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Normas de publicação
A revista Grupanálise online.pt aspira a ser uma revista nova e dinâmica. Não pretendemos que seja uma cópia em
Internet do conceito clássico de uma revista em papel. Desejamos, sim, que se torne um fórum mais alargado a
autores nacionais e internacionais e a temas novos e recentes, como a neuropsicanálise, para além da grupanálise e
das psicoterapias de grupo de inspiração analítica.
Deste modo a revista necessita da colaboração de todos nós. Só assim poderemos manter viva e em constante
evolução esta técnica terapêutica tão importante que é a grupanálise. Neste sentido, estimulamos os nossos leitores
e colegas, a que enviem os seus trabalhos, de modo a que possam ser apreciados e seleccionados para a nossa revista.
São bem vindos os trabalhos teóricos, de investigação e de experiência clínica. Trabalhos relacionados com as
terapêuticas de grupo de orientação analítica, nomeadamente a grupanálise, e todos os trabalhos que possam trazer
novas contribuições científicas e técnicas para a grupanálise.
Os trabalhos serão avaliados por dois referees, destacados aleatoriamente de um conjunto alargado de referees que
colaboram com a nossa revista, que por sua vez não saberão quem são os autores dos trabalhos que estão a apreciar.
Os artigos deverão ser enviados por correio electrónico em documento Word for Windows, a espaço e meio, letra
12, tipo de letra: times new roman. Deverão ser acompanhados por uma breve nota bibliográfica, um resumo
preliminar, até cinco palavras chave e uma contagem de palavras. Os artigos deverão ser escritos em inglês ou
português e não devem exceder 5000 palavras (incluindo as referências bibliográficas).
Os artigos aceites para publicação não poderão ser publicados noutras revistas, sem autorização prévia da
Grupanálise online.pt e implicando sempre a referência expressa a tal autorização.
As referências bibliográficas deverão ser feitas do seguinte modo:
Artigos em revistas: Dinis, C (2000) “Desejo e Perda na Contratransferência”. Revista Portuguesa de Grupanálise.1:
51-58.
Livros: Foulkes, S.H. (1975) Group-Analytic Psychotherapy: Method and Principles. London. Gordon and Breach.
Trabalhos não publicados: Azevedo e Silva, J. (1997 ) “Criatividade e Grupanálise, Bion, Zimerman e Eu”. IV
Encontro Luso-Brasileiro de Grupanálise e Psicoterapia Analítica de Grupo. Comunicação apresentada no III
Congresso Nacional de Grupanálise: Construindo Elos. Lisboa.
As referências que não são citadas serão apagadas, na maioria dos casos.
Os artigos deverão ser enviados para o seguinte endereço electrónico: ronline@grupanalise.pt
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Editorial
Mais um ano da nossa revista online vai arrancar, ficando a dever-se sobretudo a alguns dos seus relatores e colaboradores
mais esforçados os que diferenciamos sem no entanto nomear pois um dos propósitos dominantes da actual Direcção era - e
é - o de resolver eventuais clivagens, não pela negação das mesmas mas sim pelo seu enfrentar cordato; mas “o seu a seu dono”
e a cada um de nós compete reflectir sobre que parcela das tentativas de desenvolver a universalidade da escola grupanalítica
portuguesa lhe pertence.
E na verdade as nossa relações internacionais, tal como tínhamos prometido de , parafraseando mais uma vez o
nosso épico Luís de Camões, darmos a conhecer o nosso mundo grupanalítico a outros mundos da grupanálise, tem tido
excelentes resultados: somos membros efectivos da EGATIN, temos representantes na EFPP, vários sócios da nossa Sociedade
foram aceites de pleno direito e com posições significativas na GAS; outros deslocaram-se recentemente a São Paulo (Brasil) ao
congresso da IAGP e - ainda - organizamos com grande brilho e aplauso o Winter workshop da GAS; etc.
Nesta área a revista online tem sido muito importante e despertado grande interesse no exterior; tanto assim que este
número inclui trabalhos de autores brasileiros.
Acredito pois que vamos no bom caminho.
Em nome da SPG, saudações grupanalíticas para todos.

Lisboa, Dezembro de 2006
João Azevedo e Silva
Psiquiatra
Membro Titular Didáctico da Sociedade Portuguesa de Grupanálise
Presidente da Sociedade Portuguesa de Grupanálise
Director da Revista GrupanaliseOnline.pt
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Grupanálise e Psicoterapia Analítica de Grupo: Semelhanças e Diferenças
A Sociedade Portuguesa de Grupanálise e a Associação Brasileira de Psicoterapia Analítica de Grupo têm mantido, nos
últimos anos, uma cooperação importante, que se iniciou, em 1992, sob a minha presidência e tem prosseguido, desde
então, através dum processo de organização e estruturação, que se tem traduzido na realização de encontros bianuais,
alternadamente em Portugal e no Brasil.
Uma das preocupações que tivemos, desde sempre, foi comparar as bases teóricas, técnicas (e sua teoria) e resultados
das nossas duas intervenções
Elas partem, em princípio, de conceitos essencialmente diferentes: a grupanálise nasceu dos trabalhos de S. H. Foulkes
e as suas concepções foram modificadas, em Portugal por E. L Cortesão, que acentuou a importância do componente
psicanalítico, que está na sua origem. Também considerou que o grupanalista era a figura essencial do processo terapêutico, cuja acção se exprimia através do que ele designava por padrão grupanalítico. Esse padrão ia transmitir e desenvolver
a acção terapêutica ao grupo, através daquilo que Foulkes designava por matriz grupanalítica, conceito que foi buscar ao
ponto de vista homólogo de Ruesh e Bateson, definido na sua obra “Comunicação: a matriz social da Psiquiatria”. O
objecto da acção terapêutica do grupo, que podemos designar por processo grupanalítico e que é desencadeado pelo
grupanalista e planeado e desenvolvido em conjunto com o grupo. Consiste na perlaboração da neurose de transferência
grupal (definida em relação a cada elemento do grupo e à respectiva matriz deste último) - ou qualquer outra entidade
equivalente, no sentido que Etchegoyen deu à necessidade de se formar uma situação transferencial estabilizada, como
são a psicose de transferência, a perversão de transferência, a organização duma estrutura transferencial border-line ou
narcísica, ou finalmente, a organização duma transferência self-objecto, isto conforme e de acordo com a estrutura de
personalidade de cada indivíduo - e a individualização dos selves.
Se o segundo destes objectivo é comum a todas as terapêuticas de grupo, sejam analíticas ou não, e está intimamente
ligada aos processos de socialização, o primeiro é específico da grupanálise e, aqui mesmo, apenas reconhecido pela escola
portuguesa, uma vez que Foulkes e a escola inglesa defendem como base da acção terapêutica o treino do Ego em acção.
Também em outras técnicas analíticas de grupo raros são os que defendem a sua existência, como é o caso de Glatzer
(E.U.A.) ou de Mário Marrone (Itália), este último aliás igualmente no contexto da grupanálise. É, aliás, esta concepção
que dá dos pontos de vista a escola de Lisboa uma verdadeira perspectiva psicanalítica.
É no contexto da interacção matriz-padrão e através da organização e perlaboração das já referidas situações transferenciais estabilizadas que se dá a evolução das matrizes relacionais internas, de acordo com o respectivo conceito de Maria
Rita Leal dos diferentes elementos, que compõem o grupo.
Assim, o grupo funciona como uma rede de relação, comunicação e verbalização (e de perlaboração no dizer do
Cortesão), em que aquelas interacções antes referidas revestem várias formas desde as expressas global e completamente,
àquelas que apenas se pretendem fazer, desde as conscientes e manifestas às inconscientes e latentes, desde as verbais às
não verbais e as respostas que a elas se verificam traduzem-se também pelo mesmo tipo de comunicações. É neste
contexto que interagem as matrizes relacionais internas, de que acabamos de falar e que Foulkes, aliás, preferia designar
por matrizes pessoais do grupo e que se organiza e é, depois, perlaborada, para usarmos a própria expressão de Freud, uma
situação transferencial estruturada. Esta perlaboração faz-se, através de alterações, que ocorrem nas respectivas relações
de objecto e parece ocorrer do seguinte modo as relações de objecto internas vão determinar as relações de objecto
externas e as alterações ocorridas nestas últimas vão, por sua vez, originar alterações das primeiras, determinando assim
o próprio processo terapêutico.
Estamos, assim, pelo menos na concepção da escola portuguesa, perante uma conceptualização específica, que
permite explicar, de modo particular, o processo terapêutico grupanalítico. Mas, no fundo, esta situação está inserida no
contexto de factos idênticos ou, pelo menos similares, ocorridos nas outras psicoterapias de grupo de base analítica.
Algumas destas abordagens têm evoluído, com efeito, no contexto de modificações ligadas à própria evolução da
teoria psicanalítica, indo assim incluir nas suas conceptualizações as perspectivas da teoria das relações de objecto
(TRO), psicologia do Ego e psicologia do self, perspectivas aliás, todas elas, quer a grupanálise também tem incorporado,
nos últimos anos, como atrás vimos, quando falamos da importância da TRO no processo grupanalítico. Abordando
duma maneira inclusiva, todas estas perspectivas, Cortesão afirma mesmo que a metapsicologia freudiana se relaciona,
através dos pontos de vista adaptativo e psicossocial, de Rapaport, inseridos na psicologia do Ego, com as perspectivas
introduzidas pelo TRO.
Ora, estas perspectivas encontram-se igualmente em outros tipos da psicoterapia de grupo de inspiração analítica, que
igualmente as adoptam, ainda que nunca dum modo tão integrado, como o fez a grupanálise, mas sim uni sectorialmente.
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A Associação Brasileira, espalhada pelos mais importantes Estados do Brasil, ainda que estando localizada
sobretudo nas respectivas capitais (Rio de Janeiro, S. Paulo, Recife, Porto Alegre) apresenta um conjunto de
influências bastante mais heterogéneas, que variam aliás consoante os diferentes núcleos básicos (Bion, Slavson, Wolf
& Schwarz, Foulkes, Yalom).
No entanto, a maioria dos autores brasileiros reclamam-se, sobretudo, de Bion, cuja influência lhes vem através
dos seus trabalhos sobre grupos, mas também surge em conjunto com a influência de outros autores Kleinianos, que
trabalhavam no Brasil, em que constituíam uma forte corrente e, nomeadamente, de David Zimmerman, que com ele
teve uma relação muito próxima e que estudou, particularmente, a sua obra, para não falarmos da importância, nesta
acção do grupo argentino, onde pontificava como figura de proa, Pichon Rivière. Mas, não devemos esquecer, como
factor fundamental, a presença de Bion no Brasil, onde efectuou importantes conferencias e publicou, em 1ª edição
algumas das suas obras (Bion’s Brazilian Lectures, A Memoir of the future – Book one: the dream, Book two: The past
presented).
Assim, a influência de Bion, não se limita, pois, à sua obra inicial “Experiências em grupo, escrita em 1948-51,
embora só publicada em 1961 pelo Tavistock, em que lançou as concepções dos pressupostos básicos (dependência,
lutar e fugir, emparelhamento), que explicam o funcionamento dum grupo com um todo, facto este ainda hoje
defendido por muitos psicoterapeutas de grupo, por vezes até com uma perspectiva de abordagem não analítica. Mas,
toda a sua teorização posterior está nela incluída. Efectivamente, Bion desenvolveu, ao longo da sua vida, um
conjunto de concepções complexas, de grande importância em psicanálise. Baseando-se, precisamente, no já referido
trabalho com grupos e, depois, no efectuado com psicóticos, que realizou na esteira do levado a cabo por outros
autores kleinianos, formulou, em primeiro lugar, a sua teoria da vinculação e o seu conceito de grade e, posteriormente, desenvolveu concepções filosóficas, em que elaborou uma teoria de conhecimento e uma teoria de transformação,
que levaram a que os seus pontos de vista adquirissem perspectivas matemáticas ou místicas, simultânea ou alternadamente.
Estas concepções levaram-no, naturalmente, a modificar também a sua técnica psicanalítica, o que se repercutiu,
igualmente, no dos psicoterapeutas de grupo, que eram influenciadas pelos seus pontos de vista, e que ele centrou
num processo”sem melhoras, sem desejos e sem compreensão”, mas em que o psicanalista actuava como um continente em relação ao paciente, sobre o vinculo k do qual ele agia.
Ora, todas estas complexas concepções foram assimiladas pela Associação Brasileira de Psicoterapia Analítica do
Grupo, e constituem a base da sua teorização.
Mas, como aliás já referimos atrás, esta influência não foi única, uma vez que as concepções dos diferentes núcleos
desta Associação foram também determinadas pelas de outros autores, que já mencionamos e por aqueles que
resultaram da própria evolução da psicanálise, que também já referimos atrás e que se repercutiram também na
grupanálise, tal como nós a praticamos em Lisboa. É, por exemplo, notória, a influência de Foulkes em Miller de
Paiva, que com ele se correspondia, mostrando a sua troca de pontos de vista bastantes pontos de contacto.
De qualquer modo, do que dissemos acima, três conclusões se poderiam tirar, que exprimiriam outras tantas
hipóteses de trabalho:
1. Sendo a grupanálise essencialmente determinada pelos trabalhos de Foulkes, ainda que modificadas, nas suas
linhas gerais, pelos de Cortesão, Leal e outros autores e a psicoterapia de grupo de base analítica, tal como é
concebida pela ABPAG, nas suas linhas gerais, pelos trabalhos de Bion, ainda que não se possa falar aqui duma
base tão organizada e estruturada como para a primeira escola referida, não haverá, naturalmente, diferenças
importantes nas técnicas e acções terapêuticas das duas psicoterapias de grupo citadas?
2. Os trabalhos emanados dos diferentes autores ligados à ABPAG não põem, especificamente, a hipótese da
formação duma neurose de transferência grupal (ou situação equivalente) e, muito menos da sua perlaboração? Como se repercutirá este facto na sua técnica e na teoria da técnica?
3. A troca de pontos de vista e as reuniões bianuais, realizadas pelas nossas duas sociedades, terão contribuído
para aproximar as suas intervenções e a respectiva técnica e teoria da técnica, como se poderia esperar.
Foi, assim, essencialmente para esclarecer estas hipóteses e para confirmar, por conseguinte quais as técnicas
usadas e qual a teoria da técnica, em que se baseavam, que efectuamos o presente estudo, que procuramos traduzir
no presente painel de comunicações.
Os excelentes trabalhos apresentados pela Drs. Ana Sofia Nava e Júlio Mello Filho parecem ir ao encontro das
hipóteses 2 e 3 e, pelo contrário, afastar-se da 1ª.
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Assim, embora a Dra. Ana Sofia Nava tenha feito notar a importância das concepções de Foulkes, Cortesão e Leal
no estabelecimento da teoria e teoria da técnica em grupanálise, a comparação destes dois textos, mostra, pelo
contrário, uma grande aproximação entre as duas abordagens.
Efectivamente, todo o texto do Dr. Júlio de Mello Filho centra frequentemente as suas intervenções na interpretação transferencial e, mesmo, na utilização da contra-transferência, que exprime de forma franca e utiliza como uma
ferramenta terapêutica, na esteira dos pontos de vista de P. Heiman. A expressão directa dos elementos negativos,
desta última, que aparecem clara e francamente nos exemplos dados, vai permitir a elaboração de negativo, que é
fundamental para se, poder fazer a perlaboração da neurose de transferência grupal.
A Dra. Carla Penna, no seu comentário ao trabalho da Dra. Ana Sofia Nava, afirmou que o Dr. Júlio de Mello
Filho tinha uma formação winnicottineana. Devemos sublinhar que os conceitos de Winnicott também influenciam
a grupanálise, através dos pontos de vista da TRO, formulada sobretudo pelo grupo do meio inglês, a que ele
pertence. Daí, naturalmente, também uma certa proximidade nas duas suas abordagens, nos exemplos adquiridos
neste painel.
De resto, em1985, Malcolm Pines publicou uma colectânea de trabalhos, em que se mostrava a importância de
Bion na evolução da psicoterapia de grupo e em que procurou encontrar uma conexão e uma inter-influência por
vezes nem sempre conseguidas, entre os conceitos de Bion e de Foulkes, procurando mostrar que eles não estavam
tão afastados como poderia parecer.
De qualquer modo, os trabalhos apresentados neste painel e os respectivos comentários, efectuados pela Dra.
Carla Penna e Cláudio de Moraes Sarmento, que também aqui são incluídos mostram-nos uma grande semelhança
entre os dois processos terapêuticos que referimos e as suas bases teóricas, o que está, aliás, dentro das nossos
hipóteses de trabalho.

Referências Bibliográficas
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Padrão/ Matriz / Processo Grupanalítico / Empatia
A teoria da técnica grupanalítica apoia-se em vários conceitos fundamentais, nomeadamente, padrão, matriz e
processo grupanalítico.
Tentarei com este trabalho clarificar como estes conceitos são definidos teoricamente e o modo como eles se
entrecruzam na prática clínica e consubstanciam a técnica grupanalítica, tal qual ela é praticada de um modo geral
pelos grupanalistas portugueses.
Finalmente abordarei o modo como uma das ferramentas de trabalho mais importantes em psicoterapias: a
empatia, é integrada no modo de trabalho grupanalítico, anteriormente descrito.

PADRÃO
Cortesão (1988) investigou a origem semântica da palavra padrão no latim, espanhol, francês e inglês. Nas suas palavras:
Padrão é derivado do termo francês medieval “patron” e este, por seu turno, é originário do latim “pater” e “patronus”.
Neste sentido padrão pode significar imitação, copiar, parecer-se com, esboçar, desenhar, planear um padrão (para), ou
prefigurar. Contudo em latim põe-se a hipótese que o tronco semantológico seja oriundo de pã (a semente) teria a conotação
de semear, nutrir e fomentar.
É nesta última concepção que cunhei o conceito de padrão grupanalítico, no sentido de algo que o grupanalista transmite
na matriz grupanalítica. As conotações derivadas da primeira significação – de “pater” e “patronus” – não são pertinentes para
a minha definição. Realmente o grupanalista não se deve oferecer como um protector ou um modelo; nem deve dirigir
activamente ou didacticamente.
Assim Cortesão (1989) propôs a seguinte definição do padrão: natureza de atitudes específicas que o grupanalista
transmite e sustém na matriz grupanalítica com uma função interpretativa que fomenta e desenvolve o processo
grupanalítico.
De um modo mais abrangente poderemos dizer que padrão é o conjunto das características e competências que
um psicoterapeuta utiliza propiciando uma psicoterapia.
Na época em que este conceito foi definido por Cortesão ele gerou alguma polémica e discussão com Foulkes.
Resumidamente, Foulkes (1967) considerava que o padrão era uma espécie de imprint cunhado pelo grupanalista na
matriz grupal, enquanto que Cortesão rebatia que o grupanalista era um transmissor, um catalizador, um fertilizador
e nunca um líder que impunha o seu modelo.
O padrão pode ser encarado, do ponto de vista teórico, sob três vértices: a sua natureza, a sua função e o seu
propósito. Estes contemplariam, esquematicamente os seguintes aspectos, que seguidamente abordarei:
I. Natureza
1.
Qualidades pessoais
2.
Função analítica
3.
Formação teórica
II. Função
1.
Regras
2.
Atitudes específicas
III. Propósitos
1.
Insight
2.
Mudança / cura
I. Natureza
Quanto à natureza do padrão, ela depende obviamente da natureza do próprio grupanalista como pessoa.
Poder-se-ia ainda dizer, salvaguardando a artificialidade das divisões teóricas, que a pessoa do grupanalista seria
constituída pelos seguintes aspectos:
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1) A sua personalidade, que condiciona todos os seus comportamentos enquanto grupanalista. Estes comportamentos assumem formas verbais e não verbais. E quanto a estes últimos refiro-me não só à linguagem corporal do
grupanalista, mas também ao modo como organizou o espaço físico onde decorrem as sessões de grupo, que como é
óbvio, resulta da projecção de diversos aspectos, conscientes e inconscientes, da sua personalidade.
2) O seu carácter.
3) A sua matriz relacional interna (Leal, 1969), ou seja o modo como interiorizou as relações interpessoais do seu
grupo primordial precoce / a sua família. Ela vai eclodir quando volta a estar em grupo, ainda que com a função
específica de terapeuta.
4) O treino analítico pessoal do grupanalista é evidentemente um factor extremamente importante para a pessoa
do grupanalista. Não só porque a sua análise pessoal condicionou mudanças na sua personalidade, como também
pelo modo como internalizou / se identificou com o padrão do seu próprio grupanalista.
A natureza do padrão depende também das qualidades do grupanalista. Passo a citar algumas qualidades apontadas por alguns autores que falaram sobre este assunto: 1. empatia apurada, 2. acolhimento não possessivo,
3. genuinidade (Terence Lear, 1985); 4. honestidade, 5. verdade (Martin Grojahn, 1985, 1987); 6. identidade
estruturada em termos pessoais e profissionais (Earl Hopper, 1982); 7. sinceridade, 8. franqueza, 9. tolerância, 10.
segurança, 11. equilíbrio,12. competência (Foulkes, 1964); 13. capacidade de estabelecer uma relação (Fairbairn in
Guntrip, 1977); e finalmente eu acrescentaria 14. capacidade de estar em grupo
Outro aspecto que define a natureza do padrão é a formação do grupanalista. A aprendizagem da teoria e da técnica
grupanalítica é fundamental para que o grupanalista fomente e desenvolva o processo grupanalítico, quer ao nível das
regras de abstinência, quer quanto à sua função interpretativa.
A formação deve abranger uma vertente prática: a análise pessoal do grupanalista, e uma vertente mais teórica: os
cursos de formação ministrados pelas sociedades analíticas de grupo, a formação contínua (sessões científicas, congressos nacionais e internacionais), e, claro, a supervisão necessária nos primeiros anos de actividade grupanalítica.
II. Função
O padrão tem como função o estabelecimento de regras e atitudes em grupanálise.
1. Regras
Quanto às regras o grupanalista deve fazer uma selecção acurada dos elementos do grupo, fundamental para que
se possa vir a estabelecer o processo grupanalítico
O contrato terapêutico deve ser feito antes do paciente entrar no grupo. Deve ser explicado que:
1) É exigido sigilo absoluto e bilateral, nem o grupanalista fala do que ocorre nas sessões, nem o analisando pode
falar daquilo que se passa no grupo;
2) São proibidos contactos no exterior entre os elementos do grupo;
3) O grupanalista não deverá falar com os familiares do paciente;
4) No grupo é privilegiada a comunicação verbal e não é permitido o contacto físico (por exemplo: é permitida a
expressão verbal da agressividade e do afecto, mas não a passagem física ao acto);
5) O paciente terá que renunciar à obtenção de ganhos secundários dentro do grupo.
O grupanalista tem como obrigação assegurar o espaço físico, a frequência e a duração (1h30m) das sessões. É
responsável pela regularidade e pontualidade das sessões. Deve fornecer o setting grupanalítico: os pacientes devem
encontrar-se face a face, sentados em círculo, o grupanalista deve estimular a livre discussão flutuante das ideias / free
floating discussion (Foulkes, 1964) sem qualquer censura social.
2. Atitudes
O analista deverá ter uma série de atitudes no sentido de fomentar o processo grupanalítico.
a) Intervenções e interpretações analíticas.
As intervenções podem ser: perguntas, clarificações, confrontações, analogias ou metáforas.
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b) Compete ao analista a abstinência de intervenções corriqueiras /opiniões, que mais não são que projecções das
suas necessidades e desejos inconscientes.
c) É também fundamental que o analista assegure a reserva analítica, ou seja, não deverá falar de si próprio. Ele
deverá propiciar uma tela branca onde os analisandos possam projectar tudo aquilo que necessitam.
d) Vários autores defenderam que a atitude do analista deveria ser a de passividade e não de actividade. No
entanto, cada vez mais surgem ideias novas, que contrariam que a completa passividade do analista seja útil.
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e) A atitude do grupanalista deve também ser de contínua compreensão do binómio transferência / contratransferência. Como sabemos, já Freud alertou para a importância deste fenómeno na evolução de uma análise e mais
tarde, alertou para a sua potencialidade terapêutica. Assim o grupanalista deve estar sempre pronto para o poder
identificar e compreender.
f ) E finalmente, o grupanalista deve também ter uma atitude de escrutínio mantido da relação grupanalista /
grupanalisandos. Cada vez mais os autores analíticos contemporâneos nos falam da relação estabelecida entre
analista e analisando como factor terapêutico (por exemplo, Stern, 1998).
Parece-me então fundamental que, na sua atitude, o grupanalista promova, não só, o espaço para que este
fenómeno ocorra, como também, esteja sempre atento ao que se está a passar a este nível: o da relação interpessoal
e não só um escrutínio asséptico da transferência / contra-transferência.
III. Propósito
Finalmente o propósito / o objectivo do padrão, ele no fundo corresponde ao desenrolar do próprio processo
grupanalítico.
Assim podemos diferenciá-lo nos seguintes aspectos:
1. Promover o insight racional e emocional
2. Operar modificações significativas do self
3. Proporcionar ao indivíduo uma estruturação, diferenciação e funcionamento do self dotado de autonomia
relativa e dependência coerente e natural.
Recentemente alguns autores têm revisto este conceito e feitas algumas reflexões enriquecedoras.
M. Etelvina Brito (1989) compara o padrão ao exercício da função parental.
Leonardo Ancona (1989) fala-nos de padrão exógeno – transmitido pelo grupanalista e padrão endógeno –
elaboração do padrão endógeno pela matriz. Penso que este processo é gradual e harmonioso, de tal modo que a
partir de certa altura estas 2 vertentes se interpenetram e potenciam mutuamente.
Isaura Neto (1999) fala-nos de como a integração do padrão resulta da identificação com a função grupanalítica
do grupanalista.
Estou de acordo com os autores citados e acrescentaria que o padrão é, de facto, ecoado no grupo e amplificado.
Este processo de identificação / internalização dá muitas vezes origem às dimensões de co-terapeutas nos elementos
de um grupo de análise. Embora sem a responsabilidade de serem terapeutas, alguns elementos do grupo têm algum
prazer em exercer a função de co-terapeuta (quer ao nível das regras, como das atitudes). A possibilidade de se
identificar e exercer as funções parentais pode assim ser treinada no grupo, até os analisandos encontrarem a sua
própria originalidade. Sem cair em exageros, penso que esta é uma das muitas mais valias da grupanálise que não
devemos desprezar.
Cruz Filipe defende que o padrão deve contemplar uma atitude grupanalítica nos seguintes moldes: esperar
pacientemente que os projectos do grupo e do analista tenham algo de comum, na latência, no espaço, no tempo, mas
nunca com intrusão terapêutica analítica. O grupanalista deve dar o tempo necessário. A vivência do tempo em cada
sessão de grupanálise é fundamental para que o grupanalista possa assegurar e suster o tempo de escuta, bem como
privilegiar a importância da liberdade no grupo. O padrão asseguraria a possibilidade de criação de uma zona
maleável ou de transfiguração, assegurando tempos de desconstrução / reconstrução, só possíveis num espaço de
proposta e não de imposição.
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Um outro conceito muito importante para a teoria e a técnica grupanalítica é o de matriz.
Também este conceito foi definido por Cortesão do seguinte modo:
Rede específica de intercomunicação, inter-relação e interacção, a qual, pela integração do padrão grupanalítico, fomenta
a evolução do processo grupanalítico. (Cortesão, 1989)
Foulkes preferiu a seguinte definição: É a teia hipotética de comunicação e relação num determinado grupo. É o terreno
partilhado em conjunto que em última análise determina o significado e o entendimento de todas as comunicações verbais e
não verbais e interpretações (Foulkes, 1964)
Maria Rita Mendes Leal definiu ainda outro conceito muito importante para entendermos os fenómenos que
ocorrem numa sessão de grupanálise – a matriz relacional interna, definida do seguinte modo:
A regressão induzida em cada um dos membros do grupo pode levar à reactualização, não só das figuras parentais, como
de todo o grupo familiar de cada um. (Leal, 1969)
Corresponde ao modo como o indivíduo interiorizou as relações interpessoais do seu grupo primordial precoce,
da sua família. Este modelo vai eclodir quando o indivíduo volta a estar em grupo

