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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 os seguintes endereços electrónicos: mjmmdavid@gmail.com ou
antonio.surrador@gmail.com.
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Editorial
A nova Comissão Editorial tem o prazer de vos apresentar um número novo da Revista online, com uma
significativa participação de autores estrangeiros, reflexo dos esforços de internacionalização da Sociedade Portuguesa
de Grupanálise através da participação activa de diversos sócios em actividades científicas internacionais e de outros
tipos de colaboração em diversas organizações e estruturas, tanto na Europa como no Brasil, em torno da Psicoterapia
de Grupo e da Grupanálise.
Os temas apresentados afiguram-se-nos variados e interessantes, e, em termos temáticos, terá a seguinte ordem de
apresentação: A Identidade Pessoal e a Identidade Grupal, o Riso nos Grupos, a Supervisão em Grupanálise,
umas Histórias Grupanalíticas de Cantebury, a Supervisão em Grupanálise, os Problemas de Fronteira no
Enquadramento Grupal e ainda um artigo de revisão sobre o tema do Afecto na Teoria Psicanalítica dos
Instintos.
O atraso da edição deste número foi devido, em parte, a alterações necessárias que foram introduzidas,
nomeadamente a “migração” para um novo “alojamento” e a “inovação” com a introdução de novas tecnologias de
software na elaboração e gestão do próprio SITE da S.P.G.. Por questões “técnicas”, a resolver brevemente, ainda
não foi possível introduzirem-se as versões inglesas dos números anteriores.
A Comissão Editorial saúda todos os Sócios e Membros da S.P.G., esperando que as Conferencias e os Artigos
apresentados suscitem o vosso interesse e curiosidade.
Saudações Grupanalíticas.

Lisboa, 31 de Dezembro de 2007
A Comissão Editorial
António Surrador
Mário David
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Kristian Valbak
Psiquiatra e Grupanalista
Presidente da EGATIN (European
Group Analytic Training
Instiutions Network)

“Identificação – na Vida e no Treino”
Conferência apresentada no VIII Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Grupanálise sob o Tema: “Todos
os Outros que Eu Sou” no dia 18 de Novembro de 2006, em Lisboa.

Palavras-chave: Identidade, Identificação, Identificação Projectiva, Introjecção, Ídolos, Grupanálise

Caros Anfitriões, Colegas e Amigos
É um enorme maior prazer para mim, visitar uma vez mais Lisboa e a Sociedade Portuguesa de Grupanálise, desta
vez para vos providenciar com uma comunicação para ser discutida.
Não será nenhum segredo de que inicialmente, eu resisti à ideia, porque a teoria do tema, não estava na vizinhança
das áreas aonde habitualmente, eu pesquiso, e mais ainda eu tive um pressentimento de que a minha situação doméstica
me tomaria muito mais tempo do que eu poderia antecipar. Contudo, eu decidi tentar a sorte, primariamente,
porque, há alguns anos, eu tenho estado preocupado com todo o tipo de ídolos, heróis e outros líderes que estão
disponíveis na nossa sociedade.
Com curiosidade, eu tenho anotado as preferências entre os jovens, na música, nos filmes e dos valores dos ídolos,
especialmente entre as raparigas com perturbações da alimentação de que eu venho tratando em grupo, há vários anos.
Além disso, eu tenho reflectido nas minhas experiências como líder, ambas, como professor e analista didacta, e
assim como, analisando numa grande sociedade profissional.
Eu chamei a este meu trabalho de “Identificação - Na Vida e no Treino” o qual era suficientemente lato para
cobrir quase tudo, o que eu tinha em mente, quando eu construí o título.
Eu irei listar os diferentes tipos de processos de Identificação, mencionarei alguns factores terapêuticos de grupo
relacionados com a Identificação, e darei alguns exemplos do extenso e por vezes, negligenciado significado da
Identificação na terapia e no treino.

