfer~ncia e a necessidade de ~viti-la, ji que esta -

ria relacionada aos conflitos não solucionados do analista,de~ 

pertados no seu trabalho com o paciente. 

Pode-se comentar. neste f tem, a posição da Fliess 
;" .... ' 

l1953j'sob~e esta questão. Ele se refere a confusão de termos 

~a liieratura psicanalftica; e afirma que ~eu'artigo tem por 

objetivo definir a contratra:risfer~ncia e a contraidentificação 

como atitudes indesejáveis do~nalista em relação ao seu paci

ente. Para uma definição precisa. seguftdo o autor. 

".". o termo contratransfer~ncia deve ... ser re 
'servado para o equivalente, no analista, doqu~ 
~ denominado transfer~nci~ no paciente~ E, en
tão, imediatamente óbvio que a contra.transfer~n 
cia não ~. como a transferência, uma ocorr~ncia 
desejivel e pr~-requisito ~o trata~ento, mas in . 
de 5 e j i v e 1 e um o b s t i c u ~ o". (} 1 i e s s, 19 5 3, p. 2 63) 

Logo adiante diz: 

,"Quando o analista (contra) transfere sobre o pa 
ciente. ele r:evive seus: próprios confli tos, que 
nio,sio nem objeto da anilise, nem ~odem ser re 
solvidos . ... Idealmente, portanto, a contra 

'trans ferênci a não deveri a o correr" . 

Acredita Fliess que a maneira de abolir a contratransfer~ncia 

é ter em mente sua "definição. 
'. ~ .. ' ' .. 

liA transferência. fomos ensinados por Freud. de
ve ser analisada quando se torna. ou quando es
tá Eara se tornar uma resistência; a contratrans 
ferencia. sempre res'ístência, deve ser sempre a-
nalisada" Cp. 263} . -
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A. Reich (1951) assume uma posição que vem sendo 

chamada de clissica. Rejeita ~ noção de que'~ contratransfer~n 

cia pode ser utilizada como meta terapêutica, seja como compr~ 

ensão, seja para a comunicação d~ material interpretativo. Re~ 

salta assim, o aspecto de obsticulo da corttratransferência.· O 

analis ta. 

" pode gostar oG nao do paciente. Na.medida em 
que essas ati t1ldes sao conscientes, podem não ter 
ainda qualquel relação com a constratransferência. 
Se esses senti1entos aumentam de intensidade,com 
razão podemos ~star certos de que os sentiment6s 
inconscientes do analista, suas pr6prias transfe 
rências em relação ao paciente, isto é, sua con~ 
tratransferência, estão misturadas nisto .... As 
~im, a contratransferência abrange os efeitos dãS 
necessidades e dos conflitos inconscientes. do a
~alista sobre a sua compreens~o e a sua técnica. 
em tais casos, o paciente.representa para o ana
lista um objeto do passado, sobre o q~al são pro 
jetados sentimentos e desejo.s do passado, . "tal 
qual acontece na situação transferencial do pa
ciente com o analista". CA. Reich, 1951, p. 26) 

Epstein e Feiner (1979) num'estudo sobre contra 

transferência, analisam a visão de A. Reich nos seus dois arti 
.. 

gos sobre o tema, que datam de 1951 e 1960. Afirma que o segu~ 

do artigo da autora é uma forte polêmica contra as posiç6es de 

Heimann, Little e Racker. Seg~~ab o autor)Reich consideia que 

a contrafransferência como tal não é Gtil, mas sim a prontidão 
. . 

para descobri-la e a hab.ilidade ·para superi-Ia. Para a autora, 

o analist~ não tem,emoç6es fortes em relação ao paciente e de

ve permanecer não-envolvido. Epstein e Feiner acreditam que os 

pontos de vista de Reich não sejam cOTIlpartilhados pela. maior 

parte dos anfrlistas classicos, e que aqueles que afirmam que 

reaç6es emocionais. fortes se devem a falhas baseadas na psico-
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patologia do terapeuta, s~jam atualmente po~cos em relação a 

1960. 

Winnicott, que em 1947 ressaltara a importância da 

"contratransferência objet,iva", que 'seria o ódio e o amor do a 

nalista como reação ao comportamento real do pac.iente, parece 

assumir, no nosso entender, umà pQstura mais r~dical em ' 1960. 

Afirma nesta época que a palavra contratransferência devéria 

~oltar à sua acepção originária, já que corria o risco de per

der sua identidade, a partir de diferentes definições. A im 

pressao mais fort~ que este autor deixa, então, ~ a do terape~ 

ta que trabalha com sua mente. no exame e seleção do material 

a-ser interpretado. 

"Na' medida em que 'tudo iss.o 5ej a certo, o signifi 
cado da palavra contratransferência não pode ser 

, outro que os traços. neuróticos que estropeiam (de 
formam) a ati tude profissional e que desbaratam

~~ marcha do processo analítico, tal como o deter 
mina o paciente". CWinnicott, 1960, .p. 196) -

Seguindo, pergunta se 'nio seria melhor que o termo contratrans 
' .. 

ferência voltasse a significar,aquilo que se espera ,eliminar 

mediante a seleção, análise' e treinamento dos analistas. fi in-
. 

teressante notar que o que apar~ce como perda de identidade do 

term~ na literatura psi~analrtica, possivelmente porque alguns 

autores (Racker, Balint. Heimann) consideravam como contratrans 

ferência todas as reações do terapeuta ao paciente ,pode ter 

levado Winnicott a uma volta i concepçãd inicial de superaçao 

da contrat rans ferência. o bstácul o i 'taref a do terapeuta. 
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Cabe levantar aqui uma questão sobre o considerar 
. ·'.-<.,,:f'l. ... 

se a contratransfer~ncia como falha do analista, ou seja, um 

sinal de qtie ele' nio domina devidamente ~uas'emoç6es. E possí

vel que tal exigência tenha como conscqu~ncia a negação desses 

sentimentos despertados. Cohen (1952) afirma que e frequen. te 

o jovem terapeuta iniciar seu ·trabalho analítico com a idéia 

de que não deveria ter sentimentos contratransferenciais em re 

lação ao' paciente, já que seriam a evidência de que ele está 

incompí~t'<:t~ente analisado ou é tecnicamente incompetente. Isto 

tondui a uma tendência a su~rimir tais atitudSs onde estas sao 

conscientes e a desencorajar 'uma abertura da consci~ncia que 

inclua aquelas atitudes que não são percebidas facilmente, por 
~ . 

estarem mais ligadas i ansiedade. 

Heimann (1950) considera que mui tos analis·tas (can-

didatos) ficam assustados e culpados quando se dão ~onta de 

seus sent~~~ntos em relação aos p~cientes, e desejam 'evitar 

qualquer resposta emocional aos mesmos. 

. . ~ ". 

5 - A CONTRATRANSPERENCIA COMO INSTRUMENTO NA SITUAÇAO CLr~ICA 

A partir de' agora serao comentados autores que com -

preendem a contratiansferência como instrumento útil, superan

do a visão de simples obstáculo, resist~ncia, a servêncido p~ 

lo analista. Convém 'porém destacar que estes autores não per -

dem de vista que a contratransferência ~ode influir negativa -
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mente no p~ocesso terap~u~ico. Mas nao se poae negar que hi 

uma evolução, ji qtie' a contratransfer~ncia não € mais' conside

rada simples'mente como uma falha do terapeuta (a ser evitada), 

mas sim como algo inerente i sua condição de ~essoa humana. 

No artigo anteriormente mencionado de, Winnicott(1947) , 

o autor classifica os fenômenos contratransferénciais em três 

grupos: 

1 - A anormalidade dos sintomas co~tratransferenciais, das re-

1açõesestereotipadas e identificações que estão so~ re

pressão (Jogo .• o analista necess i ta' mais anili~e)". 

2, - As identif'':'cações e tendências que fazem parte das experi

'ências e do desenvolvimento pessoais do analista, que favo 
I -

recem seu trabalho analítico e o distinguem' dos demais ana 
•• _f ••• • 

listas. 

. ... 
3 - A contratransferência "objetiva e verdadeira", ou seja o 

amor e o ódio do analista como reaçao ao paciente, tendo co 

mo base a observação" objetiva. 

Os fenômenos contratransferEmciais sao algumas ve -

zes.· 1 no seu entend~r I' o mais' i.mpo,rtante da anilise. Assim. o 

ódio que se justifica na situação analítica deve ser isolado , 

ficando disponível para ser utilizado numa interpretação. 



Paula Heimann, segundo diversos autores, reprcs.enta 
~~. - -

um marco na concepçao da contratransferência como algo a ser 

utilizado ria clínica. No seu artigo "Sobr.e a' contratrsnferên -

cia" (1950), ela se refere a este termo' como abarcando todos 

os sentimentos que, diante do paciente, o analista experime~ta. 

Ele precisa então suportar os .sentimentos que lhe são despert~ 

dos, em oposição ã descarga dos mesmos, que o paciente normal

mente fa~. Sua concepção bãsica ~onsiste em que o inconsciente 

do anali"s'ta cOlllpreende o inconsciente do paciente, o que se mE; 

nifesfa atrav6s dos sentimentos do analista, ou seja, sua con

tratransfer~ncia. Assim, est~ deve utilizar sua resposta emo -

cional ao paciente. para o ent~ndimento do mesmo. Com frequên

cia, o analista p~de então aperceber-se d~ reaçoes emocionais 

q~e aparentemente não estão relationadas ao conteGdo das asso

ciações'do paciente. No caso, est~s reações podem'traduzir a 

existência de um papel que 6 imposto ao analista pelo pacie~te. 

Na v.isão de Heimann, Freud não teria negado a impo~ 

tincia da contrat!ansferência quando supõe q~e o analista deve 

reconhecer e dominar sua contratransferência. Igualmente, no 
. i . 

entender da autora,';Freud não teria postulad,o que o analis ta 

deve se 'tornar frio e insensível. Isto corresponderia a uma 

ieitura~~quivocada de Freud, quando ele faz uma comparação da 

conduta do analista com a do cirurgião. 
J 

Assim como a atenção flutuante deve orientar a pos

tura do analista, Heimann leva tanlbém em conta uma sensibilida 
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de emocional que lhe permite acompanhar as va!iações emocio 

nais. do paciente, e suas fantasias inconscientes. No entanto 

a autora não concorda que o analista comunique seus sentimen -

tos contratransferenciais ao paciente, o que a diferencia de 

Ferenczi, citado no seu artigo; este recomenda que, em certas 

circunstincias, o analista expresse seus sentime~tos abertame~ 

te. Notamos que este último ponto vem merecendo pouca discus 

sao nos trabalhos sobre contratransferência. 

Little (1951) concorda com- a afirmaçio de Heimann 

de que o uso da contra transferência pode ser de grande valor 

para a análise, da mesma forma como Freud (1912) chegou a reco 

nhecer em relação à transferência, inicialmente considerada ob~ 

táculo ao ploéGsso terapêutico. Abordà.·p~r· um lado, a contra

transferência como fator perturbador na compreensio do analis": 

ta, e pgT outrQ. a influência que pode ter sobr~ sua:conduta . 

Este teria a tendência a repetir certos aspectos da conduta dos 

pais do paciente e a satisfazer ce~tas necessidades pr6prias , . . ..' 

que nao s io as do p acien te. Ir ~e opini ão que o anal is ta deve 

fazer interpretações contratransferenciais nao s6 em relaçio às 

reaçoes "objetivas'" (Winhicott, 1947), mas também no que se r~ 

fere às reaç"ões contrat;ransferenc.iais subjetivas. Transferên -

cia e contratransferência sio consideradas inseparáveis e es

sênciais à psicanálise. A relação. paciente-analista inclui, p~ 

ra a autora, transferência e contratrans·ferência "normal" e p~ 

to16gica, consciente e inconsciente I. em proporções variadas 

Embora privilegiando os elementos reprimidos dacontratransfe-
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rericia, (itt1e nao abandona os demais aspectos envolvidos no .. '~.,.r.. .. 
relacionamento terapêutico. Little escreve: 

"Conscientemen.te, e mesmo em grande parte incons 
cientemente também, todos nós queremos que nos~ 
sos pacientes melhorem, e podemos nos identifi
car prontamente com eles, em seu desejo de me -
lhorar, ou seja, com seu ego. Mas inconsciente
mente, tendemos também·a nos identificar com o 
superego e id do paciente e, portanto, com ele, 
em qualquer proibição de melhorar, e em seu de
sejo de ficar doente.e dependente. Inconsciente 
mente podemos explorar a doença de um paciente-

_~para nossos pr6prios objetivos, libidinais e 
. agressivos, e ele vai igualmente responder a is 

to"', (Little, 1951 p.34). 

Importante. contribuição ao estud'o da contratransfe-

rência surge através dos trabaIhos de Racker, que datam de 

1948 e 1953. No primeiro', intitu~ado "A neurose de contratrans 

ferênci:;t"', o autor teve por objetivo o estudo dos ,processos psi 

copatológicos que ocorrem no analista, na sua relação com o.p~ 

ciente. A:Jomada de consciência desses proEessos, pode impedir 

que atuem negativamente no trabalho do analista. 

"Assim, como no paciente, em sua relação com o a 
nalista vibra sua personalidade total, sua par~ 
te sã e neurótica, o presente e o passado, a re 
alidade e a fantasia, assim também vibra no ana 
listá, embora'"em diferentes quantidades e quali 
dades, em sua relação com o paciente H

• Cp. 101) 

Racker Cl948) descreve então o analista como não estando livre 

da neurose, como pessoa que é, com parte da libido podendo ser 

transferida, com conx1itos internos que podem achar expressão 

na atividade profissional. Busca um correspondente da transfe-

rência e da neurose,de transferênCia, considerando o conjunto 

das imagens, sentimentos e impulsos do analista em relação ao 
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paciente, enquanto determinados pelo passado, corno CONTRATRANS 

FERENCIA e sua expressão patol'ógica, a NEUROS.E DE CONTRATRANS

FERENCIA. 

Esta é igualmente determinada, 'tal corno a neurose e 

a neurose de transferênc~a, pelo complexo de Bdipo e assim, o 

paciente representaria, em ultima instância, uma-.figura pater-

na' do analista. Os elE lentos que 'configuram a pessoa.do anali

sando poderiam evocar _ionteúdos da si tuação edipica int·erna do 

analista. Racker, centran~o sua exposição sobre o analista do 

sex6 masculino, estuda a possível reedição de vivências primi-

tivas com. os pais do mesmo, na relaçã,o atual com o ·paciente. 

"Se se admitir que a neurose e a análise são i'nterminaveis, ta~ 

bém o sera o complexo de Edipo" c.p. 106) . Acredita que o ana

lista, enquanto se perceba sob influên~ia de um impulso neuró

ti~o, ~eve guardar-se de fazer'qualquer inti~pre~ação, até po

der/identificar a superar a situação. A compulsividade de uma 

interpretação poderia ser' indicio de um fator neurótico, tradu 

zido sob forma de angús.tia no analista. 

Além dessa contratransferência direta, onde os paci 

ente,s representam os: pais do analista, o autor descreve situa

ç6es um pouco distintas, onde o~or;e ttaniferência dos ~bjetos 
, , 

introjetados ã sociedade Conde s.e bus.ca ser aceito, pela atua-

ç~o profissional), ou a um grupo social, analítico, ou a outro 

indivíduo. Nestes casos, os objetos introjetados sao . também 

transferidos ao paciente, mas: de forma indireta. Racker exem -
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p1ifica essa questão com casos onde, havendo 'perigo de fracas-

so no tratamento, surge o temor no analista de ser criticado 

poi acusadores, na pessoa de outro analista, do an~lista did~~ 

ta, da associação psicanalítica; nesses objetos foi projetado 

o superego do 'analista. 

Sobre as consequ~nciasda contratratisfer~ncia:neur6 

tica, Racker levanta virias quest6es, buscando a resposta para 

a.lgumas delas. Um analis.ta com uma viv~ncia de frustração e ó

dio em resposta à avareza de uma paciente, pode identificar-se 

intelectualmente com ela, mas. ao mesmo tempo est~ afetivamente 

impedido pelo que atriblli à paciente'. No caso. a contratrans

fer~ncia aponta ao analista um aspecto real da paciente, mas 

sua reação é neur6tica. Desse modo~sti' impossibilitado de rea 

gir compreensiv,amente. s6 o conseguindo após analisar e vencer 

a situação - surge daí a identificação com a pacienté. Refere

se também ao calar-se, atitude que o analista deveria assumir 

nesses casos, o que nem sempre se di; isto leva a que o pacieg 

te perceba na inflexão da voz. ,na interpretação, o ódi? do a

nalista e se veja novamente' diante de um objeto arcaico. De fa 

to, o analista rea'ge motivaco por seus objetos arcaicos, Con -

clui daí que a contratransfer~ncia influencia a transfer~ncia 

do paciente. O ódio, o desejo de dominação, a angGstia do ana-

lista, são captados, consciente ou inconscientemente pelo paci 

ente, podendo ocasionar mn aumento da sua resist~ncia. 

Outro ri~co da contratransfer~ncia neurótica é apog 

\ 
\ 
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tado como a indução contratransferencial, quando o analista p~ 
..... ;",... 

de induzir sua neurose no paciente; por exemplo, através da, 

tentativa de levi-lo a uma independ~ncia ~ue'ele pr6prio, ana

lista, não possui, satisfazendo desejos' internos. A ani1ise di 

ditica, a discussão de casos, os seminários, são caminhos ago!!. 

tados por Racker para o maior 'conhecimento e manejo (superaçã~ 

da contratransferência. 

No trabalho publicado em 1953, Racker destaca o pa-

pel di contratransfer~ncia ~omo instrumentot6cnico, isto e, 

enquanto meio de compreensão 'do que acontece com o paciente e, 

de modo particular, d~ sua tra~sfer~ncia. Além disso, o poder 

contribuir na definição do que interpretar ao paciente. 

o autor define a contratransferência como'a tota1i-
. 

dade da resposta psico16gica do analista ao paciente. Conside-

ra que os,' fatores atuais. externos, fatores presentes ,enfim 

são vivenciados com base no passado e na fant~sia, ou seja, s~ 

bre a base da pre~isp6sição transferencial e, contratransferen

cial. Essa fusão do presente e do passado, o entrelaçar-se da 
i 

realidade e,fantasia, 'externo e interno, con,sciente e inconsci, 

enie, leva Racker a considerar o termo contratransferência no 

seu 'sentido mais amplo. Nesta perspectiva, todo presente (vi -

v~ncias atuais) parece constituir-se numa reedição do passado, 

embora modificado por circunstâncias do momento atuaL 

Através dos ,conceitos de identificação concordante 
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e identificação complementar, o autor busca éxplicar o que se 

passa no analista diante do seu paciente. No primeiro caso, re 

fere-se i identificação com o paciente, onde: ego identific~ ~ 

se com o ego, id com id, e superego com superego, mecanismo que 

vem a ser a base da empatia. Ji no segundo caso, ocorre uma i

dentificação do ego do analista com os objetos internos do pa-

ciente. 