PROCESSO GRUPANALÍTICO
Em primeiro lugar, gostaria de enfatizar que o padrão, como fomentador do processo grupanalítico, contém,
implicitamente, as ferramentas para a cura grupanalítica. Aliás os propósitos do padrão englobam os aspectos que
actualmente são consensuais no que diz respeito à cura analítica.
Como tal, e no que diz respeito à sua função, foi proposta como atitude fundamental da grupanálise a actividade
interpretativa e a relação com o paciente de modo a permitir o desenvolvimento do processo grupanalítico e,
consequentemente, a cura dos pacientes.
Ou seja, o padrão possibilita um espaço, no seio da matriz do grupo, de procura de memórias explícitas e
implícitas (Nava, 2003 a). Estas poderão ser interpretadas quer a nível genético-evolutivo, quer transferencial.
Mas falta a reconstrução para um self mais autónomo. Também aqui o padrão possibilita o espaço de uma nova
relação afectiva / emocional, de verdadeiro encontro, que poderá dar origem à formação de novas memórias implícitas que vão estruturar um novo estilo de relacionamento interpessoal afectivo, numa personalidade reestruturada.
Para Pines (1998), o papel do condutor do grupo seria estimular e representar a aprendizagem através da
experiência e opor-se às estruturas poderosas e coesivas de resistência. Neste sentido o padrão permite aos seus
membros retraçar uma via de desenvolvimento coerente, isto se pensarmos no grupo em termos de coerência
crescente, e como tal, podemos equacionar uma integridade que torna o todo e as relações entre as partes mais claras
e manifestas.
Guilherme Ferreira (2003) defendeu que o padrão se pode situar no vértice de um triângulo que dá origem ao
processo grupanalítico, sendo que os outros dois vértices seriam: a matriz grupal e a matriz relacional interna. Estou
inteiramente de acordo e aproveito para clarificar um pouco mais este assunto.
Parece-me a mim que o padrão permite abrir uma porta de conexão com a realidade externa. Ou seja, na medida
em que o padrão fomenta a liberdade de expressão dentro do grupo, ele dá espaço a que todos os elementos do grupo
contraponham os seus vértices de observação, as suas capacidades de compreensão empática e os seus modos de
relacionamento.
Assim sendo a matriz do grupo, não só, ecoa a matriz relacional interna de cada um, como também, propicia um
espaço de realidade onde o indivíduo pode treinar os diversos aspectos da nova personalidade reestruturada. Refirome ao conceito proposto por Foulkes (1975) de Ego Training in Action.
Sou de opinião que o padrão oferece, através da matriz grupal, um campo de treinos ideal (Nava, 2003 b) para
cada um dos elementos do grupo poder treinar novas formas de relação interpessoal, podendo aos poucos ir limando
os aspectos desadaptados da sua personalidade, do seu self.
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EMPATIA
A capacidade humana, e tão natural, de nos apercebermos das emoções, dos sentimentos dos outros e de poder
ir em seu auxílio é habitualmente chamada de empatia.
Ickes (2003) apelidou-a metaforicamente de “every-day mind reading”. A palavra original alemã Einfühlung
significa literalmente “sentir para dentro de” (Wispé, 1986). Einfühlung resultaria de um processo no qual o
observador projectar-se-ia dentro do objecto percebido.
Embora vários autores psicanalíticos, como por exemplo Freud, Reike, Rogers, Melanie Klein, Bion e Greenberg,
tenham utilizado e definido o termo empatia foi, no entanto Kohut quem mais aprofundou este assunto. Kohut
(1984) enfatiza grandemente a utilização das capacidades empáticas do analista e afirma que embora a empatia não
tenha sido criada pela psicologia do self, esta ampliou a sua aplicação e aprofundou a sua importância teórica.
Kohut (1984) propõe a seguinte definição de empatia: capacidade de penetrar com o pensamento e o sentimento
na vida interior de outra pessoa. Kohut defende que as únicas duas ferramentas com que o terapeuta conta para
promover a cura analítica (a internalização transmutadora) são a empatia e a interpretação.
As neurociências muito recentemente contribuíram para esclarecer os fenómenos que estão na base da empatia.
Decety (Director do o Laboratório de Neurociências Cognitivas e Sociais na Universidade de Washington) e
Jackson (neuropsicólogo) (2004) partem das perspectivas humanística (empatia como capacidade inata) e psicodinâmica (empatia como perícia de comunicação) e propõem três componentes fundamentais da empatia nos seres
humanos:
1. Partilha Afectiva entre o próprio e o outro, baseada na ligação percepção acção que dá origem às representações
partilhadas.
2. Consciência do eu e do outro. Mesmo quando existe alguma identificação temporária, não existe confusão entre
o self e o outro.
3. Flexibilidade mental de modo a adoptar subjectivamente a perspectiva do outro e processos reguladores.
Estes três componentes entrecruzam-se e devem interagir uns com os outros de modo a produzir a experiência
subjectiva de empatia.
Partindo deste modelo, tentarei imaginar o que se passa, em termos neurobiológicos, numa sessão de grupanálise,
quando a empatia está em acção.
1) Através do modelo de percepção-acção, sabemos que existem representações partilhadas entre as emoções do
paciente e os circuitos neuronais respectivos do analista. Ou seja, a emoção do analisando é reflectida em espelho,
através dos mirror neurons, nos circuitos neuronais que codificam a mesma emoção no analista. Este processo é
automático, o analista não tem que fazer nenhum esforço consciente, é só deixar-se ir, sem se defender. Existe uma
partilha afectiva natural e imediata, ainda antes de termos qualquer consciência do que se está a passar. Este
fenómeno corresponde certamente a um dos componentes, não conscientes, pelo menos ainda, da contra-transferência e, é extremamente rápido.
2) O segundo passo é a consciência do eu e do outro, que permite que haja uma consciência clara dos limites e que
não haja confusão entre o analista e o paciente. Permite que não haja contágio emocional, que os analistas não fiquem
invadidos pela emoção dos outros, como se fosse sua, o que impediria, obviamente, as capacidades terapêuticas de
actuarem. Este nível implica processos conscientes, como tal, o treino do analista como pessoa e profissional é muito
importante.
3) Finalmente, a flexibilidade mental permite, introduzir mecanismos inibidores, que travam a perspectiva do
analista (o seu referencial de vida, baseado em memórias implícitas e explícitas, marcadores somáticos). Nesta altura,
processos reguladores entram em acção, de modo a que o analista possa assumir a perspectiva do outro. Esta é a parte
que pode ser mais alterada através do treino do analista e onde a sua formação teórica assume maior importância.
Este terceiro componente não implica ajuda directa, como Kohut disse, não vamos suprir directamente as necessidades do paciente, o analista vai fornecer uma explicação dessas necessidades.
Situações específicas da grupanálise
Penso que existem uma série de situações que são características da grupanálise e que não aparecem nas terapias
duais.
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Possibilidade do grupo potenciar as capacidades empáticas do terapeuta:
Como nos disse Foulkes (1975) um dos factores terapêuticos do grupo é a ressonância ou espelhamento. Ele
referia-se ao facto de que os elementos do grupo espelham as emoções dos outros através do fenómeno de representações partilhadas, que é activado a partir de processos automáticos de percepção-acção. Sabe-se actualmente
(Preston, de Waal, 2002) a similaridade entre as pessoas aumenta este processo, assim a multiplicação deste
fenómeno pelo número dos elementos do grupo amplia as possibilidades de se encontrar mais similaridades e
portanto de se conseguir uma maior empatia. Já para não falar das dimensões cognitivas da empatia que, também são
multiplicadas pelo número de elementos do grupo, potenciando ainda mais esta capacidade terapêutica.
Tendo em conta todos estes dados parece-me que a ressonância é um factor terapêutico , não só porque
desculpabiliza os outros e porque é mais fácil de analisar nos outros (como Foulkes propôs), mas porque potencia
grandemente a capacidade de investigação analítica. A minha experiência clínica confirma que muitas vezes um dos
elementos do grupo pode empatizar mais com o paciente em questão ou com determinada situação (mais próxima
da sua experiência de vida) e portanto possui uma maior capacidade de investigação, recolhe mais dados, é mais
empático do que eu.
Na prática, quando me surgem dificuldades em entender uma determinada situação que está a acontecer no
grupo, espero pela ressonância dos outros. Muitas vezes é possível que a sua capacidade empática, aumentada pelos
motivos já expostos, me esclareça mais sobre o que se está a passar, sendo assim possível ampliar a minhas capacidades
de investigação e, nessa altura posso finalmente analisar e interpretar mais diferenciadamente o que se está a passar.
Uma das questões em que penso sempre quando um doente entra num grupo é: o que é que este doente vai ganhar
com a entrada num grupo de análise. Tanto mais porque, os próprios pacientes me colocam invariavelmente esta
questão.
Sou de opinião de que quando um doente entra no grupo surgem pelo menos quatro novos aspectos:
1) Surgem outras dimensões da personalidade na relação com os outros elementos do grupo, que não apareciam,
a não ser indirectamente através dos relatos dos doentes. Todos os fenómenos que surgem na relação a três aparecem
livremente no grupo, sem qualquer máscara defensiva. Só para dar os exemplos mais habituais: ciúme, inveja,
competição.
2) Começam a ser falados outros temas, graças aos fenómenos de ressonância e espelhamento. Deste modo, o
paciente é levado a analisar determinados aspectos da sua vida que, de moto próprio, nunca o faria e, que é proibido
ao analista, por razões técnicas, pressionar o paciente a falar.
3) Surgem outras perspectivas de investigação empática, que é ampliada pelos outros membros do grupo. Esta
amplificação permite ao analista ter uma imagem mais completa do mundo psíquico interno do paciente. Neste
sentido os outros elementos do grupo podem ser considerados co-terapêutas. Queria no entanto chamar a atenção
de que, é só mesmo nesse sentido, quero com isto dizer que, apesar dos outros elementos do grupo poderem ampliar
a capacidade de investigação empática, e por vezes, em níveis mais diferenciados de evolução da sua análise, poderem
fornecer uma explicação empática, a responsabilidade e obrigação terapêutica cabem total e exclusivamente ao
grupanalista.
4) Se tivermos em conta o argumento de que, a complexidade social foi uma das forças impulsionadoras da própria
evolução cerebral, podemos equacionar que dentro do processo terapêutico do grupo (mini-sociedade) continua-se
a estimular o desenvolvimento do cérebro. Admitindo que os resultados de uma análise são transgeracionais, afectam
indirectamente os filhos e conduzem também à evolução do cérebro.
5) O efeito contentor do grupo que permite tolerar melhor as falhas empáticas do grupanalista. Simultaneamente,
este aspecto contentor é também fundamental até que o processo de internalização transmutadora (ou seja, a criação
de novos circuitos neuronais capazes de estabelecer relações de objecto mais adequadas) estar completo, de uma
forma coerente e que permita que a estrutura do indivíduo seja mais autónoma para lidar com a realidade externa.
Esta capacidade contentora do grupo fornece o tempo e o espaço para o ego training in action no campo de treino que
é o grupo.
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Comentário à Comunicação de Ana Sofia Nava
Padrão/ Matriz / Processo Grupanalítico / Empatia
Desde Bion e Foulkes na escola Inglesa e Anzieu e Kaës na escola francesa, muito pouco tem sido produzido em
termos de teoria grupais. Melo Franco (2003) fala de uma orfandade que as teorias de grupo passaram a sofrer devido
ao abandono precoce de Bion na sua produção científica com grupos. Alguns sugerem que foi devido a oposição que
enfrentou por parte da Sociedade Britânica, em especial de Melanie Klein.” Essa morte não devidamente explicada pode
ter deixado suas marcas no grupo de analistas interessados em PAG”. Segundo Ponciano (1995) o próprio Foulkes, após
ler na Sociedade Psicanalítica de Londres o artigo “On Introjection” passou a enfrentar a frieza dos amigos Klein,
Jones e Rickman, afastando-se aos poucos de suas posições teóricas. Em 1952, Foulkes fundou em Londres a
“Group-Analitic Society”,sendo o iniciador e o fundador da técnica de psicoterapia de grupo de grupanálise.
Eduardo Luís Cortesão foi um discípulo brilhante de Foulkes e levou para Portugal uma bagagem consistente que
propiciou a organização do Grupo de Estudos Grupanalíticos em 1956, evoluindo para a Sessão de Grupanálise da
Sociedade Portuguesa de Neurologia e Psiquiatria em 1963, até a criação da Sociedade Portuguesa de Grupanálise,
em 1981, tal como a vemos hoje. O trabalho prosseguiu conduzido com competência e rigor teórico, pela segunda
e terceira geração de colaboradores de Cortesão. Acredito que muita dessa pujança portuguesa deve-se a presença
constante e a influência continente de Cortesão, como mestre e formador de grupanalistas. Vale dizer que em termos
de enriquecimentos teóricos, temos em Portugal, o lugar onde foram produzidos novos conceitos como os de padrão
de Cortesão e matriz relacional interna de Maria Rita Leal. Como vértice do triângulo do processo grupanalítico,
como observa Guilherme Ferreira (2001), temos a matriz grupal de Foulkes. A interacção entre as três entidades
poderia resolver a neurose de transferência que cada um dos membros desenvolveu durante a grupanálise.
No Brasil, em 1951, no antigo Serviço Nacional de Doenças Mentais, actual Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Alcyon Baer Bahia realizou o primeiro grupo analítico. Após essa experiência, médicos e psicanalistas,
interessados no estudo de grupos, actividade proibida dentro da IPA, organizaram a partir de 1958, Sociedades de
Psicoterapia Analítica de Grupo, no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. A primeira e a segunda geração tiveram
grande actuação em termos clínicos até que no período da ditadura militar e nos anos 80, iniciou-se o declínio da
actividade grupal em consultórios. Nas instituições os grupos homogéneos e somáticos proliferaram e as articulações
teóricas enriqueceram-se com as produções bionianas de David Zimerman e winnicottianas de Júlio de Mello Filho,
ambos da segunda geração, entre outros.
Na Argentina os grupos analíticos mantiveram-se activos por várias décadas, sendo Grimberg, Langer e Rodrigué
seus expoentes até que a partir da década de 70 e do período da ditadura militar, houve um êxodo de analistas e o
trabalho com grupos arrefeceu. Citando Melo Franco (2003) “mortes não explicadas conduzem a lutos patológicos. No
caso da PAG, esse luto especial foi traduzido em uma situação de orfandade científica que, se não foi vivida conscientemente,
deixou marcas, sobretudo na evolução conceptual de que o instrumento necessitava.”
Apesar de todas as dificuldades o trabalho com grupos resiste e temos observado na nova geração a procura por
contribuições das ciências afins como: a sociologia, as neurociências, a etologia, as diversas psicologias e a própria
psicanálise. É com esse vigor e modernidade que chegamos a Ana Sofia Nava. A autora apresenta um trabalho teóricoclínico bastante consistente e original, articulando conceitos bem dentro da tradição grupanalista portuguesa, sem
deixar de conferir-lhes sensibilidade clínica e novidade.
Emprega o conceito de padrão, de Cortesão, que não é utilizado no Brasil, para situar o grupanalista em relação
a suas funções, actividades e atitudes como terapeuta. Para nós o que a autora valoriza, levando em conta suas
pesquisas sobre empatia, é o que chamamos da pessoa do analista: sua formação, seu conhecimento teórico e sua
forma de estar no grupo e de lidar com as transferências e contra transferências. Fundamentalmente acentua como a
presença e acção do analista no grupo é transformadora. Para ela, a matriz grupal, conceito de Foulkes, é o coração
do grupo, a forma como se processa a comunicação e a coesão entre seus membros. A matriz relacional interna, termo
também não empregado no Brasil, mas brilhantemente intuído por Maria Rita Leal, toca no cerne do tratamento, ao
reactualizar no processo grupanalítico, modelos arcaicos de relacionamento, incorporados pelo indivíduo, na infância precoce e no seio da família.
No processo grupanalítico, Ana Sofia Nava enfatiza a importância do padrão ao permitir a abertura de uma
conexão entre o grupo e a realidade externa. Na sessão, os componentes do grupo podem dar livre expressão aos seus
anseios internos, actualizados na relação grupal, além de observarem por diversos vértices seus modos de relacionamento. A matriz grupal, ecoando na matriz relacional interna, possibilita para cada membro a recriação de seu espaço
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familiar original de uma forma mais cuidadosa e fundamentalmente diversa daquela que experienciaram. Os pacientes podem então: “ensaiar novas formas de relação afectiva dentro da nova família que é o grupo” (Nava/Foulkes).
Como ponto nevrálgico de suas reflexões apresenta o conceito de empatia, não apenas tal como enunciado por
Kohut, mas considerando as contribuições psicanalíticas de Eagle e Wolitzky, Stolorow e David Stern. Além disso faz
uso da etologia, das neurociências e da psicologia cognitiva para modernizar e enriquecer suas pesquisas. ”Na minha
prática clínica a empatia está sempre presente e, de algum modo, pressenti que estudar esse assunto profundamente traria
benefícios práticos, no sentido em que permitiriam explorar, ampliar, e aperfeiçoar a técnica grupanalítica” (Nava 2005). A
importância da empatia em grupanálise para a autora vai muito além do senso comum. A utilização da empatia aliada
às Neurociências, revelaram para o grupanalista a modernidade dos mirror neuron, não deixando de ratificar a
importância da tradicional relação mãe-bebé da psicanálise. Na actualidade, onde os pacientes apresentam cada vez
mais patologias narcísicas e corporais, fruto de severas falhas empáticas, desde o início de seu desenvolvimento, a
capacidade empática do analista torna-se cada vez mais requerida. O trabalho grupanalítico carrega em seu seio a
possibilidade de se criar/recriar no setting grupal um lugar de profunda empatia, um espaço potencial, falando em
termos winnicottianos, onde o paciente possa se constituir ou se reinventar, transformando o indizível em representação e o não vivido em experiência satisfatória compartilhada.
Ana Sofia acredita que a “criação do self se estabelece na relação com os outros, através de um equilíbrio entre a realidade
externa e a realidade interna” e postula que as sessões de grupanálise constituem campo de treino extraordinário para
a criação de novos equilíbrios. Acrescenta ao que já se conceitua tradicionalmente em termos do conceito de Foulkes
de ego-training in action, novas contribuições a partir das Neurociências ao postular que é possível para o paciente
ao se confrontar com a realidade trazida pelos demais membros do grupo a “criação de um novo equilíbrio através da
sedimentação das memórias implícitas, em novos circuitos de padrões relacionais.”
Embora apresentando nomenclaturas diferentes ou até linhas teóricas diversas, portugueses e brasileiros falam a
mesma língua, mesmo com sotaques diversos, por vezes até incompreensíveis. A grupanálise ou a psicoterapia
analítica de grupo, propiciam ao paciente uma profunda forma de relação, que transforma a maneira com que se
relacionam com o mundo. As transferências cruzadas, repetindo e actualizando relações passadas, as trocas grupais,
a confiança na figura do analista, onde se projetam bons e maus objectos, acolhidos e traduzidos de forma empática
e digerível são fundamentais. O apoio, as representações compartilhadas, a discriminação do que é seu e do que é do
outro, o clima do grupo, a matriz relacional interna, actualizada no processo grupanalítico e acima de tudo a própria
experiência vivida no seio do grupo, falam por si só, em qualquer continente.
Gostaria de acrescentar, que fruto de minhas próprias reflexões teóricas, o que Ana Sofia Nava atribui à empatia
em grupanálise, responsável pelo que mais existe de verdadeiro e profundo nas relações humanas, traduz-se pelo que
chamo da identificação que o grupo promove. Cada vez mais acredito que a riqueza da experiência grupal, permite
que no setting analítico se construam identificações primárias para alguns e identificações secundárias mais consistentes para outros. Mas isto é tema para outra discussão...
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Sobre o manejo da contra-transferência na psicoterapia analítica grupal
O tema da contra-transferência sempre me fascinou. É a forma do analista participar vividamente, através de suas
emoções, da análise de seus pacientes. Isto dá a ele um sentimento todo especial, de veracidade, de autêntico
processo a dois, a oito, daquela análise, daquela interacção.
Como todos sabem o termo foi introduzido por Freud para designar os sentimentos e emoções do terapeuta, a
maioria das vezes inconscientes, que surgem como resposta a transferência do paciente. Para Freud a contratransferência era uma condição geralmente patológica, de bloqueio da interacção, por se basear fundamentalmente
em fenómenos inconscientes por parte do analista e, portanto, inacessíveis ao processo em andamento.
Paula Heiman, em 1950, alargou em muito este conceito ao demonstrar como a percepção da contra-transferência poderia ser utilizada em relação ao que estava se passando com o paciente e que isto poderia inclusive ser incluído
nas interpretações do terapeuta alargando em muito o campo de insight vivenciado pela dupla. Todavia, como em
Freud, no seu trabalho a contra-transferência não era admitida para o paciente, ficando apenas no mundo interno do
analista. Era, portanto, como um radar, captando as vibrações mais profundas do paciente a ele comunicadas sem se
referir ao que estava se passando com o analista.
Em 1947, Winnicott publicou um trabalho memorável, “O ódio na contra-transferência”, no qual ele descreveu
três tipos de fenómenos contra-transferenciais:
1) Relações estereotipadas e certas identificações que estão em repressão dentro do analista. “O que se pode dizer
disto é que o analista precisa de mais análise”;
2) Identificações e tendências que fazem parte das experiências e do desenvolvimento pessoal do analista e que
fazem com que seu trabalho seja diferente do de qualquer outro analista (contra-transferência normal);
3) A verdadeira e objectiva contra-transferência, ou seja, o amor e o ódio do analista como reacção à personalidade e ao comportamento reais do paciente.
Neste trabalho ele afirmava que na análise de psicóticos era comum o analista sentir ódio do seu paciente, que
estes pacientes eram experts em provocar ódio e que somente através do ódio objectivo poderiam alcançar o amor
objectivo a que faziam jus. “Gostaria de acrescentar que, em certos estágios de certas análises, o ódio do analista é
procurado pelo paciente e, neste caso, o ódio objectivo se faz necessário”. Para ele, esta situação é comum na análise
de psicóticos e também na de pacientes com tendência anti-social.
Ele disse também que na maioria das vezes tal situação deve ficar guardada para ser exposta, admitida, num
momento posterior1. Winnicott nos deu o exemplo de um obsessivo grave, com o qual, próximo à sua alta, ele pôde
admitir como o paciente tinha sido “abominável” por muitos anos para si e para muitos amigos, porém que ele
naqueles momentos não tinha consciência disto.
Para justificar mais ainda suas afirmações ele nos deu o exemplo das mães que odeiam seus filhos antes mesmo que
eles nasçam e depois por fazer todo o “trabalho sujo” sujeito a tantas frustrações e decepções em relação ao filho que
ela havia idealizado.
Quando iniciava ainda em minha formação analítica tive um paciente maníaco-depressivo em análise individual
que, numa oportunidade, em crise maníaca, tirou toda a roupa, a noite, em plena praia de Copacabana e foi tomar
banho de mar, tendo assustado pessoas que por aí perambulavam. Internei o paciente e aceitei a sua conduta como
parte de sua patologia.
Noutra ocasião, todavia, quando ele já melhor estava morando com sua mãe, veio a desvirginar uma amiga desta
que tinha feito recentemente uma plástica de hímen. Disse-lhe, com muita raiva, que ele gostaria era de estar tendo
relações com a mãe e que estava com este ato demonstrando todo o seu ódio das mulheres. O paciente notou minha
raiva e indagou-me sobre ela ao que admiti e disse-lhe que era muito difícil tolerar seu tratamento por todas as
decepções que ele me provocava. Este incidente foi trabalhado positivamente em prol de sua análise, que teve um
bom desenlace, não vindo mais o paciente a apresentar surtos psicóticos.
Em outro trabalho, igualmente revolucionário, “Formas clínicas da transferência”, ele afirma que certos pacientes,
graves, costumam utilizar os erros do analista e que é mais prejudicial cometer erros na análise de pacientes
neuróticos do que com estes doentes. É que nestes casos uma parte importante da análise se dá dentro do analista,
diz ele, atingindo em cheio o seu self, digo eu, as suas defesas, o seu id, os seus sentimentos, a sua auto-estima.
O mais importante em tal situação, continua Winnicott, é que os erros do presente se referem sempre a erros do
passado, das figuras de base, da mãe, do pai, do ambiente facilitador, enfim. E, por este motivo, através dos erros e más
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adaptações do analista, induzidos pela sua raiva e emoções descontroladas, o paciente vai viver situações mutativas
(Strachey) ou experiências emocionais correctivas (Alexander), acrescento.
Nos grupos terapêuticos humanos, principalmente nos grupos analíticos, as situações agressivas costumam ocorrer com frequência em função do vis-a-vis próprio da terapia, favorecendo que agressões frontais sejam feitas entre os
membros e destes para com os terapeutas, por vezes suscitando respostas agressivas por parte destes últimos.
Em 1986, escrevendo no livro já clássico de Luiz Carlos Osório “Grupoterapia Hoje” o capítulo sobre “As
contribuições da escola de Winnicott à psicoterapia de grupo” afirmei que:
“No grupo somos constantemente postos à prova e de modo frontal. Os pacientes nos agridem face a face e a agressividade
grupal experimenta freqüentes incrementos por situações de ciúme, inveja ou rivalidade vividas diretamente pelos participantes
entre si ou experimentadas em relação ao terapeuta. O frente a frente e a imersão no todo grupai nos leva, por vezes, a dar
respostas diretas, a revidar, sem oportunidade de pensar e refletir. Tudo isto é facilitado pelo clima regressivo em que transcorrem
muitas sessões. A multiplicidade de participantes e de processos de interação favorece com que sejamos atingidos por identificações projetivas, sem a perspectiva de reconhecer a fonte e o porquê de sentimentos de frustração, irritação ou rejeição em nós
despertados. Tudo isto pode nos provocar culpa, atingir nossa auto-estima profissional, fazer com que nos sintamos excessivamente agressivos e mesmo nos levar a desistir deste tipo de trabalho grupai. Mais ainda, quando nossa onipotência não nos
ajuda a admitir, como Winnicott, que o ódio faz parte do processo terapêutico e que há pacientes que somente através dos nossos
erros conseguem fazer reais progressos”.
A percepção do grupo de nossos sentimentos agressivos é um fato: tonalidade de voz, postura, reacções vasomotoras, etc. Hoje em dia quando expresso minha irritabilidade e ninguém denuncia isto, sempre questiono o grupo
a este respeito. O mais importante não é a agressividade do terapeuta em si, mas sim o uso terapêutico que pode se
fazer a partir deste fato. O terapeuta que não admite sentimentos que acaba de expressar está na realidade tentando
doutrinar o grupo, tratando-o como aquela criança que não deve discutir ou criticar as reacções e atitudes de um pai
(ou mãe), todo-poderoso(a) e superior.
Uma das situações mais suscitadas num grupo terapêutico é o ciúme e este vem geralmente acompanhado de
intensa raiva que é endereçada a parelha da qual se tem ciúme. Era o que acontecia em um dos meus grupos, em que
duas pacientes médicas disputavam a minha preferência. Uma delas, Sónia, havia nascido na mesma cidade natal que
a minha, era de família de médico e era primogénita de uma família de cinco irmãos. Eu vinha de uma família assim
e enquanto ela era preferidíssima do pai eu era da mãe. Ambas famílias tinham destaque na sociedade recifense. A
outra, Ângela, também médica, vinha de uma família de três irmãos e era igualmente preferida do pai.
Sónia sofria de endometriose e tinha constantes episódios de intensas cólicas ginecológicas. Também padecia de
uma ligação conflituosa com um médico casado que conseguiu desfazer ao longo do tratamento. Por tudo isto me
requisitava muito como terapeuta. Ela era para mim uma paciente especial e eu procurava minimizar este contexto
diante dos ciúmes do grupo, principalmente de Ângela. Em determinado momento entretanto, diante de um pique
agressivo desta, abri a situação para o grupo mostrando toda a semelhança dos nossos contextos familiares, dizendo
que de fato ela era uma paciente especial mas que todos ali eram especiais, pois eram pacientes do meu primeiro
grupo, do meu grupo do coração e que haviam ali outros pacientes especiais: Carlos, meu primeiro paciente de grupo,
Roberto, pelo grande pintor que ele era, Ângela, pela médica completa que ela é do corpo (nefrologista) e da alma dos
pacientes. A elaboração da questão dos ciúmes que se deu depois desta sessão possibilitou um alívio deste tema no
grupo e uma tônica menor na rivalidade entre as duas médicas, bem como em relação aos ciúmes.
Uma mulher jovem muito sedutora, com traços maníacos e histéricos, fez dois períodos de psicoterapia de grupo
comigo. Numa primeira fase, procurou ajuda principalmente devido a intensos conflitos com o esposo, por serem
duas pessoas narcísicas e explosivas. Era muito ligada ao pai, que tinha nítidos ciúmes do seu marido e contribuiu
activamente, jogando-a contra este, para a deterioração do casamento. Numa oportunidade, prestes a se separar,
iniciou um relacionamento sexual com um amigo do pai. Foi questionada pelo grupo sobre a impropriedade da
relação que, inclusive, complicaria a separação conjugal que ela estava conduzindo de modo menos desequilibrado.
Acredito que interpretei adequadamente a situação, enfocando, entre outras coisas, o deslocamento da relação
incestuosa com o pai para o amigo deste e a tentativa de me fazer ciúmes como revide a minhas próximas férias, que
ela dava mostras de estar tolerando mal. Porém - só percebi depois -, actuei como pai protector, assumindo o amparo
que o verdadeiro pai não lhe estava dando, pressionando-a com minhas interpretações a não assumir a relação
extraconjugal. Por achar que eu e o grupo queríamos subjugá-la com nossas intervenções, abandonou o tratamento.
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Regressou anos após, já separada, agora por se sentir deprimida e isolada, com poucas perspectivas de realização
existencial. Nesta segunda fase do tratamento, após certas melhoras iniciais de reacções psicossomáticas ligadas ao
quadro depressivo, entrou numa fase de aparente retraimento esquizóide, com pouca participação no grupo. Para
total surpresa minha e do grupo, um colega seu relatou, de forma culposa, que vinha tendo relações sexuais com a
paciente há bastante tempo. Ela apenas admitiu o fato, de modo frio, sem mostrar qualquer arrependimento. Minha
primeira reacção foi de raiva, que transmiti no modo como enfoquei a insinceridade dos dois e a tentativa de quebrar
o compromisso grupal. Com uma melhor reflexão sobre minha contra-transferência, admiti a minha raiva diante do
grupo, por sentir-me como um pai traído por dois filhos que praticavam uma relação incestuosa. Pude também
reconhecer que se a paciente tentava, por um lado, mais uma vez me pôr enciumado, criava, ao mesmo tempo, uma
possibilidade de me corrigir do erro de anos atrás, que havia contribuído para seu afastamento do tratamento, dandome uma oportunidade, agora, para que actuasse como um pai não excessivamente envolvido consigo, porém firme e
que lhe desse limites. Deste modo, pude lhe oferecer uma imagem diferente do pai que não tinha conseguido exercer
este importante papel durante toda a sua vida. A partir daí, a situação foi suficientemente trabalhada, permitindo
dissolver o vínculo incestuoso intra-grupal e possibilitando prosseguir o tratamento da paciente com resultados.
A possibilidade de ter sido agressivo e depois me retratar foi importante para os dois pacientes avaliarem a
severidade do acting out que estavam cometendo: para o rapaz também foi útil, no sentido de lidar com a agressividade de uma figura paterna, pois em relação ao autoritarismo do próprio pai apenas ficava aterrorizado e sem reacção.
Adriana é uma paciente asmática, casada, com uma profissão semelhante a minha. Também é natural de uma
família pernambucana. É uma pessoa muito agressiva interiormente, porém com dificuldades de exteriorizar e
admitir sua agressividade. No seu grupo havia também outros pacientes com este comportamento. Em certo
momento Adriana passou a perceber que quando eu me mobilizava, empurrava o banquinho de analista com os pés.
E dizia: “Dr. Júlio está com raiva, está puto da vida, empurrou o banquinho”. A princípio eu não dizia nada, depois
passei a admitir: “É mesmo, o que fulano disse (ou fez) me provocou raiva, inquietação ou chateação”.
A conduta de Adriana mudou depois que ela pôde expressar melhor sua agressividade; cessou a asma. Pôde
expressar todo o afecto e admiração que tinha por mim e que estava contido.
O fenómeno do banquinho ajudou muito a que ela pudesse elaborar a questão da agressividade do pai e minha,
ostensivas em relação à dela, amedrontada e oculta. Pôde ver também que eu e o pai éramos pessoas bem diferentes.
E o acting in (terapêutico) de exibir minha agressividade desvaneceu-se à medida que não necessitou mais me
desmascarar.
Pessoas que se queixam de terem tido pais muito agressivos frequentemente provocam o terapeuta, com eficiência, no sentido de que este também actue agressivamente com elas. Tentam com isto, repetir infindavelmente este
tipo de situação conflitiva. Porém, ao mesmo tempo, dão também uma oportunidade ao ambiente, representado pelo
analista, de se corrigir, modificar-se, através de uma resposta diferente da que era dada pelos pais. Se o terapeuta actua
de início agressivamente, porém com a percepção profunda da sua contra-transferência entende o que se passa e, ao
analisar a situação, actua de modo novo e diferente; isso contribui para a resolução progressiva do núcleo conflitivo.
A presença do grupo, de um lado, é um estímulo ao paciente para tentar “derrubar” o analista, demonstrando
publicamente como toda figura de autoridade age arbitrariamente, por exemplo. Por outro lado, entretanto, quando
o terapeuta interpreta adequadamente a situação, possibilita que o grupo, a partir de insight obtido, actue como uma
forma terapêutica auxiliar.
Aqueles que têm imagens de pais muito omnipotentes, que nunca admitiram erros, necessitam, compulsivamente,
que o terapeuta falhe, actuando inadequadamente, com agressividade, errando ao interpretar, cometendo lapsos e
esquecimentos. Nesses casos, a simples admissão da falha do analista já actua terapeuticamente sobre esses pacientes.
O importante é a humildade do analista que, ao admitir funcionar como um ser humano comum, possibilita ao
paciente uma experiência diferente.
Esta situação, de pessoas que precisam passar por experiências muito concretas para poderem se modificar pode
ser muito difícil e desgastante para nós, como terapeutas. Afinal de contas, como escreveu, numa oportunidade,
Winnicott, não somos os pais reais de nossos pacientes... Mas é preciso ter muita persistência, pois, como ele mesmo
nos disse, há pacientes “em que parte da análise se passa dentro do próprio analista”, com uma participação plena de
todas as suas emoções.
Por vezes, este tipo de situação fica mitigado pela participação do grupo colaborando com o terapeuta. Há
ocasiões, todavia, em que o grupo não está suficientemente integrado, em que está deprimido, ou acorde com o
comportamento agressivo do paciente, em que cabe ao terapeuta fazer um trabalho mais difícil. Recordo-me de uma
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paciente em particular, especialista em polemizar comigo, a quem, numa determinada ocasião, expus o meu desânimo em ajudá-la a superar esta situação. Meu testemunho foi exactamente a perspectiva de podermos compreender
como havia provocado este tipo de sentimento em seu pai e em várias pessoas outras, de importância para si, com
quem conviveu.
Há pacientes que precisam aprender que a experiência da agressividade não provoca a destruição total, que é uma
condição humana passível de solução. Por vezes, todo um grupo precisa aprender esta experiência. Num grupo em
que predominavam pacientes esquizóides e deprimidos, precisei ensiná-los o que Winnicott chamou de “ter consistência”. Uma das condições necessárias para isso era poder ser agressivo em certas ocasiões. Isso se multiplicou,
todavia, inúmeras vezes, porque o grupo, em uma atitude de inveja e rivalidade, precisava me provar que não havia
consistência, força adequada de minha parte, e sim, agressividade exagerada. Esta é uma advertência à nossa necessidade de sermos sinceros, autênticos e, se necessário, mesmo, agressivos. Não transformar este propósito num
comportamento desgastante, masoquista, a serviço de um lado sádico, competitivo, oculto no comportamento do
paciente ou do grupo diante de nós.
Por outro lado, acho importante frisar que estes momentos não são a rotina do trabalho com grupos, porém
instantes significativos em que surge a necessidade de elaborar o problema da agressividade grupal, compartilhada
pelo terapeuta através da verdade dos seus sentimentos contra-transferenciais.
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Comentários à comunicação de Júlio de Mello Filho:
Sobre o manejo da contra-transferência na psicoterapia analítica grupal
É uma imensa honra fazer os comentários a alguém tão grande e importante como é o Dr. Júlio de Mello Filho.
Somos hoje mais do que colegas, amigos, tendo a nossa relação pessoal sido alimentada e aprofundada inicialmente por via dos encontros regulares luso-brasileiros.
É assim uma imensa responsabilidade e também um imenso prazer ter a oportunidade de efectuar estes comentários.
Vou referir-me a alguns aspectos formais da comunicação e também a algumas questões de conteúdo. Procuro que
seja uma contribuição para estimular algum debate que pode passar pela comparação construtiva do trabalho entre
Portugal e Brasil, no que respeita a grupanálise ou psicoterapia individual de grupo de orientação analítica.
Acerca da forma, uma vez mais somos confrontados com o modo claro e sucinto que reconheço regularmente nas
comunicações de Júlio de Mello Filho. Com efeito, só consegue ser assim claro, conciso e didáctico quem tem um
imenso substrato e um vastíssimo trabalho prévio já desenvolvido. Num contraponto visual, lembrei-me dos desenhos de Picasso e da sua aparente simplicidade, só conseguida com 60 anos de vida. Dizia Picasso quando confrontado com a velocidade com que fazia esquiços - apenas são precisos papel, lápis e 60 anos de trabalho.
A capacidade de transmitir conceitos como o de contra-transferência é complexo e difícil até pelo que pode expor
do analista, que habitualmente fica na segurança do setting terapêutico.
Júlio de Mello Filho demonstra nesta palestra uma coragem tranquila (já também por mim presenciada por
exemplo na sua conferência apresentada há um ano em Portugal intitulada «O trabalho com grupos». Não se inibiu
de expor reacções contra-transferênciais, nesta apresentação que muito revelam do seu modo verdadeiro de estar na
clínica, em que conjuga uma aparente simplicidade com a riqueza de complementar uma exposição imbuída de
conceitos teóricos profundos, ilustrada exemplos clínicos claros.
Quanto ao conteúdo: aborda sobretudo os autores Freud e Winnicott. Farei recurso nos comentários a Bion,
Zimerman, Racker e Grinberg.
Freud faz a 1ª referência ao termo contra-transferência numa carta escrita a Yung a propósito das dificuldades que
estaria a sentir em relação a uma paciente. Mas considerou sempre a contra-transferência como uma dificuldade e
fonte de perturbação que o analista deveria reconhecer e dominar. Entendia que o psicanalista deveria apenas reflectir
aquilo que o paciente mostra. Mas isto poderá radicar nos aspectos fóbicos de Freud e isso poderá ter condicionado
o seu posicionamento no seting fora do ângulo de visão dos pacientes.
No grupo vemos. Olhamos de frente, temos os espelhos dos olhos diante de nós.
Júlio de Mello Filho faz referência a algo que é único da grupanálise, pelo menos em comparação com a
psicanálise, e que é a importância que a visão assume em todo o processo.
Não é por acaso que na grupanálise nos olhamos, de facto, Foulkes terá tirado um curso de arquitectura e tinha
uma memória particularmente visual (conforme nos descreve a sua mulher Elisabete Foulkes). Este aspecto da
personalidade do fundador da grupanálise terá assim também (tal como com Freud) influenciado decisivamente todo
o curso das terapias de grupo.
De facto, quando Júlio de Mello Filho diz que nos grupos existe a percepção de todos os nossos sentimentos
agressivos, e que quando não é comentado questiona a situação directamente, está também a fazer uso desta arma
que é a visão. A mesma situação acontece com o episódio da banqueta - «O Dr. está puto da vida», diz Adriana.
Quando vê a banqueta tremer.
Júlio de Mello Filho refere-se ao facto importante de que existe a percepção de reacções contra transferências do
analista no grupo. Que são vistas por este.
Nesta situação o grupo pode-se constituir como continente do conteúdo do analista (Bion).
De facto Bion aborda o fenómeno transferencial - contra-transferencial por meio do seu modelo de interacção
continente - conteúdo.
O elemento grupo pode funcionar, por vezes, como elemento de escrutínio da nossa contra-transferência. Não se
poderá fazer recurso directo dele, o que não invalida que se esteja atento a esta dimensão. Acrescido do facto de como
não faz sentido abordar a contra-transferência fora do binómio transferência – contra-transferência., binómio
dialéctico e dinâmico, há que estar atento às transferências laterais, agidas noutros elementos do grupo. Um aspecto
importante (César Dinis 1994) é que compete ao analista captar na sua contra-transferência as transferências laterais,
para outros elementos do grupo ao invés do analista, e através da interpretação devolvê-las ao seu percurso autêntico.
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Um aspecto que tem sido problematizado na história da psicanálise é o facto de saber se a contra-transferência é
um fenómeno unicamente inconsciente ou também consciente (o que acredito ser também) e a possibilidade de ser
utilizada de forma benéfica, inadequada ou mesmo iatrogénica.
Actualmente predomina entre os autores psicanalíticos uma dimensão tríplice da contra-transferência.
1. Como obstáculo
2. Como instrumento técnico
3. Como área de trabalho aonde o paciente pode reviver as experiências emocionais originais.
Quanto mais regredidos os pacientes, mais importante o escrutínio contra-transferencial. Nestas ilustrações
clínicas de Júlio de Mello temos bons exemplos de como podem ser aproveitadas terapeuticamente. No caso da
paciente que regressou anos depois uma segunda oportunidade (que sublinhe-se, só existiu pela qualidade da relação
previamente estabelecida no binómio transferência - contra-transferência), permitiu no tempo uma reparação do que
poderá ter sido uma actuação na contra-transferência de projecções maciças, assim o transmitiu o analista.
No caso Ângela relatado, creio que poderá ter existido aquilo que Racker descreveu como reacção contratransferencial do tipo complementar em que o analista fica identificado com objectos internos do paciente, (por
oposição a reacção contra-transferencial de tipo concordante - identificação partes do paciente) a imago paterna que era
médico e de família com destaque na sociedade do Recife, identificada com a imago da mãe do analista.
Júlio de Mello Filho apresenta-nos exemplos destas duas ultimas situações. Mas mais tarde revela como essa
contra-transferência complementar pode ser transformada em empatia ou contra-transferência concordante.
Quando a mulher jovem e sedutora se envolve com o amigo do pai, Júlio de Mello actua como nos diz, em
resposta às identificações projectivas oriundas da paciente e que provocaram no analista uma reacção de contra
identificação projectiva (conceito de Grinberg (1963). Ou seja, não foram os conflitos particulares do Júlio de Mello
que determinaram a resposta contra-transferencial, mas ao invés, ele ficou impregnado com as maciças cargas de
identificações projectivas da paciente e como nos disse passou a executar o papel de pai da paciente.
A situação repete-se quando anos mais tarde volta ao tratamento e se envolve com o outro colega de análise. Tenta
conduzir o terapeuta a executar o papel de pai traído. Uma vez mais fruto de uma maciça carga de identificação
projectiva. Porém através do escrutínio contra-transferencial, utilizando-o como instrumento de trabalho e campo
de análise, Júlio de Mello Filho substituiu as interpretações por uma atitude de continência, (firme e com limites
securizantes). O não ter representado o papel induzido pela paciente, permitiu a experienciação de uma nova
vivencia emocional correctiva (Alexander, 1946; Jacobs, 1990). Alimentar o conflito levaria muito provavelmente à
compulsão à repetição, através do reforço e complemento do objecto interno - o pai, e a doente abandonaria outra
vez o tratamento. Rosenfeld descreve esta situação num artigo intitulado «A Psicose de transferência» (1978)
Trata-se de um belo exemplo do que Bion descreve como aprendizagem com a experiência (termo de Bion). O
processo como se podem transformar reacções contra-transferenciais passa pelo que D. Zimerman (2004) descreve
como uma bússola empática dentro da sessão.
Para terminar o comentário desta apresentação sublinho a importância dos aspectos do carácter e formação do
analista. A necessidade de se ser autentico e sincero, como Júlio descreve e faço uma referência à importância do
processo de análise do analista o mais completa possível, evitando o mais possível as áreas cegas, o que implica tempo
e formação, além do acompanhamento em supervisão, para poder ser separado em segurança o que é contratransferência e não transferência do analista.
Nesta última poderão conflitos neuróticos do analista ser confundido com contra-transferência e serem transferidos para o paciente.
Se um mesmo paciente desencadeia noutro analista resposta emocional semelhante - contra-transferencial. Pelo
contrário, se determinado analista tem a mesma reacção emocional par pacientes com estrutura psíquica análoga
provavelmente é do analista que provêm os sentimentos.
Agradeço ao Dr. Júlio de Mello Filho esta partilha de experiencia e conhecimento e a todos a oportunidade de
proferir estes breves comentários que desejo estimulem a audiência.
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Sou Navegado, da Nascente à Foz, por Depressão, Angústia e Nostalgia
Há mais ou menos um ano ouvi a seguinte frase: “De onde vem essa força misteriosa que às vezes me domina e
transforma em desânimo a felicidade que até então eu sentia? Minha confiança vira angústia e tudo aquilo que eu
olhava com esperança, transforma-se em absoluta descrença! Porquê meu bem estar me parece tão fugaz e meu
sofrimento tão eterno?”.
Logo depois disso, na hora do cafezinho inter-sessões, me surpreendo pensando em Roberto, um familiar,
recentemente falecido. Nos últimos oito anos arrastara seu padecer até encontrar a morte. Lembrei que ele referiase a Gióvanne, um parente mais velho, como tendo vindo para a vida de passagem. Sábia frase que julgava este tio e...
a ele mesmo.
Gióvanne, em sua vida profissional, sempre esteve sob o jugo fraterno. Em termos familiares, era dominado por
sua fálica esposa. Os filhos e os poucos amigos, não disfarçavam o desprezo que nutriam por ele. Canhestro para
quase tudo, transitou sem deixar marcas e partiu da mesma forma. Veio para a vida de passagem, vivendo como se
fosse eterno.
Roberto, em sua frase, sem saber, tirava de viés, uma fotografia no espelho. Tantos anos de medicina me forjaram
uma convicção relativa: quem vive devagar e superficialmente, morre assim; quem vive intenso, morre presto. Ele
pertencera à primeira classe.
Com estas lembranças e a frase do prazer fugaz e do lerdo sofrer na cabeça, fui percorrendo minha rotina de
trabalho, como a cozinhar em fogo brando, algo que conheço os condimentos e que não tenho a menor idéia do
produto final. Quando isso acontece, sempre parto da certeza da existência de uma cognição inconsciente, que com
mais ou menos tempo, trará um resultado. E ele logo vem: a nítida imagem das existências, da concepção à morte, e
as diferentes velocidades do viver e dos sentimentos, o carácter relativo ou absoluto que assumem, por tempos e
espaços variáveis. Aí estava a ideia inicial deste capítulo.
Vamos começar do começo.
O encontro primordial – um espermatozóide encontra um óvulo e funde-se a ele. A partir daí, numa fantástica
multiplicação celular, guiada por um complicado código genético, surge um zigoto, uma mórula, depois um feto e por
fim um bebê que, sem aviso e sem consulta é, traumaticamente, expulso deste primeiro abrigo.
Trata-se do, muito citado, trauma do nascimento, que, para Freud, antecede o aparecimento do sujeito. Ele seria
produto do surgimento de vida, uma elevação de tensão em relação ao estado inorgânico e o desconforto deste
incremento tensional imporia aos “desconfortados” a busca de um estado de tensão zero, ápice ideológico de Tânato.
Retornar ao reino mineral seria, para Freud, o destino do viver. São as polémicas ideias meta-cosmo-biológicas de
Freud, que não me interessam discutir aqui. Citei-as como prólogo de meus pensamentos sobre a pulsão de morte.
Já na célula primordial, o ovo, em seu núcleo, existem os cromossomas, agora diplóides, habitados por uma
miríade de genes. No citoplasma desta primeira célula existem organelas, uma delas, carrega em seu interior um
‘pacote’ de enzimas proteolíticas que como o nome diz, são capazes de destruir proteínas. Pois bem, em nossa
primeira célula carregamos a vida no núcleo e a morte, a auto destruição, nesta organela citoplasmática. Junto da
concepção, o suicídio. Nem todos o cometem, mas com certeza, com micro doses e sob diferentes disfarces, vamos
exercendo-o, quotidianamente, até o dia do retorno ao mineral.
Voltemos ao primeiro abrigo, que muitos alcunham de nirvana, paraíso. Sempre olhei para esses apelidos como
sendo exagerados – é difícil para mim aceitar que nossa estada intra-uterina tenha sido tão desprovida de sofrimento.
É impossível não haver tensão em um corpo que se forma - palco de acelerada multiplicação celular, da constituição
de tecidos, órgãos, sistemas complexos, todos impulsionados por uma poderosa e predominante pulsão de vida. Acho
que o padecer humano antecede o trauma do nascimento. Ele é o segundo, talvez o mais escandaloso, mas o primeiro,
o inaugural, deu-se no encontro entre os gâmetas.
O nascimento é ato de fundação de nossa vida pública e de três sentimentos que nos acompanharão pelo resto de
nossos dias, sempre prontos a entrarem em cena quando as circunstâncias do viver assim os exigirem. A nostalgia por
um algo perdido e eternamente buscado em cada curva de rio que encalharmos; a depressão por esta “irremediável”
perda que, fatalmente, encontrará panaceias ao longo da vida e a angústia, o medo da aniquilação e o ardente desejo
de evasão, sempre renovável a cada ameaça que sofrermos.
Nostalgia, depressão e angústia, a partir daí, formam uma sociedade estável a manufacturar sintomas deslocados.
Fábrica profícua que vai cerrar suas portas no espectáculo final.
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Do trauma do nascimento ao trauma da existência, são passos sucessivos e inesgotáveis que se repetirão ao longo
do viver, em outros cenários e solidões semelhantes. Da tresloucada hiperplasia inicial pouco a pouco chega-se à
hipertrofia, em busca de um fenótipo que transcende ao mero determinismo genético porque, aqui se inter cruzam
dois outros importantes factores distorcedores: o caldo cultural e o molho emocional. É o social e o psíquico que
mostram suas faces para se tornarem co-autores da nossa cara.
Da infância à condição de jovens adultos as transformações orgânicas são acompanhadas pela aquisição de
amadurecimento e modificações psíquicas. A velocidade de tudo isso é vertiginosa. A sucessão de fatos é frenética e
um dia é quase uma eternidade. O relógio emocional é muito mais rápido que o real. Dizer a um jovem que ele deve
esperar é impor a tortura do adiamento ‘infindo’. Princípio da realidade, nem pensar!
Mais ou menos depois dos vinte anos é chegada a esperada maturidade, a hora das realizações. O tempo real corre
cada vez mais rápido e os fatos cada vez mais lentos. Os movimentos são mais contidos e as introspecções progridem,
à medida que as extroversões cinéticas e ruidosas da fase anterior regridem. A realidade tem aqui seu apogeu e
portanto há um adiamento do prazer que sai em busca de realizações escamoteadas. Grassam as perversões, as de fato
(psíquicas) e as de direito (orgânicas). As primeiras produzem destinos mais ou menos reversíveis à mente e as
segundas ao corpo, as doenças psicossomáticas. Por cerca de vinte anos propagam-se construções e destruições de
toda sorte. De investimentos poderosos na saúde e na doença; de soberania do inconsciente ou da apropriação de
seus sentidos; de preparo ou desatenção com a fase derradeira que sucederá.
No princípio a hiperplasia, depois a hipertrofia. Mais tarde a estabilidade e as deformações, agora as involuções
suaves às vezes, outras muito íngremes. São tempos estáticos, monótonos e intensos. Vão da mais profunda ignorância à mais elevada sabedoria. A morte se aproxima como um farol iluminador da existência ou como um agente
promotor de um fenecer sem dignidade.
Vou me deter agora para explorar os sentimentos gémeos siameses do trauma de nascimento que vos disse no início.
Há muito tenho escrito a depressão como algo a lamentar a irreversível perda do ‘nirvana’. É como se o bebé ao
ser expulso da bolsa amniótica, ainda pudesse olhar para trás e visse uma placa de PARE no colo uterino dilacerado
e percebesse que para lá é impossível voltar. Se pensarmos que, como dissemos, o trauma real seja a concepção, a
depressão seria então o lamento pela perda do não ser. Mas deixemos essa possível polémica histórico-geográfica para
outra ocasião.
Depressão, assim como a angústia e a nostalgia nos acompanharão ao longo de toda a vida, como se navegassem
um rio subterrâneo da nascente à foz. Circunstâncias propiciadoras da realidade - herdeiras do trauma original funcionam como ‘furos’ que deixam emergir, ora um, ora outro ou uma mescla deles. Às vezes, os furos são maiores,
verdadeiros jorros, e a saúde do sujeito pode ficar subjugada ao sentimento e o êxito final pode se antecipar.
Uma paciente: “Não tenho escapatória doutor? Vou morrer deprimida?”
“Talvez sim, talvez morra com depressão e não de depressão!”
Estas são funções do processo psicanalítico: promover a continência; desenvolver os componentes saudáveis da
mente de forma que possam conter e compreender a depressão constitucional do sujeito. Suas emergências no
tratamento psicanalítico são utilidades transferenciais oportunas para esse intento. A depressão pode e deve ser a
antecessora das reparações possíveis e não os arautos do fim!
Alberto chega na sessão dizendo que há uma semana sua medicação antidepressiva havia acabado e que depois de
alguns dias sem ela passou a sentir-se mais emotivo chorando por qualquer razão. “Doutor, isso quer dizer que estou
dependente do remédio e que deverei usá-lo pelo resto dos meus dias?”
A indústria farmacêutica e a medicina desavisada são promotoras do maior sucesso mercadológico dos últimos
tempos. Nunca se vendeu tanto um medicamento quanto os antidepressivos de última geração. Legiões de usuários
fazem a glória da mercadoria e de seus mercadores. Um deles chegou a afirmar que se pudesse despejaria fluoxetina
nos reservatórios de água das grandes cidades. “Vivemos na era da depressão!”, dizia ele. Concordo com a era, mas
discordo de seu furor banalizante, inocente e ignorante. Essas pílulas da felicidade, tratam sintomas, equilibrando
serotoninas, catecolaminas e outros neuro-transmissores, não erradicam suas causas.
Quando indico este tipo de medicação, e o faço com frequência, sei que trarão alívios substanciais ao paciente, e
isso é um risco. Risco de que ele sinta que o medicamento basta e portanto estabeleça um vínculo de sujeição com
o remédio. Penso que o principal mérito dos antidepressivos é, além de aliviar o sofrimento, oferecer à psicoterapia
tempo suficiente para conquistar a necessária continência ao sentimento depressivo. Dizendo de outra forma,
conseguir uma reversão de perspectiva – ao invés do sentimento ter a envergadura de continente (ser sujeito), passa
a merecer, apenas, a importância de conteúdo (do sujeito).
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Todo sintoma, mais do que ser tratado, merece ter seu sentido entendido: suas origens, seu significado e seu
destino. Os sintomas, tal qual os sonhos são a realização deslocada de um desejo e, portanto, demandam interpretações. Função bastante complicada pelas deformações empreendidas pelas forças repressoras, sobre o desejo invocativo. Tais forças repressoras, no que diz respeito à depressão, são reforçadas nos dias de hoje pela cultura reinante:
do gozo a qualquer preço; do sucesso empavonado; da beleza estereotipada; da economia global e selvagem; da
competição desumana; e mais mil etceteras. Nestes tempos pós modernos vive-se uma depressão epidêmica sem
espaço social e portanto os mais diversos sintomas florescem, entorpecem e viciam seus re-sentidos. Daí a adquirirem
autonomia e incorporarem-se como uma caracteropatia à personalidade do sujeito, é só um passo.
O sintoma é a explicitação deslocada e deformada do conflito impedido quer pela falta de espaço sócio-cultural,
quer pela dor experimentada. O sintoma é portanto a realização de uma conveniência, uma forma “inteligente” de
evitar a loucura. Este é o risco de tratar sintomas sem identificar etiologias.
Da depressão pelo desterro do nascimento – ou da concepção – caminha-se rápido para o estuário da nostalgia
que nosso mais ‘jovem’ dicionarista (Houaiss) assim nos brindou: “Melancolia profunda causada pelo afastamento da
terra natal; saudades de algo, de um estado, de uma forma de existência que se deixou de ter; estado de tristeza sem
causa aparente.” Os negros escravos a chamavam de banzo.
Gerson chega à segunda sessão após as férias e, antes de sentar-se, começa a falar de forma exasperada.
_ Eu não imaginava que fosse cair de novo! Bastou uma coisa não sair como eu esperava, vou enrolando tudo,
voltam as coisas na minha cabeça, constato mais uma vez que tudo para mim não dá certo, principalmente aquilo que
mais quero. Para os outros tudo vai bem, para mim nunca!
_ O que aconteceu?
_ Você lembra-se daquela menina da faculdade? Aquela que eu sempre ‘ficava’ e que estava a fim de namorar, mas
não dizia? Ontem, voltamos das férias e como sempre dei carona para ela, numa boa. Lá percebo que ela está
namorando com outro carinha. Aí me volta aquela coisa. Fico achando que ela escolheu o cara porque eu tive o
maldito câncer.
_ Você disse que outras coisas foram arroladas além dessa, quais?
_ Tudo. O que mais eu queria para minha família era que meus pais permanecessem juntos. Separaram-se. Tudo
bem, tenho que me conformar. Meu pai agora tem namorada, é direito dele, mas eu não tenho que conviver.
Domingo foi dia dos pais e fomos almoçar na casa do meu tio em São Paulo e ele me disse que ela não iria. Chega lá,
quem aparece? Ela. Pô, assim não dá, se ele não houvesse mentido, eu não iria. Saco!
_ E tudo isso ocorre também por causa do câncer?
_ É.
_ Que bom ter este velho, confortável e tétrico refúgio, não é Gerson?
Gerson já havia conquistado significantes progressos em sua análise, o que o faz dar um destino tão insólito a seu
crescimento? Evocação do nostálgico?
À medida que há progresso, em qualquer área, quando a consciência apodera-se do conhecimento e, no nosso
caso, a psicanálise revela o oculto, bane-se o mistério. Deixa de haver o espaço do sobrenatural e, em muitos homens,
este fato promove o surgimento da nostalgia de um mundo habitado pelas fantasias, mesmo aquelas mais sofridas.
Trata-se da clássica “reacção terapêutica negativa”, uma evocação melancólica contra cultural. A anti cognição, um
impulso foboepistemofílico!
Depressão e nostalgia não andam desacompanhadas, sempre encontram-se permeadas e às vezes substituídas pela
angústia, terceira cavaleira apocalíptica!
Imaginem um bebé que durante um longo período permaneceu praticando um water jogging amniótico, uma
espécie de fisioterapia para recuperar-se do trauma da concepção, até que, de uma hora para outra, sem aviso prévio,
é surpreendido por contracções expulsivas que o tiram desse conforto e o impelem a um estreito canal sem seus
antigos suprimentos. Comprimido por todos os lados, o ar já lhe falta, voltar é impossível, ir à frente, o único caminho
que desembocará em um não sei quê! Angústia é o nome dessa metáfora ilustrativa.
Do ponto de vista etimológica angústia quer dizer: desfiladeiro, passagem estreita – estreiteza, limite, restrição e,
olhem, dela deriva a palavra angina – dor aguda de garganta. A angústia fecha a garganta, oprime os pulmões,
estrangula o epigastro.
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Nosso bebê imaginário vive essa experiência acompanhado apenas de sua nova e imensa solidão. Tudo lhe parece
hostil e aquilo que se mostra à sua frente, embora ansiado, é um horizonte negro, próximo à loucura, uma quase
morte!
Cada angústia humana que se viverá daí em diante guarda relação com essa primeira e sempre estará referida ao
temor da extinção do ser. Um temor ligado à maior de todas as nossas certezas – a consciência da própria finitude.
Não seria pois, a angústia, inerente à vida? Um dote de nascimento, do qual jamais nos livraremos? Penso que sim.
Como já disse, tal qual a depressão e a nostalgia, a angústia é nossa companheira inseparável. Do desterro inicial
ao encerramento final seremos sombreados por esses sentimentos e por seus asseclas, entre eles a ambivalência e a
culpa.
Cada angústia da existência humana, em especial a primeira, tem um de quê tem medo e um pelo quê teme. Teme
a morte e quer fugir. Teme pela vida e quer ficar. São os pródromos da ambivalência e da culpa que este ser voltará
experimentar sempre que a realidade assim o demandar.
Culpa vem do alemão Schuld, que por sua vez vem do arcaico Sculd, que significa falta, aquilo que carece e,
realmente, algo sempre falta na vida do ser humano.
E aí temos os fiéis escudeiros: a ambivalência – amamos e odiamos o que perdemos; e a culpa – sempre nos
responsabilizamos directa ou indirectamente pelas perdas sofridas.
Todos esses dramas primevos demandam recursos internos e externos para se conquistar os êxitos necessários para
um existir razoavelmente saudável. É preciso para tanto, uma boa genética e uma boa estética, aspectos primordiais
da condição humana que subordinam, orientam e determinam os processos cognitivos e, portanto, o desenvolvimento dos potenciais de cada um de nós. À bem sucedida praxis psicanalítica compete oferecer ao sujeito os instrumentos
capazes de promover as reflexões aceleradoras desse intento.
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Manifestações em psicoterapia analítica de grupo, como funcionamentos
mentais primitivos que não evoluíram para representação simbólica
Resumo
O autor propõe que certas manifestações em Psicoterapia Analítica de Grupo não parecem relacionadas, nem à história
pessoal que seus membros relatam, nem à história do grupo a que eles pertencem. A hipótese levantada é que tais
manifestações correspondem a vestígios de condições muito primitivas, pré-natais, pré-verbais; portanto, que não se pode
dizer que sejam inconscientes, porque nem sequer chegaram a se constituir como tal. Permanecem como registros de uma
área indiferenciada, assim chamada protomental. Não estando disponíveis para representação, passam a integrar o espaço
grupal, manifestando-se mediante actings. Por seu carácter repetitivo, podem constituir bloqueio ao desenvolvimento grupal
e à sua passagem para Grupo de Trabalho.
Integrando-se ao plano da transferência, essas manifestações têm possibilidade de serem detectadas e transformadas em
elementos psíquicos por meio da interpretação. Essa “transcrição psíquica” envolve problemas que serão discutidos.
O texto fornece uma ilustração clínica desse processo.