A Identificação
Em linguagem comum a “Identificação” significa a definição da identidade de uma pessoa ou coisa. Na teoria
psicodinâmica, a “Identificação” é definida como uma identidade em permanente mudança ou um processo psíquico
inconsciente, aonde o indivíduo incorpora as qualidades e as funções de outra pessoa no “Ego” ou no “Self ”.
Além disso, tem sido usada em todas as formas de modelos normativos e de modelos de papéis, os quais acontecem
estarem associados com pessoas idealizadas. Em tais casos, a psicologia psicodinâmica preferirá o termo “Imitação”
(“Identificação Imitativa”), porque ele é, parcialmente, um processo consciente com um efeito limitado no tempo,
enquanto que a “Identificação” em compreensão psicodinâmica é primariamente inconsciente e ela orienta-nos para
uma profunda e duradoira mudança na estrutura da personalidade.
Originalmente foram descritos quatro tipos de “Identificação”, todos eles implicando uma perda ou uma rivalidade
com o Objecto de Identificação:
1. Identificação primária, 2. Identificação com a rival, 3. Identificação com o objecto de amor perdido, 4.
Identificação dentro da comunidade social.
A Identificação Primária é talvez, a expressão mais precoce de ligação emocional para com a outra Pessoa e ela
serve na tarefa da manutenção do relacionamento para com o Objecto. Este tipo de identificação está relacionado
intimamente com a incorporação oral.
A “Identificação Secundaria ou Verdadeira” significa, então, a transformação de um ego através de uma
uniformidade completa e assumida pelo Outro, em certos aspectos, baseada em mecanismos inconscientes e como
regra, para as questões inconscientes. Esta Identificação faz uso, na maioria dos casos, mas nem sempre da Introjecção.
No entanto, ela não consiste numa simples absorção do Objecto, mas no seu re-estabelecimento, quase na recriação
ou na ressurreição como se poderá designar.
Schneider (1926) viu o desenvolvimento ocorrer em estádios alternados de integração e de trauma, estando a
Identificação ao serviço de Integração. A Identificação é, em si-própria, o factor mais importante da vida mental, tal
como ele mencionou, provavelmente, a forma mais precoce de relação afectiva para com outra pessoa, ambivalente
na sua essência, correspondendo ao estádio canabalístico mais precoce da libido, e do estádio narcísico do ego.
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O Objecto é ao mesmo tempo preservado por dentro e perdido por fora. A Identificação então substitui as Relações
de Objecto, não importando quais os Objectos que se tornam inacessíveis ou proibidos, isto é, maus, odiados, na
experiência real ou o alvo da agressão por razões internas. Cada identificação é, então um monumento de uma
Relação de Objecto, e o nosso carácter, sendo ele-próprio composto por Identificações, contendo a história das
nossas Relações de Objecto.

A Introjecção
O artigo teórico mais importante em psicanálise de Foulkes foi sobre a “Introjecção”. Ele declarou que a “Projecção”,
a “Introjecção” e a “Identificação” eram três mecanismos tão intimamente interligados de que era impossível
apresentá-los isoladamente.
Ele realçou que importantes estruturas internas, tais como, o “Ego” e o “Superego” poderiam ser compreendidos
e somente percebidos, como o resultado de uma série de Identificações que tomaram lugar em todos os estadios do
nossos desenvolvimento. (Foulkes, 1937)
Ferenczi considerou a Identificação como um precursor da Introjecção. A Introjecção ocorre através dos meios
de Identificação. Chegou à formulação de que nosso carácter está baseado em objectos introjectados, tornando-se
evidente, de que existe mais do que uma simples analogia na crença primitiva, de que nós adquirimos as propriedades
das coisas que nós comemos (tais como, os animais), ou que nós nos tornamos identificados com alguma substância
que tomemos (por exemplo, através de comunhão sagrada).
A “Incorporação” é uma actividade instintiva a qual aponta para a tomada de uma parte externa do mundo na
nossa boca, engolindo-a e desta maneira tornando-a uma parte do nosso Self físico. A finalidade de Incorporação
é satisfação sem ter em conta os Objectos. Neste sentido, ele indica que nem amado, nem odiado. A “Introjecção”
é aquele fenómeno psíquico que é paralelo à Incorporação e, é modelado após a Incorporação (Glover, 1939).
Ela é uma tentativa de incorporar no Self, os Objectos no mundo externo em ordem para re-experiênciar o sentido
do prazer da satisfação, o qual foi sentido originalmente na gratificação da fome.
Foulkes sugeriu que o termo “Identificação” seja reservado com um “termo do Ego”, a “Introjecção” como um
“termo de Id.”, os dois processos sobrepostos. Portanto, a “Identificação” é um termo mais estático, descrevendo um
estado de coisas; e a “Introjecção” significa uma actividade.
Fenichel (1925) insistiu que toda a Identificação (exceptuando, a Identificação primária) era baseada numa
Introjecção.
A Identificação (=Introjecção) é uma recriação do interior do Objecto, e não simplesmente uma incorporação
oral; o introjecto é uma imagem, a identificação, uma alteração actual do Ego: sendo agora o Objecto, ninguém mais
o pode possuir. Isto é, como alguém sugere, a diferença entre o engolir e a digestão.
A “Internalização” é, por vezes, usada, como um conceito superior para a Incorporação, a Introjecção e a
Identificação. Nós vamos falar sobre “Internalização” quando as regulações que ocorreram na interacção com o mundo
externo, elas são substituídas por regulações internas. Isto é usado, especialmente, no estabelecimento do Superego.