Cada situação transferencial provoca, no seu enten

- der, uma situação contratransferenc~al correspondente. E assim, 

com base no "lei de talião", a cada transferência positIva c0I. 

responderia uma contratransferência positiva, e i ~ma transfe-

rência negativa, uma contratransferência negativa. Desenv6lver 

u~ ego observa~~r de si mesmo 6 apontado como condição necessi 

ria-para o analista não se fundir na contratransferência, en~ 
I 
I 

trando no crrculo~icioso da neurose do paciente. 

Cohen ()952) num es tudo sobre o fenômeno contrat rans 

ferencial, faz uma revisão de como este tema é definido por 

diversos autores. Aponta qu~ a atenção recai sobre a transfe -

rência do pacienta, mas que pouco se f~la sobre a contratrans-

fer.ência. supostamente ~usente, a nao ser nas situações onde o 

analista não foi bem Ctotalmentel analisado. Esta posição, diz 

ela, € gradualmente substituida p~lo reco~lecimento de que ati 

tudes contratransferenciais est50 presen~es em toda situação 

analítica, talvez proporcional ao grau,de sucesso da anilise 

do terapeuta, mas sempre presente. 
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. Após apresentar o que vem sendo incluido na defini-

çao de contratransfer~ncia '(atitudes cons~ientes e inconscien

tes; atitudes que são resposta a aspectos reais ou. fantasiados 

do paciente; atitudes estimuladas por necessidades inconscien

tes do pacienie; atitudes pnde o pa~i~nte ~ visto como uma fi-

gura da vida anterior do analista, e outras posições), Cohen 

questiona sob que ingulo existe algo em comum a estas atitudes,' 

para serem'denominad~s de contratransfer~ncia: sustent~ que o 

fator comum é a presença de ansiedade no terapeuta, quer reco

nhecida pela consci~ncia, quer repr'imida e mantida fora dela. 

Diz Co~en, que a contratransfer~ncia existe quando, na relação 

m~dico-paciente, a ansiedade surge no analista, tendo como co~ 

sequ~ncia que a cbmunicação entre eles se veja dificultada, por 

ai terações Lverb ais ou não) no comportamento do analista. 

" .•.. De certa forma. nota-se a visão de possivel impedi-
I 

mento ao processo terap~utico que a contrattansfer~ncia traz-

interferindo na comun{cação da dia~e. A16m disso, a autora con 
'<> 

sidera que as atitudes contratransferenciais, talvez sejam pr~ 

porcionais ao grau de sucesso da anãli~e do terapeuta, o que 

significaria diier que, análises mais :exi tosas dariam uma me-
~ 

nor margem a respostas tontrat~ansferenciais. 

Mas, poi outro lado. C~hen supoe que, tendo em vis

t a o proces so de anális e ao qual se suD.:nleteu o ana lis ta, sua an 

siedade foi em parte elaborada, existindo assim em menor grau 

que a do paciente. O fato de ri50fer·seus problemas sob inves-
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tigação no momento em que se encontra com o paciente, f~z 'su-

por um maior grau de isenção ~ objetividadc'do analista. Quer 

concluir dar, que a ansi~dade, quando surge no~nalista, pode 

ter um significado particular, q~c se relaciona aos conte6dos 

do paciente. Se esta posição ~ correta, todo analista, mais ·ou 

menos experiente, estari sujeito a momentos de ansiedade dian

te do paciente, e se torna então difrcil atribuir à anilise pe~ 

~oal o papel de eyitar situações ·dessa natureza. E por que sc

riam evi tadas, j i que ,través da comprcensão das reaçoes con -

tratransfereIlciais o analista pode conhecer aspectos do seu p~ 

ciente? 

.. :t o 

Cohen, definindo as ~itu~çõcs que provocam ansieda

de no analista, se iefere tanto a fatores situaciortats ( onde 

se inclui a vida real do analista,. a necessidade de sucesso e 

·"reconhecimento como terapeuta): como a prob1.émas -neuróticos não 

resplvido do terapeuta, chegando à ansiedade do paciente, que 

é captada pelo analista .. O aparecim~nto de um afeto mais inte,!! 

50 pode levar o analista a interromper o paciente, mediante u

ma interpretação', uma observação tranquilizadorà, mudança de t~ 

ma.' Assim, dilui a intensidadé····dó sentimento que ~ expresso. !2 

pesar de 'ser tecnicamente desejável em certas ocasiões, este 

procedimento pode ser ~mpregado.sem conscientização, devido 
~ 

a 

intranquiiidade por parte do analista. Afirma ainda a autora 

que o paciente pode exercer pressão sobre o analista com meios 
. . 

não-verbais, conforme fazia com os adultos significativos, e 

no caso, conseguir que o analista tenha o mesmo comportamento 

dos pais de então. 
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Khan (1963) relatando o tratamento de um adolescen-

te, se refere a um fato semelhante, em que o paciente induz um

papel no analista. Neste caso; o analista é o paciente-criança: 

"Pouco a pouco comecei a perceber, pelo impacto 
dos silêncios em mim e pelas minhas reações in 
ternas a eles, que Peter estava usando-me corno 
seu ego auxiliar. Fazia-me registrar e passar 
pelo que ele, passivamente, vivera em algum es 
tágio do seu desenvolvimento. Eu era o-Peter ~ 
criança e ele, a out~a pessoa da situaçãº in -
fantil original. Eu podia perceber, no meu pa-

~p~l de Peter-criança, que ele devia ter-se sen 
-' tido rçduzido à impotência, inuti lidade e exaus 

tão', em consequência da disposição e do compor
tamento dessa outra pessoa, da mesma forma co~ 
mo, agora, eu estava sentindo tudo isso atra -
vés dele". Cp. 210) 

. O que se dá, enfim, é a transferência de vínculos e 

nessa reedição, o terapeuta é chàmado a desempenhar um certo 

papel. Noutra passagem, afirma Khçm: "minha posição é. que to

das as gradações de sentimento que eu exp~rimcntava' em rela~ão 

aos, seus silêncios eram, de uma forma ou de outra, sua própria 

experiência na .relação traumática original" Cp. 214). 

Concluindo as idéias de Cohen sobre a contratransfe 
i 

rência, cabe "ainda comentar umà lis tagem de ? i tuação que pode~ '. 
-

tra'duzi r difi culdades na comuni.cação analista-paci ente, e que 

a autora propõe que sejam investigada: antipatia pelo paciente 

sem motivo aparente." gostar excessivamente do paciente; anali~ 

ta sonolento, às voltas com seus problemas pessoais;;~nvolven-

do-se em argumentações com o paciente; defensivo às críticas 

do paciente e outras mais. 
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Aceitar as atitudes que se percebe tendo e~ rel~ção 

ao paciente, ~ a condição inidial para melhb~ manejar as sit~~ 

ç6es de ansiedad~. Isto·~ode implicar numa inve~tigação de que 

aspectos do comportamento do paciente estimulam tais respostas. 

a autora dá como exemplo a sonolência do ánalista, que pode ser 

expressão de um ressenti~ento i barreira emocional que o paci

ente coloca na comunicação. Isto, por sua vez, possivelmente 

surgiu de um sentiment ) de falta 'de apoio do analis ta. Se este 

úl timo reconhece que e.."tá sonolento como "retaliação",·e age 

assim por não ter encontr~do um meio ~ais efetivo de manejar a 

situação, a incomunicabilidade poderá ser investigada e super~ 

da. 
". "--. , ...... 

Cohen tem dGvidas a respeito de discutii-~e direta-

mente com o paciente o mate~ial cdntratransfere?cial, admitin

~do' não h~ver uma conclusão sobre o tema. at~~ntao. 

Khan (J9601, anterionuente citado. define o tema em 

questão da seguinte forma: 

."Contratransferência não significa para mim. aqui, 
a transferência confli'tual, inconsciente. do ana 
lista . ... Entendo pois, por contratransferenci~, 

'a sensibilidade total e consciente do analista em 
relação ao paciente~ ~ mais.do que um simples raE. 
port intelectual e compreensão.· E o que Balint . 
chama de "o comportamento do analista na situa -
çao psicanalística". ou, como prefiro dizer. a 
contribuição do analista para a criação e manu -
tençãoda si tuação psicanalítica" . Cp· 170) .. 

Fala da sensibilidade mental e corporal do analista, que regi~ 

tra a experiência contratransferencial, e ressalta em algumas 

passagens. a utilização do corpo (ego corporal). na percepçao 
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do que se ~assa na clInica. 

Alvarenga (1972), também faz mençao ã ansiedade do 

analista, despertada pelo paciente. O excesso de ansiedade, se 

gundo a autora, est~ ligado ao nIvel· da resolução d6 conflito 

básico esquizóide, por parte de ambos os membros da díade. O 

paciente; no caso, transmite ao analista seu medó do contato 

com pessoas e seu potencial agreisivo-defensivo resultante~ Se 

no analista subsiste o mesmo tipo de tensão, os medos do paci

ente vão agredi-lo diretamente. Assim •. os impedimentos a um en 

contro mais livre não existem apenas no cliente mas, com fre-

qu~ncia, ocorrem atitudes resistenciais 'por parte do terapeut~ 

Uma situação que gera ansiedade e insegurança no analista pode . . 

\ 

le,v~-10 ã ma"lOD ras defensivas. A autora' aborda a importante que~ 

tão ·do paciente considerado "intrat~vel", que em verdade mui -' 
I 

tas vezes o é em função de dificuldades não conscientlzadas do 
",.... , . 

próprio analista. Este tema será retomado no estudo sobre psi

cose e contratransferência, no capítul? 11. 

Bleger (1975) considera que o termo contratransfe -

rência abrange todos os fenBmenos que ~~rgem no entrevistador, 

e que emergem do campo 1?sicológ~c? da· entrevista. Estas respo~ 

tas surgem como efeito das manifestaç6es do entrevistador e, 

se por um lado depe!1dem da sua hi$ tória pessoal. se atuali zam 

no momento da entrelTista, devido a fatores ali presente. Estes 

elementos devem ser registrados ~omo emergentes, e se faz ne-
.. ' 

cessário, além da observação, um moyimento de auto-observação 
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enquanto 'terapeuta . 
. .. "' .... .:.,. ... 

Podemos apresentar ,para finalizar; uma síntese das 

id6ias de Armony (197~) sobre o tema. A, situação analítica 
~ 

e 

compreendida segundo dois ,aspectos: 

1) plano sintáxico, que corresponde à realidade' de 

objetiva; 

'2) plano parataxico (realidade fantasmática). 

o plano paratáxico, que aqui nos interessa particularmente, in 

clui dois níveis: a relação transferencial ~ contratransferen

cial, e a relação'empática. 

, ' No entender do autor, dependendo de condiç6es diver . 
sas, a contra transferência pode implicar em obs táculo, ou at'uar 

, ' 

como instrumento. Os conceitos de contratrànsferência alogê'ni-
I 

ca e autogênica, explicitaTJl essas possibilidades acima. No p'i'ti ,':.-' 

m~iro caso (~ontratransferencia alogênica), o campo 6 determi-

nado predominantemente pelo analisando; segundo sua terminolo

gia, o analis-ta tem sb,u:; fantasmas. ativados. pelos fantasmas do '. -;. 

analisando, e assume o papel que lhe é atribuido. Já na contra 

transferênci a autogênica, embora o es tímu 10 provocador possa 

vir do analisando, há essencialmente uma projeção dos fantas -
; 

mas do analista sobre o analisando. Se em alguns casos é possi 
'.--~. ~. ',' 

vel detectar a predomin~ncia de aspectos do analista ou do ana 

lisando na estruturação do campo fantasmático, a verdade é que, 

em muitos outros, estamos diante' de um terrenci menos preciso, 
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, ' 

onde esses limi tes se confundem. Da mesma for~a, embora a con-

tratransferência autbgênicaposs~ ser frequentemente fonte de 

obsticulos, e a alogência,servir como instrumento'para o ana~ 

lista, hi situaç6es clfnicas onde esta relação nao ocorre des-

ta forma. 

';; ... 
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CAI?truLO 11: A CONTRATRANSFERENCIA NO TRATAMENTO PSICO

TERÁPICO DE PACIENTES PSICOTICOS. 

1 - CONSIDERAÇOES INICIAIS 

29 

A partir do estudo mais abrangente,' realizado no 

capítu.1.c;hI sobre os diferentes posicionamentos em relação ao 

tema CONTRATRANSFERENCIA, s~rgiu a idéia de nos determos numa 

questão específica,. que é a p~icose. E sabido que os terapeu -

tas costumam enfrentar serias dificuldades no tratamento de 

psicóticos e de paciente em estado de maior regressão. São fre 

quentes as vivências de confusão, medo, a~siedade, desânimo 

por par~e' do terapeuta. diante de tais pacientes . 

. . ,< Sendo assim. julgou-se. oportuno' apresentar auto'res 

que se detêm na questão da psicose e que. além de contribui~":';"·"':i,;· 

ç5çs te6ricas. oferec~m exemplos clínicos ond~ a contratransfe 
. . 

rência é trazida à discussão. Para assumir ou nao o tratamento 

de pacientes .psicóticbs, um terapeuta deveria estar ciente do'.r. 
-t _: ~ 

que, possi veimente vai enfrentar. Acreditamos que o presente ca 

pítulo dá margem a alguma reflexão neste sentido. 

Considera~do que as patologias mais graves tem seu 

ponto de origem na infância precoce do indivíduo, é de se su

por.que o trabalho analítico com tais pacientes implica numa 

reedição de vivências muito. primitivas: reinstala-se, possive! 
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mente, sob novos moldes,""a relação mãe-bebê, agora configurada 

na dupla ~naiista-pacie~te. Ou ainda, a iigação desse bebê C0m -$";,,,~ 

os adultos signific~tivQs do p~ríod6 inicial do" seU desenvolvi 

mento. 

O terapeuta, tendo a seu serviço a teoria, a técni

ca, sua experiência, deveria fazer uso de vivências que envol

vem seu ego corporal, sensações e sentimentos difusos ou muito 

intensos, frequentemen-:e vistos como perturbadores de um " bom 
, 

andamento terapêutico": captar com sua mente o que é"verbaliza 
- " 

do pelo paciente. ~ esquecido,- neste caso, que um momento de 

confusão'que o terapeuta viva, pode corresponder e?Ca~amente à-
. 

quilo que o paciente "é capaz de" sentir e fazer sentir. Valori-

za-se aqui uma abertura de consciência por parte do terapeuta, 

no sentido de incluir como instrumento de compreensão clínica, 

"';:'0 registTo de emoçoes intensas: ao paciente, ,s-uas -aI terações ao 

nível do corpo, enfim, o registro do primi ti vo em si mesmo. 
""d." "" 

A ligação da mae com seu filho não se di apenas de 

forma racional, "OU sej a, aquilo que "sabe sobre" os bebês em g~ 

ral u • De acordo com a conhecTd"!"~"<fonnulação de Winnicott" sobre 

a mae s~ficientemente boa, esta busca reconhecer a necessidade 

do bebê, num dado momento. Esta.difícil" tarefa envolve sua pr~ 

sença intéira. 

. .... ~. 

O analista, dentro de um papel definido, permite ao 

paciente se rever, e possivelmente viver experiências que lhe 

foram vetadas, adquirindo a partir de então uma maior integra-
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çao d6 ego, um manejo mais flexível do mundo que o cerca. ~es-

te contexto que se configura, o analist~ é chamado a viver emo, 

ções fortes, disruptivas, de difícil manejo. Cabe a ele acei -

tá-las dentro do que se pode sentir dia'nte de um paciente psi-

cótico. 

"Se que remos ser capazes 'de analis ar pacientes psi-
. 

cóticos,'é necessário termos chegado às coisas muito primiti-
." ' 

vas dentro de nós mesmos .•. ". Assim se refere Winnicott (1947, 

, '-p. 343) a dificuldade especial que implica o trabalho com o 

psicótico, não apenas para os analistas. Mas no taso deste, a-

borda a questão da co~tratrans~er~ncia e a necessidade de se 

identificaras reações objetivas ao paciente. Aí inclui-se o 

ódio, devendo o analista ser capaz de "odiar objetivamente" seu 

paciente. 

:",: Considera-se que no tratamento de paciente~ com gr~ 
'-~.~~ .. ::(-.-.;:.; . 

ves distúrbios" o terapeuta está sujeito a um grau mais eleva-

do de tensão. Citando'sonhos: curativos, Winn~cott diferencia a,!!, 

siedades que são resultantes de fantasias inconscientes de pa-
I .... 

cientes neuróticos (ans<iedade de castração), de um outro tipo, 

menos tolerável que a ansiedade comum, que seria a 

psicótita. 

ansiedade 

Compara o analista (~a análise de psicóticos) à mae 

de um beb~ recém-nascido. Em regressão profunda. o paciente não 

pode se identificar com o analista, enquanto indivíduo separa

do dele, da mesma forma que o beb~ em relação ã mie~ O ódio da 
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. ' 
mae pelo filho que a magoa vem a se tórnar masoquismo, se nao 

puder ser adequadamente sentido. A condição da criança poder 

tolerar seu ódio, 6 a não-negação do 6dio que os pais t~m Po! 

ela. Igualmente, diz o autor, só se pode esperar que o psicóti 

co aceite seu ,ódio pelo analista, se o analista puder também 

odiá-lo. 

Winnicott fala do pacie,nte que teve experiências, 1-

niciais de privação, onde o analista vem a ~er a primeira pes

soa a lhe dar coisas essenciais. Cada detalhe técnico assume u 

ma importância pri~ordial no tratamento desse tipo de paciente. 

, 
A expressa0 dos sentimentos parece se dar de forma 

mais concreta._! abrupta. como no 'caso do, ódi9. e provocar rea -

çoes mais intensas no terapeuta. Pode-se dar aqui o exemplo de, 
1 . , 

uma paciente qu'e, , ao referir-se à raiva que s en ti a (e,m geral 

por figuras femininas}. provocava às vezes na terapeuta o sen-
I 

timento de medo, ou seja. a possibilidade de ser atacada fisi-

camente - a raiva se dirigia diretamente à pessoa da terap"euta. 