Objectivo e Considerações Iniciais
Como psicanalista que sou, minha actividade com grupos utiliza o referencial psicanalítico e é, dentro desse
referencial, que desenvolvo as considerações que se seguem.
O campo reflexivo deste trabalho abarca alguns fenómenos observados em Psicoterapia Analítica de Grupo
(PAG) que não encontram compreensão satisfatória mediante teorias que os referem a modelos edipianos ou de
interacção familiar, em senso genérico.
Esses fenómenos, aparentemente, não parecem ser contidos na descrição de algum dos conhecidos Pressupostos
Básicos, de Bion (Dependência, Luta e Fuga e Acasalamento).
Meu percurso psicanalítico com grupos têm me apresentado certas situações que emergem espontaneamente, nas
sessões e que não me parecem relacionadas, nem à história individual que seus membros relatam, nem à história que
eles viveram, desde seu início como grupo. Algumas dessas situações não possuem, em aparência, um conteúdo
dramático, nem traumático. São referências dispersas, intervenções verbais corriqueiras, chistes, algumas relações
directas entre os participantes, para as quais eu não encontrava um denominador comum que a elas desse inteligibilidade do ponto de vista grupal. Como já disse, o apelo a explicações nas quais eu me colocasse como líder, pai, ou
mãe, não produziam efeito e nem a mim mesmo satisfaziam. Por outro lado, sentia que, para podermos caminhar,
essas situações necessitavam de uma transcrição verbal ainda não disponível.
Foi quando comecei a conjecturar que, nessas situações, o grupo não estava manifestando resistências para tornar
consciente o material que se se articulava mediante actings in. Podia ser, pensei eu, que a matriz daquelas experiências
não era passível de inscrição simbólica, porque ela ainda nem sequer chegara a ter inscrição psíquica. Em outras
palavras, eu estaria lidando com um material que não poderia ser “fisgado” do inconsciente, porque ainda não possuía
as qualidades do inconsciente. De onde viria, então, esse material?