A Identificação e A Rivalidade
A “Identificação com o Agressor” é uma parte do Complexo Édipo. O rival é internalizado no Superego e os seus
desejados atributos são função do Ideal do Ego.
O ciúme e a rivalidade são bem conhecidos entre os irmãos. Os irmãos mais novos que ultrapassaram com
sucesso o ódio invejoso sobre os seus irmãos mais velhos, olhando para eles com afecto, assim que a identificação
vá suficientemente longe para eles considerarem o sucesso dos seus irmãos, como seu próprio. Então, eles não mais
irão sentir: “Ele tem sucesso e eu não”, mas “nós temos sucesso”. Frequentemente tais mecanismos jogam uma parte
decisiva na adoração patológica dos heróis. Este tipo de amor sobrecompensado através da identificação serve bem
a finalidade de nos livrar do ódio perturbador e sem esperança, para que o paciente não mais necessite de competir
com o seu irmão.
A Identificação Histérica surge com variações diversas. A forma mais frequente toma lugar com o objecto em
relação o qual o paciente não tem uma Relação de Objecto genuína. É formada “sobre a base das necessidades
etiológicas idênticas”. Freud usou o exemplo da epidemia histérica nas jovens escolares: uma jovem reage com uma
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ameaça de desmaio a uma carta de amor e então as outras raparigas também sentem umas ameaças de desmaio.
O significado inconsciente é: “Também nós gostamos de receber cartas de amor”. O Objecto de Identificação não tem
outra significância, senão dela ter a gratificação para a qual o sujeito também desejou longamente. Este mecanismo
parece-se a uma simples imitação. É contudo inconsciente. Qualquer imitação seja ela consciente ou inconsciente,
pressupõe uma espécie de Identificação que é uma alternância do nosso próprio ego, o qual segue o padrão de relação
de um modelo de objecto. Contudo, a Identificação está na base de Imitação, - contrastando com outras tipos de
identificação, ela é superficial, limitada, caprichosa e usado somente para uma finalidade bem definida. Esta finalidade
pode ser ou não ser consciente.

Identificação e Luto
O “Trabalho do Luto” é uma tarefa difícil e desagradável, em que muitas pessoas tentam retardá-lo ainda mais,
através da manutenção da ilusão de que a pessoa perdida ainda está viva. Este fenómeno está intimamente ligado
à “Identificação”. Todas as pessoas desapontadas, incluindo, as depressivas empregam os mesmos mecanismos
– nomeadamente, a regressão a partir do amor para a incorporação, a partir do relacionamento com o objecto para
a Identificação.
Existe bastantes evidências de que as pessoas, em processo de luto, se identificam com a pessoa morta. O estudo
sobre o folclore da morte e os rituais fúnebres oferecem evidências convincentes sobre a universalidade da Introjecção,
como uma reacção à perda de um Objecto.
Fazer o luto torna-se ainda mais complicado ou mesmo patológico, se o relacionamento da pessoa enlutada para
com o Objecto perdido, era de uma ambivalência extrema. Neste caso, o introjecto pode adquirir um significado
sádico. Então a Incorporação não só representa uma tentativa de preservar o Objecto amado, mas também uma
tentativa de destruir o Objecto odiado. Se a natureza hostil deste significante está, em primeiro plano, a introjecção
irá criar novos sentimentos de culpa.