2 -' A QUESTÃO DA ANALISABILIDADE DO PSIcdTICO 

Dificuldades de nature~a diversa podem levar a se 

eleger corno intratável um paciente psicó,tico, corno fatores do 

próprio paciente. do analista, da te~ria, da técnica. 
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. 0 paciente psicótico foi consider.ado intratável, s~. 

gundb Freud por nio ser capaz de transfer~ncia na sit~ação ana 

lftica. De acordo com Bleger (1960) isto'se deu pelo fato d~ 

só se levar em conta a conduta autista do paciente, não se pe~ 

cebendo, até então. que o autismo coexiste com a simbiose. A 

partir deste ponto de vista, ele a~redita que a transfer~ncia 

psicótica se instala de forma rápida e maciça. Tanto o vínculo 

autista como o simbiótico, que.ocorrem na transferência, sao 

relações narcÍsicas, ou seja, com objetos internos. Não há, em 

grande parte, uma relaçi~ com o out~o~ não há enfim, um vfncu-

lo objetivo com o analista. 

Bleger ci ta Pichon-Ri viere que, referindo-se ã tran~ 

f~rência no psicótico, afirma: liA tendência a estabelecer con

tato com outras: pessoas é tão intensa quanto a tendência ao 

isolamento como' defesa" Cp. 21).' Aí estão caracteri zados a sim 
i 

biose e o autismo respectivamente. Bleger não se limita a de-

senvol ver idéi as sobre o' pacien te psi c'õti co, mas es tuda a ,par-

te psicótica da personalidade, 'e neste sentido, se refere -a 

psicose transferencial de forma ampla. 

Por outro lado, como' j"á foi anteriormente menciona

do, aspectos' do próprio te~apeuta também participam na eleição 

de um paciente comó intratável. Epstein (19Sl}, sugere que di

ficuldades, como a contratransfer2ncia inconsciente desempe 

nham um papel significativo na influência da decisão do analis 

ta em declarar um paciente como adequado ou nao para o traba -

\, 
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lho anal~ ti co anal í ti co .. Autores como Al v.arenga e Gi ov acchini j á f~ 

ra1t('lnEmcionados no capítulo f. e apresentam visão semelhante. 

A q~estão da analisabilidade. € tratada apropriada -

mente por Paz (1971), apresentando crit€rios de diversos auto

res, a partir de Freud. Elege~ um paciente como analisável en

vol ve cri térios amplos. e Paz considera que, além de dificul

dades contratransferenciais, 'existam estruturas maIs enfermas 

que out'ras. Ma~ nao deixa de incluir como essencial a pessoa 

do ana1ista, j á que sua experiência, seu interesse, sua possi-

bilidade de metabolizar o projetado pelo paciente, vão co- de-

terminar as possibilidades de tratamento do mesmo. 

SPOTNITZ (1979) faz uma colocação inter~ssante a es 

te respeito. Diz ele: 

liA atitude geral de que a esquizofr.eni'a é lncurá 
ve1 é quase invariavelmente uma expressão da re 
sistência contratransferencial narcísica. Opa-=
ciente se sente incurável e induz este sentimen 
to no analista. Se o analista aceita este sentI 
mento como seu próprio, e age sobre isto, a te-=
rapia fal~a. Se, por outro lado, ele. reconhece 
a origem do sentimento e se torna consciente da 

, sua resposta afetiva, o uso construtivo desses 
contr.a-sentimentos melhora dramaticamente oprog 
nóst:ico do paciente" (p. 558). . 

-O que aquj nos interessa particularmente, sao os 

fatores do analista,.e a possibilidade de facilitarem ou difi-

cultarem o tratamento de pacientes mais regredidos. Apesar do 

estudo centrar-se sobre as reações contratransferenciais, nao 

se ~ode esquecer que outros fatores, sociais, profissionais 

, ,. 



35 

por exemplo, tamb€m determinam o limi"te do que o terapeuta e 

capaz de aceitar a seu cargo. 

Cohcn (1952) menciona o aspecto contagioso da ansie 

dade do psicótico, dizendõ que ao lidar com um paciente cuj-as 

defesas são de violência contra a agressao, a maioria dos ana

listas experimenta "medo e ansiedade." O medo teria uma base até 

certo ponto racional, que vem do perigo do ataque físico real. 

A ansiedade. do' analista € consequência de (a) impulsos" de re-
. , 

pres áli a cont ra o atacante; (.b) auto- es timaferida, j á que a 

intenção de ajuda não 6 compreendida pelo p~ciente; (~) uma in 

veja primitiva ou identificaçã~ com a vazão incontrolada de 

sentimento"s violentos. No caso, se faz necessário que o analis 

ta tome consciência e maneje suas respostas irracionais à vio

lência do paciente, senão € possível que sua ansiedade se tor

ne insuportável, impedindo que o tratamento prossiga. 

3 TRANSFERENCIA 'E CONTRATRANSFERENCIA NO TRABALHO 

COM PACIEl'lTES MAIS REGREDIDOS. • • t: '" 

Goldberg (1979) considera que a transferência psicó 

tica € dirigida para dentro do corpo do terapeuta (into the 

therapist' s body); '6: então experienciada pelo terapeuta dentro 

do seu próprio corpo. Diferencia desta a transferênci~~euróti 

ca, dirigida para C"onto") o terap,euta q que é manej ada na sua 

mente. Segundo este ponto de vista, a contratransferência -e 

." 
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percebida ~o primeiro caso atrav6s de viv&ncias corporais, re-

sultado de projeções. do paciente. Tomando,por base a formula -

çã~ de Fairbairn de que o tim do libido 6 o objeto e nao a gr~ 

tificação do impulso, em primeiro plano, ela estuda a relação 

que o psicótico estabelece, com o outro. Como nos estados psic~ 

ticos sobrevivem formas primitivas de relações objetais, a 

transfer~ncia se di em relação'a órgãos do cor~o do terapeuta 

(objetos parciais) não só da superficie, mas tamb6m órgãos in

t~rnos. Ai esti envolvido todo o sistema perceptivo, e o tera

peuta recebe esta transfer~ncia atrav~s de sensaçoes corporais, 

de emoçoes diversas e da mente. 

Onde a comunicação verbal do paciente se faz difi -

cil. possivelmente devido à experiêDcias marcantes de uma eta-
, 

pa primitiva, ~ terapeuta deve ser capaz de integrar o que ex-

perimenta em si mesmo como uma modalidade alternativa de comu

nic~ção. que pode levar à compreensão do paciente e à interpr~ 

tação. A autora postula a existência do "espaço interno de a-

ceitação", que faz o terapeuta ,ser capaz de tolerar as, experi

ências intensas e primitivas .que este paciente provoca, antes 

'de poder fazer int~rpret~çõe3 adequadas. 

Esta reedição na transferência de uma relação primi 

tiva com a mae, inclusive a nivel' corporal, deve ser considera 

da no tratamento de psicóticos. Transfer'ência e contratransfe-

rência deveriam ser tratadas. no nosso' entender', em termos de 

relações objetais revividas no contexto analítico. Goldberg 

\ 
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entende que a tradução do que inicialmente e uma vivência ·cor-

poral, numa expressão verbal cognitiva, € a chave do trabalho, 

analitico. s6 quando pode verbalizar a eXperi~ncia emocional in 

terna, é que O' terapeuta se liberta da 'projeção do paciente 

havendo uma volta i tealidade. Verbalização aqui, sendo enten

dida como o sentido que se dá 'ao vivido. Dai o papel fundamen

tal da linguagem na relação terapêutica, pois ~e liga i objeti 

vação de experiências internas, organizando o sistema percep -

tual e cog~itivo. 

Entre os diversos exemplos apres.entad"os por Goldberg, 

que sedimentam sua posição, um.pode ser citado aqui: durante 

uma sessãó com uma paciente que nao se' comunicava verbalmente, 

a· terapeuta sente uma queimação no abdomem, no peito, que se 

espalha pelo corpo todo - sensação esta que nã9 € de "quentura. 

Após. a sessão, se dá conta de que a expres·sãci verba'l que tradu . . -
zi ai o que"'havi a sentido. era: "que imando com raiva fri ali, e a 

·.~~~~2·.;·· 

~artir dai a s~nsação corporal desapareceu inteiramente. Esta 

interpretação é forne~ida à paciente numa sessão posterior, com 

base também em material de outras sessões: "voc~ está queiman-
I '. "'!" 

, . 
do com raivÇl fria"; "você está queimando de .raiva por mim" por 

que aos seus olhos eu sou sua mãe" Cp. 349) 

Este estado afetivo colocado em palavras. liberta 

o terapeut a do pro j et ado. traz endo ainda uma mudança-'no p acieE; 

te. A interpretação dada inclui o objeto-terapeuta. 
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Diretamente ligado a este tema está a visão de Pi

nes (1980), que trabalha sobre a id6{a da pele como meio de co 

municação etitre mae e filho. Ap6s o nascimentó da triança, . P 

contato com a pele da mãe restabelece a intimidade que ambos 

compartilharàm durante a gestação. A pele tem como função esta 

belecer os. limites entre eu e não-cu, e pode se~ vista como um 

dos canais mais primitivos da comunicação pr6-veibal. Os: afe-

tos sao expressos somaticamente nesta etapa precoce, e através 

da pele o bebê possivelmente reagirá aos sentimentos positivos 

da mãe pelo seu bem-estar. e aos sentimentos negativos, com de 

sordens (transtornbs) a nfvel da pele. 

A função da pele como o limite de partes da persona 

lidade aind~ ti~o integradas, é i~ualm~nte r~ssaltada por Bick 

(1968) " As partes da personalidade ainda sem uma força capaz 
, , 

de uní-~as. encontram sua coesão através da pele. Isto supoe 

a introjeção de um objeto externo; o objeto "6timo" é o mamilo 

dent ro da boca, j unt amen,te com a mãe q,ue s us ten ta o beb ê , que, 

'. lhe fala. e da qual emana um c~eiro familiar. Este objeto é vi 

venciado concretamente como. uma pele. 

Pines. acima, ci tada •. apresenta casos de pacientes 

com hist6ria de eczema infantil. A situação analítica, apesar 

de reproduzir a primitiva ligação. mãe-filho, não inclui em con 

trapartida. o contato físico. Tais pacientes foram cuidados 

por maes.. das quais não puderam s,e s,eparar na época apropriada. 

A demanda infantil pode também exceder o cuidado que até mesmo 



39' 

umà mae ~uficiéntemente boa pode forn~cer. No caso de ,um beb~ 

com eczema infantil, o narcisismo da mã~ é atingido, e seu de

sapontamento pela aparência do filho ter'â consequências sobre 

a estrutura narcísica do mesmo. Existe então um estado de nao 

satisfação mãe-bebê, que dificilmente será recuperado. 

Enquanto pacientes, a percepçao acuiada que esses 

indivíduos têm às alterações de humor do terapeuta, do seu tom 
I"~ -. 

de voz, se Jaz'notar. São sensíveis à contratransferência do 

terapeuta assim como o foraJ~ à ambivalência materna e ã capaci 

dade ou incapacidade da mesma de "maternalizã-los". 

" Mui to se fala na proj eção que o paciente psicótico 

faz sobre o terapeuta, considerando-se este mecanismo como o 

de maior importincia em estados mais regressivQs. Ma~ se a ex-

plicação deste fenômeno é encontrada no fato 'de que' os limi.tes 
, ~, 

do egosã~ frágeis. incompletos • nestes indivíduos (tal qual no 
. "~-=:--;~:c'f':' 

início do desen'volvimento psíquico), o mesmo peso deveria ser 

dado ao mecanismo, de introjeção. Assim considera Searles U958) , 

quando 'analis a de que, modo os impulsos e ati tudes incons cien;-
• I , '" 

tes do terapeuta atingem o paciente esquizofrênico. Neste sen-' 

tido, o paciente muitas vezes capta e reproduz exatamente, as

pectos do terapeuta que este s6 chega a conscientizar através 

das atitudes do paciente. 

. .- '!. ~. '.' 

Um paciente pode assim responder de maneiras diver-

sas aos processos inconscientes do terapeuta. A indiferencia -



.* 

40· 

tE •• 

çao eu - ·outro nao permite que o paciente reconheça certos con 
....... i-I'/#. -

teudos como pertencendo ao terapeuta, e os assume como seus. 

Exemplos d~ auto' - depreciação, impulsos ~ss~ssinos, raiva in

tensa, estranhas post'uras corporais, retratam frequentemente as 

pectos dissociados do terapeuta, e s6 posteriormente conscien-

tizados. 

Um caso interessan·te ê relatado por' Seatles ares -

pei to .dê·;·um esquiz ofrêni co, que lhe caus a va in tens a frus tração 

e ameaça ffsica. No curso do tratamento o autor percebe que as 

alucinações do paciente de figuras ameaçadoras assassinas, não 

correspondiam apenas a impulsos projetados" mas também repre -

sentavam o seu esforço contra a introjeção dos impulsos assas

sinos do terapeuta em relação a ele. O 6dio, o desprezo qu.e o 

terapeuta' sentia pelo paciente, ficava assim dissociado, exata . -

mente devido i grande dificuldade, que impli~ava su~ percepção. 

A m~dança.~ai ocorrer quando o terapeuta mOstra que as invisti 

das do paciente, Cj)riga com as. vozes· que ouvia) eram realmeil't.it'· 

d~ ri gi da..s a ele, terapeuta. 

Sentimentos .. reprimidos em relação ao paciente, pos-:" • 

turas. físicas significativas, são elementos percebidos e is v!:: 

zes "devo 1 vi dos" de forma cari catural. Supõe o autor, a part ir 

dessas considerações~ que a introjeção é mais difilcimente per 
; 

cebida, e sua detecção implica um grau mais elevado de auto-
... ~. .. 

percepção, por parte do terapeuta. Embora esta captação se dê 

pela indiscriminação do paciente em relação ao terapeuta, o 
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certo ,f que ele apreende dados da realidade, fato qu~ deve ser 

eri"c'o-rajado. Mais uma vez fica' demonstrado o valor do inconsci

ente no trabalho' terapêutico, ,e Searles .sugere que o terapeu-

ta possa confi9-r no s'eu inconsciente "como um amigo indispens~ 

vel" no tratamento de esquizofrênicos. 

Sem se pretender neste estudo um aprofundamento do 

tema transferência, parece i~possível discutir a-questio da 

contrat'lansferência sem que certos comentários sejam fei tos, a 

respeito de aspectos transferenciais. Mas no presente caso, i~ 

to s6 faz sentido na medida em que nos remete i contratransfe-

rência. :e o que se dá· por exemplo, em Spotnitz (1979), que se 

refere a diferent~s estados transferenciais em pacientes. Con

cebe um contfnuo que vai da transferência edfpica i transferen 

cia narefsica, e ci ta Kernberg s01:>re um contínuo de re.ações co~ 

tratransferenciais que variam daquelas relaci.onadas. i sintofua-
. 

tolpgia neür6tica. is reações psic6ticas. ~potnitz fo~alizasua 
"~~~ .. !> .. ;.,. 

atençio nas rea,çoes afetivas do terapeuta ao paciente em esta-' 

do·de transferência narcfsÍca - denomina estas reações de "con 

tratransferência narcísica". limitando o estudo ao tipo objeto 

de contratralisferênci~ •. ou seja. os sentimentos realmente indu"' '~ 

zidos pela transferência do paciente. 

Em estado de transferência narcísica. o paciente 

pode ficar totalmente desapercebido da presença do t~rélpeuta e 
"- ~. . 

preocupado apenas cQllsigo mesmo. Em contrapartida. o terapeuta 

pode voltar-se igualmente para dentro de si, e nao perceber o 
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pacierite·de modo objetivo. RevivendQ 'experi~ncias pr6-edfpicas, 
. ')(. .. ".:" .... 

o paciente não d.i.s tingue sentimentos seus e do terapeuta, como. 

já foi diversas vezes mencionado~ Pode-se"aqui lembrar uma pa~ 

sagem de uma ~essão ~nde o paciente afi'rma i terapeuta que, no 

infcio do tratamento, ela' (terapeuta) pensava que o mundo ia 

acabar e estava muito confusa~ 

Spotnitz afirma ainda que pacientes e;quizofr~nicos,. 
• :,. . >?:" '~.:. ~ 

no 1n1c10_~0 tratamento. expressam sentimentos de vazio, estr~ 

ilheza: confusão. desesperança. O terapeuta pode então ser toma 

do por sentimentos de desamparo e desesperança. 

liA transferência narcfsica reflete um estágio de 
d~senvolvímento no qual os limites entre o ego 
e· o objeto, na mente do paciente, são indistin
tos. A impressão que isto cria no analista é 
também indistinta, e é frequentemente diffcil pa 

.ia ele determinar sua influência imediatasobr~ 
o paciente. Quanto mais resistente é o.paciente 
em comunicar o que reilmente pensa e ,sente,mais 
fácil é para o analista ficar aborrecido, sono
lento, e atribuir a falta de compr~ensão do que 
se passa. aos ponto~cegos em si mesmo. Ele não 
'perceb~ que o paciente foi bem sucedido em con
fundi-lo" (Spotni tz, 1979 p. 557) 

Bonifácio ~osta (1982) no relato da análise de um 
'. . ... ~ ... 

paciente psicótico, i~ia da contratransferência à transferên -

cia psicótica, em te~mos de sentimentos de estranheza, e conf~ 

são: 6 analista fica sendo o depositário de fantasias que ex -

pressam necessidad~s:primitivas. Sinaliza a eficácia de inter

pretar segundo a contrat rans ferência. e mos tra que é'jfi--'" certas 

situaç5es, não deixar o paciente saber como o terapeuta se sen 

te, ou seja. aquilo que o pacien~e provoca nele, pode levar a 
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um vazio, impossibilitando a identificação. 

Giovacchini (19.75) com relação ao tratamento de pa-

cientes mais severamente regredidos, ressalta a necessidade de 

se discutir a contratransferência com o páciente. Ao invés 'de 

interpretar como opacie~te se relaciorta com D analista, acha 

útil dizer como ele (analista) está reagindo,de~screvendo o que 

se passa. 

Consider~ que a contratransferência pode ser provo

~ada pelas projeç6es do paciente e a interação que surge é a 

réplica d,e uma relação crucial do paciente com 'seus pais. Como 
... .".. 

con;equência, períodos críticos ocorrem inevi t.avelmente na ana 
. . .. ...;. 

lise desses pacientes, que recapitulam eventos traumaticos in-

fantis. O terapeuta se vê então diante de afetos intensos, dis 

.' rupti vos', j â comentado. Elementos confli ti vo~' do' terapeuta po

deJl!.',. chegar a dominar o quadro, sendo inaispens âvel o exame des 

se~ sentim~ntos. buscando sua orige~ em si mesmo, e no pacien-

te. 