Uma vinheta clínica
A esta altura, creio ser necessário ilustrar o que estou dizendo, com algum material clínico. Retomarei, posteriormente, a reflexão teórica que interrompi.
Não farei um relato pormenorizado da sessão. Darei menção apenas aos dados essenciais que me permitam
ilustrar a questão formulada acima.
Com excepção de dois membros, os componentes chegam na hora marcada e tomam assento nos mesmos lugares
de sempre.
Mariana toma a palavra e conta um episódio de trabalho que a levou a questionar se valia a pena, ou não, reclamar
alguns direitos que julgava ter em relação a seu nível funcional. António sorri e diz que era exactamente sobre isso que

28

GRUPANÁLISEONLINE.pt

gostaria de falar nessa sessão, em relação a si mesmo. E discorre algo a respeito. Fernando, como que, inspirado pelo
que ouviu, diz que lhe ocorre fazer uma associação a partir do que se falava e passa a relatar um antigo episódio familiar
que o marcou pela injustiça de que foi alvo pelos irmãos.
Comentário:
Independentes do conteúdo dos relatos, algumas questões chamaram minha atenção. Em primeiro lugar, as pessoas
mantêm a posse dos mesmos lugares de sempre, contribuindo para formar uma configuração física imutável do grupo. Em
segundo lugar, chamou a atenção ter se constituído um relato “encadeado” por conta dos três primeiros membros que falaram.
Um deles, até assinalou essa “coincidência” com a justificativa de que estava fazendo uma “associação de ideias”com os demais.
Forma-se, pois, uma “corrente” temática que ninguém ousa quebrar pela introdução de um assunto novo. A homogeneidade
do conjunto fica assim constituída. Interessante é que, se atentarmos agora para o conteúdo da fala de Fernando, sua queixa
em relação à família centra-se no fato de ser tratado como “diferente” dos irmãos. Parece que, nesse momento, nada que seja
“diferente” no grupo, pode ser aceito.
A essa altura, entra Dácio, atrasado. Os demais membros o cumprimentam e todos mencionam que hoje,
diferente do habitual, ele está vestido com terno. E todos conjecturam: finalmente conseguiu um novo emprego?
Dácio disse que ainda não, estava em negociações. Sua grande dúvida era que, se aceitasse o emprego, teria que se
mudar para o Exterior. E isso significaria ter de deixar o grupo, coisa difícil de conceber. Acrescentou que a perda que
imaginava não era apenas em relação à terapia, mas em relação a se afastar das pessoas do grupo (salienta essa última
palavra), que muito estimava.
Entra, atrasado, Lúcio, mais um membro do grupo. Todos olham para ele, surpresos, mas o motivo não era seu
atraso. Era o fato de, numa noite fria como aquela, ele estar com roupa de verão, sem nenhum agasalho. Comentam,
jocosamente, sua diferença em relação aos demais, todos bem agasalhados.
Luísa fala pela primeira vez na sessão e diz de sua raiva por ter se perdido, a caminho de meu consultório. Disse:
– Tenho raiva do “Centrão” desta cidade, muito confuso. Na cidade onde eu morava (com os pais), tudo era mais
simples, sem complicações.
A participante Helena, que acompanhava silenciosa todas as situações, resolve falar e sua fala não tem aquela
aparência de “associação” que Fernando preconizou no início. Relata um pequeno conflito doméstico que tivera na
véspera, mas o faz de uma maneira confusa. Os que a ouvem assinalam que não entenderam bem o que ela queria
dizer. Foi o suficiente para que Helena se retraísse novamente, com clara manifestação de vergonha, como se fosse
uma nota dissonante no conjunto.
Um membro observa que Ernesto, sempre assíduo, não veio hoje. Todos lamentam sua ausência.
Comentário:
Chegando de terno, Dácio quebra uma pré-suposição de que o normal seria vir sempre vestido do mesmo jeito e, assim,
“conformar-ser” com a imagem atribuída a ele pelo grupo. A “homogeneidade” da composição grupal fica ameaçada por esse
fato e também pela possibilidade de Dácio deixar o grupo. Dácio afirma que o vínculo com as pessoas do grupo lhe é muito
importante. Entendo também que ele está mencionando que tem noção dessa ameaça de “quebrar” a imagem do grupo como
um todo. Com a entrada de Lúcio, em traje de verão, parece que se transfere, para o plano do concreto, a “dissonância” que
todos temiam. Por que ele está trajado tão “diferente” dos demais? Transgressão a um interdito de individualização?
O comentário raivoso de Luísa também fala do desconforto perante uma cidade “diferente” daquela em que vivera com
os pais. Podemos pensar que, para ela, “perder-se no Centrão” seria o equivalente a perder-se naquilo que representa, no plano
urbanístico, o espaço da heterogeneidade, da mistura social e cultural, em oposição à “homogeneidade”.
Finalmente, a ausência sentida de Ernesto funciona como um golpe às últimas expectativas de que o grupo seja imune a
qualquer divisão. Enfim, a “associação” mencionada e proposta, no início, por Fernando, como emblema da participação
grupal, vai desmoronando.
Minha interpretação assinalou apenas alguns desses aspectos que comentei. Referi-me que sentia a existência de uma fantasia
de que, se todos se portassem de maneira uniforme e coerente, todos progrediriam na mesma direcção e com os mesmos
resultados finais (homogéneos). Por isso era importante para eles preservarem a imagem do grupo como totalidade em
movimento. E fiz um questionamento provocador: “e se alguém vier a sair do grupo (como, eventualmente, no caso de Dácio)
por motivos individuais? Ou por ter chegado a seu limite pessoal, como um dia insinuou outro participante?” Essa interrogação
minha provocou, em todos, evidente desconforto. Um deles externou a sensação de que eu estaria querendo “dar alta”,
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inesperadamente, a alguém. Instalou-se um clima de perseguição geral... Minha menção à individualidade presente no grupo
fez desencadear o mesmo temor demonstrado por Luísa ao atravessar o “Centrão”: o temor de perder os vínculos com um espaço
mental conhecido que os continha e os encerrava numa atmosfera sem descontinuidades. O equivalente à perda dessa protecção
seria a loucura.

Considerações Teórico-Clínicas
Tomo, como ponto de partida dessas considerações, a conjectura de Bion quanto à coexistência simultânea na
personalidade, de diferentes modos de funcionamento mental, alguns deles representantes de configurações embrionárias que sobrevivem sem registro simbólico, mas cujas manifestações podem se notar no nível corporal, ou em
manifestações grupais.
Bion descreve um funcionamento protomental, no qual o físico e psíquico permanecem em estado indiferenciado. Esse
funcionamento constitui uma matriz na qual se originam os estados emocionais característicos dos Supostos Básicos
de Grupo e as enfermidades psicossomáticas. Tal matriz cria registros que permanecem como vestígios arqueológicos
de fases primitivas do desenvolvimento. São proto-emoções que permanecem cruas, não processadas psiquicamente.
Não se pode dizer que sejam inconscientes, porque nem atingiram esse nível psicológico. São registros carentes de
inscrição psíquica.
Na vida pós-natal, essas proto-emoções podem permanecer “enquistadas”, ou sofrerem um deslizamento para a área
psíquica. Nesse caso, manifestam-se por meio de um funcionamento embrionário no qual não consta ainda o registro
de diferenciação entre corpo-mente, dentro-fora, todo-parte, sucessão temporal. Em sua fase mais primitiva, a estrutura
assim criada poderia ter como modelo a fase embrionária de mórula.
Levanto aqui, baseado no próprio Bion, a hipótese que determinadas manifestações grupais contêm, em seu bojo,
formas desse funcionamento protomental mencionado, que até antecedem aquelas três configurações que esse autor
descreve como próprias dos Supostos Básicos: Dependência, Luta e Fuga, Acasalamento. As manifestações que
descrevo, nesta comunicação, só podem ser chamadas de “grupais”, porque adquirem mais visibilidade, quando as
pessoas estão reunidas em grupo, mas, em sua génese, não dependem do grupo. Não configuram o que chamamos
coloquialmente de “grupo”, porque carecem de diferenciação na estrutura. Empregando um modelo sociológico,
lembram massa e não grupo. Nessa condição, a diferenciação sexual não tem ainda lugar; a diferenciação soma e psique
permanece indefinida. Homogeneidade pode ser o termo que defina precariamente esse estado.
Numa situação terapêutica, se esse grupo primitivo não for detectado e apontado mediante a interpretação, ele
continuará se manifestando pelos actings. A função da interpretação é dar, a esses registros, uma inscrição psíquica,
por meio de simbolização da qual estão carentes. A palavra interpretativa parece, pois, ser a única forma de recurso
disponível para se tentar obter evolução desses estados embrionários.
Na sessão descrita, há uma “insistência” das pessoas por reproduzir uma percepção distorcida (alucinada) da
realidade das diferenças individuais. Toda manifestação de individualidade é recusada como traição ao grupo. O
corpo massificado por vestes parecidas é o referencial para a imagem grupal.
A ausência de um membro à sessão (Ernesto), ou mesmo a saída eventual de outro (Dácio), são acontecimentos
traumáticos na medida em que ferem a imagem do grupo como um todo e eterno. A sucessão temporal é negada.
Quando menciono algo que denuncia a construção de uma eternidade grupal, torno-me um perseguidor.
O esquema de indiferenciação age aqui como defesa. Defesa contra quê? Seria o que, em termos de Bion,
configuraria uma situação de Mudança Catastrófica. Esse perigo é mais claramente expresso por Luísa, sob a forma de
odiar os obstáculos que dificultam chegar ao abrigo fusional do grupo, substituto do espaço conhecido em que vivia
com os pais.

Considerações Finais
Os aspectos discutidos não esgotam a compreensão do material apresentado. Este poderia sofrer interpretações
diversas das mencionadas; No entanto, creio que intervenções que focalizassem interacções menos primitivas contribuiriam para mascarar o funcionamento mencionado. E o grupo não poderia evoluir, preso que ficaria nessa repetição
de registros arqueológicos embrionários.
Considero o campo grupal como consequência parcial desses aspectos protomentais que tentam expressão na teia
dinâmica que se estabelece entre seus membros. A Grupalidade é uma função que tem, como factores, esses aspectos
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protomentais que sobrevivem dentro de cada indivíduo. Assim, o Grupo não cria a Grupalidade. Ocorre o inverso: o
grupo é a decorrência fenomenológica, a exteriorização de uma categoria mental grupal que nos habita individualmente.
A Grupalidade, assim entendida, “conta” a história individual numa fase em que nem sequer havia uma mente
diferenciada para organizar sensações em relatos. Torná-las psiquicamente articuladas, simbolizadas e “dizíveis” é a
função da interpretação analítica. No dizer de Bion, a interpretação requerida para esses fatos deverá ser tal, que
possa atravessar a cesura entre soma e psique e ser “penetrante” nas duas direcções. Ou seja: ela deverá ser capaz de
fazer “dialogar” tanto o soma com a psique, quanto a psique com o soma. A linguagem empregada pelo analista será
sempre imprecisa e insatisfatória para expressar o que ocorre nessa cesura entre o funcionamento protomental e o
funcionamento mental pós-natal. Essa é nossa tarefa e nosso desafio.
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O Sexto Pressuposto
“O “amor apaixonado” é a coisa mais próxima que consigo chegar de uma transformação verbal que “representa” a coisanela-mesma, a realidade última, o “O” como eu o denominei” (Bion, Uma Memória do Futuro, 1977, pp. 197).

Introdução
O presente estudo foi gerado nas questões que encontramos na clínica diária, da qual foram extraídas muitas das
experiências que formam a base empírica que o respalda. Insere-se no âmbito da psicanálise propriamente dita, de
consultório, e da psicanálise aplicada aos grupos. Tenta contribuir para um encaminhamento psicanalítico do que
tem sido visto como “crises” no movimento psicanalítico. Pode interessar aos colegas que se dedicam à actividade
institucional, e se refere ao relacionamento intra-grupal dos analistas, à formação analítica, aos problemas que muitos
estão sentido, quando à escassez de pacientes em seus consultórios. Tem uma amplitude macro-social: em triste
presciência, tendo sido escrito antes do bestial acontecimento descrito como gigantesco ato terrorista, ilumina-lhe
parcialmente.1
Bion observa que grupos sociais forjam-se na alucinação compartilhada; favorecem guerras contra a realidade (Bion,
1961, 1965) na medida que proporcionem um lócus social para abrigar e estimular uma característica psicótica, a fantasia
de superioridade vinculada a narcisismo primário (Freud), inveja primária (Klein) e congelamento na posição esquizoparanóide; produz desprezo à verdade e à vida I.

(1) O ataque, utilizando um
aeroplano à guisa de aríete, a um
edifAício, onde em poucos minutos
pereceram cerca de 5.500 pessoas,
trabalhadores de classe média de quase
todas as etnias do mundo, na cidade
de Nova Iorque. Fato ignorado na
imprensa, a data (11 de setembro)
parece ter sido cuidadosamente
escolhida, pois marca a outorga de um
mandato colonial à Inglaterra, pela
Liga das Nações, em 1922, para
governar uma região que hoje é
conhecida como Jordânia, Israel e parte
do Egito.
(2) Cito de modo especial minha
observação (que inclui entrevistas) das
tentativas do Dr.Mario Yahn nas
décadas de quarenta e cinqüenta; do
concurso para a cátedra de psiquiatra
da USP em 1968, do Prof. Darcy
Mendonça Uchoa; do desfecho das
tentativas da Profa. Virginia L.
Bicudo na Santa Casa de Misericórdia
de São Paulo no final da década de
sessenta; de experiências de grupos no
Instituto de Biotipologia Criminal da
Penitenciária do Estado (década de
cinqüenta) e no Instituto de
Cardiologia “Dante Pazzanezze”
(década de setenta), do Dr. Jayme
Sandler, e de várias tentativas nas
Faculdades de Medicina e de Saúde
Pública da USP e outras faculdades
como a UNIFESP e Santo Amaro,
ligadas aos convênios com a secretaria
da Saúde do Estado, implantados pelo
Prof. Walter Leser e Dr. Edmundo
Maia, nas décadas de setenta e oitenta.
(3) Desenvolvi o conceito de
“Observação Participante” anteriormente (Sandler, 1997, 1999, 2000).

O estudo explicita o material, métodos, hipótese, fornece ilustrações que originaram a hipótese e a discute. A
descrição da base empírica é anexada no final.

O Quarto Pressuposto Básico: Alucinação de “Exclusão/Pertinência”
Material e Métodos
Material
(1) Trabalho com psicanálise em consultório; (2) Tentativas de aplicação de psicanálise em comunidade; (3)
Tentativas de implantação de mentalidade de “comunidade terapêutica” em hospital tradicional; (4) Observação de
seis grupos psicanalíticos e sua traumática divisão (sendo dois deles, no exterior); (5) Tentativas de inserção da
psicanálise no meio universitário e médico2; (6) Milícia e Maternidade. A observação se estendeu por vinte e cinco
anos; a hipótese surgiu como fato seleccionado, que parece ter dado coerência a dados que ficaram dispersos por
quinze anos.
Métodos
Foi utilizada a observação participante3 psicanalítica no setting analítico e grupal dos chamados “grupos Bion”.
Nestes grupos, a observação intuitiva analiticamente treinada permite observar-se participativamente três modos
subjacentes de organização grupal, os “pressupostos” (Bion, 1961): Ataque-fuga ocorre quando o grupo se fragmenta
na mútua destruição entre os membros; Pareamento, quando a fragmentação se dá em torno de parelhas; Grupo
Messiânico (dependência) se dá quando o grupo se aglutina em torno de um líder. Estes três pressupostos impedem a
consecução de Grupos de Trabalho.

Hipótese
Penso ter observado a existência de um quarto “pressuposto básico”, obstáculo à formação de um grupo de
trabalho, além dos três descritos por Bion. O quarto pressuposto pode ser chamado, “Alucinose de Exclusão/
Pertinência”. Podemos usar também uma notação simbólica, como Grupos {“A” e “Fora de A”}.
Porque “sexto” e não “quarto” pressuposto básico? Por questões de tradição científica, primordialmente. Em
1974, P. Turquet afirmou a existência de um quarto presuposto básico, que ele chamou, “unicidade” (“oneness”): “uma
actividade mental activity na qual membros [do grupo], em poderosa união com uma força omnipotente, forte ao ponto da
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impossibilidade de obtê-la, renuncia ao seu self em favor de participação passiva, e portanto sentem que existência, bem estar
e um senso de inteireza se devem ao membro do grupo estar perdido em sentimentos oceânicos de unidade, ou, caso a unicidade
torne-se personificada, ela é parte de uma inclusão salvadora” (Turquet, 1974, pp. 357, 360). A partir de Turquet, W.
Gordon Lawrence, Alastair Bain e Lawrence Gould nomearam um quinto pressuposto básico, que chamaram,
“Eu-zisse” (“Me – ness”). De acordo com eles, este quinto pressuposto seria ao contrário da “Unicidade” de Turquet.
Trata-se de uma mentalidade anti-grupal. Os autores deste estudo “não desejam compreender o baM (basic assumption
Me-Ness, ou pbU, em versão portuguesa da sigla) em termos de narcisismo individual, como se encontra em analisandos
e pacientes, pois focalizam a baM (basic assumption Me-Ness, ou pbU) como fenómeno cultural”. Para os autores, este
pressuposto básico tem se tornado “mais saliente em culturas industrializadas”. Trata-se de uma tendência individualista
que detectam em diferente épocas da civilização ocidental (Lawrence, Bain & Gould, 1996, p. 28).
Entretanto, embora eu prefira respeitar as tradições científicas e conceder com justiça precedência do nome, falar
em um sexto pressuposto encerra problemas, que apenas registro. Ocorrem diferenças essenciais entre minha
hipótese e as ideias destes autores. Pois fazem eles uma afirmação de cunho sociológico, baseado em pensamento
racional; enquanto que estou lidando com uma hipótese a ser testada, empiricamente. As afirmações destes autores
derivam de analogias com factos sócio-economico-políticos (inferências de cunho sociológico ou psico-sociológico
guiadas por ideologia) datados, de seu tempo, conforme eles observam este tempo histórico. Minha hipótese deriva
da descrição de fatos reais (experiências reais observadas cuja única ideologia é a ideologia da própria ciência, como
iluminou Freud, 1932). Ela vem de múltiplas fontes factuais: o contexto psicanalítico bi-pessoal propriamente dito;
um envolvimento activo em psiquiatria comunitária e observação intra-grupal de fatos históricos ocorridos em
instituições psicanalíticas. Assim, as afirmações daqueles autores derivam primariamente de seus “papéis como consultores e directores de… conferências de trabalho” a respeito de relações grupais e educação, “além de” suas “práticas como
cientistas sociais, consultores organizacionais, psicanalistas e professores de universidade”. Minha hipótese deriva de minha
função (e não papel) de psicanalista em trabalho clínico. Isto posto, fica para o leitor decidir se trata-se de um quarto
ou um sexto pressuposto, este que agora sugiro.

Algumas Expressões Fenomênicas que Originaram a Hipótese (Material, Ítens 4 A 6)
O movimento psicanalítico é, dolorosamente, pródigo em exemplos: a exclusão de Freud do meio universitário e
médico de Viena; os usos autoritários do “tripé de formação” (análise pessoal, supervisão e cursos); a violência na
reação dos auto-intitulados “freudianos” e “annafreudianos” contra Melanie Klein; a violência contra Winnicott por
parte de alguns que haviam passado a se intitular “kleinianos”; a exclusão de Lacan; a exclusão de Bion, contra quem
se brandiu a acusação de que seu trabalho “não era mais psicanálise” II, e mais tarde, que ele estaria “senil”. (Meltzer,
1981; Segal, 1981, 1987).
Psiquiatras e Psicanalistas
Ecoando o ocorrido em Viena nos primórdios do século, na década de quarenta, em São Paulo, alguns psiquiatras
ligados à Universidade estatal formaram o Grupo “A” (alucinação de pertinência); os psicanalistas, os “Fora de A”
(alucinação de exclusão). Na década de cinquenta, por “reversão de perspectiva”, uma expressão de identificação
projetiva como demonstrou Bion (Bion, 1963, pp. 55, 60, 66), os psicanalistas “tornaram-se” o Grupo “A” (alucinação de pertinência), ao fundar sua própria instituição, que recebeu reconhecimento de vários modos, notadamente
o fato de granjearem inigualado respeito social. Agora, “Fora de A” (alucinação de exclusão) eram os psiquiatras
ligados à Universidade. Desempenhando suas novas funções de “podados”, desejaram ingresso no grupo que havia
sido “Fora de A”, e agora era o “A”. Ciclos de aproximadamente vinte anos tem se repetido, nestes termos, nãoobservados. A destruição que causa tal estado desintegrado, em termos científicos, do atendimento a pacientes e das
personalidades envolvidas individualmente parece incalculável.
Psicanalistas em Guerra
As cisões de sociedades psicanalíticas parecem-me alucinações de pertinência e exclusão, {“A” e “Fora de A”}.
Processos judiciais ocorreramIII, no terror ligado à desconfiança com a psicanálise. Atestamo-nos incompetentes para
nosso próprio ofício ao imaginar que advogados, administradores, leis e regras, poderiam resolver turbulências
emocionais do convívio humanoIV. {A e Fora de A} dá morada a mania, inveja e rivalidade; é um lócus social sedutor
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a quem substitui análise ou re-análise por acting-out institucional. Dentro das sociedades de psicanálise, organizamse grupos em torno de lutas fratricidasV. Os “Fora de A”, alucinando estarem excluídos, sentem-se bloqueados em
suas aspirações societárias e fazem movimentos para transformarem aqueles que eram os “A”, os que alucinam serem
pertinentes, em novos “Fora de A”. Mais cedo ou mais tarde têm sucesso e muitos dos novos “Fora de A”, antigos
“A”, assumem as novas funções com certa disposição. {“A”-“Fora de A”} é inconsciente; as pessoas que compõem o
quarto pressuposto são emergentes grupais inconscientes. A confusão aumenta em grupos maiores onde as pessoas
não mais se conhecem; consolida-se a esperança que soluções e manipulações políticas poderiam ser substitutos à
ciência e à análise pessoal. Ocorre então a institucionalização de rótulos de “inimigos a serem combatidos”, “-anos”
e “-istas”; pessoas se debatendo politicamente substituem o debate científico. O passo seguinte é a emissão de regras,
leis e códigos de conduta, na esperança que elas resolvam problemas de relacionamento humano.
Ocorre a ereção de líderes míticos, em geral já mortos e que não podem esclarecer se estão de acordo com a
outorga de tal status4. O desprezo pela verdade inflige injustiça e sofrimento às pessoas. Os “A” se sentem “vitoriosos” por algum tempo, mas acabam sofrendo por ocuparem funções que não têm condições de exercer. Os “Fora de
A”, sofrem por serem receptores adequados para a identificação projetiva. As aparências são: questões pessoais,
rivalidades, pretensões políticas, cooptação, manipulações políticas, “amigos de ocasião”. Estes são, a meu ver, meros
epifenômenos mediatizantes do quarto pressuposto básico, que penso permanecer não reconhecido. Embora não se
registrem casos de analistas dando tiros em analistas, concretamente, a violência, o número de vítimas e destruição
decorrentes das dissensões nas instituições psicanalíticas (chamadas por Bion, “guerras entre psicanalistas”; Bion,
1977, p. 77; ver p. 7, adiante) são consideráveis. Talvez estejam implicadas na inviabilização, decadência e descrédito
destas instituições. Parthenope Bion Tálamo, que jamais se envolveu nestes eventos, mesmo quando eles culminaram
com uma violenta cisão na sociedade dos psicanalistas italianos, um dia comentou, “Não sei como os psicanalistas ainda
têm costas, depois de tanta facadas-pelas-costas”5.
Estes fatos são familiares a quem experimentou a vida assim chamada “universitária”, e condomínios de qualquer
espécie, como agremiações “esportivas”, “beneficientes” e outras. O que talvez seja notável é a ineficiência do
treinamento, lembrando médicos têm percepção sobre o estado de saúde e ausência dela em seus pacientes — mas
descuidam da sua própria.
A questão é a reprodução, no micro-cosmo científico, de características do macro-cosmo. Isto pode ser colocado
em termos da ingerência de política em ciência e arte, que sempre extinguem as últimas. Poderemos não repetir
inconscientemente as características da sociedade englobante no convívio entre colegas, o micro-cosmo “sociedades
de psicanálise”? “PAUL: (em solilóquio) Todo mundo pensa que os psicanalistas nunca brigam. Quando começarem as
Grandes Guerras da Psicanálise aí é que vamos ver alguma coisa — e não vai haver nenhum golpe proibido. Santayana temeu
o dia em que as bestas e canalhas científicos tomassem conta do mundo. (Bion, 1977, p 77)”. Identifico dois tipos de
guerras intestinas: i. o desapontamento quanto ao método psicanalítico; ii. a diminuição na ênfase na análise do
analista, função de desequilíbrios entre os impulsos humanos básicos de desprezo, amor à mentira e alucinação, e os
que expressam compaixão, respeito pela verdade, apreensão da realidade.
(4) Em uma linhagem que
parece ter se iniciado com o
movimento institucional
apostólico romano em torno da
lembrança de um Cristo
moldado para suas finalidades,
e que teve como exemplo mais
recente, o uso que Stalin fez
da lembrança de um Lenin
igualmente moldado para suas
finalidades.
(5) “I do not know how
analysts still manage to keep
any back at all, after so many
back-stabbing”
(Talamo, P.B., 1996).
(6) Na linguagem proposta
por Bion, “invariâncias”;
Bion, 1965

Atividades Médicas, Militares e Maternidade
Estas três actividades guardam semelhanças básicas6, subjacentemente a aparências tão diversas: pessoas se dispõem
ser úteis a seus contemporâneos em práticas que colocam em jogo a sobrevivência humana de um modo excepcionalmente
compactado no tempo. Nas três parece predominar consideração à verdade e à vida. Experimentam-se fatos reais, tais
como eles são. Poucos emergem impunes da experiência de ter alguém morrendo em suas mãos, como soldados e
médicos. Poucas mães emergem impunes de terem alguém nascendo de si, “ó pedaço de mim, metade afastada de mim”
na formulação verbal do poeta Chico Buarque. Alguns, nestas experiências de vida, percebem de vez que as leis da
ciência natural não seguem as leis do funcionamento mental. Outros usam tal experiência para insuflar a omnipotência psicótica que porventura já alberguem. Em termos psicanalíticos: narcisismo e inveja primários, intolerância à dor
e frustração de desejo. Medicina, Milícia, Maternidade, actividades de grupo, expressam paradoxal e irretorquívelmente a bestialidade humana, o interesseirismo, o ódio brotando sem razões, o ciclo auto-alimentante de avidez,
inveja, rivalidade, a iniquidade e hostilidade, assim como seus pares complementares, a sublimidade amorosa, o real
interesse humano, a generosidade e a gratidão.
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Alguns Fatores do Quarto Pressuposto:
1. Subserviência ao Desejo O princípio do prazer/desprazer contra o princípio da realidade é guerra de duas
grandes Armas: evasão da dor e busca infindável por prazer. Dinamita a ponte onde flui o trânsito entre as Posições
Esquizo-Paranóide e Depressiva;
2. Desconsideração à vida Falta de compaixão significa desprezo ao que é vivo e animado; produz-se uma busca
incessante de conforto material. O inanimado substitui alucinatoriamente o que é animado. Expressões: socialmente, é o consumismo; na ciência, forma o “realismo ingénuo”; na política, delírios de fama e substituição do conhecer
por instituições, ídolos e edificações. Consequência: guerras contra a Natureza, Édipo, dificuldades quanto à feminilidade e masculinidade; contra a Mãe, o desrespeito à Mulher, ao Par Criativo Parental; abandono dos filhos; a
máscara da sanidadeVI; a ferocidade do covarde, do pseudo-amigo, travesti de interesse.
3. Desconsideração à verdade (realidade) Implica tomar os produtos alucinados da mente como substitutos dos
fatos (o chamado “idealismo” em filosofia; em psiquiatria, psicoses “produtivas”). Fantasias de poder e de superioridade expressam-se pela ação de manter a dignidade de uns às custas da indignidade de outros. Há sensações de posse
da verdade absoluta. Psicanaliticamente, suas expressões são Transferência, Negação, Clivagem, Identificação projectiva, Falso self; ou seja, transformações em alucinose – a psicanálise fornece os nomes de nossas mentiras.
4. Juízos de Valor, Identificação Projetiva, Fantasias de Superioridade Auto-crítica se transforma em poesia;
Hetero-crítica, em retórica, observou T.S. Elliott. Psicanaliticamente, autocrítica se expressa por meio dos Sonhos;
heterocrítica, por acting-out. Juízos de valor expressam crença em uma Verdade Absoluta, e crença em sua posseVII.
Com a ajuda de Klein, Bion formula o que me parece um dos seus maiores legados ao analista praticante: o “Senso de
Verdade” (Bion, 1962a, p. 119). Ele se forma quando a pessoa percebe que o objecto amado e o objecto odiado são
o mesmo e único objecto. Sem ele, perde-se contacto com a realidade, verdade “O” (Bion, 1970, p 29), produzindo
o sentimento que Certo ou Errado pode substituir Verdadeiro ou Falso. A verdade parece ser um fardo insuportável que
a besta do desejo não pode carregar VIII.
Quantos de nós, analistas, principalmente os que se envolvem em “guerras” contra colegas, podemos perceber
que identificação projectiva é uma fantasia? Como lidar com as limitações dos outros, sem atacá-los?IX Como
transformar orgulho em auto-respeito, e não em arrogância? Eu penso que isto envolve um problema ético, pois o que
determina o analista de amanhã é a atitude-exemplo dos didactas. Quando falamos de algum colega, penso que
estamos falando de nós mesmos. A fofoca informa mais sobre o fofoqueiro do que sobre o fofocadoX. Socialmente, há
um uso delinquencial da identificação projectiva. “A encrenca com esses diabos de Cristãos, é que, apesar deles serem tão
cheios de altos ideais, e tão entusiasmados, e tão determinados que o certo vai triunfar, acabam fracassando em se dar conta dos
lados mais difíceis do negócio. Na minha opinião, quando finalmente isso entra na cabeça deles, têm um modo repelente de
ficarem malucos. Recordo-me de um pobre diabo. Todos pensavam mundos e fundos dele, mas ele ficou p. da vida ao
descobrir que o seu coronel estava tentando passá-lo para trás. Este coronel estava receoso de, ao promover um oficial tão
promissor, arriscaria seu próprio posto. O sujeito ficou tão perturbado que sofreu um tipo de colapso. Isso teve o efeito de provar
que o Coronel estava totalmente certo quando na verdade ele estava totalmente errado” (Bion, 1958, p. 232). Como me
disse alguém ascendendo em um establishment, em uma disputa “política” com um “colega”: “É só dar a corda, ele se
enforca sozinho”.
5. Narcisismo, Social-ismo e Delinqüência Quando os instintos de morte preponderam contra o próprio indivíduo,
os instintos de vida se deflectem a favor do grupo; Bion chamou isto de “social-ismo”. Aqui, a identificação projectiva
se liga à delinquência; o líder forma máfias e é bem aceito por partes do grupo que ele faz questão de dividir para
governar, por meio de seduções, manipulações, e cooptações. O delinquente tem um agudo senso de realidade, pois
assim evita tropeçar nela, por algum acaso. Tem um senso do belo, para poder destruí-lo. É um suicida, mas não sem
antes ser um homicida para o grupo, travestido de protector do grupo.XI “E não é apenas a veemência do ódio
incontrolável do indivíduo mas também a de seu amor que coloca o objecto em perigo” (Klein, 1934, p. 286). Quando os
instintos de vida preponderam a favor do indivíduo, os de morte se voltam contra o grupo: é o “narcisismo” na
extensão de Bion sobre a obra de Freud. A identificação projectiva se liga à psicose paranóide, com produção de
alucinação e delírio pouco efectivos no meio ambiente. O psicótico tem um lampejo profundo da realidade, mas não
suporta o que viu. Volta-se para suas elucubrações idiossincráticas.
Poderemos não repetir inconscientemente as turbulências da sociedade englobante no convívio entre colegas, o
micro-cosmo “sociedades de psicanálise”? “PAUL: (em solilóquio) Todo mundo pensa que os psicanalistas nunca brigam.
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Quando começarem as Grandes Guerras da Psicanálise aí é que vamos ver alguma coisa — e não vai haver nenhum golpe
proibido. Santayana temeu o dia em que as bestas e canalhas científicos tomassem conta do mundo. (Bion, 1977, p 77)”.
Identifico dois tipos de guerras intestinas: i. o desapontamento quanto ao método psicanalítico; ii. a diminuição na
ênfase na análise do analista, função de desequilíbrios entre os impulsos humanos básicos de desprezo, amor à
mentira e alucinação, e os que expressam compaixão, respeito pela verdade, apreensão da realidade.

Discussão
Em termos de funcionamento mental, {“A” e “Fora de A”}parece admitir a amálgama de dois níveis, um mais e
outro menos primitivo, ocorrendo basicamente na mente de seus inadvertidos protagonistas, personagens incautos
e desamparados frente às forças de seus inconscientes. Mais primitivamente, seria uma expressão factual no meio
externo de clivagem, splitting. Mais maduramente, talvez seja a manifestação grupal do primitivo “senso de exclusão”
sádico, que parece nos acompanhar desde a cesura do nascimento. Re-acende com Édipo, e no aparecimento de
irmãos; pode ser desastrosamente estimulado quando se acopla a pais e mães indisponíveis emocionalmente. Alcança
um ponto sem retorno caso a pessoa tenha intolerância paranóide à frustração.
Neurose e Psicose Uma objecção que eu pessoalmente levantei a mim mesmo durante o tempo em que elaborava
a hipótese do quarto pressuposto, foi: será que os fenômenos que a observação participante, mas não menos empírica
por causa disto, possibilitada pela psicanálise, me mostrou ocorrerem, não são fenómenos suficientemente abarcados
pelas teorias já existentes, de Bion ou de outro autor? Até o ponto que foi minha investigação bibliográfica, nenhum
outro autor que trabalhou com pequenos grupos, como por exemplo, Foulkes, e outros que o seguiram, conseguiu
até o momento descrever estes fenómenos de natureza psicótica do modo que Bion o fez, e sendo assim, restringi-me
a criticar minha hipótese tentando observar se os fenómenos seriam abarcados pelos três pressupostos descritos por
ele. Penso que o quarto pressuposto se justifica, e sintetizo os factores que o diferenciam:
1. Os pressupostos descritos por Bion correspondem a movimentos psicóticos no sentido que se ligam a manifestações da posição esquizo-paranóide conforme descrita por Melanie Klein, explicitados em Experiences in Groups. O
quarto pressuposto, por sua vez, refere-se a fenómenos ligados à constelação edipiana, que podemos chamar, ligados
à parte neurótica da personalidade.
2. Não é frequente, mesmo entre os autores que usam a obra de Bion, a ênfase sobre o aspecto alucinatório que
permeia e serve de meio para muitas configurações. Ele observou que podia englobar as duas grandes teorias
empiricamente respaldadas da psicanálise, a da transferência e da identificação projectiva, sob o modo mais generalizador, de transformações em alucinose, que seria um dos seus meios (Bion, 1965, p. 133)7. Penso que o quarto
pressuposto seria um dos meios que ao mesmo tempo engloba e através do qual se dão os outros três. Ataque-Fuga,
Dependência e Pareamento sempre se expressam com algo ou alguém ou um grupo que fica excluído: atacado, isolado
como líder ou fora do par (o “terceiro” excluído na descrição de Édipo por Freud).

(7) Bion propõe denomina-las,
respectivamente: transferência, de
transformação em movimento
rígido; e identificação projetiva,
de transformação projetiva (Bion,
1965, p. 36).

Establishment Desconsideração à vida tem, na senso-concretização, (ou reversão da função-alfa (Bion, 1962 b., p.
101, n. 10.2.1, ou função anti-alfa, Sandler, 1990, 1997a) seu instrumento, descrita no mito de Midas. Pressionado
para ocupar um posto prestigiado na Alemanha Oriental, após sua corajosa actuação contra a brutalidade de
Hönecker, em 1989, Kurt Masur perguntou: “Será que sou um músico tão ruim que agora vou ter que me tornar um
político?”. Provavelmente ele percebeu a cooptação do “místico” pelo establishment. Palavras, Teorias e Templos:
armas de dois gumes, que tanto podem proteger como podem enterrar, sob pedras tumulares de adoração, a verdade
que tentam expressar. “Instituições se desgastam; como coisas, são inanimadas e obedecem às leis de todos os objectos
inanimados; não são vivas. Os membros de “instituições” são pessoas, podem não subordinar as suas qualidades desenvolvimentais ao arcabouço, à estrutura... antes de culpar as cascas pela morte da ideia, poderíamos reconhecer a função “preservativa”. Não deveríamos condenar a estrutura helicoidal da molécula do DNA... nem precisamos glorificar a estrutura e perder
de vista nossa ignorância a respeito do que diferencia o animado do inanimado que aparentemente lhe é idêntico.” (Bion,
1979, p. 68) Quando obteremos equilíbrio entre a função protectora/integradora do establishment e sua função
degradante? Talvez quando pudermos ter maior desenvolvimento da feminilidade.XII
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Um psicanalista não pode dominar ou conhecer totalmente o inconsciente. Mas temos feito um ou outro avanço
nos processos de conhecer – a nós mesmos e a outros. Haverá mesmo necessidade de sermos tão dominados pelo
inconsciente e alguns de seus “habitantes”, o princípio do prazer/desprazer e núcleos paranóides? Acho que constitui
atestado de fracasso de nossa actividade, a prevalência de estados de mindlessness (ausência de mente), incapacidade
de reflectir e pensar a respeito do que fazemos, de não podermos aprender da experiência, de pensarmos que se
detemos a verdade absolutaXIII.
O Quarto Pressuposto, além de iluminar a questão intra-societária das sociedades de psicanálise, pode ser útil
como instrumento de reflexão para o transplante, a meu ver heterólogo, fadado à rejeição, de modelos não psicanalíticos para a psicanálise. O seu número já é suficientemente grande; ao longo de cem anos, observamos as tentativas
plenas de misticismo de Jung, as negações da vida sexual infantil, as adesões a modelos behavioristas, as tentativas de
amálgama com os modelos altamente duvidosos da neurofisiologia de Broca e Penfield (já se acreditou que o ego fica
na córtex e que o id se situa no sistema límibico), em distorções da teoria de stress de Hans Selye, em transplantes
de modelos sociológicos e antropológicos, e actualmente se advoga desde o pós-modernismo até a neurociência,
passando pela abordagem sistémica; argumenta-se que psicanálise não é psicanálise, mas sim literatura. Neste
sentido, penso que nós nos auto-excluímos de nosso trabalho. A actual movimentação e clamor do establishment
psicanalítico pelo “social”, esquecendo das experiências dos anos sessenta e setenta, pode incluir um fenómeno
latente; à falta de melhor nome disponível no momento, uso a expressão de Mackay: “extraordinários delírios
populares”, cuja base psíquica é o reviver do terror infantil ligado a intolerância e desamparo. Este clamor está
incluindo uma inserção “regulamentada” da profissão do psicanalista, abominando que o psicanalista há de ser visto
como excluído na medida que ele insistir em ter contacto com a mente, em ser ele mesmo e insistir em ajudar as
pessoas a se tornarem elas mesmas, o que sempre provocou, provoca e provocará uma reacção da horda. Um dia,
talvez, seremos psicanalistas certificados oficialmente pela entidade governamental; esqueceremos que já temos
certificações de médicos ou psicólogos ou que seja. Talvez aí estejamos tão longe da psicanálise que nem saberemos
que ela existiu. Os clamores atuais mantêm vínculos com movimento psicanalítico. E com a psicanálise?
Parece-me que ainda resta muito a ser feito a fim de estender para o nível macro-social os bons ganhos que, penso,
uma análise pode dar a um indivíduo.

Base Empírica: Descrições Clínicas (Material, Itens 1 A 3 8)
I. Dois Momentos de Vivência em Grupos

(8) Omito a descrição da
tentativa de inserção de técnicas
de comunidade terapêutica em
hospital psiquiátrico
tradicional. Embora tenham
contribuído para a corroboração
da hipótese, alongariam
excessivamente as descrições sem
acrescentar, qualitativamente,
dados aqueles que reproduzo
aqui. Estão à disposição dos
interessados.
(9) Clínicos, cirurgiões,
oftalmologistas, psiquiatras,
pneumologistas, ginecologistas,
gastroenterologistas,
cardiologistas, cientistas sociais,
contadores, pedagogos,
advogados.

Primeiro momento: os movimentos psicanalítico e de psiquiatria social em São Paulo
Profissionais respeitados em suas áreas9 que haviam procurado psicanálise para se tratar, foram os fundadores do
movimento psicanalítico em São Paulo e formaram a primeira geração reconhecida pela IPA. Parecem ter sentido tais
benefícios em suas análises que abandonaram suas especialidades. Além de se trabalharem em psicanálise, introduziram o ponto de vista psicanalítico, individual e em grupo, em Hospitais gerais, em Clínicas especializadas de
Gastroenterologia e Cardiologia, em Postos de Saúde e até mesmo em Hospícios e na Penitenciária local. Tentavam
uma abordagem mais humana no trato com pessoas que, de outro modo, seriam apenas custodiadas; às vezes,
maltratadas. Criaram um instituto de formação, uma revista, um ambulatório, um jornal, uma associação que tinha
até verba para candidatos que tivessem dificuldades financeiras; tentaram introduzir psicanálise na Universidade,
formando pelo menos duas gerações de psicólogos e médicos bastante interessados no assunto, revertendo tendência
anterior. Trabalharam intensamente dentro da comunidade, fizeram uma pequena comunidade, de modo espontâneo e não
muito organizado, mas, talvez em parte em função disto, extremamente eficaz. Comunitário também me parece ter sido
seu serviço para com seus pacientes individuais que me parecem ter tido por esta geração inicial dos pioneiros um
respeito e gratidão incomuns hoje em dia. Não incluo aqui casos de evidente idealização.
Achando necessário obter sólida formação médica e psiquiátrica, submeti-me a uma residência em psiquiatria e
aos rigores de um trabalho bastante absorvente em um hospício tradicional. Fascinado pela promessa de desenvolvimento e de um ambiente protetor para pesquisas, inscrevi-me em uma pós-graduação na mesma Universidade estatal
onde me formara. Concomitantemente, procurei minha própria análise pessoal, em função de aflitivas percepções de
algumas, dentre o infinito rol das minhas limitações pessoais. Uma história bem comum das pessoas de minha
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(10) Foram projetos conjuntos
de Universidades como Governo.
Não havia patrocínio das
instituições psicanalíticas, como
hoje.
(11) avaliados individualmente
e tratados estatísticamente dentro de
sofisticados padrões científicos aceitos
pelo positivismo.
(12) sem experiência psiquiátrica
mas ocupando ocupando posições de
relevo político-administrativo.
(13) A curto prazo, na verdade.
Comecei a perceber: políticos nunca
trombam de frente e evitam a
sinceridade, tendo outros métodos
para impor seus desígnios. Até hoje
me pergunto se estes interesses
expressivos dos instintos de morte,
baseados em avidez e inveja,
bordejando a delinqüência, sendo
pura alucinação, precisam prevalecer
nos grupos. O fato é, prevalecem.
Alucinação, sendo destrutiva para a
realidade, produz efeitos destrutivos
bem reais, que minha inexperiência
impedia considerar.
(14) Nossa capacidade de crer
emerge quando não temos contato
com fatos: eu não percebia com quem
estava lidando. O exercício da
capacidade humana de criar “certos”
e “errados” emerge quando perdemos
a noção de verdadeiro e falso; eu me
achava “certo” com base em
probidade moral. Racionalizações
surgem quando estamos inseguros e
fracos de intuição quanto à verdade;
lembro-me de ter raciocinado:
psicanálise é fazer algo vir à
superfície, ser conscientizado. O que
eu não via eram meus próprios
fatores inconscientes para fazer isto;
alguns deles só ficaram mais claros
com a evolução de minha análise
pessoal e experiências na vida; depois,
muito depois. Com turbulência e
choque, ficou “bem esclarecida” a
situação.
(15) A situação humana que se
faz presente nestes momentos é sempre
um ponto sensível. Esta profissional
não queria ser demitida de seu posto
no DINSAM, que não mantinha
nenhum ambulatório em São Paulo.
Ela viajava ao Rio de Janeiro, pelo
menos uma vez por semana, apenas
para “bater o ponto”, há anos, e não
se dispunha a continuar fazendo
isto. Tornando proveitoso um mau
negócio, envolvemo-nos na burocracia
e conseguimos seu comissionamento
no serviço a que nos referimos.
(16) Tensões intra-equipe,
rivalidades, temores da perda de
função puderam ser elaboradas com o
método psicanalítico grupal, de modo
bastante efetivo, com experiências
tocantes.
(17) A orientação psicanalítica
do grupo permitiu que ele não se
transformasse em um grupo
pedagógico ou impositivo, e a
questão real emergiu no clima
amistoso e receptivo à verdade
propiciado.

geração, como se vê. Imergi no movimento de psiquiatria social da década de setenta10; pareceu-me servir ao
propósito de ajudar as camadas mais desfavorecidas economicamente da população, alternativa aparentemente mais
viável do que uma tentativa frustra de envolvimento político em uma época de feroz e sanguinária ditadura. Ocorria
a falência terapêutica das técnicas psiquiátricas hospitalares tradicionais, que haviam se degenerado em instituições
custodiais a sugar os cofres públicos. Tive a oportunidade de publicar vários estudos teóricos e práticos sobre
psiquiatria social, comunitária e preventiva no país e no exterior, que passaram a ser usados em cursos em algumas
faculdades. Surgiu um convite para participar do planejamento e execução de uma gigantesca pesquisa sobre prevalência de doença mental. Elaboramos um “questionário aberto”, detector de doença mental, de inspiração psicanalítica, permitindo liberdade nas respostas. Três anos e doze mil e tantos questionários depois11, os dados seriam
usados para planejar os serviços de saúde mental para toda a cidade. Os números encontrados – preocupantes em
termos de saúde pública — tiveram um efeito surpreendente. As autoridades proibiram sua divulgação, de modo
discreto e totalmente eficaz. Frustração, perplexidade — isto lá é modo de usar dinheiro público?
Neste momento, o colega que chefiava o serviço viaja para o exterior, e eu o substituo. Eu contava com seis anos
de análise pessoal, atendimento psicoterápico, dez anos de clínica médica e psiquiatria clínica, e a experiência de
paternidade. Tínhamos duas unidades, uma em posto de saúde e outra em hospital geral — e uma séria restrição de
verbas para pessoal dedicado ao atendimento. Parte considerável (cerca de 30%) da dotação orçamentária fluía para
assessores nominais, sem participação nos trabalhos12. Um partido político mais organizado tomara o poder do
estado, capilarizando sua influência, implicando que critérios “políticos” substituiriam os técnicos na contratação de
pessoal. Turbulências se seguiram à minha disposição de contratar profissionais tecnicamente capacitados13 que
pudessem, por exemplo, levar a cabo grupos de terapia infantil na mesma hora em que outro profissional atendia as
mães; que pudessem trabalhar com grupos específicos de risco em conjunto com os clínicos do centro de saúde
(diabéticos, obesos, gestantes). Atingíamos uma população com alto índice de suicídios e homicídios e então
iniciamos trabalhos de detecção precoce, com grupos de professores e delegados de polícia.
A diretoria do Hospital comprometera-se verbalmente a suplementar as verbas, mas fez o contrário: minha
tentativa de obter outras dotações foi açambarcada de modo encoberto. Crença em juízos de valor e racionalização
nos seus sentidos mais irrealísticos me impulsionaram a esclarecer a situação14: a “política” ditava coordenação
centralizada de verbas. Elas jamais chegaram ao serviço ao qual se destinava e não foram administradas por quem as
havia obtido. Tentamos soluções, ao conseguir o comissionamento de uma funcionária experimentada que devia
prestar serviços em outro estado mas não se dispunha a viajar15; revezamento nos dois locais de trabalho; treinamento
de enfermeiras para seguimento medicamentoso de alguns pacientes; e de clínicos para exercerem funções psiquiátricas16.
Os pacientes chegavam às 5 da manhã, aguardavam até as 8 para “fazer ficha” e, quando conseguiam ser atendidos,
era entre 10 da manhã e 5 da tarde. Introduziu-se o agendamento e com ele, a diferença com outras clínicas. Ao invés
de adotá-lo para todo o hospital, a diretoria preferiu proibi-lo.
No posto de saúde, logo na primeira reunião grupal emergiram certos impedimentos para que se constituísse um
grupo de trabalho17. Formando pares, as pessoas comentavam em voz baixa sobre repentinas punições, denúncias e
interferências nos tratamentos. Havia forte suspeita sobre a enfermeira-chefe, que exerceria um autoritarismo
implícito e encoberto. Tínhamos nos reunidos pontualmente, mas ela ainda não chegara, e se passavam já mais de 20
minutos. Parecia haver retaguarda do chefe do centro de saúde, que evitava contacto directo com os vários profissionais. Alguns perguntam, “Podemos começar a reunião?“. Indiquei que já havia começado, ainda que de modo
diverso do planejado; pedi aos que comentavam o assunto, que se manifestassem para o grupo. Subitamente a
enfermeira-chefe se introduz na sala. Pesado silêncio (iniciava-se um grupo de ataque-fuga) Sem mencionar nada
sobre seu atraso avisa, “O director não vem”, tinha outros assuntos a tratar. Silêncio, novamente interrompido pela
enfermeira: “Dr. X, o senhor que manda na psiquiatria, pode começar a falar o que temos que fazer”. O grupo ataque-fuga
se substituía pela tentativa de introduzir um grupo messiânico; interferi: “A senhora fala, sou eu quem manda, mas a
senhora acabou de me dar uma ordem e uma autorização. Então é a senhora quem manda aqui”. Alguns do grupo se
entreolharam, outros relaxaram no seu assento ou manifestaram sua ansiedade por meio de uma sonora gargalhada
(retornava o grupo de pareamento). A enfermeira não pareceu perceber o que se passava e reiterou a ordem: “O senhor
pode mandar começar, Dr X. Eu já cheguei. O Dr. Y não vem”. “Mas de onde a senhora concluiu que não havíamos
começado ainda? A senhora continua me dizendo o que eu devo fazer”. Agora ela ouvira; a percepção do fato parece
ter sido sentida como insuportável. Enrubesceu subtilmente, levantou-se e se retirou da sala: “Ah, desculpe, acho que
a cozinheira esqueceu o fogo do café aceso, preciso ir ver”. O grupo finalmente começa a conversar sobre nosso
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(18) Há várias outras
situações semelhantes que
tornariam a ilustração, um relato.
Muitas delas foram ligados a um
curso de formação de médicos e
psicólogos para técnicas de
psiquiatria preventiva e
comunitária – o primeiro no país,
re-direcionado sob inspiração da
tentativa de Robert Wallerstein
para a formação de um novo
profissional de saúde mental, nos
EUA.
(19) A Policlínica de Berlim,
as tentativas de Wilhelm Reich, e
as de Sandor Ferenczi no governo
de Bela Kun. Um hiato ocorre na
depressão econômica dos anos
trinta e ressurgem as tentativas,
com o único avanço teórico feito e
jamais repetido: os grupos
militares de Bion em Northfield e
na escolha de oficiais dos
esquadrões de caças, e as
tentativas de Foulkes. O desfecho,
lá, também foi triste; assim como
o da séria experiência de
Wallerstein. Veja-se o estado atual
da clínica Tavistock e de muitos
serviços de comunidades
terapêuticas e de psiquiatria
comunitária na França, Itália,
Brasil, Argentina, Holanda.
Submeti a experiência a uma
supervisão com Izabel Menzies
Lyth, que achava ser impossível
trabalhar segundo o vértice
psicanalítico sem que o
psicanalista tivesse também
alguma autoridade política.
(20) Brigadeiro do Ar
Manoel Carlos Pereira, então
Comandante do IV COMAR,a
quem expresso minha gratidão
pela oportunidade de pesquisa.
(21) Que ocupavam os cargos
de dirigir a corporação (com a
patente de brigadeiro-do-ar), o
diretor do hospital (um coronel) e
o diretor do serviço médico (um
tenente-coronel)
(22) O projeto visa Detecção
Precoce de doenças mentais,
inclusive dependência de drogas,
com vistas a impedir que o
problema alcance proporções tais
que exija internação em hospitais,
de custos econômico-sociais
altíssimos e resultados práticos
precários e limitados.