Coloca-se a questãô'?'da possibilidade desses indiví-

duQ.s, privados de uma boa organização egóica devido a sérios 

transtornos primitivos, virem a,adquirir tal integração, post~ 

riormente', no decorrer de uma análise. Neste aspecto, concorda 

mbs com o autor, que acredita que o psiqui~mo possui certa 

p1asticidade que permite ao indivíduo fazer aquisiç6es primor

diais num tratamento analítico. A reedição na si"tuação clínica, 

de conflitos e rel~ç6es objetais da .infincia precoce, é que 

\ 
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v~A""J?ermitir que essa maior integraçao de ego possa ser al"can-. 

çada. 

4 - PERrODOS DE MAIOR INTEGRAÇ.AO NO TRATAMENTO DE PSIc6TICO 

As considerações fei tas se aplicam,' em parte, nao 

somente"::'ao tratamento do psicótico, mas também aos momentos 

mais regressivos da análtse ,de qualquer paciente. Convém agora 

fazer referência aos períodos de maior integração do tratamen

to do psicótico. 

A esse respeito Searlas (1959) fala da revivência 

do complexo de .Ddipo ,na psicoterapia. Afirma que· a criança en . -

tra num relacionamento matuo de amor com o p~i'desejado, re1a

cionamento este onde os sentimehtos desse âdulto podem ser' da 
I . 

mesma intensida.de que os sentimentos da criança. Dificuldadê'g'>~';: 

podem impedir a conscientização de amor que sente pelo filho , 

dificultando a devida resolução do complexo de Edipo infantil. 

- , ..... ~> .-, 

• .' ~. 111 

Igualmente na situação terapêutica, o analista pode 

ser ,despertado por sentimentos rominticos e eróticos pelo pa

ciente. Ansiedade, culpa, um treinamento que exija o afastamen 
; 

to dos sentimentos fortes, contribuem para o manejo inadequado 
.- ~~ ~ '.' 

dessa situação. 

Concentrando-se no trabalho com esquizofrênicos 

. . 
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Searles pos tula a necessidade do terapeuta ser mais. aQerto, -a 

expressio de seus sentimentos; 6 essencial que o paciente per-. 

ceba que o terapeuta é suscetfvel de experimentar tais desejos, 

se.m culpa ou ~nsiedade. Jj igualmente cohtra, o terapeuta entrar 

emalgum tipo de ati vidade 'erótica com seu paciente, mas ress,a.! 

ta que o esquizofr~nico, que tem pouco contato com a realidade, 

precisa ser reassegurado daquilo que' realmente 'provoca no tera 

peut~. A maturidade que o paciente adquire na anilise, é vista 
";;""" 

como condicionada a esses fatores citados . . . 

Referindo-se a uma paciente hebefr~nita, oilde fala 

de fantasias de casar-se come~a, sonhos eróticos, etc., Sear-

les diz: 

"O curso subsequente da sua terapia me convenceu 
,firmemente de .que a minha liberdade para expe -
rienciar e até expressar tais sentimen~os ~or 
ela, foi um fator essencial no resultado até 
certo ponto bem sucedido no trabalho 'com 'esta 
mulher, que tinha sido no começo do nosso traba 
lho, profundamente doente". eSearles, 1959,p.29'3). 

E sabido que o término de uma anilise pressupoe a 

resoluçio da .transfer~ncia. O ~utor considera igualmente a re.-.,! . 
-.-. ~ .. 

soluçio da contratransfer~ncia, que permite ~o analista lidar 

com a perda que este ,também vivencia ao final da anilise. A r~ 

solução da contratransferência implica o paciente ter sido ama 

do, desejado, inclusive num nível edípico-genital, de acordo 

com Searles. 

Comparando o paciente, em tratamento ã criança que 
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se desenvo~ve, ele afirma; 

" esta criança de' antes, agora 'um adulto neu-· 
r6tico ou psic6tico, requer do analista a ~eso-
1ução bem sucedida do seu complexo de bdip6:não 
urna tal repressão do desej o, atuação sedutora ou 
negação do seu valor, tal corno ele encontro~ no 
relacionamento com seu pai 'desej ado • mas urna 
m~xima consci~ncia'de nossa patte, dos sentimen 
tos que reciprocamente desenvolvemos em respos~ 
ta às suas tendências edíp.icas" (Sear1es· .• 1959; 
p. 303). 

. " .... 

46 
\ 

~; . 
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CAPrTULO 111: CONSIDERi\ÇOES SOBRE A CONTRATRANSFER~NCIA 
, 

NUM GRUPO TERAPEuTICO. 

1 - INTRODUÇÃO 

Os dois capítúlos anteriores se cons-tituiram num 

estudo sobre o tema c )ntratrans{er~ncia e, naquele contexto., 

alguns autores foram c::presentados numa perspectiva teÓ'rico-téc 

nica. Este 'capítulo pretende, por outro lado, ser primordial -

mente o,relato da experiência de uni grupo terapêutico, reali

zél~o no Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) da Uníversidade 

Federal Fluminense. 

O grupo é coordenado por dois terap'eutas (do sexo 

masculino e feminino, F e V, respectivamente), que atuam em 

\ cd~ferapia. O re'lato do grupo se baseia nas anotações feitas, 

tanto pelos terapeutas, quanto de observadoras, além de se lc 

var em conta a~ discussões p6s-sessio. Nos pri~eiros sete me

ses. o grupo contou com a pre~ença de uma observadora, esta -
:;" .. ,,-~~~,~~~:., . 

giária.de psicologia clínica, que se encarregava de registrar 

as sessões por escrito. Quase todo· o restante das sessões fo-

ram anot?-das pos teriormente pelos terapeutas. salvo num curto 

período de tempo, ·quando houve uma nova observadora que nao 

permaneceu ,nesta atividade. E importante sinalizar que esta 

forma de registro, mesmo que se proponha a ser fiel ã sessão, . . . 

faz com que algumas falas extensas nao possam ser anotadas na 
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fntegra; isto se perceberi no f tem ti&s, durante a apresenta-

ção .dc trechos dc·séssoes. 

Os terapeutas tem, até o momento, o hibito de se 

reunirem após· cada sessao, discutindo aspectos relevantes da

quele dia, e mesmo fazendo uma avaliação mútua. Desta pritica 

sistemática surgiu uma articulação que vem permÍtindo que a 

coordenação seja conjunta. obviam~nte sujeita a algtimas difi-

culdades, que serão comentadas posteriormente. 

O eixo'do capítulo nao será o rigor relativo a con 

ceitos teóricos, mas sim uma fide"lidade aos afetos e idéias de 

~encadeadas no contato com as pessoas, com as quais começamos 

a aprender ~e~. terapeutas de grupo. ~ po~sfvel que outras lei 

tu~as sejam feitas sobre o material apres~ntado ao leitor, e 
I 

inclus~ye reparos quanto ao que foi por nós destacado e inter 

pretado. Logicamente, com terapeutas distintos. o grupo seria 

outro. O que valorizamo?, no caso; é o que foi em nos desper-

tado, no trabalho com este gr~po. 

Para ~presente exposição d~ grupo procurou-se ex

tensamente bibliografi~"espeçífi~a sobre contratransferência, 

e poucos artigos foram encontrados. Ainda assim a refer&ncia 

era vaga, citando-.se autores que. abordam a contratransferên -

cia numa perspectiva mais geral, sem fa~er mençao a situaç6es 

grupais. 

.- ~;. 
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A definição ,de contratransfer&ncia que aqui nos 
... \ ". '.. ..~~~ 

norteia e a de Armony (1978), apresentado no capItulo I. Uti-

lizaremos assim os con~ei~os de contratransfei~n~ia alog~nica 

e autog~nica para explicar as reações dos terapeutas diante 

dos pacientes do grupo. No primeiro caso (CT a~og~nica), o't~ 

rapeuta tem seus fantasmas ativados pelo paciente, assumindo 

um papel que lhe é projetado. Os conteúdos dO'"t:niciente é que 

determinam es te tipo le cont rat rans fer~ncia. J á no cas o da cCl,!} 

tratransferência autog~nica, embora o estímulo também' parta 

do pacientê, os fantasmas do ~erapeuta, ou seja, seus conteú

dos int~rnos é que predominam, sendo projetados sobre o paci

eI1J,e. Co'nvém recordar ainda que, em muitos casos não se' pode 

determinar com cla~eza, a origem da contratr~nsfe~~~cia, oque 

também veremos em exemplos dados adiante. 

; ~' .... 
A". 

Z"':'''ALGUMAS CARACTERrSTICAS DO GRUPO 

2.1 - Corn~ foi anteriormente mencionado, o grupo se con~ 

titui numa da's atividades q~,.,~,:;~Jviço de Psicologia Aplicada , 

que tem ,por objetivos a formação do aluno do curso de Psicolo 

gia através de estágios supervisionado~; o atendimento i comu 

nidade através dos esiagiários e técnicos, e a produção cien-

tifica, objet~vos da Universidade como um todo. 
. .... ~ 

Os coordenadores do grupo,sao professores d6 DepaE 

tamento de Filosofia e Psicologia, da Univeisidade Federal Flu 
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minense. 

Sendo realizádo num âmbito institucional, o grupo 

está sujeito a uma série de normas que regulam o atendimento 

psicológico, tais como: taxa de pagamento de acordo com cate

gorias de renda familiar, da qual o aluno da UFF está isento; 

desligamento do SPA. quando o cliente falta ,trêLvezes consecu 

'tivas, sem ter feito :ualquer comunicaçio. Neste caso, o cli

ente recebe um aviso le desligamento, que Já era do se,u conhe , 

cimento, e,.na reali'dade esta regra nio vem sendo tio rigida -
. 

~erite seguida por n6s desde que o cliente retorne, desejando 

continuai o tratamento. Alem 'disso. ,o grupo e' dero-ais a ti vi da-
.... ::-.:~: 

des doSPA sofrem os efeitos de fatores que envolvem a Univer 

~idades como no caso de greves. O grupo foi suspenso em duas 

ocasiões. por es te motivo. 'apos ter sido avali.ado pelos tera

~ p~utis.·que havia condiçio de.se pa~alisar 'as atividades, já 

q\,Je.,.permaneceri ~m em atendimento apenas os cas os cons iderados 

g:r:aves . 

',W-<o{~·<,~ 

2.2 A idade dos pacientes gira em torno dos 20 anos 

,se~do em geral estudantes universitários e profissionais re

cém-formados. No seu início, o'grúpo contou com dois e1emen -

tos na faixa dos 30 anos, casados e com filhos. Supomos que 

esta característica do grupo seja consequência, ao menos em 

parte. de motivações dos pr6prios terapeutas, até entio nao 

bem expliciiadas. Nota-se assim, uma tendênçia a compor um 
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g~upo hociog~neo, possi~e1mente na suposiçãq (mesmo que nao 

consciente) de quc'isto ,nos permiti,ria maior controle sobre os 

~umos do grupo. Segundo Blay Neto (1970) 

"um grupo psicoterapêutico pode se tornar um 
veículo para a gratificação de necessidades 
inconscientes narcisicas do terapeuta, que 
levantam a questão do quanto a seleção dos 
participantes do'grupo -~ influenciada pelas 
neces si dades i ncons cien tes do mesmo" (p. 95) 

2.3 - O infcio do giupo data de'junho de 1981, tendo a 

frequ~nc~a de uma sessão semanal (~ma hoia e ~eia de duração) 

e Contrato por um ano. Ao final de- junho de 1982 se fez uma 

avaliação, onde novo contrato por ~ais um an6-ficou.~stabele-

cido. Alguns abandonos- e entrada de novos membros ocorreram du 
. -

rante o.processo, e atualmente o grupb se ~Qnst~tui de quatro 

dos elementos que iniciaram em junho de '198i (Graça, Rita, Jii 
lia e Simone) e 'de mais tr~s que entraram em momentos diferen 

tes CNelson, Beth e Ricardo}, sendo todos nomes fictfcios, lo 

gicamente. 

• • ~ • -.< 

2.4 - Por ocasião das pri~eit~s sessoes ocorreu um fato 

nao previsto por nós, que foi o conhecimento anterior entre e 

lementos do grupo. Nossa proposta foi que discutiríamos no 

próprio grupo a extensão e possíveis implicações desses conhc 

cimentos prêyios. Os diferentes casos foram aI v'o de discussão, 

e apes.ar de, em p~incfpio" considerarem -que não havia maior 
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problemaem.permanecerem no mesmo grupo enquanto o f~to era 

ánalis ado, o resultado foi o que s ~ segue: Gras: a - j os é : ele 

abandona o grupo na nova sessão; Simone - Angela: Angela vem 

pela primeira vez na segunda sessão, e não mais retorna; Cla6 

dia Míriam: mesma situação acima, sendo que Miriam vem ape

nas i segunda sessao, e' nao retorna ao grupo. 

3 - . RELATO E ANÁLISE DE FRAGMENTOS DE SESSOES 

A apresentação a partir de agora, de treçhos de 

se;s6es, serã entremeada de coment~rios que ressaltam aspec -

tos considerados de maior relevânci.a. Apes ar dis só: 'acredi ta-

mos que alguns trechos falam por 'si mesmos. 

Conforme foi ant"eriormente 'mencionado, no . ... 
lnlClO 

do grupo, em junho de 19",81, havia álêm dos membros solteiros, 

dois pacientes casados. Um deles, Jos€, fazia uma reclamação 

constante de qu~ seus problemas eram diferentes daqueles que 

os demais traziam; sendo assim~ não considerava o grupo em 

condiçãd de ajud5-lo. Apesar de interpretarmos sua desvalori-

zação do restante do grupo, onde oS.te~apeutas solteiros eram 

incluido~, Jos~ r~presentava o inesperado, ou seja, o não pr~ 

visto por nós. Em consequência, ficamos em certas ocásiões p~ 

ralisados. assumindo sua descrença em n6s. Por outro lado, a 

urgência com- que buscava solucionar suas dificuldades família 

res. o que significava "eu neces:sito de muito mais do queis-
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to que estou recebendo", nos deixava irritidos, exigidos. A-

16m disso, sua fala' era constantemen~e iritelectualizadà, on~e 

as colocações ao nível do social mascaravam seus conflitos co 

mo indi víduq. José não permaneceu no grupo, ábandonando-o na 

nona sessao. 

Pode-se dizer que o grupo dos primeiros tempos era 

bem mais formal do que pensamos ser no atual estágio, por con 

ta dos terapeutas de então: preocupados em identificar na pr~ 

tica o que haviam, apreendido da teoria grupal, estavam' menos 

livres para participarem e aprenderem com o pr6~rio grupo. A 

linguagem empregada, a maneira de comunicar o que é detectado 

-se faz aos pOJ 1 cos mais simples '- pelo J)leno~ e este nosso obj~ 

tivo. 

.,' .. 
Na l2a. sessao nossa atenção vai se voltando. para 

este aspecto. Cláudia nos, fala sobTe o namo'nardo, quatro anos 

mais novo que ela, tema' trazido ao grupo nas sessões antE;rio

res. Neste dia Cláudia afirma 'que, apesar de ter vindo, está 
I 

desanimada. com vontade de desistir. 

CLÁUDIA: vim mais para dar um prazo a mim mesma, para ver se 

vou começaT a responder algumas coisas. Ainda é cedo 

para desístir. 

RITA: o tema da filtima reunião que participei teve a ver 

com isso. 
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T~RAPEUTA (V): Corno? 

RITA: em termos de presença. Parece que lSSO esti sendo s€rio. 

b chato faltar. A gente perde o fio da meada. Fico sem 

saber - coloco ou não? Será que ji foi discutido? 

TERAPEUTA (V): (fala nao anqtada) 

RITA: seii que nao ~ isso que te desanima, Cláudia? 

CLÁUDIA: acho que é querer a resposta depressa demais. 

RITA: será que voce nao está esperando que o grupo todo este-

ja aqui, para se colocar? Fica adiando e ar fica 

demorado. 

mais 

TERAPEUTA: parece que as faltas tem que ser entendidas; como,., 
(V) 

cada um es tá se sentindo sob re iss o. Ri ta fala que esp~ 

rar os outros pode ser urna desculpa para não se traba -

lhar com quem ~stá aqui~ Parece que a gente tem medo, . 

dess~ grupo esquentar ... 

GRAÇA:(depois de fazer uma exposição sobre o que a trouxe -a 

terapia, suas dGvidas sobre terapia individual ou grupo, 

diz):gostaria de saber as motivações de cada um. Enten

der porque cada um buscou terapia. 
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TpRAPEUTA (V): voce está dizendo que está faltando as pessoas 
.,.< .• 

se dizerem mais. 

TERAPEUTA (F): as pes soas aqui s e di z em pouco. :g como se es -

tivessem fazendo terapia individual: cada um faIa 

na sua horinha 

.... ;~ -,o ' 
Pessoas se expõem sobre isso e se comenta da difi-

culdade d~ falarem uns para os outros, porque segundo Graça, 

-a palavra dos terapeutas era mais "terapêut'ica"; a deles nao 

servia para nada . 

Cláudia se refere ao namorado através dos termos 

j'essa pessoa", "meu vizinho". "ele". Terapeuta CF) traduz a 

maneira como ela vem se referindo ao namorado~ 

GRAÇA: por que ela nunca falou o nome dele? 

CLÁUDIA: nao sei '; engraçado! 

GRAÇA: me dá a sensação de que não ê uma pessoa do seu laÇlo . 

Parece um desenho animado na TV. "Ele"! Me dá a impre~ 

são de que nao está sendo vivido. 

TERAPEUTA CY): acho que Cláudia não está sabendo seu desejo 

nisso tudo. 



,. 

G~~~A: você falou de uma vontade de casar daqui a cinco anos. 

E agora?'Você não sente vontade ,de casar agora? 

RITA: coitadinha! Vocês estão deixando ela doida! 

CLÁUDIA: não! Está sendo bom! 

Depois de algumas falas, traduzo a sensaçao de Ri 

ta. de que' CÜiudia es taria sendo mal tratada por nós. 

CLÁUDIA: nao estou me sentindo assim não! Consegui me abrir e 

cada um de voces esti me falando coisas que estão me 

'tocando. 

GRAÇA: acho que quando Ri ta f<ilou "coi tadinha", falou de 

vulnerabilidade dela própria. 

RITA: -e; a gente percebe mais nos outros. 

CLÁUDIA: gos.taria dei saber po~que nao falo o nome dele. 

GRAÇA: ainda é "de le" ! 

urna . 

CLÁUDIA: esse negócio de nao falar o nome dele ... (' risadas 

no grupo '1 

GRAÇA: você vai mataT a gente dç curiosidade! 
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CLÁUDIA: nem me dei conta ai meu Deus! 

TERAPEUTA (V): o que está faltando nao é só o nome, mas sinl 

trazer mais pra perto. 

CLÁUDIA: tal vez eu tenha um pouco, de preconcei to. (, fala da 

idade dele, seu aspecto de adolescente, a ironia que 

fazem com ela ') 

Fica mais claro que Cláudia tem uma série de dúvi-

das, ~estrições a respeito do seu namorado, que.f~cam coloca

das nos outros.' 

. "-

GRAÇA: A Vera falou "a minha aflição em relação a Cláudia ... " 

(' frase; não anotada'). Nunca vi Vera falar alguma coi-

sa dela. Isso me faz pensar em muitas coisas. ' ( Fala 

um identificação com a mae e outras 'coisas também nao 

anotadas) , 

Convém recordar'que nem se~pre ê possível à obser

vadora anotar as falas na íntegra, já que são muitas vezes rá 

pidas, exten~as, ou em tom de ~oz haixo. 

TERAPEUTA (Y): (' dirigindo à Gra'ça) t: nessa hora voce se sen-

tiu mais próxima de mim; talvez isso traduza o cli-

ma do grupo: a vontade de' se tocarem mais. 
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TERAPEUTA (F): (também aponta uma maior ligação entre· as pes -

soas. ) 

SIMONE até agora os pais estavam um pouco distantes dos 

filhos e estes não davam importância.uns aos outros. 

A partii do momento que se chegam mais 

GRAÇA: o estou percebe ldo uma mudança na Vera. 

TERAPEUTA (V): I (brincando) I:. deve ser no cabelo '(haviafei

to pe rmanen te) , . 

GRAÇA: voce está se soltando. Os seus gestos o'estão diferentes. 

RITA: também senti . 

A última fala de Simone mostra, de alguma forma 

que a partir do momento em que os terapeutas começam a se dar 

conta de sua formalidade, distância, o grupo tq.mbém pode com~ 

çar a perceber sua pouca inti~~~ade. Logicamente esta mudança 

nau é Linear, o que significa que até hoje nos percebemos fre 

quentemente sendo vagos, te6ricos.·A linguagem mais direta 

utilizanÇ.o inclusive ás expressoes citadas pelos pacientes 

parece atingi-los "mais. havendo um registro ao nível do afeto. 

Corre-se menos risco de que o paciente arquiva sob forma inte 

lectualizada, uma "interpretação de livro". 
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Na sessão seguinte, Rita volta ao. tema anterio!, e 
.. , ........ .ft. 

nos conta como percebeu ter sido tocada pela pressao que se 

fez sobreCl~udia, por quem sentiu pena .. Sui vontade era di-

zer: "para!" . 

RITA: € como se eu tivesse pena de mim. 

TERAPEUTA (V): voce também êstava se sentíndo sàcudida, pres- . 

sionada. 

(Rita conta que dtirante a semana teve momentos de 

crise) , 

RITA: aquela quarta feita foi um ponto para desencadear o que 

sinti . ... Eu entro em depressão quando me sinto en 

costada na ·parede. 

'(Rita e Cl~udia falam de se sentirem cobradas, pe-

los.~utros e por si mesmas) '. 

Podemos c~nsiderar que os terapeutas e pacientes do 
. i 

grupo tenham realmente' "forçado" Cláudia a perceber o quanto 

deIxava tudo distante, para não sofrer interferênci as. No ca-

Sai € interessante a reação de Rita que, identificando-se com 

Cláudia, posteriormente se dã conta do que ocorreu em si mes

ma: sem que o grupo se dirigisse a ela diretamente, yive esta 

pressao. 
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RITA: senti revolta de me cobrarem tanto: noivo, amigas, su-

pervis ores .. 

A16m disso, Cliudia por duas vezes nega que esti -

vesse sendo ~ressionada. Rita parec~~omar pra si toda a pre~ 

são que Cliudia não podia sentir. Neste episódio tamb6m temos 

um exem~lo de um fenBmeno grupal~ Com frequ~n~ia nao . temos 

meios de avaliar o que se passa ~o caso do paciente ·qu~ pcrma 

~ece quieto, não interferindo nas discussões. Escapa ao nosso 

controle o que pode estar sendo apreendido. Uma certeza que 

temos 6 que se da'muito mais do que aquilo que yemos aconte -

cer no plano verbal imediato. Existe' uma interligação entre os 

elementos do grupo, seja explicita ou não, que pode ser consi 

derada como uma potencialidade do trabalho grupal. 

Alguns pacientes que tem esta forma·de participa -

ção no grupo, ou seja, geralmente um silêncio, dcixam os tera 

peutas sem uma noção mais precisa'de como entender, o que dar, 

o que soli ci t[r aos mesmos. O .exemplo mais típico, no, nosso 

caso, 6 Simone. Sempre presente. aparentemente ate.nta ao que 

se discute, ela p~uco f~la de si, em geral, apenas quando so-

l{citada. Ao mesmo tempo afetiva~ provoca em nos uma desejo 

de ajuda mais objetiva. pois nos sentimos dando-lhe pouco. Mas 

Simone continua, constante no grupo e muitas vezes calada, ou 

vinte. 

Ainda na l3a. sessao Jfil~a traz aos grupo sua difi 
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culdade s~xual com o marido, que segundo s~u depoimento faz 

chantagens "se faz de mártir, com ca~a de quem está sofrend.o". 

Júlia nos fala que tem evitado as ocasiões onde o marido pode 

solicitá-la ,sexualmente, fazendo tarefas da ~asa pela manhã 

e ã noi te. 

TERAPEUTA (V): I (fala nao anotada) , 

iOLIA: voc~ acha que o problema sou eu? 

TERAPEUTA (V): eu não disse -apenas sim·ou nao. 

JOLIA: mas SQ)l eu mesma? 

! 
TERAPEUTA (y):' e~tou tentando pens.ar com voce sobre :isso, mas 

se voc~ fecha assim 

TERAPEUTA (V): voce fala dos desejos do seu marido e do ~ seu 

ex-analista I Ülue segundo ela dava-lhe conselhos)' 

E o seu, de se j <,) ? 

JOLIA: meu desejo ê a separaçao. porque ele diz que só se rea 

liza sexualmente comigo. que me ama, etc. E eu te-

nho aversão a isso. Acho que a separação seria a 50 

lução para ele e para mim. Já falei tudo isso, mas 

ele não Çlceita. 
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TERAPEUTA (f): no início, Júlia, você pareci a falar emoci onada, 

mas depois parece contar uma estória. 

JOLIA: como se explica isso? '"(ninguém fala nada) , 

TERAPEUTA (F): questiona porque as pessoas, depois de pergun-

tarem como Júlia estava, nio lhe dizf~m mais nada. 

RITA: estou me sentin20 impotente. 

CLÁUDIA: estou me sentindo como se meu problema fosse "desse 

tamaninholt . 

RITA: ê como se eu tives.se que procurar alguma coisa para fá-

lar. Mas 

TERApEUTA CV}: foi a mesma sensaça9 que eu tive. Que 
~ 

voce, Jú 

lia, conta um quadro pronto, fechado. , (Júlia par~ 

ce n~o ouvir, e continua)'. 

JtJLIA: ·~o fundo, o ideal seria eu mudar, ele mudar, porque 

e le é um ótimo Jnari do; ~s cr.i anças adoram ele. A 

gente poderia se amoldar sem sexo. 

• (Surgem várias perguntas: como se conheceram, a pri

meira relaçio sexual, gravidez, fantasias sexuais.JÚ 

lia as responde)'. 
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JULIA: s6 isso? O que mais voces querem saber? 
- '.~ .. :"4'. 

TERAPEUTA (V): nao é apenas umaqucs tão de se saber mais da-

dos sobre você. Você aqui parece não querer ser pene -

trada._ Não participa. Parece quando mui to ceder, fe . -

char os olhos. 

As interferências feitas em relação a Júlia tradu-

ziam a sensação de inutilidade, impotência, retratada literal 

mente por Rita. Sua maneira de relatar é de uma forma tal,que 

dificilmente ~ possfvel intervir, fazendo-a incorporar um da

do novo. Esta viyência contratransferencial diante de Júlia 

compartilhada por ambos- terapeu~as, permanece em parte até o 

momento.- E claro que compreendemos que Júlia não pode estar a 

berta ao que lhe ~ dito, poiste~e seguramente perder o con -

trole rf~ido que exerce em sua vi~a em giraI. Nos parece a~n

da que a' intensidade do sentimento contratasnferencial que."~J~,,; 
. . 

lia nos desperta é diretamente proporcional à intensidade do 

seu controle. 

" ..... t' . 

. -.:- .. 
JúLIA: o que é que eu falo COJU o Pedro ' (seu marido)' em:rela 

.ção ~ cobrança dele? Não sei o que falar. O que eu de-

vo fazer? 

--'" ....... 
TERAPEUTA CF): (explicita que uma coisa é a possibilidade de 

vir a entender o que se p~ssa; ~as que J6lia fala como 

se fosse simples e tivesse uma resposta que resolvesse 

. 
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a questão. Júlia ainda nos fala sobre o pai e do quan-

to ficava en6jada com sua figura;" o mesmo senti~ento 

ela diz ter sobre o marido.) 

Quando, a partir de tim sil6ncio, Rita começa a fa

lar sobre sua sexualidade, Júlia se cala, dando~nos a i~pres-

sao de que nada tem a dizer, nem .tampouco a ouvir. Mesmo as-

si~, nos deixamos muitas vezes afligir com" suas perguntas in

~istentes: e aí, o que eu faço? O qu~ voces tem a me dizer? O 

que voces acham? 

i 

A fala de Júlia, anteriormente citada: "já 

tudo isso '(a,.r mari do)' e ele rião ace i :ta" ,. nos leva a 

que ela se com?orta no grupo de fóima parecida, quando 
I 
I 

falei 

crer 

diz :. 

"j á falei aqui' tudo que se passa comigo e nada· se re.solve. Por 

que voc~s não me dizem nada?", O iegistro do que sentimos em 
I 

relação is quest6es trazidas por JÚlia. traduz-se, em alguns 

momentos pela frase: "e agora, o que vamos lhe dizer?"." Mas 

perceb~mos que esta exig~ncia ~ projetada em n6s. e i sensa -

ção ~ de ineficác,ia; ou, sej a. mesmo que se cumprisse tal exi

g~ncia, Júlia parece não poderat€ então receber nada que mu-

da este quadro pessoal. Tem sempre uma resposta, anulando as 

id€ias e opini6es que os membros do grupo lhe fornecem. 

No presente caso temos um exemplo de contratransfe 

r~ncia alogênica, pois consideramos que nossa reação de impo-" 

tência, inutilidade, diante de JGli~, tenha origem na sua ne-
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cessidade iRconscientede nos paralisar. Na medida em que 
I 

bem sucedida, JGlia nio pode modifi~ar-se. Pie~isamcis estar a 

tentos e conscientes de sentimentos como estes, que nos permi 

tem compreender um pouco mais a dinâmica de paciente. 

Em certas ocàsi6es ~ possfvel lid~r com os fatos 

.que surgem, de uma forma mais "neutra". Na l5a. sessio surge 

mais claramente a noç;~o da dependência. Simone afirma que pa-
.-

rece que s6ela estã ;indo a todas as.sess6es, o que lhe -e 

traduzido como uma queixa sua-. Igualm.ente se queixa do namora 

do, que'~egundo ele, se envólve pouco. 

TERAPEUTA (Y): acho que você quer mais do que'está ~endo dcs-

:~. 

sa relaçio' I Ccom o namorado) I, como também do grupo. 

Você diz: "eu estou vindo todas as. ve4es e o resto 

nio". Você nio sabe· se pode -pe'dir mais do Pedro 

I (seu namorado) I e do grupo. 

Simone coloca a qucstio de sentir falta, ficar de-

pendente. 

SIMINE: parece que estou começ~ndo a dividir a semana:. quarta 

feita é diferente, porque tem o grupo. Uma amiga me 

disse-que estou me afastando das pessoas. . ... " .. 

TERAPEUTA C.Vl: existe o medo do envolvimento se tornar depen-

dencia. Será que se envolver no grupo implica um se 

cortar as ligaç6es lã d0 fora? 
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GRAÇA: 
~ 

cortar .relações outros. Tenho medo- da nao e 50 com os 
. 

perda; de me ligar mui,to e de repente escorregar. ... 
: 

Medo de começar.a fazer parte da vida. .Temo qUe em 

qualquer situação eu deixe de ver as pessoas que estão 

aqui. 

TERAPEUTA (V): como é isso? 

GRAÇA: terminar~ cada um ir para um lado. Fico sem not.Ícias 
\ 

Os meus amig·os. quando viajam, a gente mantém corres -
. 

pond~ntia. Aqui nao di essa.sensaçao. Tenho medo. 

TERAPEUTA (Y): voc~ fala de coisas que fogem .do seu controle, 
'!o ... 

como a entrada e saída de pessoas. 

Graça diz que encolltrou com José'" (que saiu do gr~ 

p~.na nona sessão)' na rua, e este per~untou pelo grupo. Tra

d4z sua yontade de lhe ter perguniado porque não estava mais 

no grupo. Graça confirma. 

~:.~. ~(~~ •. '~~'-c::' .. !. 

Mais tarde Graça diz não saber o que fazer com a 

amizade ali no grupo. Fala da vontade de tomar chopp, etc,mas 

existe o medo de confundir tudo. . 

TERAPEUTA LV): parece que o recurs.o es.ti sendo evitar;' "não se 

ligarem nem aqui dentro. 

#1:A.~ 
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GRAÇA: evi tar pelo menos. Só deixaria de evitar se p~ntasse 'a 

certeza de que nao iri'aconfundir > nem no grupo> nem lá i.'f;;.,;\ .• 

fora. 

JOLIA: eu vivo numa confus~o que nao dá tempo de pensar sobre 

isso. Fico presa nos meus problemas e, querendo resol -

ver. 

TERAPEUTA (Y): voce a~t.ui dentro está fechada. 

JOLIA: fechada? 

TERAPEUTA (V): nas suas coisas. 
. ~ ... 

GRAÇA: (dirigindo-se ã JÚli'a). sinto gue voce .fala mais para 

V e F '( terapeutas)' do 'que para nós . 

. j .. 

. 
JOLIA: isso j â foi colocado e eu também j á disse isso. Mas no 

fundo não ~ verdade. A troca ~ importante. Acho qUe mu 

I dei, n~o mudei? 

.JO'L,IA:uma vez eu conversei com a Cláudia. Acho que mudei. O 

que você acha? 

SIMONE: acho que o grupo mudou. 

JOlia. sou muito sozinha; sinto falta de amigos. Mas isso que 

você falou" (dirigindo-se ã 'Graça) " nunca pensei. 
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TERAPEUTA (y): é como se voce estivesse falando do grupo pela 
\ ~~~~~ 

primeira ..vez. Ou é você aqui sozinha, ou fala só p~ 

ra V e F te responderem. 

A impressão que temos é que nesta sessao, apes ar 

de atentos e próximos. nossa postura é "menos emocional". Per 

cebemos que as discussõe~ pós-sessão em ger~1l·.n6s permitem i

dentificar emoções e -eações mais difusas, e numa séssão pos

terior, lidamos com i2éias e vivências mais claras .. Vê~se que 

nesta sessao. dissemos: coisas. à Júlia, sem a sensação de que 

seria inútil. Em outras palavras, a discussão de ~ontratrans

f~:~.ência· possibilita a revisão. e melhor manejo das reações pr~ 

vocadas nos terapeutas. . .~ ... 

I (Um pouco mais tarde) I 
" 

:,~. .-
SIMONE: estava p'ensando no José. Percebi a ansiedade dele e 

achava que isso podia fazer ele desistir.('fala não co 

piada, onde ela se refere a uma "sementinha plantada"') 

Estou' com medo da ~:~~~_~t.ência de cada um. Quem. - falta 

. nao sente o crescimento do grupo. 

SIMONE: quando José desistiu. não sei se foi a falta da união 

GRAÇA: fui eu quem encaminhou José para cá. Eu me culpo por 

isso. Como se uma idéia plantada por "mim, não fosse a 
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diante. O que eu fiz de errado? Serã que eu criei a ne 

cessidade nele? Serã que o Jos6 não precisava? 

'(Explicito os sentimentos que a saída do José pr~ 

vocava e que apenas nesse di~ se falava. At~ que ponto pensa

vam tamb~m se os terapeutas nãó seriam culpados? Falo do re-

ceio do'grupo se desintegrar)'.' 

'; -,;;' ., .... 

Poderiamos questionar os motivos de nao termos si

nalizado antes o silêncio sobre o abandono de Jos~ do grupo . 

. At~ que ponto sua saída tamb~m nos am~açava, nos deixava sem 

conhecime.nto do que se passar com ele, ficando assim dificil 

repensar a nossa participação neste processo? Loglcamente. não 

afastamos as dificuldades do próprio paciente; apena;; consid~ 

ramos que a relação que se estabelece no .grupo ~ multifaceta

da, e torn~-se difícil, às vezes, detectar que aspectos. sao de-

terminantes. O. que faz um paciente abandonar o grupci? O 
'.fõ;~~~;'''' 

que' 

~az um paciente permanecer? O sentimento contratransferencial 

aqui inclui a sensação de falha de diagnóstico, t~cnica, etc. 
i 

A novidade, no cas04e· um grupo, ~ que esta falha parece "~".,,. : .. ser. 

-compartilhada pelos seus membros, que se sentem co-responsá -

vei.s .pelo -"sucesso" ou "fracasso" dos companheiros. 

Acei tar o silêncio sobre a saída de um eJ,emento do 
. ...... 

grupo provavelmente decorre, neste caso, da influência dos p~ 

cientes sobre os terapeutas (jmpondo-Ihes um papel de não mc~ 

cionarem a saída) e de contcGdo~ dos próprios terapeutas (que 
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s~ sente.m falhando quando ocorre o abandono). ContràtTansfe -

r~'i1.tía alogênica e autogênica estão implicadas neste processo, 

no nosso entender. 

Na l7a. sessao, entram dois novos elementos: Nel -

son e Plfnio,' o qual s6 comp~receu a duas sess6es. O grupo 

"antigo", mesmo que surpreso com a chegada de.novas pessoas, 

passa um tempo da sessão tentando ignorar est~ fato. Fala- se 

de as·gi~1tos anteriormente trazidos, até que Ri ta, a certa al-

~tura,' expressa a estranheza da sessao. 

RITA: engraçado essa·situação~ 

GRAÇA: que situação? 

RITA: pessoas novas hoje; dá vontade de se c.onhecer. Eles és

.tão·<inibidos e nós também. 

·TERAPEUTA CV): quem chega es tâ perdido porque chegou; quem já 

estava fica perdido porque se desarrumou a casa . 