trabalho; a enfermeira volta: “Está pronto o cafezinho! Podem ir!”, e sai de novo, só. A reunião termina e sou avisado:
o director do centro de saúde solicita minha presença. Desculpas amáveis: “...uma reunião importantííííssima com o
director da faculdade...queria tanto ir...o pessoal falou muito mal de mim?” Era um convite para que eu agisse como
seu “informante”. Dois meses depois, a directoria da faculdade terminava o experimento requisitando a sala que
usávamos. Seria a nova sala do café18.
Embora eu hoje acredite que inexperiência foi um factor importante nos percalços e desfecho das situações,
profissionais infinitamente mais capacitados e experientes do que eu tiveram vivências semelhantes. Eu estava
fazendo parte da história e não sabia – relato-a aqui na esperança que possa ser útil, agora que volta o interesse no
assunto. Foi só com o tempo que me dei conta que boa parte destes experimentos envolvendo psicanalistas na
engrenagem social terminaram assim19.
Segundo momento – um psicanalista no quartel Depois de um hiato de dezessete anos, um trabalho voluntário
junto ao comando regional da Aeronáutica20 . As autoridades da corporação21 percebiam a necessidade do projeto22.
O brigadeiro-do-ar que promoveu os trabalhos me pareceu reunir condições pessoais particularíssimas e raras de
contato com a mente: perspicaz, observador, com alto grau de informação e sofisticada formação humana e intelectual, era um profissional prático, ex-piloto de caças. Nutria a idéia, há anos, de reunir seus oficiais em encontros
informais, “só para conversar. Ninguém falaria nada de aeronáutica e não haveria interesses na conversa. Acho que isto faria
bem ao nosso trabalho diário”.
Combinamos tentar uma intervenção com base nos princípios de psiquiatria preventiva de Caplan, nos agentes
naturais de saúde da Comunidade, que receberiam treinamento para realizar as técnicas de detecção precoce dos
casos: o corpo médico, os psiquiatras da Aeronáutica. O coronel médico sugeriu que convocássemos especialmente
os agentes religiosos. Os Sargentos me pareciam compor na comunidade militar um grupo especialmente apto para
funcionar como “manancial” de Agentes Naturais de Saúde, pois têm convívio com a tropa. Convocações foram
substituídas por convites. Os oficiais seriam apenas informados do projeto em uma reunião de grupo operativo, mas
isto, logo de início, modificou o plano, em função do que ocorreu na primeira reunião. O grupo inicial tinha 38
pessoas. Ausência de autoritarismo “científico” – procurei o tempo todo não estimular as fantasias que tendiam a
formar um grupo messiânico — me parece ter propiciado um clima emocional para que fossem ventiladas e examinadas questões de natureza psíquica. Por exemplo, as relativas à seleção de pessoal, especialmente para vôo. Emergiram nas associações livres, diferenças entre abordagens “Técnicas” (entrevista psiquiátrica com questionários
fechados, inventários de sintomas e aplicação de testes psicológicos) e “Aprendidas pela experiência” (apoiadas no
traquejo e intuição dos oficiais). Eles estavam especialmente sensíveis à proposta de Detecção Precoce de doença
mental, quais os limites entre saúde e doença; questionaram sobre a normalidade de situações no dia-a-dia. Como
detectar as intenções dos que se ligam à corporação? Conduta delinqüencial é caso de polícia? De psiquiatras? Em
que medida os oficiais podem manejá-las?
Propiciaram-se no ato condições para a emergência de fatos reais, humanos, psíquicos, que, por força do convívio
social comum, onde pode imperar hipocrisia e medo persecutório proveniente de agressão projectada, tendem a ficar
subjacentes. A “emergência” possibilita um nível de interacção humana onde as questões podem ser conscientemente
discutidas por meio de conversas. Pessoalmente, impressionou-me que isto já tenha ocorrido na primeira reunião,
que durou mais de duas horas. A técnica de dinâmica grupal utilizada, aliada à especial formação, disponibilidade
para franqueza e verdadeira necessidade do grupo de oficiais presentes propiciaram uma conversa sincera e directa
sobre diferenças, em clima de colaboração mútua. A experiência demonstra: nos casos onde eventos subjacentes
podem ser enfrentados sem se estimular persecutoriedade, rivalidade e inveja, as áreas de diferença de opiniões e
experiências pessoais desembocam para a soma de esforços, justamente pela existência de diferenças. De modo
diverso, a existências de opiniões e experiências pessoais diferentes pode resultar em eventos de atrito e desgaste no
relacionamento entre os indivíduos, quando o convívio é feito com base em fantasias de superioridade, rivalidade,
avidez e inveja. Por exemplo: a jovem psiquiatra que se esforçava por fazer entrevistas de seleção tecnicamente
modernas e perfeitas, ouviu de um coronel, em tom seriamente benevolente e solidário: “Mas veja, doutora, como eu
acertei quando botei o olho na senhora e a convoquei para o serviço!”. Ela responde: “E eu não queria servir!”. O fato
é que se trata de pessoa capaz, dedicada, que se integrara rapidamente ao serviço.
Poucos do grupo de Sargentos tinham contacto directo com a tropa devido a uma inesperada concomitância da
reunião com uma “Marcha Ecológica”, programada à última hora para o mesmo dia e horário, e que daria dispensa
de ponto a estes sargentos no dia seguinte, uma sexta-feira. O coronel médico responsável pela organização da
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reunião, um tanto agastado, sugeriu que a suspendêssemos. Evidenciou-se que o serviço médico e suas iniciativas não
eram consideradas prioritárias. Insisti que fizéssemos assim mesmo, e ele, capaz de lidar com sua dor perante a
situação assim que ela se apresentou, providenciou que se convocasse às pressas vários Sargentos da Intendência e que
se agregasse ao grupo alguns cabos e soldados que estavam de serviço. O inesperado e potencialmente frustrador
mostrou-se enriquecedor, pela forma com que se lidou com o fato. Surgiram na reunião delicados fatos do relacionamento da tropa com seus superiores imediatos. No grupo, uma repentina recusa de um soldado em se manifestar
verbalmente foi tratada com respeito e consideração, diminuindo muito o nível de ansiedade reinante. Um sargento
adormeceu durante a reunião e foi acordado pelos colegas, de modo bem-humorado; o fato foi ressaltado como
expressão de colaboração mútua. Ensejou uma conversa sobre dolorosos aspectos ligados a plantões e rondas
nocturnas, sujeitos a novos desafios dos tempos actuais, como a recrudescência de criminalidade.
As reuniões prosseguiram por todo o ano seguinte, com um aprofundamento nas questões de selecção de pessoal,
do perfil que se pretende do recruta. Após este ano, trabalhando voluntariamente, fui agraciado, para minha surpresa
e quase constrangimento, em solenidade militar, com o título de membro honorário da corporação; uma forma
generosa de reconhecimento e uma tentativa do brigadeiro de “reforçar o vínculo” e ajudar na continuidade do
serviço, segundo suas próprias palavras.
O trabalho prosseguiu durante um segundo ano. O pressuposto que dentre os Sargentos, poderiam estar os
agentes naturais de saúde mental, confirmou-se e pode se detectar dois deles, que já exerciam espontaneamente esta
função; ambos passaram a fazer parte do grupo. Têm emergido várias outras questões, algumas delas bastante
delicadas e profundas:
i. Algumas delas são ligadas à hierarquia rígida que mantêm com mais facilidade favorecimentos políticos em
detrimento de mérito;
ii. Situações de duplo-vínculo, também ligadas à hierarquia e princípio de autoridade, com conflitos de autoridade
iii. Dificuldades que esta população específica tem quando precisa se haver com as vicissitudes do serviço militar
propriamente dito, voltado ao cuidado de seus semelhantes;
iv. Questões de responsabilidade pessoal versus responsabilidade da instituição sobre certos mal-estares, notadamente a alocação de técnicos em áreas fora de sua formação precípua;
v. Dificuldades específicas de recrutas.
vi. Os militares propriamente ditos sentem falhas nos serviços precípuos como os sectores médico e de assistentes
sociais, incluindo acusações mútuas e dissensões. Um chefe interino, de alta patente, e de capacitação técnica
médica, fez questão de frequentar o grupo e enfatizava muito a “maldade” do militar; e os oficiais queixavam-se do
“amolecimento” destes serviços, que quebravam a disciplina de uma maneira sentida como sedutora. Este chefe, ao
pregar a “bondade”, revelou-se tanto no grupo como fora dele, violento e autoritário. Durante o período em que o
grupo funcionava, constrangeu um cabo acidentado a ficar cinco horas de pé e uma jovem sargento, que estava
grávida e havia acabado de ser abandonada pelo pai da criança (também pertencente ao corpo militar, mas servindo
em outra unidade) a tarefas extenuantes e provocações autoritárias. Durante o grupo, passou a ser contido por um
oficial de mesma patente, um major altamente capacitado que se revelou outro agente espontâneo de saúde mental.
Esta contenção era, inicialmente, verbal; os dois ficavam argumentando sobre a “maldade” dos militares e a “bondade” do serviço médico. O major-médico fazia pares, e aliciava outros em conluio, contra a autoridade. O outro major
dizia que as contínuas emissões de licenças médicas eram algo que sub-repticiamente minava a hombridade e o senso
de responsabilidade do militar. Acusado de “durão”, “milico”, ele apresentava as realidades ligadas às tarefas militares
de resgates em tragédias sociais, acidentes meteorológicos. Em uma das sessões grupais, este major conteve o major
médico fisicamente, abraçando-o com determinação mas sem violência, pedindo-lhe que ele parasse de argumentar.
O major médico se conteve no grupo, mas passou a solicitar, particularmente, favores ao analista que conduzia o
grupo, para que intercedesse pela licença e aposentadoria de outro militar, segundo ele, necessitado. Acabou entrando em um surto psicótico durante o exercício de sua capacitação médica, fora do ambiente grupal e foi desligado do
cargo, evidenciando que a estrutura militar neste local consegue lidar adequadamente com excessos reais. Com isto,
o grupo se encaminhou mais para abordar questões de ódio à realidade. Elas se expressavam por meio de submissão
e revolta adolescente à autoridade (duas faces da mesma moeda), sentimentos de inutilidade no desempenho de
funções burocráticas, falta de iniciativa para procurar situações mais desenvolvidas ou confortáveis.
vii. Três pessoas que apresentavam patologias em um estado larvário foram identificadas, duas de dependência de
drogas e uma de conduta delinquencial. Houve a identificação e treinamento de três “agentes naturais de saúde
mental”, o major referido, um sargento e um cabo que era também pastor protestante. O grupo conseguiu funcionar
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como grupo sensitivo para outros dois: uma capitão que tinha formação em psicologia sentiu-se motivada a voltar a
estudar (pois desempenhava funções fora de sua área) e a sargento grávida conseguiu se transferir para seu estado
natal, para junto de sua família de origem, quando precisou dar a luz. Devido a peculiaridades da carreira militar,
todos eles foram transferidos da unidade em que estavam, e um deles foi promovido a novas funções que ansiava, de
volta à tropa. Todos estes eventos, inclusive a percepção de objetivos que emanaram do trabalho grupal e não foram
estabelecidos previamente, determinaram o final desta experiência piloto, que cedeu lugar a um plano mais amplo,
no âmbito do Hospital da Aeronáutica.
Algumas questões e reflexões
O meu relato tenta ser uma expressão sincera de experiências23. A possibilidade de lidar com as situações tais como são,
sem evasão, desejo, expectativas, inclusive de compreensão, parece ter auxiliado para que o andamento dos trabalhos seja tão
diverso do que foi no primeiro momento. Não me parece haver substituto para análise pessoal e a maturação que pode
se obter com ela.

II. A Clínica Psicanalítica: o Grupo Básico, um Casal Potencialmente Criativo
Frequentemente somos confrontados com exclamações do leigo:
“Mas você trabalha lá trancado o dia inteiro, sozinho?”

(23) Penso que “um povo
que não conhece sua história
está condenado a repeti-la”
(George Santayana), e que pode-se
aprender de experiências.
(24) dados empíricos de
ordem inferior, os “lower level
empirical data”, descrições de
experiência vivida, em linguagem
científica (Schlick, Carnap).

Penso, e para alguns tento responder, que não é o caso de estar sozinho, estou bastante acompanhado – dos
pacientes, que têm paciência para sê-lo, e de mim mesmo, e novamente deles, em seu desenvolvimento, quando
permitem que a análise elucide quem eles são na realidade. E então podemos dizer que os pacientes vêem para analise
por terem se excluído de si mesmos, e a análise é útil para que se crie uma alternativa quanto a isto, entre várias outras.
Vou me restringir a mencionar experiências que provavelmente todo leitor com experiência psicanalítica já teve.
A presença do que eu proponho denominar, “quarto pressuposto”, na clínica privada, é tão frequente que talvez
dispensasse menção; por outro lado, parece-me necessário documentar cientificamente as evidências, levando-se em
conta que foram uma das minhas fontes de inspiração para a hipótese.
Um detalhamento descritivo incluiria toda a psicanálise caso eu optasse por relatos de casos. Isto inevitavelmente
alongou de modo excessivo o presente texto. Optei então por apresenta-las em termos mais generalizadores. Espero
com isto que esta catalogação não-exaustiva seja compartilhável e ilustrativa, conferindo às evidências clínicas o valor
cientifico que pode torna-las reconhecíveis ao leitor experiente. Este modo de comunicação da experiência me
pareceu ter ainda uma vantagem inesperada em relação à descrição de casos e sessões24 na medida que generalizações
que abranjam a particularidade qualificam-se a terem um status científico.
O grupo agora é o grupo real composto de duas pessoas; facto frequentemente ignorado ou despercebido, é que
em uma psicanálise, a única realidade com a qual lidamos é que duas pessoas estão dentro de uma sala, fechadas.
A pertinência/exclusão que me parece mais básica no contexto psicanalítico é ligada ao ódio que o ser humano
nutre em relação à realidade mental. Ele nos traz pessoas que geralmente excluíram de sua vida, a vida mesma;
colocando em outros termos, imaginam poder excluir de sua vida aquela outra forma de uma mesma existência que
Freud chamou de “realidade psíquica”. Uma exclusão tão frequente em minha clínica que se tornou até regra é a
exclusão que os homens fazem, alucinatoriamente, de sua feminilidade (seja por uma hipertrofia infantil do estereótipo de uma falsa masculinidade, que a confunde com violência autoritária, superioridade física, donjuanismo, ou pela
prevalência de fantasias homossexuais); e as mulheres, de sua masculinidade (seja pelo mesmo tipo de hipertrofia
estereotipada de sujeição, pseudo-delicadeza que só acoberta irresponsabilidade, passividade; e a mesma prevalência
de fantasias homossexuais que se observa nos homens). Em ambos os casos, a base parece-me ser um ataque invejoso
e ávido ao seio materno.
Muitos pacientes expressam a exclusão de sua vida mental através de suas juras, “Eu não sonho”. Ou dizem que
não tem nada na cabeça: “deu branco”, “deu preto” são as expressões corriqueiras. A exclusão da vida onírica
geralmente se acompanha de um sentido de pertinência da actividade alucinatória diurna e nocturna; em ambos os
casos ocorre a fantasia de que se pode excluir o princípio da realidade (No caso da ausência de contacto com a
actividade onírica, exclui-se a realidade psíquica; no caso da alucinação diurna, exclui-se a realidade material).
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Muitos dentro do movimento psicanalítico, como seus pacientes, excluíram, significativamente, a palavra desprazer (unlust) do termo original de Freud, que é princípio do prazer/desprazer (lust/unlust). Com a mesma facilidade que
excluem seus pares da vida institucional, excluíram quase tudo que Freud escreveu depois dele ter substituído a teoria
traumática, por força de evidências empíricas e honestidade científica. Boa parte dos trabalhos publicados mundialmente (e provavelmente, a bússola na clínica destes praticantes) ainda se restringe à incluir esta rationale subjacente.
Se fizermos uma análise estatística de quantos analistas abominam a obra de Freud a partir de 1920, o resultado será
surpreendente, mesmo levando-se em conta que até congressos foram organizados para se dedicar a combater a
existência de instintos de morte.
Frequentemente os pacientes criam uma situação fantasiosa (um estado de alucinose) em que se sentem excluídos
da situação apenas pelo fato de serem pacientes, e não analistas. Isto se expressa por ideias que são “ignorantes”, e que
a pessoa lá com eles é um “técnico”, sabido sabe-se lá em que artes e poderes. Porque tantos que se submetem à análise
ficam tão interessados nos analistas, no movimento e instituições psicanalíticas — e abandonam seus ofícios para
serem psicanalistas? Deixando de lado um chamamento interior real, isto é tão costumeiro, que talvez nenhum
analista que tenha elaborado sua própria situação edipiana minimamente, não deixou de questionar o facto. Eles
querem se incluir, e saber da vida do analista, do carro e moradia do analista, das férias e do lazer, como se numa sessão
de análise, o mais importante fosse o analista. Mas quando convidados a deitar no divã, relutam... O problema é o
mesmo, com sinal trocado, dos que já se deitam incontinenti; sentem-se excluídos e adoptam uma acção concreta
que, esperam, lhes confira o status de “incluídos”. Ou criam uma fantasia que nos excluem: falam que falam, deitam
falação, de personagens e personagens que talvez esperassem que nós nos sentíssemos “podados” de tantas e tão belas
experiências lá nas suas festas, veraneios, amigos, experiências. Falam muitas vezes em algo que nem a monólogo se
qualifica, pois a exclusão é tal que não ouvem a si mesmos. Na minha experiência, são raríssimos os pacientes que
conseguem se ouvir, e em um início de análise, mais raros ainda os que conseguem me ouvir. Não me refiro ao ato
ligado à apreensão sensorial do aparelho auditivo, ou seja, os pacientes escutam, podem repetir minhas palavras até,
como aparelhos de gravação magnetofónica ou certos pássaros como o papagaio e o periquito. Mas isto difere em
qualidade de ouvir, um ato que expressa uma experiência emocional, por sua vez indissolúvel de um relacionamento.
Quando os pacientes parecem estar nos incluindo, e isto é marcante no início da análise (apesar de que um resquício
parece persistir teimosamente até sua interrupção espaço-temporal, muitos anos depois), eles estão é fazendo uma
pseudo-inclusão, pois ela é alucinatória: tomam-nos pelos seus pais ou outras figuras da infância, ou se identificam
projectivamente connosco; não nos incluem realmente. Se Freud estava correcto ao dizer que uma análise só começa
quando se resolve a neurose de transferência, então em minha experiência muitos de meus pacientes interromperam
por conta própria sua análise quando ela justamente começar e aí leva a melhor, de vez, o quarto pressuposto. Pois
estas pessoas, neste momento de sua evolução da análise, um pouco menos aprisionadas — enfatizo o “um pouco” —
de suas fantasias transferenciais, geralmente se livram de seus sintomas e elas se “sentem curadas”. As pertinências, de
natureza alucinatória, se juntam, neste caso, e o ódio à mente parece novamente se sobrepor. Muito do que parece
pertinência em sessões de análise, se examinado à luz da ocorrência alucinatória, se mostra como atinente à área do
conluio. O exemplo mais gritante talvez seja o da “cura”, das análises que deram certo ou foram “lucrativas”.
Winnicott recomendou, em seu último escrito, que os analistas divulgassem e escrevessem sobre os casos que não
deram certo (Winnicott, 1969), e Bion apresenta uma dolorosa evidência de uma análise aparentemente bem
sucedida na verdade não o era (Bion, 1976)
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(I) Em outros textos detalhei as obras do ciclo “autobiográfico” de Bion (Sandler, 1987, 1988, 1997), que mantém semelhanças formais e de conteúdo
com os ciclos autobiográficos de Goethe2; a Autobiografia Científica de Max Planck certamente lhe serviu de inspiração, já que ele a cita em
Transformations. A Memoir of the Future, The Long Week End e o laboratório de preparação deles, War Memoirs são testemunhos humanistas,
iluministas e românticos, uma autobiografia científica, mítico-universal, não individualista. Contrasta com a do Field Marshall Bernard
Montgomery, súdito britânico como Bion, e com a do Cabo/Führer Adolf Hitler. Todos três, soldados condecorados que vagaram no mesmo solo da
morte, o Somme, nos mesmos dias. Como cada um usou suas experiências? O uso de Bion o aproxima de poetas como Siegfrid Sassoon, Robert Graves,
Rupert Brooke e Ernest Junger, em uma guerra cuja escassez de produção poética e literária é notável. Quem viveu aquilo não quis contar. Bion conhecia
bem os poucos relatos da primeira guerra mundial, poemas plenos de dor e perplexidade. Sassoon talvez tenha sido o mais talentoso dentre os poetas;
Brooke, o mais conhecido; ambos morreram em ação; Bion apreciava especialmente a obra de Rudyard Kipling. Eles falam de grupos, psicanálise e
violência. São “relatos de guerra”? Ou descrições da vida real, de uma psicanálise? Do “mar de dificuldades” referido por Hamlet? Onde a vida de
qualquer ser humano difere das descrições do jovem capitão e seu tanque? “Você se sentia como se estivesse sendo empurrado para dentro do
desconhecido” (Bion, 1916-18, p. 79).
O ciclo autobiográfico de Bion mostra uma pessoa transmutando a hetero-crítica do jovem na auto-crítica do adulto. O orgulho com
uniformes, condecorações, patentes (um tipo de “didata”), postos “oficiais” no establishment, críticas a colegas (“discussões controversas”),
são exemplos de hetero-crítica.
(II) Virginia Bicudo descreve a reação do chairman da apresentação de A Theory of Thinking, no Congresso em Edinburgh, 1961. Ele teria
atirado o original datilografado de Bion para cima da mesa, exclamando com desgosto, “Isto não é mais psicanálise”. (Bicudo, 1995)
(III) Talvez um dos mais rumorosos tenha sido o processo, nos Estados Unidos, dos psicólogos contra a American Psycho-analytic
Association e a Iinternational Psycho-Analytical Association; infelizmente, não temos tido escassez deles em nosso meio.
(IV) Muitos não puderam perceber a identificação projetiva, assumindo a função grupal de “expelidos”. Alguns fundaram outros centros de
formação sem rivalidade, mas dificilmente o Grupo A tolera isto, pois fica privado de seus excluídos. É forçoso reconhecer que nem todos
os grupos alternativos foram fundados sem ressentimento e sob a égide de instintos de vida, o que poderia prover uma coexistência pacífica
e mutuamente frutífera entre os vários centros de formação. As conseqüências do ressentimento de quem sentiu haver “dissidência” e não
crescimento natural, como de quem fundou outro centro como desforra, a meu ver, são destrutivas para a própria Psicanálise. Profissionais
procuram esses centros movidos pela iara da rivalidade e promessas de superioridade.
(V) descritas por Freud em Totem e Tabu
(VI) O termo é de Cleckley, para os delinqüentes, e o processo básico foi descrito por Bion no uso que a personalidade psicótica faz da
personalidade neurótica (Cleckley, 1950; Bion, 1957)
(VII) Em 1914, no espaço de uma semana, nas principais capitais do velho continente, dois milhões se alistam num átimo, para lutar “pela
verdade” e “contra o mal”. Em 1917, o “mal” era a burguesia. Em 1933, o Judeu. Em 1950, o comunista. No meio psicanalítico, em certo
momento, os “kleinianos”. A lista é muito longa, e cada colega saberá identificar esta triste situação em sem meio específico. A meu ver,
ela expressa nosso ódio pelo nosso ofício.
(VIII) Parafraseio Bion, “a mente é um fardo muito pesado, que a besta dos sentidos não suporta carregar” (Bion, 1975, p. 46). No livro
War Memoirs, Bion traz vivamente através de descrições de personagens o que Melanie Klein chamou de “identificação projetiva”, a fantasia
onipotente sobre a capacidade de clivar, negar e expelir aspectos indesejados da mente; da mente mesma, de toda a personalidade (Klein,
1946). Talvez para alguns seja tocante a re-caracterização, no senso de verdade (1958), do Major de Freine, antes apresentado como
preguiçoso, covarde e corrupto. Oficial de cavalaria à antiga, evitava a batalha, preferindo bunkers alemães, de protetoras profundidade e
segurança de construção. De Freine mantinha conforto físico: poltrona, vinho do Porto, cálices de cristal; o ordenança era um criado em
tempos de paz. Pode-se examinar com vagar o que Bion fala dos oficiais Aitches, Clifford, Homfray, Bargate, nos três momentos do diário
de 1919, e comparar com as reflexões de 1958 e 1972. É muito séria a descrição do “poor Aitches” (p. 190), que morre de gripe em Londres,
três dias após finalmente ter conseguido sucesso em ser promovido e escapar do “front”. Descrito como politiqueiro, conseguiu um
comando — para abandonar os comandados na hora H da batalha; era odiado pelo exibicionismo e covardia. Já idoso, Bion percebe que
fazia identificações projetivas de sua própria covardia e medo nessas pessoas. Como os filhos descritos por Wilde em Dorian Gray, que
odeiam os pais quando jovens e com o tempo perdoam-nos, Bion parece tentar perdoar a si mesmo com estes escritos.Bion lhes atribui
características odiadas em si, como covardia e evasões físicas na hora da ação. “A Companhia B foi deixada com Bargate no comando e Cook
secundando-o...logo depois foi hospitalizado. Clifford, Bagshaw, Homfray.... eram vistos com desprezo e o mereciam totalmente...” (p. 65). Eles
talvez se comportassem assim, mas a questão é que o jovem Bion usava estes comportamentos como “depósitos adequados”. Passa o tempo,
e começa a emular um Major que até então só criticava, quanto aos danos devidos a propaganda, triunfalismo auto-elogioso (depois
sintetizada no capítulo quarto de Transformations ).
(IX) Bion recomendou que se descrevessem outros vínculos alem do L, H e K; outras funções além da função-alfa; outras transformações
além das em movimento rígido, projetivas, em alucinose, em K e em O. Usar sua recomendação (igual à feita por Freud, os dois sabiam
que sua obra não poderia parar neles) em grupos que são contemporâneos aos autores ilustra a própria hipótese. O investigador se arrisca à
exclusão: o grupo resiste, por vezes com violência, em sair do pressuposto básico messiânico (dependência) e em princípio já acusa de
iconoclastia, arrogância e inadequação o investigador que se aventure a aprofundar uma obra. O par complementar a esta reação é, são bem
aceitas as críticas destrutivas que tentem invalidar a obra dos grandes autores: são incomparáveis a popularidade de Jung, frente à de
Abraham, Federn, Fairbairn, Ferenczi, Jones; de Kohut, frente à de Searles, Menninger, Reik, Money-Kyrle, Bowlby, para citar apenas os
dois mais, e os vários menos bem sucedidos em termos de seguidores escolásticos, na primeira e segunda metade do século. Muitos tem
oposto, em termos de superioridade, a obra de Klein, Winnicott, Bion, à de Freud – desconsiderando até mesmo a desaprovação expressa
que estes autores deixaram por escrito quanto a tal ato. Até que ponto não é justamente isto que atrai seguidores?
Vários autores têm tido a experiência de desprezo do grupo quando propuseram hipóteses que estendem estudos de Bion, desde os processos
cognitivos (Money-Kyrle, 1968), a proposta da visão “dual-track” relativa à visão binocular e o campo “numinoso” (Grotstein, 1981, 1995,
1996, 1998), alargamentos do campo do “negativo” (Green, 1973, 1975, 2000; a aceitação neste caso só ocorreu 7 anos depois), aplicações
da teoria das transformações (Britton, 1997), derivativos narrativos da função-alfa (Ferro, 1999), uma proposta da função anti-alfa, de uma
grade em três dimensões e extensões sobre a teoria do pensamento (Sandler, 1987a,b, 1997a,b, 2000). O presente estudo fornece uma
experiência disto, curiosamente paradoxal. Ao ser apresentado em sua forma inicial, foi recebido do modo costumeiro; mas algo ocorreu,
provavelmente ligado a características temporais muito específicas de um establishment, que privilegiou ciência e não política e decidiu
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conferir a honra de uma premiação. Se um trabalho não publicado não é um trabalho científico, esta generosa distinção o torna científico,
ao lhe dar a oportunidade de publicação.
(X) 11 Em 1972, Bion cria um diálogo: “Eu-Mesmo Penso que o seu comentário sobre aqueles que iam para os Tanques para evitar a luta foi
de cair o queixo em sua insolência denegritória. Você ainda acha isso?/ Bion Deixe-o ficar, como a minha falta de cultura, como monumento à minha
insolência desavergonhada. Estou envergonhado, hoje, e gostaria de apagar isso/ Eu-Mesmo Na medida que sirva de um lembrete de como nós
realmente somos, e não como uma insinuação sobre “eles”/ Bion Sinto que muito desse diário vai aparecer, sob essa leitura, como um exercício de
abrigar minha auto-complacência perante ao gelado sopro da verdade” (p.. 201); “Eu-Mesmo É sem dúvida evocativa, a sua descrição de
Méaulte...reconhecidamente um campo horrível em um Natal horrível, e um período de baixa moral entre os soldados, mas fico desagradavelmente
impressionado pela seu santificado moralismo — não apenas no Exército, mas em Oxford, quando você escreveu o relato. Não posso crer que seus
amigos no Exército fossem tão ruins. Não surpreende que Cook, Homfray e Clifford gostassem tão pouco de você como você deles/ Bion Penso que
o “diário” é uma reflexão muito razoável de mim mesmo” (p. 208).
(XI) Nosso século produziu seu exemplos maiores: Stalin e Hitler. Todos nós temos nosso “Hitler-interno”, fato apontado pelo discurso
emocionantemente psicanalítico feito por um não psicanalista, o prefeito de Hamburgo, von Dohnany, durante o Congresso da IPA de
1986. Criado na Juventude Hitlerista, era filho de um funcionário do ministério das relações exteriores do governo nazista que participou
do atentado ao Führer em julho de 1944 e depois foi fuzilado. Ele disse então, que se os alemães falassem, “Nosso Bach, nosso Freud, nosso
Marx”, deveriam acrescentar, “Nosso Hitler”.
(XII) Feminilidade Diz-se, guerra é uma questão de testosterona. A capacidade de intuir e de cuidar me parece o exercício da feminilidade,
caracterizando o ato psicanalítico. Parece-me a alternativa à vida social baseada em avidez de satisfação, senso-concretude e fantasias de
superioridade. Após meses de batalhas indizivelmente cruéis, o Capitão Bion, DSO, improvisa pequenos reservatórios de lata e coloca-os
dentro dos tubos de descarga dos tanques de guerra. Usa, assim, as altíssimas temperaturas do motor para prover impensável luxo a seus
comandados: chá quente, antes e após a batalha (para dois, dentre três combatentes que voltavam vivos). Única refeição aquecida, em pleno
inverno europeu, na lama de Flandres. A tripulação ficava dez horas seguidas em tediosa manutenção (lubrificar engrenagens, conferir calibres
de munição de tecnologia grosseira) para obter condições mínimas de funcionamento dos armamentos, pois uma falha significava morte
certa nas bestiais armadilhas de aço. A seguir, a 10 km. por hora, os tanques percorriam 40 quilômetros até o ponto onde desencadeavam
um ataque. Terror de batalha iminente, e ainda tinham que “varrer” o caminho pelo qual o tanque passara. Era imperioso apagar as marcas
deixadas pelas esteiras (“lagartas”) que moviam os tanques: elas poderiam ser identificadas por aeroplanos e balões de reconhecimento. O
Capitão Bion, D.S.O., evita que seus comandados sejam submetidos a mais um insano trabalho: improvisa, com gravetos, uma gigantesca
vassoura atrelada à traseira do tanque para executar a tarefa.
“Eu-Mesmo: O que te perturba mais do que tudo?/ Bion: Acho que é o seu sucesso. Hesito em dizê-lo, pois soa ingrato. Não posso imaginar o que
estava errado, mas jamais me recuperei de ter sobrevivido da batalha de Amiens. A maior parte do que não gosto em você pareceu ter se iniciado nessa
época/..................Bion: Eu me lembro. Asser estava para morrer — recusando se render. Vai ver que ele estivera lutando por algo que eu não estava
consciente. Mas sua morte me matou. No mínimo, fez-me sentir que eu jamais poderia ser um homem com tal intensidade ao ponto de abraçar a morte
indubitável./ Eu-Mesmo: Anos depois, muitos anos depois, aprendi que dificilmente poderia reivindicar que amava uma mulher porque o amor da
mulher incluía seu amor pelo pai de seus filhos. Não sei. Posso apenas aspirar a tal amor e sofrer a incerteza de ser unicamente uma aspiração que não
posso alcançar./ Bion: Eu não tinha nenhuma dúvida — não me pergunte porque, mas eu repito, nenhuma dúvida — que Asser, quase um ano
mais novo do que eu, era tal homem. Não sinto isso a seu respeito, aquele quem sobrevivi para me tornar./ Eu-Mesmo: Não reivindico isso, com
certeza. Continuo “tornando-me”, entretanto. Depende se a morte vai impedir meu crescimento. Não posso reivindicar ter direito a mais tempo.” (pp.
209-210) “
Amor apaixonado” e seu par complementar, “Ódio bestial”: eis a questão.
(XIII) Náufragos mentais tentam se orientar através de juízos de valor, a sensação esquizo-paranóide de posse de verdade absoluta; sob fogo
cerrado: “Um curioso tipo de excitação costumava nos tomar durante a batalha....Falei com Hauser, que a única coisa que poderíamos fazer para
podermos ser de alguma utilidade seria sair do lugar em que nos encontrávamos e nos juntarmos aos nossos homens. Ele concordou. Posso dizer agora
que do ponto de vista da mais completa loucura, o que se seguiu foi a coisa mais lunática e mais perigosa que jamais fiz. Eu devia estar quase louco
para tê-la feito. Mas jamais pensei de modo mais claro em toda minha vida.” (p. 106; grifos de Bion)
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Preconceito e grupanálise: Os doze preconceitos mais frequentes
dos analisandos
Resumo
Partindo da experiência clínica, faz-se uma avaliação das condições mais frequentes que condicionam a proposta ou a
aceitação de tratamento grupanalítico. São os preconceitos mais frequentemente encontrados e que poderão ser entendidos
e trabalhados no processo terapêutico. A sua compreensão e análise introduz elementos que poderão potenciar o sucesso da
adesão ao grupo.
Palavras chave: Preconceito, grupanálise, psicoterapia de grupo