.. GRAÇA: .tenho interesse em conhecer as pessoas novas. po~que ~ 

las·daqui a p6u~o vão ficar tão dentro do grupo quanto 

n6s. Mas ~stou pensando que Simone ~alou que talvez ~e

gasse um plantão na quarta feira (remunerado).!, ~.(Simone 
.. ",- ." .. " . 

nao comparecera ã sessão) '. Eu estou com medo. Simone é 

uma pessoa que me atrai muito co~o pessoa. Será que ela 

comunicou alguma coisa a ~ocês? 
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TI?RAPEUTA (V):. acho que tem tudo a ver com o dia de 'hoj e. Tan-

to Simone sair quanto pessoas entrarem, seria perder 

o fio da meada. Num o.u noutro ca?o, 'a gente vai sen -

tir o.grupo diferente. 

TERAPEUTA (V): tanto as saídas quanto as entradas tornam o 

grupo diferente. Seri ~ue j5 vieram tQmar o lugar da 

'Simone? Quem sao es~es intrusos? 

~ELSON: eu nao tenho inibiçâo de chegar num grupo novo. Nâo 

sei o que voces pensam . 

. ~ 

GRAÇA: eu. acho iríteress.an te. 

RITA: eu também, eu cheguei e pensei: que legal! 

TERAPEUTA-' CF): todo mundo gostou?" 

.CLÁUDIA: eu fiquei espantada; mas depois nâo. 

i 
RITA: o Nels'on deu U,JD •. estrondo no grupo, nao é? Mexeu com 'b,"'~-:; 

grupo. 

NELSON: eu sou um'trovâo! 

TERAPEUTA CF): Cláudia ficou espantada. 

,. 
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GRAÇA: açho~que eu também ficaria sem graça' (referindo-se ao 

Plínio) ' .. 

NELSON: Plínio se fechou. 

GRAÇA: eu me senti solidária ao Plínio. 

PL!NIO: '(referihdo-s ~ a Graça)': eu me simpatizei com ela de 

graça. Quando;entro num grupo novo, fi co obser'vando 

quàl é a das pess.oas., Tipo chegar numa casa sem conh~ 

.cer ninguem e ter que falar. Quando algu€m chega no 

meu grupo, sou totalmentedi~erente eu faço a ~onte. 

Mas eu chegando, se não achar a p'onte, vou,.demorar um 

pouco a falar. Não se se estou cobrando do grupo que 

seja a ponte para mim, como eu sou para os outros. 
~ . 

GRAÇA: tive atitude solidária porq~e também sou assim: obser

vando, para me situar no clima das pessoas. 

TERAPEUTA CV): você foi a ponte. 

GRAÇA: de repente ... 

As atitudes contrastantes que Nelson e Plínio as -

sumem ao chegar, repercutem de modo diverso no grupo. Os tera 

peutas apesar de compartilharem uma história com os "antigos'", 

t~m a tarefa de fazer a ponte para os que chegam. Mas Nelson 
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e Plínio provocam reações diferentes também nos terapeutas .... :'.,.... 

Mesmo que desejosos de abrir novas vagas, v~lorizando a entr~ 

da de pacientes do sexo masculino que viessem equilibrar o 

grupo, os novos membros nao deixam,de ser intrusos, que pegam 

um processo em andamento. 

Por outro lado, cada um deles se apr~senta segundo 

a dinâmica de sua personalidade: Nelson, falante, "tirando o 
.,' . 

grupo de 'letra", brincando com as pessoas. Plínio, calado, ob 

serva corno quem esti assustado com a situação nova. A maneira 

de Nelson chegar provocou, no meu caso específico. certa irri, 

tação, talvez, d~vido a uma m~ior identi~icação com Plínio 

que parece enfrentar dificuldades ali. O fato de apreciarem a 

presença,do Nelson, que se define como um trovão, parece con-

tribuir para a exclusão de Plínio, que se apresenta de manyi -

ra paranóide. 

Na l8a. sessao surge o tema prefeí~ncias. Simoneha 

via sido comentada ná sessão anterior, quando Graça demonstra 

preocupação pela pos$ibilidad~ desta ter que deixar o grupo ", . 
por um plantão. Nesta sessao, l8a. quando Júlia chega., Plínio 

nos pergunta se ela 6 Simone, e IhB dizemos que nio. Quando 

Simone chega, Plínio conta a ela o fato, de ter sido comentada 

na sessão anterior,:e que queria conhecê-la. 
~. v' " 

Júlia fala então sohr~ sua :f;amília, que havia visi 

tado no final de semana, e que mora noutro Estado . 
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JOLIA: um. dos meus maiores problemas 
~ 

e me~ relacionamento com 

minhas irm~s. e minha mãe. Fui visiti~las e me deu uma 

crise em relação i minha mãe, e falei tudo que tinh~ 

vontade de falar pra ela. Fui até rudç. Me sinto aban

donada aqui onde mpro; ninguém.vem pri cio Ela di mais 

at~nção para minhas irmãs. Tive uma explosão de raiva 

e choro e não levou a nada. Ela nao reagiu e . ficou 

quieta. '(Conta mais detalhes do qu~ considera desaten 

ção da sua maepara com ela)'. Queria ouvir de voces : 

foi bom? 

RITA: acho que voce fita numa posiçao de esperar coisas da sua 

mãe, e funda sua felicidade nisso. E ruim pra você, te 

faz sofrer. 

JOLIA:'é isso, minha irmã disse que eu exijo muito dos outros. 

Faço uma i~terpretação~ ligando a situação que JG-.... 

lia nos conta, com o que ocorreu no grupo: Simone foi. comenta 

da na ~essão anterior; plfriio queria conhecê-la. JGlia havia 
. 

dito que a mãe'cuida mais das irmãs do que dela. Digo que tal 

vez haj a também aqui wna reclamação de Simone ser a filha pr~ 

ferida. 

JOLIA: nao é nada disso. Eu ia falar di qualquer jeito. 

(As pessoas lhe dizem coisas tais como: a impressão 
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de que ness~ dia ela fala com mais sentimento, como se foss~ 
I. ~ 

realmente uma situação atual; a importância dela falar da sua 

mágoa, ciúme; que ela dá a impressão de estar isoladas numa 

redoma. ) 

(Pala-se, mais adiante, de possfveis prefer~ncias no 

grupo. CLáudia diz esperar que nao haja privilégios.) 

TERAPEUTA LV): Se nao yai ser urna ci umada só. 

CLÁUDIA: nao sinto isso. 

TERAPEUTA LV): será que nao vai ter? 

TERAPEUTA CF}: será que é melhor pass~r um X? 
'. 

CL1\UDIA: é, eu prefiro que nao. 

GRAÇA: independente da figura de terapeutas, de autoridade 

!eles sao pessoas. Se não admitirmos a preferência de-
:~ '. 

les, a gente nega que também pode ter preferência por 

um deles. 

TERAPEUTA (V}: e entre voc~s tamb.ém. 

TERAPEUTA CP}: mas isso parece nao estar podendo surgir aqui. 

Estão' idealizando um grupo perfeito, onde essas coisas 

não ocorrem. 
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SIMONE: tenho faltado. Mas nao tenho vontade de aparecer '(~e 

~ 

fazer notar)'; nao € proposital. Quando cheguei e PIr ~ 

nio perguntou se eu era Sitione, me senti como uma fi-

lha privilegiada, e igu~la quando minha mae falava 

"você é a fi lhinha que caiu do céu". 

Simone parece: ter muito receio de d~~pertar o ci~-

me dos irmãos de, grup~, apesar de Graça dizer que esta tem to 

do o direito de falar já que quase nao fala ali. 

RITA: eu estaVa pensando na situação. Acho que se fosse eu, 

ningu€m ia se'ntir falta. Uma vez faltei e Cláudia per -

guntou por mim. Fiquei surpresa! 

Em continuação, 'fala-se da impossib,ilidade de se 

.'. esconde~ simpati as. divergências, contradiç'~es. 

I, 

Pode-se-ia aqui questionar at€ que ponto as dife -

renças (pessoais, de estilo, etc.} entre os terapeutas vinham 

se~do igualmente minimizadas. Supomos que a coordenação de um 
';".-; . ~ ,.;.,' 

grupo, em co-terapia, tem que passar pela análise dessas ca -

ricterfsticas individuais, que se confrontam. 

Possivelmente motivações inconscientes nos levem 

ao desejo de competir pela preferência dos pacientes, no in-

tuito de afirmar a capacidade enquanto terapeuta, de cada um 

de n65. Comri negar o desejo de ser admirado,profissionalmente? 
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Por outro lado, € igualme~te provivel que.o dcsem-
. ··4"<.:r'~. 

penho dos terapeutas trabalhando em co~terapia, sofra influ~~. 

cia direta dos pacientes; neste caso, pode-se falar de uma 

contratransferência entre os terapeuta's, decorrente de si tua

ções grupais. Sendo assim, nossas reações contratransferên. -

ciais, precisam ser entendidas i luz do que nos € projetado 

levando ainda em conta o mecanismo 'de divisão' (Splitting) ,que 

o indivfduo no grupo, ou o grupo como um todo, pode lançar 
.• ;;< .' 

mao. 

Seria oportuno trazer como exemplo uma passagem do 

grupo. Simone nos trazia dados sobr'e a doença de sua mãe, ba~ 

tante grave, e malS tarde se emociona, a'partir de interven 

ções de Graça. Esta se aproxima'de Simone, que então choram, 

e Ri ta- compartilha fisicamente a ligação que se estqbelece 

Júlia chega, sentando-se em frente às outras três " na ou'tra 

pa;rede . Pergunta à SinlOne o que h'ouve, e ela respondE;: "nada" 
,. . ~ ~::~";? ;"' 

Júlia insiste ,. mas parece ser exclulda. O sentimento que tive 

foi de identificação' com Júlia, compreendendo o quanto devia 

sentir-seexclufda daquele clima de intimidade. Ji CF), o te-
i 

rapeut a, comparti lha ·üom o restante do grupo (confi rmado no 

. pós-sessão) a sensação de que Júlia vem "interromper algo" bom" 

Acreditamos que os dois sentimentos, dos quais nos fizemos re 

presentantes, fizessem parte do clima do grupo, e sem inte 

grã-los, nós terapeutas poderíamos aumentar o impas~e ... que se 

colocava. 

A idéia que desej amos reforçar aqui é a de que a 
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coordenação de um grupo, em co-terapia, deve ser entendida ~~ 

gundo fatorês ligados a conflitos inconscientes, à diferenças -J!!:'~ 

pessoais que natur~lmente aparecem; mas principalmente ã in

flu~ncia que o grupo exerce sobre os terapeutas. Mais uma fbn 

te de contratransferência precisa ser então considerada, na 

co-terapia grupal .. 

Devemos re~~altar. n~sta ocasião, que consideramos 

o trabalho em co-tera"ia extremamente benéfico, no nosso caso. 

Esta alian<.fa tem se co'nstituído num apoio mútuo e motivo de 

enriquecimento pessoal. O gra~ de liberdade para checarmos 

nossas d,iferenças , permitiu que a~é então não tenhamos chega-
# •. 

do'a qualquer diverg~ncia mais séria. 

Voltando ao gru~o. na ·22a. sessao Graça nos conta 

.', que foi'visi tar o ex-namorado I que atualmen·i'e mdrava numa ci

dade afastada. Embora nos trazendo sempre sua impressão de que 

a separação entre eles podia ser témporária, Graça ao mesmo . . 

tempo não compreendia como ele podia não responder às cartas 

qué ela lhe escrevia. Nesta sessão, a viagem é descrita em de 

talhes, bem como a chegada ã "·~tdade. O rapaz a recebe com sur 

presa, dizendo que Graça deveria tê-lo avisado que chegaria , 

pois ele estava comprometido. Como sua" noiva não tardaria a 

chegar, teriam pou,co tempo para conversar. '(Segundo relatos 

anteriores, Graça e o namorado haviam feito planos de morar 

no interior, e a separação havia ficado em parte indefinida) '. 

Graça nos diz ter agido como se tudo estivesse bem, desejando 

ao rapaz felicidades., 
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Sua atitud~ no grupo, ao relatar este epis6dio i nas 
, - . 

faz crer que conta urna estóri'a, corno se nao estivesse magoada. <.'" 

No decorrer da sua longa: fala, come'ço a me sentir aborrecida, 

aflita com sua aparente tranqui~idade. Fica claro ainda, pc'-
. . 

las interferências do. terapeuta (F), que ·ele parece sentir .rai:, 

va do rapaz ao qual Graça se referia. Nos damos conta (confi~ 

mando nas discussões p6s7sessão), que sentiamo~_por Graça, ou 

seja. em seu lug~r. A certa altura, então, si~alizo que, "de 

repente eu e CF) é qu, arcamos com sua ansiedade" 'Ce .e possi 

velque ta~bém com sua raiva. desilusão)'. 

-. " .. ..... 

Percebei nossos sentimentos nos fez ver a necessi-

dade de mostrar o que Graça fazia, naquele momento, com afe -

tos que a ela pertencirun. Sem nos apercebemos disso, provavel 

mente teríamos nos' perdido 'na aflição e na raiya. como se tais 

sentimentos tivessem origem unicamente em n'o'ss05 próprios con 

flitos: A contratransferência tem ori~~m. aqui no caso, em 
, , . 

co,nteúdos, da paciente, dissociados' e proj etados nos terapeu -

tas. Temos então um exemplo de contratransferência alogênica 

conscientizada. o que permite seu aproveitamento nas interpr~ 

télções feitas. 

Na sessao seguinte Gra~a' nos traz como ela ~e en -

contra então. Neste dia está angustiada, chora, como se ape 

nas agora vivesse realmente a dor da separação e da disilusão. 

GRAÇA: estou' com rai \Ta. 
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SIMONE: ·de que? 

GRAÇA: disso tudo que a gente falou '(chora}'. Pico com raiva 

de mim. 

TERAPEUTA CP): pensei que fos.se de mim e de (V) 

GRAÇA: pior é que fico com raiva de mim '(E falã ainda da sua 

'~~~ig~ncia de ser perfeita; fica então difícil ver o 

que lhe mostramos)': 

GRAÇA: estou pensando na raiva que nao sinto. Derepente estou 

querendo ter uma varinha de cordão: estar sentindo uma 

dor e não ter varinha . . :. Seri que vale a pena falar? 

'Semana passadá saí alivia~a e hoje estou aflita. 

TERAPEUTÁ (Y): acho que voc~ estãO doida como se nao estivesse 
". ~~ ~:;:~~:;_.'. 

acostumada a isso. Não 56 pelo que lhe falamos, ma~ p~ 

la separa~ão,' pelo casamento dele. Tudo que não pôde 

/ sair na hora. li a chateação de estar sentindo esta dor. 
• i 

A gente estãte devolv~ndo o que é s~u. Agora, junta~~~': 

do com perfeição: quando a gente te mostra isso, 
~ 

voce 

~diz que estã se sentindo não-perfeita. Voc~ usou o que 

dissemos para se atacar, se machucar. 

. !. ~ ~ ',' 

Nesse período houve uma greve na Universidade, fi

cafido o grupo suspenso por duas ou tr~s semanas. Quando volta 
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mos a funcionar normalmente, Cl~udia nao retorna mais ao gru-

po. A greve ocorreu no final do ano de 1982 .. Te rapeuta (F) ~;/, .. 

no final da 23a. sessio, ~omunica ao grupo que se ausentaria 

durante as três últimas sessões-do mês de janeiro; o grupo fi 

caria sob minha responsabilidade neste p~rrodo~ at6 o 

dasf~rias. no mês' de fevereiro. 

.. ' .. 
lnlClO 

Na 24a. se ,são, apesar do assunto ser tocado, par~ 

ce nao se poder fala1: claramente do afastamento do teTapeuta 

e da estranheza deste fato. O grupo parece está contraído, a 

convers~ parece sem sentido. Simon~ havia entendido que o te

ra.-g.euta já não estaria presente nesta sessao. 

. "' ... 

TERAPEUTA (V): (F) '(o terapeuta)' no, final da' sessão passada 
'. 

jogou uma coisa parà o grupo. O Nelson está queren-

.J. do, ju·nto com todo mundo, jogar tudo fora e trans -

, formar numa festa '(ele havia falado algo a respei-

to)' . 

NELSON:. nao sei, porque o gTUpO vai continuar existindo. 

GRAÇA: eu tinha esquecido completamente do lance; eu apaguei. 

'.~ .. ~ 

~ITA: uma coisa que pintou na minha cabeça foi que eu gosta -

ria de saber porque você vai embora '(dirigindo-se a 

CF) ) , • 
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GRAÇA: (rindo)' e le não vai embora nao, vai passear l 

TERAPEUTA (V): o Nelson expressou: "você poderia ir enibora 

(F), que o grupo continua". 

TERAPEUTA (F): problema de que~ sair: 

GRAÇA: a gente já pas ;ou por isso. 

TERAPEUTA (Y): já? como foi? 

G~ÇA: o' José, quando saiu, a gente falou. O Plínio; a cláu -

dia, a gent~ não falou. 
~ ... 

..;:. GRAÇA: ?-cho que se o José voltasse, a· Clãud~a; eu curtiria· 

muito . 
. /.: 

sn10NE: tinha pensado que tal).Tez a gente tivesse evitandoCeu) 

pensar ~uito em como a gente reage a essa situação do 

CF) sai~. Vai ficarA1J.~~rente. No meu caso, fiquei pen 

.~ ando. cheguei previnida: não ).TOU cncon tr ar (F), 

tudo bem. Tentei relacionar· com outros sentimentos 

perda e vi que a minha forma de lidar com isso é 

me frustrar. Eu já venho tão prevenida ... 

mas 

de 

-nao 

TERAPEUTA LV}: engraçado; a sensaçao que me ficou mais forte 

é que Simone es t â mantendo a "h oa ap àrênci a". evitando 
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lançar as perguntas que poderiam surgir, as duvida"s. Le 

vantar e~sas questões fica tão diffcil que ~ preferf - . 

vel ficar calada. 

GRAÇA: o que mexe mais comigo nao e o CF) ir embora. :E o Jo"sé 

a Cláudia, o Plínio. Tenho sentimento de frustraçãopor 

essas pessoas. CF), ~u sei que volta. Por: que Cláudia 

_~~ão está aqui? Me d6i mais isso. Isso me incomoda. 

TERAPEUTA CV): ~ como se voce estivesse dizendo que tem coi-

GRAÇA: 

sas que não estão senda ditas, não s6 em relação 

CF),' mas também sobre as outras pessoas. 

-e, tapar o sol com a peneira. 

ao 

TERAPEUTA CF): s6 podem retomar isso a partir da sessao pas:&-&::;' 

da, em que eu disse que ia me afastar: 

GRAÇA: não s.ei porque não fal~i > e não sei porque não falo 

gora. Por que ela saiu? Não tenho ideia. 

TERAPEUTA (V): nem n6s' (comento que ela nao retornara após a 

greve) , . 

RITA: estive com Cláudia. 
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TERAPEUTA (V): ela está se considerando desLigada do grupo ? 

I (ainda não' tínham.os enviado carta de desligamento)' 

RITA: acho que sim. 

GRAÇA: nao sinto Cláudia desligada. Acho que nao foi tanto tem 

po . 

-TERAPEUTA (V): sua pergunta e se essa regra funciona assim 

"três faltas = fora do grupo"'~ 

GRAÇA: sim, ou se é 'ma~i5 flexivei. Será que a gente nao pode-

ria reconquistar Cláudia? 

RITA: sei lá; não senti ela sentida com o desligamento. Achei 

.... ~1a bem. Encontrei a primeira vez, e quando vi a segu~ 

da vez, achei que a Cláudia tinhi resolvido o que bus

cava. Não sei .... (Graça diz qU,e que sempre se encontra 
" : ..... 

com José, depois que este saiu do grupo.) 

GRAÇA: achei legàl a gente falar sobre isso. De repente foi 

bom porque vi que ele.l.elnpra do grupo. Quando Rita fa

lou de Cláudia, gostaria que ela estivesse bem como Jo 

se. 

TERAPEUTA CF): essa estória tem a v.er com minha saída. Se vou 

pensar no grupo; se vou liga: ou nao para o grupo. 

\ 

. - -fiU".y, 
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No~ parece que na -epoca nao percebemos a· grande 
", ·~i<i. ... "'''. -

dGvida que talvez pairasse sobre ~les: ,os terapeutas estio a_o 

tentos a nós? Será que ignoràm o filho que vai embora? Mesmo 

que,nio consciente, havia um pedido de maior cuidado de nossa 

parte ,que se expressava num momento de maior regressio do gru 

po. A safda de CF) ,.por tr~~ 's~~s6es, possivelmente remete ao 

medo do abandono, da dependência. Até que pon,to e~ (V) nio p.9, 

deria me dar conta claramente do que se passava no grupo, já 
'.,..i? .~:.~ . 

que teria .que' arcar sozinha com o cuidado dos "filhos", duran 

te o afastamento do outro terapeuta? E certo que precisava me 

s~ntir forte, autosuficiente, e talve~ nem pudesse temer devi 

damente a tarefa que se me impunha. I! bom deixar claro que e~ 

te afast~mento foi plan~jado e discutido com antecedência en

tre nós. nio sendo em momento algum precipi tado ou mal es'cla

recido. Mas a despeito desse. preparo, eu estaria dê fato,sem 

a ajuda do có-terapeuta, na coordenaçio '~o grupo. 

Poisivelmente podemos dar o nome de contratrarisfe

rência autogênica a este sentimento, provocado pelo afastame~ 

";i~:·:A " 

que no caso estimula certas vivencias de ahandono na terapeu-

to temporár~o d'o co-;terapeuta. Existe um afastamento de fato, 
"';": /.~~,"'':'.: ... 

ta, na época nio conscientizadas. 

Outro fato de impo:r:tância ocorre na mesma sessao • 

mais tarde. 

NELSON: esse grupo está mexendo muito com minha cuca .. ( sua 
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fala ~ longa e confusa, e nao foi anotada)'. 

TERAPEUTA CF): quando coisas começam a mexer com voce, -voce 

começa a fazer uma confusão que não entendo. Acho que 

voce fala isso, para nao deixar aparecer as outras COI 

sas. 

TERAPEUTA: (V): parece que voce está querendo ser tocado. Você 
,.,' .. ' 

fa-lou de saudade; comentou que o grupo não está na 

sua vida ainda, mas por outro lado está sendo mexido. 

GRAÇA: '(dirigin~o-se ao Nelson) ': você parece que vai explo

dir e não explode. Não entendo. 

NELSON: nem eu. b um dos meus maiores conflitos. 

GRAÇA: nao sei como a gente pode te ajudar. 

NELSON: encaro ajuda como um negócio distante, diferente. Ne

go. pe repente busco. 

GRAÇA: sinto que Simone tamb~m tranca algumas coisas. São ma-

neiras diferentes. Simone, de uma maneira calada, e 

você, Nelioh, intelectualizada. 

'(Nelson insiste em mostrar que ele se afasta, nao se liga 

nas pessoas)'. 

. " 
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GRAÇA: acho que você não ·sente quando diz q·ue se afasta de 

prop6sito. ~ insegurança sua. 

TERAPEUTA (V): acho que voce está querendo sáber se é gostado 

aqui. 

NELSON: não! 

TERAPEUTA (V): acho que voce está Po! dentro tão perplexo e 
'-," 

está querendo qui as pessoas também estejam . 

. NEÇSON: não! 

Nelson se distancia cadà vez mais e parece que en-· 
i 

tão queríamos nos· aproximar de qualquer modo. A mane;ira dele 

responder ao que lhe ê mostrado, reforça sua distância. seuar 

de aparente superioridade. Fala dos seus projetos profissio-

nais e da sua necessidade de ser famoso. ·C 

TERAPEUTA (V): tepho a ~ensaçao frustrante de querer estar peE. 

to de você. e nao conseguir. Você não quer. 

TERAPEUTA CF): de certa forma fico sem saber o que fazer dian 

te de você. Nelson. 

GRAÇA: te ajudar parece uro desafio. Será que vale apena? Vai 

ter eco? Será que vocS quer ser ajudado? 
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NELSON: ,por isso me pergunto porque 'estou aqui. 

RITA: em relação ã ajuda parece a mesma ·coisa que você falou 

sobre o· Natal:' "não acredi to no 'Natal mas me senti só". 

Você nega. 

GRAÇA: '(para Nelson)': você faz uma cara de quem quer ser 

aj udado. 

RITA:' é uma cara agressiva; sarcástica. 

NELSON: estou com medo de me "descac'etar' totalmente. Não posso! 

Nelson parece expressar intensamente o risco que 

corre de perder suas defesas, que lhe impõem uma'rigidez int~ 

lectuzali zada; uma barreira que também j ~ é ·insuportável. 

. i~: ':.: 

TERAPEUTA eV):' acho que você es ta di zendo que tem um tempo p~ 

ra você pode~ colocar S1,las coisas aq:ui. 

i 
NELSON: e eu nao aceito isso. Ter sempre q~e estar esperando' 

para poder explodir. Isso me frustra. 

Nelson ,cpntinua na defensiva; ao que lhe é dito 

ele responde: não. Mas adiante, perco o controle quando Ncl -

son corta minha fala . 
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TERAPEUTA (V): nao tenho mais nada a: te di zer hoj e .. Você ,aca-

ba de cortar minha fala. Realmente nao está importan-, 

do o que a gente tem'pra te dizer. 

Logo ap6s recOnheço como sendo esta uma respos, ta 

puramente emocional, contendo inclusive muita raiva de Nelson. 

Ir claro que o que diziamos, muito importava a'ele, daí a ne;

cessidade de rebater tão arduam~nte. A contratransferência 

neste cas~, nos parece decorrer basicamente de aspectos do p~ 

ciente, e poderia nos servir como instrumento de compreensão 

do mesmo. A irritação, o de~inimo que Nel~on prbvoca, não -50 

nos membros do grupo, mas tam~ém nos terapeutas, se explicam 

pela intensidade do seu fechamento à nossa aproximação, vivi

da por Nelson como ameaçadora. Mas, apesar de contratransfe -

rência'alogênica, não foi adequadamente manej~da pelos tera -

peutas, que naquele momento não tinham clará cons~iência do 

que se passava. Em casos como este. mesmo a contratranslerên-.. -'~ •. : .. ' ";.' 

cia alogênica "pode transforma-se em obstácul9' Apesar de ter 

Um conteúdo forte, a'repercussão sobre Nelson aparece clara ~ 

mente na sessao seguinte. 
I 

Na sessao seguinte, estão presentes Nelson e Graça. 

Este conta o reveillon, a dificuldade de se relacionar. Fala 

bastante tempo, de maneira intensa. 

NELSON: nao gos to de encarnaçao. . .. Como o negócio da paque-

ra; não admi to um "não". O "não" é simbolicamente mui 
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.to forte para mim. De repent'e fica difícil ir numa fcs 

ta com esse motivo '(encontrar garotas) '. Não dá. Por 

isso fito em casa lendo .... Descobri que tenho muita 

solidão há muito tempo. Conviv-er com isso é difícil . 

... Me situar nisso aí, vou fazer isso, vou fazer a-

qui 10, é difí ci 1. Às .vezes pens o: vou vo1 tar pra 

, (sua terra natal) " mas vou deixar muita coisa. Vou 

'ter que começar de ~ovo; E isso não tem-nada a ver 

Sinto as coisas sem discerní-1as bem .... Fui to-

mar café no bar e quando abri a carteira vi que nao 

tinha grana .... Detesto ajuda, nao quero ajuda de 

ninguém. Tenho pé, cabeça. Tudo que fiz fói o que te-

nho. Não admito ajuda. Não consigo colocar bem a 

cois a. 

TERAPEUTA LV}: a estória que voce conta, sobre o reveillon' 

é que voce sentiu muita c~isa. 

NELSON: senti. S~nto'sempre. Às. vezes ningu~m entende nada. 

I 
TERAPEUTA CV): fica sozinho. 

NELSON: fico não, sou sozinho; há muito tempo. Mas ainda nao 

me acostumei. Fica difrcil conviver com limitaç6es 

Estou vendo que elas são maiores e eu não aguento. g 

difícil colocar as coisas com palavras . 
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Já "refeitos" dos sentimentos intensos que Nelson 

nos ·provocara na sessão anterior, e a partir das distuss5es 

que surgiram, nos foi pos~ível neste·dia, acolh~-lo. No envol 

vimento extremo anterior, não haviamos capta40 o quanto era 

difícil para ele receber qualquer ajuda; isto é igualado a u

ma anulação, atestando sua incapacidade. Contra. isso, contra 

sua fraqueza, tem que lutar. 

GRAÇA: pinta em mim o.receio de querer ajudar e receber um 

"não". Você não acredita em" aJuda; ja eu, acho que faz 

parte de mim. 

'(Graça insiste em dizer que Nelson não quer apro-

ximação) '. 

GRAÇA: hoje estou bloqueando minh.a empatia para com você, Nel 

sono 

TERAPEUTA (V): acho que você ficou muito atingida com, isso 

.' Graça. 

NELSON: fiquei grilado porque a intenção nao era essa. 

Mais tarde, falamos a· Nelson sobre sua vinda da 

sua cidade de origem para cio Para venc~r, precisa ser auto -

suficiente, dar conta de tudo sozinho; Depende~ do outro se 

ria então atestado da sua incapacidade, o deixaria vulneravel. 
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NELSON: nao aceito; tenho que estar sempre provando que sou 

capaz. 

GRAÇA: ao mesmo tempo que coloquei que estou embotando minha 

impatia com Nelson. também me identifico com algumas 

coisas. c6mo me sentir f6rte e derepente incapaz. 

TERAPEUTA LV): acho q.e, você pôde exprimir sua chateação com 

ele. Isso nio ;foi guardado e ar deixa voc~ ficar pro-

xima do Nelson .. 

(Ne!son fala da sua ~impatia por Graça.) 

GRAÇA: já percebi isso '(passam a se olhar, sorrindo) '. 

-~.. ' .. 

NELSON: '(dirigindo-se à terapeuta)': seu sorriso me encabula. 

S um sorr-iso que nio consigo entender. E nele '(olhando 

o terapeuta)' o que me encabula é a seriedade dele. 

TERAPEUTA (Yl: acho que voce, voce está se permitindo se enca 

bular com a gente aqui . 

. 
NELSON: talvez tenha dito hoje. Nessa sessao e na outra, come 

cei a entrar mais no grupo. Nessa. mais ainda. 

TERAPEUTA CV): se o Nelson deixa de estar em gu.arda Ccomo "um 

galinho de briga"), o que acontece? O medo é "pirar". 
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NELSON: tenho. 

GRAÇA: nao "pira" nao. 

NELSON: eu sei. 

NELSON: semana passada saídaqui.realizado. Depois pensei: Nel' 

son. você ê um ''babaca!' 

TERAPEUTA (Vl: você oscila entre s'er o máximo e ser um "baba-

cal: Acho que sua exigência é ser o máxiJIlo o tempo to-

do. 

f\lELSON: tenho que ser. Vou ser. 

GRAÇA: 'por quc::? 

NELSON: porque quero., 

GRAÇA: esse balão vai furar. 

, 
NELSON: pode ser. ; , 

GRAÇA: pra mim dáa5ensas'ão de Holl)'\iood. sucesso. 

NELSON: nao; é vencer todas as limita~5es. 
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'(Quase no final da sessao Nelson peigunta se pode ler um po~ 

ma que fez quando saiu do grupo há duas semanas atrás. O tema, 

6 sua terra nat~l, saudades)t. Nota-se q~e ainda nesta sessao 

Nelson se defende bastante de nós, mas'os terapeutas conseguem 

receber sua fala sem se sentirem atacados, como na sessão an-

terior. A análise da contrat~ansfer~ncia permitiu um manejo 

mais adequado das emoções despertad~s, embora'nio desprezemos 

a expressa0 desses afetos, frequentemente incontroláveis. 
,.;, ",,' 

As sessões' finais de janeiro transcorreram sem maio 

res dificuldades. Na ultima sessão antes d~s f€~ias Graça ex

pressa, possivelmente pelosd~mais, uma queixa sobre o longo 

tempo até março, numa época em que situações, se nao urgente~ 

ao menos sérias, vinham sendo investigadas. 

GRAÇA: estou vivendo coisas e nao tenho t·raz'ido para ca po.r -

que depois vai ficar sem continuidade. 

TERAPEUTA CY): fiquei pensando se voce nao está também expre~ 

i sando o pensamento dos outros. Se nós combinamos de 
• I , . e 

tratar de voc~~~ como é,que vamos fazer uma coisa des~ 

sa? Depois da greve, férias. Me passa a idéia de uma 

coisa muito chorosa, de que se está recebendo pouco 

sendo mal cuidado. 

Com o retornado grupo em março, Nelson traz uma 

s6iie de dificuldades que vem enfrentando. Reconhecer que ne-
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cess:lta ,do grupo é, para ele, reconh'ecer sua fraquezél., o , que 
. ·ii;"'''t 

o confunde. Uma, anotação feita na época, quando registrava a, 

sessão, diz: "tive a sensação clara de qüe Nelson tem que ser 

muito respeitado, ac~lhido, com suas defesas. ~ sua armadura 

e ele nao pode abrir mão 'disso a troco de nada". 

Novo elemento entra no grupo na 35a. sessao: Beth. 

,.';"",' 

Uma falta minha ã 38a. sessao, dá margem a, compara 

çoes entre os terapeutas, ~or parte do grupo.' De maneira con-

comitante t começa a ficar mais evidente que representamos 

na transferência, figuras pàr~ntais. Num artigo sobre co-tera 

pi a, Davis e Loh r (1971) afi rmam: 

"Quando os terapeutas sao de sexos diferentes , 
uma situação próxima da família primitiva é cria 
da. Isto Eropicia uma boa chance para·se tr~ba~ 
lhar reaçoes transfercnciais dirigidas para am
b as figuras parentais, e aos pacientes de ambos 
os sexos é oferecido um terapeuta'do mesmo sexo~ 
com o qual se identificar" Cp. 144) . 

Embora considerando o papel de pais-terapeutas que 

cabia a nós, também r~a claro que Júlia representava, talvez 

aos olhos de todos, a figura de mãe. Casada, com dois filhos, 

suas dificuldades tI;azidas se centram basicamente na relação 

com o marido e filhos:' Assim, quando se fala na mãe de Graça, 

que não aceita sui salda de casa para morar com amigas. JGlia 

é mencionada, e mesmo se posiciona enquanto mãe. ~ Júlia que 

se acredita que ficaria escandalizada, reprovaria a vida se

xual de Simone. Sua postura ríg~da se ~resta ao papel de mae 
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repressora dos demais. 

Numa sessao, J~lia estava'bastant~ irritada; ~s 

comparações fei tas entre o que ela trazia, com o que nos pare 

cia acontecer no grupo, a aborreciam. E pressionada pelo gru-

po com muitas perguntas e opiniões. Ela, que nap se permite 

chorar,'perde seu controle e, . chorando, pede para se retirar~ 

A partir daí, traduzimos a aliança dos demais contra Júliá 

enquanto "mãe rígida". Júlia sempre nos pareceu à parte, no 

grupo: "sou casada, tenho filhos".- Após sua saída, na mesma 

sessao: 

BETH: ela '(Júlia)' não se$ente como e lemento do grupo . 

NELSON: . ~alvez tenha mesmo essa disiincia; eu sinto is-

so. Eu es tou mais próximo delas '(Simone, Beth)' do 

que da JÚlia. 

BETH: ela est2 só aqui e lã fqra. Não tem um aliado. Somos 

solteiros. 

TERAPEUTA (V): será que voces sao todos iguais? 

NE1S0N: nao. 

TERAPEUTA LV): essa dificuldade com. JÚlia. Ela' fica sendo de-

pósito de tudo que €diferente; como se fossemos i-

guais. 
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s6 a partir daí 6 que se começa a discutir os 'pa

p�is fixos; evitava-se at6 entio explorar as diferenças entre ç 

os membros do grupo. Si,rnbolicamente', quando Júlia 'se retira , 

o grupo nio pode mais manter a ilusio da igualdade. 

Tamb6m neste período Graça traz seu desânimo com a 

psicoterapia. Apesar de gostar das pessoas, ad)_a, que ela nao 

'se modificou. Na,sess�o, Graça praticamente se deita nas almo 

fadas, afirmando que a arrumar sua cama. p'ermarece assim du-
, 
I 

rante toda,a sessio, e realmente nos transmite uma expressa0 

�e �uito desânimo. Mais tarde comenta que, na sessão onde se 

falou sob're raiva, ela teve vontade ?e jogar uma almofada na 

parede. Nesse momento me recordo que na sessao a qual Graça 

se referia, eu havia pensado em sugerir que ela socasse a al-

mofada, quando falava da raiva q�e sentia pel� mãe. Comento 
� 

este fato com Graça. Algo parecido ocorre q�ando, na mesma ses 

sao, Graça afirma que sente falta de pbder lidar com suas emo 

çõ�s, de Qutra forma a16m da verbai; o mesmo havia me passado, 

pois começara a me questionar sobre a possibilidade de outros 

re�ursos t6cnicos na psicoterapia, que facilitassem a expres-

sao e conscientização de sentimentos. Logicamente esta refle

xao nio foi dividida com o grupo, pois pressupõe amadurecimen 

to e maior conhecimento te6ricd-têcÍlÍc�. 