Que mundo é esse em que vivemos… onde é mais fácil quebrar o núcleo de um átomo do que um preconceito.
Albert Einstein
Não vou abordar os preconceitos do Grupanalista, até porque provavelmente muitos serão área cega minha e
apenas poderão ser visionados pelo supervisor.
Confronto-me frequentemente com vários preconceitos quando proponho tratamento grupanalítico a um cliente.
A habilidade, além da formação técnica, permitem lidar com as situações que descrevo abaixo. Mais do que uma
lista exaustiva, procuro apenas enumerar aquelas que me são mais frequentes no ambulatório privado. Predominam
doentes com estruturas de personalidade e sintomatologia neuróticas. Não se trata de um manual de preconceitos,
mas de uma reflexão acerca das situações mais frequentes com que me deparo e do modo como lido com elas.
Destaco a importância de estar atento e valorizar devidamente estas situações em sessões individuais prévias à
situação de grupo. Podendo desta forma, serem melhor abordadas e valorizadas, resultando numa maior facilidade na
integração na matriz já estabelecida. O descurar destas situações pode no limite propiciar um drop-out indesejável.
Destaco pela sua frequência e sem procurar ordenar alguns preconceitos e/ou resistências que poderão radicar em
preconceitos:
1.
2.

Vai ter menos tempo para mim
Não vou conseguir falar à frente dos outros/ Acho que vou ficar calado muito tempo
vou ser observador e experimentar
3. São tratamentos muito longos, não é?
4. Vou ficar mais angustiado e pior com os problemas dos outros/ São pessoas com mais problemas do que eu
(mais sofredoras)
5. Pode-se ficar dependente do tratamento
6. Há casos semelhantes no grupo?/ Se tenho experiência com situações semelhantes
7. É difícil organizar a minha vida para vir duas ou 3 vezes por semana
8. Como é que funciona, gostava de perceber (a dimensão da racionalidade)
9. Vão achar os meus problemas ridículos
10. Medo de conhecer alguém, receio acerca do sigilo
11. Quantas pessoas tem o grupo? (associado ao receio de serem caloiros num grupo já formado)
12. Medo do que podem vir a descobrir e ficar com mais sofrimento

1. “Vai ter menos tempo para mim”
Consubstancia o receio da rivalidade fraterna. Aparece frequentemente como receio inicial. Parece-me que
quando se trata de filhos únicos este receio é mais acentuado do que quando as fratrias são grandes. Mas sobretudo
residirá na vivência precoce que tiveram na matriz familiar e do modo como ao longo da vida souberam lidar com a
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competição e a concorrência. É diferente se foram primogénitos, do meio, ou irmãos mais novos. Nestes aparentemente é mais fácil. O modo como se relacionaram na matriz familiar de origem e o tipo de vínculos estabelecidos
aparece por vezes de modo muito claro, fornecendo material para análise precioso. A dimensão -grupo, ainda que em
fantasma permite a introdução do 3º elemento. O pai. Aqui na dimensão grupo. A angústia de separação pode ser
evidenciada deste modo e fornecer pistas acerca da relação precoce com a mãe. Ao modo como decorreu a separação/
individuação.
Uma dificuldade específica de um doente pode assim ser directamente manifestada.
A abordagem deste preconceito implica a tranquilização acerca do amor e atenção dos pais, que não se mede
pela quantidade, mas pela qualidade. No reassegurar transferencial de que ali não serão abandonados como
eventualmente o foram outrora.
Os receios acerca da composição do grupo por vezes escondem este preconceito.

2. “Não vou conseguir falar à frente dos outros/ Acho que vou ficar calado muito tempo/ Vou ser observador e experimentar”
Receios paranóides podem ser despertados. O medo da rejeição. O medo do desconhecido e do diferente. Este
fantasma de resistência é saudável. Será necessário dar tempo para que as resistências possam ser em segurança
reduzidas. É necessário dar tempo à função continente do grupo poder actuar. Há que reassegurar que o terapeuta
vai lá estar também. Não se vai ser abandonado. A dimensão de confiança passa sobretudo pelo terapeuta e pela
solidez da aliança terapêutica previamente estabelecida. Este preconceito acorda fantasmas mais precoces que
poderão estar directamente ligados à relação precoce mãe/ bebe. Grande insistência nesta dimensão parece-me poder
apontar para vulnerabilidades narcísicas.

3. “São tratamentos muito longos, não é?”
A duração do tratamento, mais longo do que um curso de antidepressivo, não significa que o tratamento seja
longo. De facto, algumas mudanças em várias dimensões do funcionamento são rápidas e precoces. Relativamente a
aspectos implícitos (e como tal fora da dimensão consciente) há que esperar pelo desenvolvimento da transferência
(até 2 anos na minha experiência). De qualquer modo o tempo de duração dos sintomas sem tratamento será
inevitavelmente maior e provocador de sofrimento.
A procura do imediato e do fácil estimulado pela sociedade actual não favorece a profundidade e seriedade de um
tratamento analítico. Como em tudo há que haver marketing. O rápido não tem de ser mau, nem o contrário. «Uma
gata apressada tem filhos mortos» diz o ditado. O aparente facilitismo da vida actual, acrescido da sobrecarga
resultante de dificuldades reais tais como o trânsito, o alargamento dos horários de trabalho, a distância dos
empregos a casa, entre outros, pesam na quotidiano dos nossos pacientes condicionando as suas existências.
O desejo infantil e mágico do pai/ mãe omnipotente que teria o poder de resolver o sofrimento de modo imediato
persiste. Reactivado pela vulnerabilidade narcísica narcísico de nos encontrarmos em sofrimento e a pedir ajuda. A
interpretação deste desejo infantil, deste modo reactivado, pode ajudar a vencer esta resistência.

4. “Vou ficar mais angustiado e pior com os problemas dos outros/ São pessoas com mais problemas do que
eu (mais sofredoras)”
O receio da comparação, a defesa através da relativização dos próprios problemas, sobretudo nos mais neuróticos,
disfarçando o medo do espelhamento (Foulkes, 1990).
O espelho humano (Pines, 1994) ou a sala de espelhos, com todos os seus ângulos de reflexão podem revelar
partes nossas para as quais evitamos olhar. De facto pode estar na base deste preconceito o receio do confronto com
material pré-consciente que deste modo, e através do outro pode saltar para a esfera do consciente, com todos os
riscos associados. Ou por espelhamento, ou por ressonância (Foulkes, 1990).
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5. “Pode-se ficar dependente do tratamento”
As dependências não resolvidas e que condicionam inexoravelmente as vidas dos nossos analisandos são até uma
fase da análise inconscientes ou pré-conscientes.
Este receio, assim verbalizado, funciona como que uma caricatura de um anúncio de uma problemática individual
e da qual até à data não têm total consciência. Só tem medo de dependência, quem nunca pôde depender bem, em
segurança e resolver a angustia de separação – Good enough mother, Winnicott.
Receiam que ao depender (entenda-se baixar as resistências) possam ser vítimas de abusos. Receiam aquilo de que
já padecem. Todos dependemos de outros. Isso não é necessariamente destrutivo nem ameaçador, antes pelo
contrário, na análise o propósito é ser um potencial para crescimento e libertação. Só se ultrapassará esta dificuldade
não resolvida, se sem ameaça de abuso ou aniquilação, se puder depender hoje e agora de modo diferente de outrora.

6. “Há casos semelhantes no grupo? / Se tenho experiência com situações semelhantes”
Expressa a dúvida acerca da segurança nas minhas capacidades técnicas. Já não tenho idade para ouvir «é tão
novinho», num misto de receio, dúvida e/ou agressividade. Mas ouço com frequência esta pergunta. Pode ser posta
assim ou afirmativamente. «De certeza que tem imensos casos como eu!». Está de algum modo ligado ao preconceito
da dependência. O desejo e necessidade da garantia de segurança que posso oferecer ali. Trabalho com grupos
heterogéneos. E semi-abertos. São grupos de análise e não homogéneos.
No desejo de gemelaridade procura-se a segurança mágica de um aliado pela semelhança. Temos medo do
diferente e do desconhecido. Reagimos instintivamente à diferença. A eventual existência de alguém parecido
permitiria ancorar parte desta angustia de rejeição antecipada. Refiro-me aos objectos do Self especulares a que se
refere Kohut (1984).
Frequentemente interpreto esta fantasia por este lado defensivo, mais do que pela dimensão da agressividade
latente. Parece-me tratar-se de uma agressividade adaptativa e que frequentemente é importante nas primeiras
sessões em que o grupo testa o caloiro.

7. “É difícil organizar a minha vida para vir duas ou 3 vezes por semana”
É necessário empatizar com as dificuldades reais da vida diária dos nossos doentes, mas ir para além disso. Tentar
ver o que não é dito. Quantas vezes vão aos ginásios ou a outras actividades extra profissionais, tais como massagens,
línguas estrangeiras, entre outras, mais do 2 ou 3 vezes por semana. É fundamental aqui a avaliação criteriosa da
motivação.
Tenho grupos uma, duas e três vezes por semana. As indicações podem-se sobrepor e de acordo com a motivação
posso propor um ou outro grupo. Mas sabendo que os resultados potencialmente podem ser diferentes.

8. “Como é que funciona, gostava de perceber”
A racionalização é das defesas com que mais me confronto. A tentativa de entender um processo que é sobretudo
emocional, é uma resistência habitual. A razão entendem que se deve sobrepor à emoção. Quando hoje e desde
António Damásio com o Erro de Descartes (1995) é tão evidente que é a razão que obedece á emoção. É um imenso
preconceito da nossa sociedade. Que não nos podemos entregar à emoção. O seu controle racional seria o mais
diferenciado. A imposição do modelo nórdico e anglo-saxónico de contenção da exteriorização das emoções. Existem
também evidentes nuances culturais e sociais a considerar. Nas culturais basta tomarmos o exemplo dos recentes
atentados em Madrid (2004) e Londres (este ano) para aferirmos acerca da diferença da latinidade na expressão social
das emoções e mesmo na relação com os media relativamente à aparente calma e sangue-frio da velha Albion. Nas
sociais o mesmo se pode aplicar, com uma relação inversa entre a exteriorização dos mesmos e a escala social. O limite
da exteriorização seria a peixeirada (o mais baixo da escala).
A explicação deste facto pode por si só ser contentora da angústia que está subjacente. Se se entregam podem
perder o controle e ficar à mercê de outros, reactivando fantasmas de dependências precoces não resolvidas.

49

GRUPANÁLISEONLINE.pt

9. “Vão achar os meus problemas ridículos”
A relativização defensiva de alguns conflitos, como se pudessem ser objectivamente medidos e comparados,
através de um medidor de sofrimento (ainda não inventado) é algo tão frequente antes, como durante fases iniciais
do processo analítico.
É um preconceito frequente que tem por base a racionalização, tal como no preconceito anterior. A ideia préformada de que os outros são mais importantes e mais necessitados de ajuda e como tal, mais merecedores de atenção
e de tempo na análise, pode esconder quer uma fragilidade narcísica, quer uma evitação do confronto com o outro.
Ou seja, a escusa da utilização da agressividade na competição pelo tempo e atenção dos outros e/ou do analista.
Uma interpretação atempada ainda antes do confronto com o grupo, não evita a eclosão desta situação no grupo, mas
tranquiliza o fantasma. Contendo a situação.

10. “Medo de conhecer alguém, receio acerca do sigilo”
Trata-se aqui de um receio real mais do que de um preconceito e que urge obviar com a própria realidade. A
descrição do nome próprio e eventualmente da profissão de alguns elementos pode ser importante. De qualquer
modo, se houve previamente um trabalho individual, o analista será detentor de informação acerca dos meios em que
o paciente se move e das suas figuras significativas.
O facto óbvio de que o sigilo funciona entre todos e que todos serão detentores de segredos não é muitas vezes
evidente e consciente, tal o receio de fuga de informação. Habitualmente é uma resistência mais fácil de lidar. De
igual modo a capacidade de confiança no terapeuta é uma vez mais posta à prova.

11. “Quantas pessoas tem o grupo?” (associado ao receio de serem caloiros num grupo já formado)
Uma estratégia que utilizo desde há muito, como factor pré-consciente, é receber os pacientes ainda individualmente, num espaço em que o grupo esteja sempre presente.
Ou seja, recebo ou na sala de grupo, em que necessariamente ficarão cadeiras vazias, ou numa sala individual
anexa, mas em que a inclusão das cadeiras do grupo no campo visual está sempre presente.
Deste modo, existe, implicitamente, a integração da entidade grupo desde o início, quer na 1ª consulta, na minha
apresentação enquanto grupanalista, quer na oferta disponibilizada através do setting que lentamente será interiorizado (as outras cadeiras).
O grupo constitui-se, assim progressivamente, como um fantasma ou uma representação, presente desde o início.
A resposta a este receio «Quantas pessoas tem o grupo» encerra em si implicitamente parte da resposta (através do
número máximo de cadeiras).
Este receio traduz muitas vezes o medo de serem novatos, os caloiros que vão ser abusados pelos manos mais
velhos e experientes (numa praxe não assumida). Uma vez mais a tranquilização pode passar pelo reassegurar que não
vão ser abandonados e que o terapeuta lá estará, para o que for necessário. Uma garantia de atenção num momento
de ansiedade é amiúde necessário. Como já referi atrás, pode esconder a dúvida acerca do amor dos pais e o receio de
ficarem perdidos numa fratria, sem a merecida atenção.

12. “Medo do que podem vir a descobrir e ficar com mais sofrimento”
Esta resistência aparece muito frequentemente em fases iniciais do processo terapêutico, mesmo em terapia
individual. Verifico frequentemente ser uma tentativa de encobrir a angústia da descoberta dos pais reais (insatisfatórios e frustrantes) que tiveram e que tentam desesperadamente negar. Refiro-me ao conceito de culpa moral de
Fairbain (1954). Quando persiste num grupo é frequentemente a causa de drop-out. Sobretudo em doentes com
patologia psicossomática, que têm já de si uma tendência para o escape somático em vez da dor da mentalização.
De qualquer modo há que lidar com muito cuidado este receio, sem tentar apressar a interpretação clássica na
resistência, parecendo-me mais eficaz uma intervenção através de uma resposta empática e eventualmente interpretativa, mas mais na atitude e postura do que nas palavras.
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De todos estes preconceitos que enumerei e com os quais me confronto frequentemente, ressalta a necessidade de
empatizar e assim dar suporte (holding) trabalhando estes preconceitos atempadamente em sessões individuais
prévias à integração no grupo. É essencial o respeito pelo tempo do doente. O saber esperar que estes preconceitos
sejam processados pelos nossos pacientes e não se constituam mais em factores de resistência. Esta atitude, pareceme poder funcionar como preventivo de drop-outs precoces. Acresce a tudo isto a indubitável importância da
selecção, aferindo criteriosamente a motivação, que vem temperada quase sempre por alguns destes preconceitos.
Durante o processo de análise surgem outros preconceitos, que manifestam indirectamente muito da problemática individual de cada paciente. Cito por exemplo, apesar de não os abordar aqui.
1 – Uns aproveitam mais do que outros
2 – Há lugares mais visíveis do que outros
3 – Dá mais atenção a A do que a B
4 – Eu não funciono em grupos
5 – Acho que em individual tinha mais atenção
6 – etc.
Para terminar, um preconceito contra-transferencial essencial para a análise. O preconceito de que vai ser um
prazer ter este ou aquele paciente num grupo e que vamos ser capazes de contribuir para a sua cura. Este preconceito
é essencial, mesmo que mais tarde, após eventual drop out eu reconsidere e possa verificar que poderia ter prevenido
uma determinada situação ou poupado o grupo a algo desconfortável e por vezes insecurizante. Mas sem este
preconceito seria impossível fazer o trabalho a que me proponho diariamente. Passa pela capacidade de empatia
(antevisão dos sentimentos que acredito poder contra-transferencialmente aproveitar) e sobretudo pela dimensão de
verdade, que passa também pela comunicação não verbal do terapeuta. Este deve gostar e acreditar em grupos.
Refiro-me à verdade que se deve constituir como base para a confiança, para criatividade e para a liberdade a que já
se referiu Zimerman (1999).
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O Trabalho com Grupos
Difícil sintetizar tantas vivências e tantos momentos significativos do meu trabalho com grupos em uma só vez.
Todavia, assim tentarei.
Falando pouco de mim, sou pernambucano e egresso de uma família de cinco irmãos. Meu pai tinha seis irmãos
e minha mãe também seis – donde se pode concluir que eles se basearam em suas respectivas famílias de origens para
formar a família dos filhos.
As beatas em família sempre se encontravam: o ritual dos parabéns, o corte do boi, a cerimônia dos presentes.
Tudo era muito marcante para mim. Eu divinizava minha família e obviamente não sabia ainda o que era uma vivência
de idealização.
Adorava as reuniões familiares, as pessoas todas em minha casa, até mesmo os momentos fúnebres, como a morte
de minha avó paterna. Os parentes chorando muito e soluçando alto, como se houvesse uma competição para ver
quem mais sofria.
No colégio, o grupo também era uma alegria só, para amenizar minha condição de menino tímido: o recreio, os
jogos infantis e adolescentes, a competição dissimulada com os colegas.
Vim para o Rio aos 22 anos, em 1955, para fazer formação analítica. Em minha sociedade não se ouvia falar de
grupo. Tudo lá era Melanie Klein, que depois soube que com mão de ferro esmagou qualquer resquício de tendência
grupal entre os kleinianos, tendo proibido Bion de escrever sobre grupos.
Por tudo isto fui de todo ávido fazer minha primeira experiência em psicoterapia analítica grupal como o
observador de José Carlos Carpilovsky, considerado com o um dos ases da Sociedade Brasileira de Psicoterapia
Analítica Grupal. Seu referencial era eminentemente kleiniano e eu ouvia suas interpretações baseadas em inveja,
ciúmes, rivalidade, meio estupefacto, sem saber ao certo como os pacientes poderiam se beneficiar de conteúdos tão
agressivos. Porém meu papel ali era de um observador silencioso e eu cumpria esta exigência ipsi literis, com meu falso
self adaptativo que sempre me acompanhou.
Devidamente formado em psicoterapia analítica grupal, continuando minha formação analítica individual, vi meu
consultório se encher de pacientes; era o boom da psicoterapia grupal que assolou o Brasil nas décadas de 60 e 70.
Nesta época recebi um paciente que me intrigou. Ele era um judeu muito bem sucedido profissionalmente, que
vinha ao tratamento por uma intensa ambivalência em uma ligação afectiva; mantinha ainda um forte vínculo com a
figura materna. Por duas vezes, depois de desistir do tratamento voltou atrás, no corredor e veio procurar-me. Seu
diagnóstico foi de neurose, de ansiedade, numa personalidade paranóide com forte componente edipiano.
Aos três meses de análise Jacob abandonou o tratamento após a entrada no grupo de um paciente homossexual
que dizia ter uma caderneta com o nome de 500 homens que ele “comeu”.
Passei então, decorridos alguns meses, a receber telefonemas estranhos dizendo que eu era um charlatão e me
ameaçando de levar uma surra. A voz era tenebrosa, ele ligava durante as madrugadas e deixou a mim e a minha família
bastante apreensivos.
Numa Quinta-feira, um dos dias do grupo 3 (seu grupo), saí para tomar um café quando fui agredido no meio da
rua por um homem que a princípio desconheci e só depois identifiquei Jacob, ele estava mais gordo e mais forte. No
primeiro soco que levei - ele parecia um boxeador pulando de um lado para o outro – caí em cima do meu braço
direito e luxei a articulação do ombro. Eu era um homem liquidado e vencido pelo stress da situação e impedido
eticamente de reagir contra um paciente. Depois de literalmente me massacrar a socos e violentos pontapés, Jacob
tomou seu carro e dirigiu em minha direcção - nunca saberia se ele tentou de fato me atropelar.
Em seguida ele telefonou para minha esposa e disse a ela que havia me dado uma surra, que eu era um covarde e
por isto não reagi. E mais, que eu deveria estar naquela hora em algum pronto socorro da cidade, o que era verdade.
Este caso sensibilizou a comunidade grupanalítica do Rio de Janeiro, enquanto a atitude dos colegas da Brasileira
era de: “Você não quis atender grupos?” Meu analista pessoal recomendou-me não mais trabalhar com grupos. Ele
contou-me que meu caso influenciou a decisão da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro de não
permitir que seus candidatos atendessem grupos. A rivalidade entre os grupos nas sociedades era flagrante e a
sociedade individual aproveitou esta oportunidade para dar uma forte estocada no movimento grupal.
O diagnóstico de Jacob, de consenso entre psiquiatras, foi de paranóia e não de esquizofrenia paranóide – Jacob
não apresentava qualquer demenciação. Depois, pelo seu sadismo intenso, pensei também que ele apresentava uma
caracteriopatia.0
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Da minha parte penso que errei quando disse de chofre que ele estava casado com a mãe (um paciente paranóide
tende a receber tal tipo de interpretação concreta, sentindo uma profunda humilhação). Penso que a entrada do
paciente homossexual no grupo muito o ameaçou: ele, Álvaro disse, enfaticamente, que a sua infância era muito
parecida com a de Jacob.
Deste modo, Álvaro quis inocular o germe da homossexualidade em Jacob e penso que conseguiu.
Os dias que se seguiram foram de muita agitação. Jacob voltou a telefonar fazendo novas ameaças. Conversei com
vários colegas mas ninguém fazia uma proposta razoável. Até que encontrei Jaime Bisker, Diretor do Manicómio
Judiciário, que telefonou para Jacob que lhe propôs ser recebido pelo grupo para fazer umas “colocações”, acordo
este que em princípio subjurei, porém relatei ao grupo o que vinha acontecendo.
Esta história é muito longa e rendeu mais de um ano de telefonemas e ameaças outras. Ele só amainou quando
um amigo meu resolveu por conta própria lhe telefonar para devolver-lhe as ameaças. Consultei um advogado
criminal que me propôs dar queixa-crime na polícia. Por seis meses andei armado e de guarda-costas.
Meu ânimo para trabalhar com grupos, todavia, não arrefeceu. Sentia o grupo como um tesouro ainda não de
todo descoberto que os analistas que só trabalhavam individualmente, os médicos e a sociedade em geral mal sabiam
avaliar.
Àquela altura já tinha três grupos formados com resultados muito convincentes, alguns mesmo melhores do que
eu obteria com uma terapia individual.
Desta primeira porrada de pacientes cheguei a ter seis grupos, cada um com oito participantes. Os pacientes
vinham aos borbotões, numa média de um a três por dia – a idealização da grupoterapia campeava neste ritmo e enchi
o meu consultório e o de alguns colegas. E, a partir deste dia, Jacob não mais compareceu ao tratamento.
A última notícia que tive de Jacob foi-me dada por um paciente meu que o conhecia superficialmente. Ele contoume que um amigo seu, sócio de Jacob, estava sofrendo uma brutal perseguição por parte dele que tinha cismado que
ele estava tendo um caso com a mulher de Jacob. Tal era o pânico dele Henri, que passou a andar de guarda-costas,
levando uma metralhadora em seu carro.
Mais ou menos por esta época recebi um paciente chamado Herculano com um quadro bipolar antigo. Ele estava
no momento com uma depressão pouco significativa, medicado por um psiquiatra que lhe indiquei.
Sua doença tinha como comemorativo a morte de sua mãe quando ele só tinha três anos. Depois seu pai também
morreu. Com poucas sessões de grupo ele nos disse que iria parar o tratamento porque “estou com outras ideias”.
Com minha inexperiência eu não perguntei quais eram estas ideias e deixei-o partir. Naquela mesma noite ele ingeriu
todos os comprimidos que haviam em sua casa e entrou em coma profundo. Todavia, deixou um vínculo com a vida,
os vidros dos comprimidos em sua mesa-de-cabeceira. Sua esposa, incontinente, acessou seu psiquiatra que logo o
internou em uma clínica psiquiátrica. Lá ele foi submetido a uma hemodiálise para eliminar o excesso de substâncias
tóxicas. Herculano tinha sofrido um surto psicótico durante o qual delirou que deveria morrer para poder encontrar
sua mãe numa intensa fantasia cor-de-rosa e omnipotente.
Ao regressar ele estava profundamente deprimido e isto foi aproveitado para analisarmos a sua omnipotência
exacerbada pelo estado maníaco. Sua análise em grupo durou 12 anos, com muitos episódios bipolares, que evoluíram para discretas fases eufóricas no período final do tratamento. Tornou-se muito querido do grupo 3, o mesmo
grupo de Jacob e Álvaro. Lá ele foi apelidado de “fradinho baixinho”, o personagem do cartunista Henfil que era uma
mistura de humor e de sadismo.
A partir deste fato me questionei muito se deveria continuar a trabalhar com grupos e decidi me aprofundar muito
mais na selecção dos pacientes, mais ainda que com Jacob (três entrevistas) e com Herculano (duas entrevistas). Era
uma fase de muita idealização da grupanálise favorecendo falhas de selecção e agrupamento.
Resolvi continuar sabendo entretanto que eu nunca mais seria o mesmo terapeuta – e nem a mesma pessoa. Porém
o grupo era a minha paixão, a minha sina. Não podia fugir ao meu destino.
Debrucei-me então ainda mais sobre o trabalho grupal. Tinha muitos pacientes para me ensinar psicoterapia
analítica grupal. Com o progresso da minha experiência, logo surgiu-me uma “cisma” com o trabalho grupal. Ele era
todo baseado nas idéias de Bion, na visão do grupo como um todo, uma gestalt, uma unidade. E, portanto, dizia-se
a boca miúda naquela época, “só cabem no grupo interpretações analíticas grupais”. Deste modo, as interpretações
individuais eram vistas como uma heresia, um anacronismo, uma apelação que escondia toda a falta de preparo do
terapeuta.
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(1) Este foi o único aspecto
das teorias de Winnicott que vi
registrado na literatura
grupoanalítica, por Kaes e
Anzien, este an passant.