Nesta ocasião n6s Ctcrapeutas} havíamos conversado 

sobre nossa forma de conduzir o grupo, e CF), o terapeuta 

fez uma observação'oportuna ,a respeito da m�nha fala excessi-

, 



98 

va nas sessoes, deixando-o di versas ve zes sem a possibilidade 

de intervir. Com isso, perce�i que frequen�emente tomava a i

niciativa nas perguntas e, nos comentários , esquecendo 'de cer-

�a forma que trabalhava em co-terapia. Me propus a estar mais 

atenta a este fato nas sessoes posteriores. Enfim , questioâá� 

vamos nossos papéis no grupo e a possibilidade de se altera -

rem. 

" 
" 

Na 4la. se.:sao, acontece no grupo algo seme.lhante. 
" 

. , 

Graça diz que esteve pensando e queria discutir sobre o silên 

cio de Simone'- Que sempre no final ,da sessão , um de nós per -

gunta o que Simone 'acha, como' 'está, .e ela acaba f'alando, pouco. 

Graça diz então que gostaria que ' enu.endessemos o que acontece, 

porque Simone quase nao fala. Fala-nos ainda da sua dificulda 

de em lidar com pessoas que' se guardam, como S.imone I (Graça e2! 

o'· frentav; na ocasião, dificuldades com pessd�s com as quais con 

vivia intimament.e, (namorado, amiga) e que se fechavam) 1 • 

JlJLIA: engraçado, a gente já fez' um ano de grupo e eu me sinto 

! mais l,igada ã Beth" que está há mais ou menos dois me-
." ".'-- ".' 

ses. Quase não s�i' nada de você, Simone. Você fala da 

,doença da sua mae, sobre sua avó, um pouco do namorado, 

e só. Não selo porque voéê está no grupo; às vez'es fico 

pensando o ,que a trouxe para cá. Me parece tão calma , 

tão equilibrada quando fala! 

Beth diz nao concordar que Simone. nao tenha probl� 
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mas; só que nao fala, enquanto Graça·fala muito. Graça ri , di 

zendo que é re almen te "uma mat raca". · Olha para Simone e di z: 

vamos trocar um pouco? Simone sorri .. 

Na 46a. sessao entram no· grupo Hilton e ·Ricardo. O 

primeiro abandona o grupo em algumas sessões, enquanto Ricar

do permanece até os dias de hoje. Hilton traz .aó grup6 �ma i

magem de si bastante negativa; considerado durante sua. infân-

cia como um "imbecil", segundo suas palavras, parece temer a 

situação grupal e a possibilidade ge· críticas. Interpretamos , 
" .. -

sua dificuldade no grupo, mas de certa forma não valorizamos 

devidamente a exclusão em que Hilton f6i ali· colocado. O gru
i 

po procura ignorar a chegada de um elemento que traz a ameaça 

çle uma defi::H:ncia intelectual, possívelmente p elo temor -a 

"cont ami naç ão": . .  

Por outro lado, Ricardo representa provavelmente 

um ganho para o grupo., �5 que facilme?te se integra , seu dis-
.. 

curso é fluido, inteligente. ALém das características de per-

sonalidade de Hilton, que O levam a vivencia como extremamen

te ameaçadora a s�tuação grupal, acredItamos que fatores do 

próprio grupo tenham c9ntribuído para que. ele deixasse a tera 

pia em pouco tempo. g dificil precisar até que ponto os tera-

peutas poderiam contornar tal situação, ou se seria insusten-

tivel para Hilton. 

Na 54a. sessao Graça, que nos havia-falado há um 

tempo atr5s sobre um novo namorado, comenta qu·e deseja "arris 
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car uma gravidez", segundo suas palavras. Por isso dii ter fi 

cado t ris te quando mens truou,' e fala durante. algum tempo so- k::-
. ' . 

bre sua vontade de ter'um filho. Não sabe bem porque o deseja, 

e o que representa um filho nes�e momento, mas não sabe se 

quer entender, ou simplesmente "deixar a vida corre r". Afi rrrra 

que sempre planejou tudo e se p ergunta porque tem que ser as

sim. Pala de sua mae, e da falta que sente de. carinho. Se peE 
i 

gimta então, se quer. �m filho para poder dar carinho a ele. 
'/ 

" 
, 
.. 

·'.Enquanto Graç,a falava, qUestões me surgiam:por' que 

esse filho agora? Graça sempre se queixa da dificuldade de es 

ta�elece'r um relaciqnamento mais constante, e ago'ra; quando � 

caba de conhecer este rapaz, deseja engravidar? Será que Gra-

ça não está confundindo aquilo que 'reclama, não ter recebido da 

mãe, com o que espera dar à uma criança? Além ,do mais havia em 
� '. 

nós, terapeutas,. a sensação de que Graça, no grupo, estava r� 

vendo sua vida. ,e neste sentido, "nascendo ã sua maneira, de;: 

Sé! vez". Os terapeutas e'ram os pais dessa crianç,a - Graça, e 

parecem até certo ponto assustad'os com seu crescimento subi to. 

! 
"Cl 

Dados de outras ses'soes serao apresentados, e em 

,seguida serão feitos comentários sobre estas questões. Devido 

a feriados, decidimos' fazer algumas subst'i tuições de sessões . . _ )t� ., . . 

e, por dificuldade de horários comuns, estas seriam coordena-

<;las por cada um dos terapeutas, alternadamente. 

A 58a. sessao foi um desses casos, e por mim coor-
" 

isIBL,OlECI> ' 

fUllllAClO GE10UO VARG� 

.1 
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denada . .  Estavam presentes: Graça t Nc·lson e B,eth. U.m pouco. an

't�'s' da sessão, �ncontro 'com Nelson no corredor do prec1io onde 

funciona ci SPA. · Esperávamos o elevador, .e Nelson diz que es

tou boni ta' e que gos'tava das cores que· eu usava. Fala sobre vá 

rios assuntos e de certo·modo, me pega de suspresa . Desisto 

do lanche que iria fazer, pois a hora do início do grupo se 

aproximava. Dirig.indo-me à secretaria do SPA, ·percebo que ele 

vai na �esma direção, e ao {ech�r a portinhola do' balcão, no-
;;, '� .  ' to quê Nelson, tivera a intenção de entrar comigo na secreta -

'ria. Nessa hora ele se volta. aguardando no corredor. 

Durante a' sessão 'Nelson 'fala um bom tempo, mas a

crescenta rindo: ' "não era nad a  disso que' eu queria falar". Lo 

go após' Graça diz ter coisas boàs e ruins para contar, e . la

menta que o grupo todo não estiv�sse presente. Coisas boas que, 

se não podia partilhar com todas as pess0él:s, 'gostar 'ia de divi

dir conos'co. Todos percebemos. que' Graça se refere à gravidez , 
'.�����;". 

o que ela conf.irma rindo' e chorando. Além disso, ela e o riãrn.� 

rado decidiram v�ver,'juntos. Traz ainda uma. questão difícil re 

ferente à uma amiga com o qual morava. e se estende demasiada 
.. I _ _ . � ... " � mente neste assunto; 'n'ao da margem que se fale, então da sua 

gravidez e do seu projeto com o namorado. 

Num silê�lcio pos.te�iol�, 'NelsoIi. que por diversas 

vezes me olhara, diz: "e.la não está bonita hoje?" Pe,!cebi que 

fiquei. constrangida e cheguei a desejar que o terapeuta CF) 

es ti vesse ali para' me "proteger da apr.oximação de Ne lson". A-
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pós a sessao me recordo de um fragmehto da sua história pes

soal, onde ele afirmava ~e dar muitd bem com a mae, ~ seu 

pai, quando chegava, impedia esse contato maior. 

A.nós, terapeutas, parece que durante estas ses-

soes assumimos o papel de pais, que se espantam com a possibi 

lidade de crescimento dos filhos " A dúvida sobré Graça: estar 

ou nao pr~nta para ser mae neste ·momento, deve se relacionar 

ã 'transferência de figuras parentais, e a reação contratrans

ferêncial se traduziu por temer a Jndependência dos filhos-p~ 

cientes, e pela a.meaça decorrente da tentativa de maior apro

ximação por parte do N~lson. Até'on4e vai esta independência? 

Até onde a "investida"? No caso de Graça, porém, não deixamos 

~e perceber ql..e ainda existem dificuldades' relativas ã sua fi 

gura materna e que sua gravidez sofre efeitos deste fato, 
I 
! 

',.0, •• 

A contratransferência alogênica parece estar aqui 

em primeiro plano, jj que nossa resposta e~ocional 'se expli-
-. 

ca, ao menos em parte, pelos: "receios objetivos" que os paci-
.... 

entes-,fi lhos provocam em n,?s, terapeutas. 

Dificuldade~. de Gra.ça com a gravidez foram expres

sas claramente na 64a~ sessão, onde discutíamos a necessidade 

de suspender o grupo durante algumas' sessões. devido a greve 

na Universidade, Neste dia, ela afirma que não é seu momento 

de parar a terapia, pois vem sentin~o.coisas que nao sabe "se 

é físico ou psicológico", Ali.menta-se com dificuldade, vomi -

\ 
\ 

.... -.. 
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tando o que ingere, seu rítmo está lento, quase nao pode fa

zer ,os serviços dé ~asa, tem muito sono, etc. As pessoas que 

convivem com ela estranham muito, e Graça mais ainda. Vemos'o 

quanto é difícil para Graça aceitar as mudanças que a gravi -

dez acarreta'; em diversos, níveis, que ,alteram seu rítmo e es-

quema de vida. Mostramos inclusive a inevitabilidade dessas 

modificáções, dando exemplos com ,o sentido de 'tranquiliiá-Ia, 

embora bus'cando compreender suas razoes específicas,. 

Na sessao seguinte Graça diz estar mais aliviada 

quanto aos seus sintomas na gravidez~ conversou com amigas que 

têm filhos, e estas a tranquilizaram' dizendo que 'era mui to na 

tural o que Graça sentia. A sensação que tive, neste momento, 
.. 

foi que Graça'não estaria valoriza~do á ajuda que lhe demos 
, . 

na sessão ante;rio~, onde procuramos esclarecer seus receios, 

e mesmo', tranquilizã-Ia. Enquanto terapeuta-mulher, me senti 

desvalorizada, pensando que, nao sendo mãe ,e não tendo passa-

do pelo que Graça nos,trazia, ela" talvez nao pudesse aprovei-

tar o que eu lhe mostrava. Aqui temos um exemplo de contra 

transferência autogênica, pois nos parece que Graça não desva 

10rizava nossa'participação na sua gravidez. Questões pesso -

ai's da tera'peuta se sobrepõem" mas sua cons cienti zação imedia 

ta permitiu que nenhuma interferência neste sentido, fosse fei 

ta na hora. 

Estas discussões ficaram realmente suspensas a par 

tir da sessão seguinte, quando decidimos interromper o atendi 

\ 
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mento do grupo enquanto a greve permanecesse. 

Muitas outras passagens poderiam ser aqui apresen

tadas, mas consideramos que a exposição feita até então é su

ficiente para dar uma idéia de situações 'onde os terapeutas e~ 

tão sujeitos a um 'maior grau de envolvimento .. Por outro lado 

temos claro que os exemplos e comentários trazidos não abar -

caro toda a história c; grupo, sendo que alguns pacientes fo-

raro inclusive pouco c~~mentados. Acredi tamos porém que '0 obje

tivo do capítulo foi atingido, na medida em que reaçoes e sen 

ti~entos até ~ntio comentados apenas em supervisões, foram 

repartidos mais abe~tamente nesta ·dissertação. Sabemos final-
.. :t· 

mente que, falar da. contratrans1erência é em.parte, falar de 
. . ' ... 

nós próprios. e aqui o fi zemos, pois só a troca permi te o ama 

durecimento que buscamos. 
" 

.A 

/ 
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. CONCLUSÃO 

No' decorrer deste estudo ch~gamos a um esboço de 

síntese que .. embor"a não sej a necessariamente defini ti va, nos 

serve como esquema norteador na investigação dos fenômen.os 

contratransferenciais na situação clrnica. 

-
Nada temos a opor em relação aos autores que de-

.;;0 .• ,,, 

firiêm'- a contratransferência como incluindo todas a~ reaçoes 

do ~erapeuta ao paciente; p6sição esta defendida por alguns 

teóricos aqui mencionados.' Isto implica, porém, em' se consi 

derar igualmente que toda reação do paciente ao terapeuta , 

é de natureza transferencial. 

Esta nãó é nossá posição, j ã que enténde-mos que a 
. 

relação que se estabelece entre o terapeuta e o paciente, se 

dã em :.éf:i.versos nfve:i.s, entre os' quais podemos ci tar. como e
'.~~~~.-ç'~ .. 

xemplo: há um vínculo profissional, estabe~ecido dentro de 

.-' uma realidade ~b.j e-i:iva; faz-se um contratp com regras explí 

citas de trabalho;: a relação terapêutica estã inserida num mo 
. ; . ~ .. ~". -

mento social e polí't'ico mais amplo, etc. Não necessariamen- . 
-

te estes e outros níveis precisam ser compreendidos, no no~ 

so' e~ierider. segundo a ótica transferencial-contratransfe -

rencial. Apesar .d;Lsso, admitimos'que se estabelece uma com

plexidade neste quadro, desde que o inconsciente ._:-~.tanto do 

terapeuta quanto do paciente, pemeia todos- esses níveis. Ou 

sej a. poder-se-ia di zer que mesmo os· níveis considerados co 

mo atuais e objetivos, estão sujeitos ã influência de fato 
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res primitivos e inconscientes. Não podemes, na verdade, nos 

furtar a esta possibilidade. 

Porém, entendemos aqui a contratransferencia co-
• 

mo incluindo todas as reaç6es do terapeuta, constientes ou 

inconsc~entes., i transfer~ncia do paciente. Isto significa 

que é· a partir do paciente (que' estabelece uma relaçã9 esp~ 

cífica ~om o terapeuta. num momento dado). que o 'terapeuta 

faz um registro em si, e reage de uma forma específica. A 

contratranfer~ncia poderi ser au~og~nica ou alog~nica, de

pendendo de est'arem em primeiro plano, respectivamente, os 

conteúdos fantasmiti~os do terapeuta'ou do paciente. 

'I:~:' conscientização da contxé!transferência deve ser 

incentivada nos terapeutas. ê o que concluímos aqui. Concor 
i ' 
I 

. damo~., ,com os! autores que afirmam que o ponto ~ de vi'sta de 

que a contrôtran5fer~ncia sempre decorre de falha do tera -

peuta, deficiência ,de anilise pessoal, pode levar 'i repres- . 
- .: .... 

são desses sentimentos, e causar prejuízos na relaçao tera-

pêutica. As reações contratransferenciais são possivelmente 

tão inevi tiveis· quan to a transferência. mas no caso, acha -

1D.OS; que cabe ao terap.~uta ~,a observação constante de suas 

!espostas emocionai~. e assim buscar identificar a origem 

de tais reações em' si mesmo. e,' no paciente. No primeiro ca

so. o terapeuta deve poder recorrer â auto~anilise. supervi 

sao ou anilise pessoal. e no segu~do caso, poderi dosar as 

interpretações de forma a incluÍreJn os novos. elementos apre 

endidos a respeito do paciente. 
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Gostaríamos de poder aprofundar o estudQ que ini 

ciamos sobre· psicose e contratransfçrência. O capítulo 11,' 

que versa sobre este tema, 'forneceu uma visão da extrema 

c?mplexidade que envolve o tratament'o de pacientes psicóti

coso A relação que se estabelece ê intensa, e o terapeutap~ 

de sentir,· inclusive ao nível do corpo, reaçoes aos conteú

dos do paciente. Tais questões mirecem, no ~osso entender, 

um estudo mais detalhado, que possibilite :uma maior compre-

ensao dQS fenômenos contratransferenciais que envolvem o tra 

balho com o paciente psicôtico. 

No trabalho de s'lJper17isão clínica a es tagi ári os 

que iníciam sua práti,ca enquanto terapeutas, consideramos de 

grande, valor a discussão da contratransferência. Lev'ando 

ao seu conhecimento o fato de que diferentes emoçôes e rea-

ções podem ser desencadeadas diante do ~aiiente, pode,mos 
, ~ 

contribuir para que enfrentem o papel de terapeutas, que_o,-, 
. ~~~~~.;. 

ra iniciam,' de uma forma mais consciente. Lógicamenteisto 
, 

não elimina a ansiedade e o temor, que tão comumente carac-
I 

terizam as primeiras experiências clínicas. 
I .. , .......... .. . 

Seria ~inda do nosso interesse estender o estudo 

da contratransferência para um contexto que extrapola o âm

bito da psicanálise e da psicoterapia, mas que permanece na 

área da saúde. O contato com medicos e demais proJissionais 

num 'hospital geral, nos fez ver o quanto estes estão sujei-

tos à reações imprevistas, e que frc'quentemente se tornam 

obstáculos à relação com o paciente. Isto se dá porque em 
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geral tais reaçoes emocionais assustam o t~rapeuta, no sen-
. . 

tido amplo. Temos·claro;.porém. que um estudo desta nature-

za. nos afastaria em muito da idéia iniciai. ou'seja, o e~~ 

tudo da contratransferência na p~icoterapia. 

Além disso, talvez fosse necessirio uma nova a

borda~em ao tema. que emprinc~pio pertence 'i'psicanilise , 

e não i .irea de saúde. De fato.' tal extrapolação. s'e traduzi 

ria numa leitura psicológica de atividades que geralmente 

sao tratadas segundo uma abordagem'mais objetiva, mas que 

no nosso entender. incluem as variáveis que toda relação 

"médico-paciente" in~lui. Este 'tópic~, que nos desperta tam 

bém grande interesse, poderá ser alvo de estudo posterior; 

no moment0.~quisemos apenas d~ixar ~egi~trada aqui; nossa _~ 

preocupaçao ~ respeito da questão. 

';'~' " . 

Consideramos que o presente eS.tudo nos traz uma 

contribuição imediata .• na medida em. que realimenta a ativid~ . 

de que exercemos enquanto ps:icôlogos' clínicos. Espe!amos que 

também possa ser de utilidade iqueles que entrar.aro em conta 

to com esta dissertação, pois acrescentamos dados ã refle -

~ão sobri a difícil ~.gratificante· tarefa. que é ser tera 

peut a. 
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