Todavia, sempre vi no grupo uma mistura de várias linhas evolutivas. Uma linha central, mais cheia, representava
o próprio grupo. Linhas periféricas representavam a evolução de cada paciente. Portanto, todo paciente tem uma
história pessoas e uma história grupal que não devem ser desprezadas.
Nesta mesma linha de ideias, em 1975 publiquei um trabalho intitulado “Técnica analítica grupal: passado e
presente”, onde afirmava que ao excesso de interpretações grupais desindividualizava os pacientes de um grupo.
Sempre utilizei, intuitivamente, técnicas lúdicas com meus pacientes individuais e de grupo. Por exemplo, em um
grupo, sugeria que um paciente descobrisse uma forma de tornar seu tratamento mais curto. Para outra, seu dever de
casa era passar um fim-de-semana sem brigar com o marido.
Na década de 70 percebi como meu trabalho de psicoterapia analítica guardava relação com a gigantesca obra de
Winnicott, toda ela elaborada no trabalho com pacientes individuais, e escrevi um trabalho: “As ideias da Escola de
Winnicott e o trabalho com grupos”. Nele comparava: seu conceito de integração e personificação da criança com
o que se passava nos grupos; a questão do analista como objecto transicional e o grupo como espaço potencial1; o
problema dos silêncios como um direito de cada paciente; a questão dos pacientes falsos selves que a meu ver precisam
ser desmascarados no grupo (os falsos selves que depois chamei de ostensivos). Também passei a considerar o grupo
como um espaço de experimentação, tal como ocorre na adolescência. E fiz uma consideração toda especial ao
problema da agressividade do terapeuta que a meu ver não deveria ser ocultada do grupo quando ela já tinha sido
percebida por este.
O caminho então seria abrirmos a nossa contra-transferência inclusive como decorrência da agressão transferencial do grupo. Percebia no meu trabalho e dos colegas uma atmosfera de hipocrisia: só o paciente é agressivo. Este tipo
de trabalho abriu a possibilidade de admitir a minha contra-transferência, fosse negativa, fosse positiva. “Estou de
fato emocionado, fiquei muito chateado”.
Passarei a transcrever partes do trabalho para dar uma ideia melhor deste:
Sobre o setting – “Ao mesmo tempo em que defendia ser a prática analítica – e psicoterápica – realizada num
espaço onde sempre deveria haver lugar para o jogo novo , o criativo, a descoberta mútua, Winnicott preocupava-se
em construir um setting que a limitasse e a contivesse, evitando o caos e o desperdício da experiência transicional em
desenvolvimento. Espaço com limite, contendo com continente, risco com segurança”.
Sobre o holding - “graças ao holding o analista pode conter as necessidades do paciente e os sentimentos mal
suportados por este, ao mesmo tempo que demonstra aceitação do seu sofrimento e de sua pessoa e fortalece a aliança
terapêutica, a função de holding é exercida não só pelo terapeuta mas também pela matriz grupal, tão mais coeso seja
o grupo em seu funcionamento”.
Sobre as angústias de aniquilamento – “Em momentos em que sofre profundas perdas, como a saída de um
membro importante, ou a ameaça da doença de um participante ou se o terapeuta se mostra distante ou excessivamente hostil, o grupo enfrenta situações de ameaça de desintegração e vive então o medo do caos, da dissolução, os
equivalentes grupais das angústias de aniquilamento”.
Sobre o humor – “Na medida em que, no meu inconsciente, fui modificando a imagem do grupo, deixando de vêlo como um conglomerado de pessoas dispostas a lutar ferrenhamente contra o tratamento, fui aprendendo a usar
muito mais o humor do que a ironia...
...Para alguns que tendem a nos ver como excessivamente severos e superegoicos, para outros que só conseguem
encarar suas realidades existenciais como enormemente dramáticas, uma observação descontraída com um toque de
humor, ou mesmo feita em tom de brincadeira é por si só terapêutica”.
O analista como objecto transicional – “O analista precisa representar a realidade externa, objectiva, mas ao
mesmo tempo ser um objecto subjectivo a serviço da realidade interna do paciente – eis um dos paradoxos apontados
por Winnicott.
Assim sendo, é fundamental que se deixe usar pelo paciente sem receio de perder sua identidade profissional...
Cada membro do grupo necessita vê-lo de uma forma diferente, precisa usá-lo ao seu modo e necessidade e ele deve
se deixar usar e, ao mesmo tempo, continuar a ser um só, ele mesmo”. A solução, apresentada por Winnicott, ser
autêntico.
Sobre a transicionalidade – “Como podemos constatar, entre cada paciente e o terapeuta cria-se um campo, uma
área de experiência, um espaço potencial, onde vai se desenvolver a interacção – terapia. Este espaço intermedeia
também a relação entre cada paciente e o outro, constituindo-se numa ampla zona de trocas de experi6encias, de
informações onde dentre outras produções vai se desenvolver a criatividade e a cultura grupal. A possibilidade de
existência desta área é uma das contribuições do grupo ao processo terapêutico”.
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(2) Este é o tema de minha
preferência e sobre ele publiquei
recentemente um livro de revisão
sobre o assunto centrando-me
nos aspectos profissionais,
sociais, culturais e políticos,
tudo numa ótica psicanalítica.

Sobre a criatividade – “A presença de um espaço potencial-cultural e de fenómenos transicionais intergrupais
estimula a criatividade de cada um e do grupo como um todo. O vestir, o falar, o gesticular, o uso de novos termos,
a gíria que enriquece a linguagem tornam-se manifestações de criatividade na medida em que os processos simbólicos
se desenvolvem no grupo e os pacientes se libertam de suas inibições, rigidez e concretudes”.
Sobre o analista como espelho – “Cada participante reflecte a imagem real do outro e, ao mesmo tempo, aquilo
que vê particularmente com os olhos do inconsciente, no outro. Se este fato, por um lado, tende a inibir o paciente,
devido à múltipla exposição a que está submetido, podendo acentuar aspectos exibicionistas e voyeuristas, por outro
tem um inegável papel terapêutico no fato de o paciente se ver através do outro – e mesmo até no que o outro vê e
não quer mostrar, mas reflecte. Este último fato, pode, inclusive ser razão de iatrogenias, digamos, no sentido de um
paciente ver reflectido no outro aspecto seus que não tem ainda condições de encarar”.
Sobre o problema da comunicação: “Winnicott já nos advertiu sobre a necessidade de distinguirmos o desejo de
não se comunicar, do fracasso na comunicação. Assim, a expressão silenciosa do paciente menos dependente de você”
ou, dito de outro modo, “estou introjectando você como companheiro, para poder aprender a ficar só comigo
mesmo”.
Ou ainda, eu preciso usar o grupo como primeiro lugar em minha vida onde eu tenho direito a ficar em silêncio”.
Sobre a questão do Falso Self 2– considero o grupo fundamental para sua terapia, pois permite “desmascarar” a
estrutura falso self baseada na mentira, no engodo e na ostentação – principalmente o falso self que chamo de
ostensivo. Estes pacientes comummente costumam provocar irritabilidade no terapeuta e no grupo pelo seu desapego à verdade e conduta exibicionista, arrogante ou ostentatória. Já os falsos selves retraídos são via-de-regra tímidos
e não competitivos, pelo qual não incomodam os colegas de grupo.
Ilustrarei estas colocações com dois casos relatados no trabalho sobre Winnicott. O primeiro deles refere-se
também à questão da função especular.
Lembro-me de um paciente com uma sequela de poliomielite que andava arrastando uma das pernas. Embora seu
defeito físico fosse evidente, a paciente aparentava desconhecê-lo de todo e se dizia bonita e atraente, o que
contrastava com seu comportamento masculinizado que demonstrava um claro repúdio ao seu corpo e à sua
feminilidade. Frequentemente dizia-me que chamava muita atenção na rua, em dias em que estava especialmente
bonita, quando os homens a olhavam de modo especial. Nessas ocasiões, todos no grupo pensavam no seu defeito
físico, mas ninguém conseguia falar sobre isto, temendo atingi-la.
Numa destas oportunidades em que relatou que havia atravessado gloriosamente nossa Av. Central perguntei-lhe
se os homens a olhavam por achá-la realmente bonita; ela começou a chorar e a agredir-me verbalmente. Foi um
momento muito difícil para todos e para mim, que todavia permitiu iniciar a discussão de sua real problemática, de
sua estrutura narcísica e falso self – tinha um pai que a venerava dizendo-lhe ser a menina mais linda que já vira em
vida.
Tive um paciente que era muito gentil e habilidoso nas suas relações pessoais e que durante muito tempo
funcionou como uma espécie de ex-terapeuta no seu primeiro grupo. Ele era um expert na técnica de relações
extraconjugais e costumava se envolver em alguns negócios escusos na firma em que trabalhava. Após alguns anos de
tratamento todo o grupo havia evoluído menos ele que, supostamente, era aquele que melhor aceitava o tratamento.
Precisei dizer tudo isto a ele muito claramente e admitir que tinha deixado me ludibriar, para que sua conduta
começasse a ser modificada. Disse-lhe mesmo certa vez: “Você tem um problemas na área do carácter”. Foi um
momento muito delicado, para mim, para ele e para o grupo, porém essencial no rumo do seu tratamento.
E, finalizo este tópico escrevendo:
“Pacientes com graus muito avançados de falso self podem ser contra-indicados para o trabalho com grupos, pela
rigidez de suas defesas e facilidade com que se escondem num setting grupal. Ao mesmo tempo o grupo, pela
possibilidade de fazer surgir certas verdades existenciais, de modo simples e directo, pode ser muito útil no manejo
destes casos, permitindo desmascarar sua insinceridade, incongruências e falsos valores. Comummente, estes pacientes tentam se tornar aliados do terapeuta, mantendo escondido o verdadeiro self, que se manifesta, dentre várias
formas, através da possibilidade de discordar”.
Por último, sobre A pessoa do analista e a contra-transferência, escrevi:
“Se por um lado Winnicott salientava a importância do novo, do original, do criativo, não deixava de utilizar a
técnica clássica (porém) preocupando-se com as condições em que esta deveria ser modificada: Quando um temor
à loucura domina o quadro, ou um falso self bem sucedido tem que ser “demolido”; se existe uma tendência anti-social
em jogo; quando não há vida cultural; quando uma figura parental francamente doentia domina a cena”.
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“Em muitas ocasiões ele escreveu sobre a importância do analista poder ser ele mesmo, ser autêntico, deixar surgir
seu verdadeiro self. ‘Objectivo ser eu mesmo e me portar bem’. Ele dizia também que a analista precisa ter consistência e ao mesmo tempo afirmava que ele devia se mostrar vulnerável, isto é, não ser inatingível, supra-humano”.
E, continuo: “Obviamente, uma situação de grupo em que o terapeuta se apresenta por inteiro aos olhos dos seus
pacientes é um factor de suma importância. Podemos dizer que para onde ele vai leva a sua contra-transferência. Os
pacientes captam aquilo que pode ser comunicado, de modo verbal e principalmente extra-verbal, pela postura,
gestos e tudo o mais que emana da pessoa do terapeuta. Desta forma comunicamos apreensões, dúvidas, ansiedades,
porém, também, nossa confiança no processo grupoterápico, factor essencial ao seu bom desenvolvimento”.
Também escrevi que: “Interacção é uma visão do trabalho analítico presente em toda a obra de Winnicott. Esta
noção de processo dual se completa com o respeito pela pessoa do paciente implícito em toda sua obra. Tudo isto o
levou a ser muito sensível com o sentimento de timing do processo terapêutico, que o fez escrever: ‘Interpretação fora
do amadurecimento do material é doutrinação e produz submissão’. Ou a afirmar que as interpretações prematuras
aniquilam a criatividade do paciente e são traumáticas para este ao contrariar o processo de maturação. Vejo nestas
colocações de Winnicott toda uma crítica, implícita, as colocações kleinianas sobre a importância das interpretações
precoces e profundas. O paciente, só o paciente sabe a verdade, chegou mesmo a escrever Winnicott.
Em “O brincar e a realidade”, seu último livro, ele coloca que as melhores interpretações são aquelas que o
próprio paciente se dá. Foi esta a sua visão do processo analítico, o terapeuta funcionando como mãe suficientemente
boa, possibilitando o surgimento da criatividade do paciente. Esta é também a meu ver a melhor visão do processo
grupal: o terapeuta funciona harmonicamente com o grupo criando um “ambiente facilitador” que propicie o
desenvolvimento dos “processos maturacionais” estancador e da criatividade de qualquer componente. A interpretação representa um momento criativo – e como tal deve ter condições da verdade, impacto e descoberta – que pode
emergir do terapeuta ou de qualquer elemento do grupo.
Em “O ódio na contra-transferência”, a meu ver seu maior trabalho, ele começa descrevendo três tipos de contratransferência:
1.
Relações estereotipadas e identificações em repressão dentro do analista: “o que se pode dizer é que o
analista necessita de mais análise”
2.
Identificações e tendências que fazem com que seu trabalho seja diferenciado do de qualquer outro
analista
3.
Verdadeira e objectiva contra-transferência, ou seja, o amor e o ódio do analista como reacção à personalidade e comportamento do paciente (ódio comum na análise de pacientes psicóticos ou com tendência anti-social).
De várias formas ele disseque é natural no nosso trabalho sentirmos ódio dos nossos pacientes e que este deve ficar
isolado e guardado para uma posterior interpretação. Assim, para ele, a única forma de podermos sobreviver ao ódio
do paciente era nunca retaliá-lo (“o uso de um objecto”).
...”Gostaria de acrescentar que em certos estágios de certas análises, o ódio do analista é procurado pelo paciente
e, neste caso o ódio objectivo se faz necessário. Se o paciente busca um ódio justificado (ou objectivo) ele deve
consegui-lo, caso contrário não conseguirá sentir que pode alcançar o amor - objectivo”.
Para que pudéssemos entender esta capacidade de podermos odiar nossos próprios pacientes, Winnicott nos deu
o exemplo das mães que odeiam seus próprios filhos muito antes que estes venham a odiá-las, por todo trabalho e
sofrimento que eles lhes causaram, já no período intra-uterino e durante toda a fase dos primeiros cuidados, daquilo
que ele chamou de “trabalho sujo”.
Em outro trabalho, de natureza igualmente revolucionária, “Variedades clínicas de transferência”, ele distingue os
casos comuns de pacientes em que “na neurose de transferência o passado vem para o consultório” de outros, em que
houve falhas muito precoces da adaptação da mãe nos quais “o presente volta ao passado e é o passado”. O analista
precisa fazer uma adaptação muito sensível de forma que o ego do paciente se torne capaz de recordar os fracassos
originais.
“Foi neste ponto do meu trabalho que tive uma surpresa. O paciente utiliza os fracassos do analista (grifo meu).
As falhas devem ocorrer e, na verdade, não se tenta favorecer uma adaptação perfeita... A explicação para isto é que
o fracasso do analista está sendo utilizado e deve ser tratado como um fracasso passado (dos primeiros cuidadores)
que o paciente pode perceber e conter e com relação ao qual pode se zangar agora...
... Nestas fases do trabalho analítico, aquilo que se chamaria resistência da lide com pacientes neuróticos sempre
indica que o paciente cometeu um erro ou comportou-se mal com relação a algum detalhe; de fato a resistência
persiste até que o aral descubra o erro, responsabilizando-se por ele e o utilize (em prol da análise do paciente)”.
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Sobre isto escrevi: “No grupo somos constantemente postos à prova – e de modo frontal. Os pacientes nos
agridem face-a-face e a agressividade grupal experimenta frequentes incrementos por situações vividas directamente
pelos participantes entre si ou experimentadas ante o terapeuta. O frente-a-frente e a imersão no todo grupal nos
leva, por vezes, a dar respostas directas, a revidar, sem oportunidade de pensar e reflectir. Nesta situação surgem-nos
sentimentos de frustração, irritação ou rejeição, muitas vezes actuados. Tudo isto pode nos provocar culpa, atingir
nossa auto-estima profissional, fazer com que nos sintamos excessivamente agressivos, mal analisados, levando-nos
mesmo a desistir do trabalho grupal. Todavia, lembremo-nos das palavras de Winnicott: há pacientes que somente
através dos nossos erros conseguem fazer progressos na análise; outros há em que uma parte de suas análises é feita
dentro do analista”.
Ao mesmo tempo, a percepção do grupo de nossos sentimentos e reacções agressivas é um fato: tonalidade de voz,
modificações, posturas reacções vaso-motoras, etc... Hoje em dia, quando falo de modo agressivo e ninguém
denuncia esta minha reacção, sempre questiono o grupo a este respeito.
Tive uma paciente que observou que toda vez que eu me irritava, afastava com os pés, involuntariamente, o
banquinho da “chaise-longue” em que me sentava. Então ela passou a me “marcar de perto” e todas as vezes que eu
empurrava o banquinho denunciava ao grupo: “Dr. Júlio está puto da vida”. Esta paciente era asmática e por isto
tinha um conflito de dependência com ambos os pacientes. Principalmente como o paciente, nordestino como eu.
Disse a ela que sua percepção era válida mas isto não significava que eu não pudesse fazer a sua análise.
Trabalhando com pacientes psicóticos, anti-sociais, borderlines, esquizóides e depressivos, aprendi a modular a
minha agressividade e reconhecendo-a diante desses pacientes fui abrandando minha raiva diante dos mesmos e
mesmo me “curando” até que hoje em dia minha agressividade não é mais um problema maior dentro da minha
contra-transferência.
Pessoas que se queixam de terem tido pacientes muito agressivos frequentemente provocam o terapeuta, com
eficiência, no sentido de que este também actue agressivamente. Porém, ao mesmo tempo dão também uma
oportunidade ao ambiente, representado pelo analista, de se corrigir, através de uma resposta diferente da que era
dada pelos pacientes. A presença do grupo, de um lado, é um estímulo ao paciente de tentar “derrubar” o analista,
demonstrando, por exemplo, como toda figura de autoridade age arbitrariamente. Aqueles que tem imagens de pais
muito omnipotentes, que nunca admitiram erros, necessitam, compulsivamente, que o terapeuta falhe, actuando
inadequadamente, com agressividade, cometendo lapsos e esquecimentos (sobre horários, por exemplo). Nestes
casos, a simples admissão da falha do analista já é terapêutica.
Esta situação de pessoas que precisam passar por experiências muito concretas para se modificar, pode ser muito
difícil e desgastante para nós, como terapeutas. Afinal de contas, como já escreveu Winnicott, não somos os pais
verdadeiros de nossos pacientes...
Por exemplo, este tipo de situação fica mitigada pela participação do grupo, colaborando com o terapeuta. Há
ocasiões, todavia, em que o grupo não está integrado, em que está deprimido, ou acorde com o comportamento
agressivo do colega. Então cabe a nós enfrentarmos a sós esta situação. Penso que a colaboração do grupo é
fundamental para o bom êxito da terapia e que na maioria da vezes conseguimos formar uma aliança terapêutica com
o mesmo, porém há ocasiões em que este nos deixa sozinhos e neste momento só nos cabe usarmos nossa capacidade
de estar sós, como descreveu Winnicott, um dos maiores índices de nosso crescimento mental. Afinal de contas,
nosso núcleo mais central do ser nunca se comunica, ele mesmo nos disse e precisamos aprender a usufruirmos da
nossa solidão mesmo em companhia de um grupo de pessoas.
Também estudei sobre o problema da alta em grupo. Naquela época os pacientes raramente tinham alta e ficavam
“mofando” nos grupos e muitas vezes terminavam sendo encaminhados para uma análise individual, o que se dava
muitas vezes com os casos difíceis em geral. Criei, junto com os grupos, um ritual de alta: esta deveria ser dada ao
mesmo tempo pelo terapeuta, pelo próprio paciente e pelo grupo.
Um dia, ao preparar um trabalho sobre este tema, me surpreendi: havia dado 35 altas! E as altas dos grupos eram
uma excelente oportunidade de elaborarmos a questão da evolução do grupo como um todo.
Com o tempo, passei também a trabalhar em co-terapia com alunos da Sociedade de Psicoterapia Analítica de
Grupo, com os quais eu sempre muito aprendia, com a espontaneidade dos jovens, ao mesmo tempo que dividia com
eles todos os ensinamentos que os grupos haviam me dado.
Meu grupo 1 ensinou-me ainda mais sobre a importância da criatividade na grupoterapia, quando me pediu para
realizar uma desta de Natal no consultório: aí tudo virou uma festa analítica: os presentes entre si, o amigo oculto,
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os presentes que eles me davam. Aproveitamos para avaliar a evolução do grupo naquele ano. O próprio grupo 1
tomou a iniciativa, após consultar-me, de convidar os pacientes que já tinham tido alta para participarem também.
Podíamos assim, de viva voz, ter os seus testemunhos, em evolução, sua condição pós alta. Isto era obviamente muito
importante para mim, ter uma avaliação do processo de alta.

(3) Bion foi um dos
psicanalistas mais completos (e
complexos) que já tivemos.
Mas tudo muito mais
elaborado basicamente em
termos de sua vivência como
analista individual.

Neste grupo havia um pintor que todos os anos pintava o grupo de uma forma diferente segundo a evolução da
gestalt grupal e de cada paciente. Assim, por exemplo, ali estavam os pressupostos de luta e fuga de Bion devidamente
retratados. No ano seguinte o grupo todo desnudo. Com o tempo outros grupos aderiram a estas festas e o fim do ano
passou a ser uma data muito especial para todos nós.
Os natais de meus grupos muito me ensinaram sobre a importância da criatividade nos tratamentos analíticos.
Criatividade, ensinou-me Winnicott, não é somente uma obra de arte, é uma forma de pentear um cabelo, de
preparar uma refeição. A criatividade se relaciona com o estar vivo, ele sentenciou.
Percebendo meu gosto por arte popular, os clientes me presenteavam com objectos vários que punha no consultório – se eu gostava. Deste modo, meu consultório tornou-se um espaço transicional ao mesmo tempo meu e de
meus pacientes.
Vendo nos grupos vários pacientes em condições de alta, pensei se não era hora de dar uma alta colectiva a todos
eles. De todos os grupos. E assim procedi. Com a maioria dos pacientes tudo correu bem mas em certos grupos
houveram regressões. A experiência foi positiva mas ocorreu já na fase de mínima procura por grupoterapia de modo
que fui “desovado” em um número muito grande de pacientes, sem outros para repor. Porém fiz tudo isto por amor
ao método, não há o que lamentar.
Vez por outra sou convidado para um jantar do meu grupo 4 ou 5. Encontro todos, de um modo geral, bem; os
que necessitaram de reanálise (muito poucos) procuraram geralmente outros terapeutas.
Outra experiência que venho tendo diz respeito aos grupos psicossomáticos actualmente designados como
somáticos homogéneos – pacientes com uma mesma categoria diagnóstica. Comecei esta área num hospital universitário escolhido a dedo por ser praticamente isento de rivalidades, competições e narcisismos, patológicos. Lá
comecei reunindo pacientes das enfermarias femininas e masculinas a modo de um grupo operativo; as mulheres eram
muito mais comunicativas, logo percebi. Este foi o primeiro trabalho em grupo realizado em um hospital geral no
Brasil. Depois, já trabalhando no Hospital Universitário Pedro Ernesto, desenvolvia a prática dos grupos homogéneos, com doenças crónicas, funcionando como supervisor. Como resultado deste trabalho publiquei o livro “Grupo e
Corpo: psicoterapia de grupo com pacientes somáticos”, em colaboração (33 co-autores) onde descrevo nossas
pesquisas com as seguintes enfermidades: lupus eritematoso sistémico, fibromialgia, pacientes dermatológicos, com
insuficiência coronariana, hemodializados, diabéticos, hipertensos, asmáticos, com dor crónica, grupos com crianças
hospitalizadas, com obesos, com pacientes mastectomizadas, com bulímicas, com portadores de Aids. Para alguns
destes trabalhos convidei colegas de outros estados para torná-lo um livro verdadeiramente de integração nacional,
como já tinha feito antes com outras publicações.
Neste livro faço uma abordagem geral das escolas de psicoterapia grupal e dedico uma parte ao estudo dos grupos
de reflexão. Há dois trabalhos que acredito serem inéditos: com pacientes com DPOC e com mal de Hansen
(hipocondríacos secundária crónica).
Neste ínterim, tomei conhecimento da obra de Foulkes, coma qual encontrei muitas afinidades. Penso ser o seu
trabalho muito mais amplo do que o de Bion, o guru da grupanálise no Brasil3. Além do fato de Foulkes ter sido o
incentivador do movimento grupo analítico mundial, seu verdadeiro integrador.
Também tive o privilégio de conhecer Cortesão. Foram somente dois encontros, porém longos, nos quais e deram
confidências e afinidades. Cortesão foi a grande novidade do velho mundo no nosso campo e vejo sua perda como
irreparável para a grupanálise mundial. Para mim, o seu conceito de interpretação comutativa é uma prova de sua
genialidade.
Por último, mas não menos importante, resta falar do meu trabalho como o ensino médico, desde 1962, quando
ainda era professor de medicina interna. Naquela época me apaixonei pelo estudo das doenças auto-imunes levando
esta bandeira pelo Brasil afora, como fiz depois com a psicossomática e com a grupoterapia.
Meu trabalho com Psicologia Médica, filha da psicossomática, começou com os Grupos Balint – coordenei um
destes grupos com minha equipe do Hospital São Francisco, que era frequentado também por médicos de fora do
hospital. Os grupos Balint foram os primeiros emissários da psicologia médica a levantar as questões da relação
médico-paciente, das iatrogenias e das conexões socio-psico-somáticas em nível mundial. Embrenhei-me a seguir, na
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UERJ, no ensino da psicologia médica centrado em grupos com estudantes de medicina em torno da relação
estudante-paciente. Fundei a seguir o Programa de Apoio Psicopedagógico ao Estudante (PAPE) que vem até o
momento aplicando técnicas individuais e grupais para melhorar a saúde mental do estudante de medicina da UERJ.
Por último, estou trabalhando na Coordenação do Projecto-Tutoria que visa preparar tutores para atender alunos
em pequenos grupos, numa função mista entre o ensino e a terapia, onde são abordados desde questões de ensino e
de orientação académica até problemas pessoais e de nível afectivo. Os primeiros resultados deste programa têm sido
promissores revelando aos professores todo um potencial terapêutico que desconheciam e que tem sido muito útil
aos estudantes acompanhados pelo Projecto. Obviamente neste processo as supervisões são essenciais. Partes dos
resultados da minha actividade universitária só foram possíveis graças a utilização de grupos de reflexão tal como
foram descritos por Delarosa, desde minha experiências com os grupos Balint. De igual forma que sua acção positiva
com médicos em formação, estes grupos vieram permitir solucionar os principais conflitos de nossas alunas de Cursos
de Especialização em Psicologia Médica e os conflitos internos e externos dos nossos alunos com os pacientes.
Também têm sido úteis nos grupos de escolha de especialidades e de discussão dos principais problemas da residência
médica segundo experiências de outros colegas de lides universitárias.
Quanto ao trabalho com grupos somáticos comecei com os heterogéneos em enfermarias de clínica médica
quando tive oportunidade de penetrar nos subterrâneos de nossos hospitais, tomando contacto com funcionários
que tinham relação com pacientes, até com crianças. Ou de enfermeiras homossexuais que tinham casos com
pacientes... Os grupos operativos eram úteis para: resolverem-se problemas funcionais; abordar-se a relação paciente-staff, paciente-família, paciente-instituição, abordar-se o problema da alta; abordar os problemas da iatrogenia;
discutir sobre o uso do lazer. Também eram muito úteis para integrar os pacientes no âmbito da enfermaria.
Já o trabalho com grupos homogéneos é todo realizado em âmbito ambulatório. Quanto à técnica temos: grupos
analíticos; grupos de reflexão; grupos operativos.
Por carência de mão de obra especializada predominam em nosso trabalho os grupos operativos, de mais fácil
manejo. Já os grupos de reflexão exigem uma maior satisfação técnica e análise pessoal. E os grupos analíticos uma
formação em grupanálise, muito mais complexa.
Os grupos operativos são eminentemente adaptativos, ajudando os pacientes a se adaptarem a doenças crónicas
e muitas vezes invalidantes: é o que fazemos com o diabetes, com a hipertensão arterial, com os hemodialisados e
muitos outros. Como exemplo de um grupo de reflexão temos os pacientes HIV positivos (como eu me deixei
contaminar? Como é possível conter o avanço da Aids? A Aids mata?). Realizamos grupanálise em pacientes portadores de bulimia, com lupus eritematoso sistémico, mastectomisadas. Só sentimos a diferença entre os grupos de
reflexão e os grupanalíticos em relação às bulímicas, que necessitavam aprofundar mais a abordagem dos seus
conflitos.
Os resultados com estes grupos têm sido excelentes, acompanhando a literatura mundial a este respeito. As
técnicas grupais constituem assim um importantíssimo front no tratamento das doenças psicossomáticas e somatopsíquicas.
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