A Identificação Projectiva
A Identificação Projectiva é originalmente um conceito intra-psíquico dos mecanismos de defesas primitivos
usados na posição esquizo-paranóide (Klein, 1973), aonde o bebé projecta partes do Self, pensamentos, qualidades,
sensações, etc., as quais ele não pode conter, para a sua mãe. A Identificação projectiva envolve sempre uma cisão
(“splitting”), porque o processo exclui o material psíquico que não pode ser contido na pessoa, mas o qual tem de
ser projectado.
Desde Klein, o conceito tem sido reformulado primariamente por Bion e por Ogden, como um conceito de
processos sociais, envolvendo duas ou mais pessoas e aonde os processos intra-relacionais alternam com processos
inter-relacionais.
No artigo, “Sobre a Identificação Projectiva”, Ogden (1979) avança a ideia de que o desenvolvimento de um
conceito sobre o intercâmbio entre o mundo interno (a esfera intra-psíquica) e o mundo exterior (o fenómeno de
realidade externa) não foi suficientemente enfatizado no pensamento psicanalítico, e que o conceito de Identificação
Projectiva serviu bem como conceito exploratório e de articulação. De acordo com Ogden, a Identificação Projectiva
é, além de um mecanismo de defesa, uma forma de comunicação, uma forma de relação de objecto e um modo do
desenvolvimento psíquico.
Também para Bion o processo de Identificação Projectiva não é somente um mecanismo de defesa. Quando os
processos da Identificação Projectiva levam ao desenvolvimento através da contenção, do material, do qual era o alvo
da cisão (“splitting”), ele é integrado num nível superior.
A Identificação Projectiva pode ser descrita com um processo em cinco sequências, as últimas três, são dependentes
de reacção do contentor:
I. Processo intra-psíquico em A (Ansiedade e Fantasia Projectiva) → II. Processo de interacção entre A e B (Pressão
Projectiva sobre A) → III. Processo intra – psíquico em B (1. Identificação, 2. Ansiedade, 3. Contenção) → IV.
Processo de interacção entre A e B (Retorno do material projectado) → V. Processo intra-psíquico em A (1.Defesa
Conjunta, 2.Mais Ansiedade, 3.Desenvolvimento).
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Digamos que um homem tem dificuldades com sua identidade sexual. Então, ele poderá deslocar a sua feminilidade
numa mulher, a fim de preservar o seu aspecto masculino de forma pura e não diluída. A pressão projectiva pode ser
afastar de alguém e focalizar-se noutras características e aspectos específicos de outrem, por exemplo, captar todas as
qualidades positivas e ignorar todas as falhas; saudando todas as expressões agressivas e afastando as atitudes pacíficas
e engraçadas ou elogiar as atitudes femininas dos outros e ignorando o aspecto paramilitar das suas roupas.
Se B tem um conflito interno ou uma ansiedade de mesma natureza do que A, ela será compelida a identificar-se
com o projectado. Esta pressão projectiva sugere deste modo um mecanismo de defesa mútuo envolvendo o modelo
de troca de papeis entre companheiros, no qual B participa livrando-se da sua própria ansiedade.
Se B, por exemplo, for uma mulher que tenha dificuldades com a sua identidade sexual, ela pode ficar com a
projecção do lado feminino de A sobre si própria e assinala-a através do desenvolvimento de uma fantasia de que
A é um homem real e ao mesmo tempo projecta os seus próprios impulsos masculinos sobre A. A mulher que era
elogiada, pode continuar a conversação sobre os temas que não envolvam como é importante ser-se um homem ou
uma mulher “puros”.
Como defesa mútua, eles confirmam entre si, toda esta identidade totalmente pura, a qual pode ser funcional até
ao dia, em que um deles não consegue nunca mais manter o seu papel (Visholm, 2002).
As discussões sobre a natureza do conceito de Identificação Projectiva ainda persistem.
O conceito de “Contra-transferência” está intimamente relacionado com Identificação Projectiva. Money-Kyrle
descreveu o suave “curso normal” da transferência e da contra-transferência como uma bastante rápida oscilação
entre a Introjecção e a Projecção:
“Enquanto o paciente fala, o analista irá, como se estivesse, a ficar introjectivamente identificado com ele
(paciente) e como o tendo entendido por dentro, ele irá re-projectá-lo e interpretá-lo. Mas o que eu penso é
que o analista deve estar muito ciente da sua fase projectiva - isto para dizer que a fase na qual o paciente
é o representante de uma parte doente ou anteriormente imaturidade de si próprio, incluindo, os seus
objectos danificados, os quais ele pode agora compreender e portanto ser tratado pela interpretação, no
mundo externo” (Money-Kyrle, 1956).
Grinberg (1979) chamou às perguntas inconscientes do analista sobre as projecções do paciente de “Contra-Identificação Projectiva”. Racker (1957) distinguiu entre as reacções contra-transferenciais do analista de acordo
com as duas formas de Identificação as quais ele designou de “Concordante” e “Complementar”. Na Identificação
Concordante, o analista identifica-se com a correspondente parte do aparelho psíquico do paciente. Então o
analista experiência o sentimento nele próprio da mesma maneira que o paciente sente. A expressão “Identificação
Complementar” provém de Deutsch (1926), o qual descreveu a Identificação do Analista com o Objecto de
Transferência do paciente. Então, o analista experiência sensações do mesmo modo que a mãe ou o pai do paciente,
por exemplo sentimentos de um opressor maltratando a “vítima”.
Os sentimentos contra-transferenciais foram descritos (por Heimann) como a “criação” dos pacientes. Contudo,
isto parece que o pêndulo voltou a pender para o questionamento desta visão radical.
Vozes críticas sugerem que o debate sobre a “Identificação Projectiva” descarrilou ao focar-se demasiado no aspecto
interpessoal. O contexto inter-subjectivo e a própria contribuição dos terapeutas para as sensações e para os processos
inter-pessoais, especialmente, as suas necessidades de Self-Objecto, não têm sido suficientemente enfatizados.

Idealização
A “Idealização” é um processo psíquico, aonde a libido narcísica do indivíduo contribui para uma glorificação não
realista de um Objecto, seja ele, uma coisa, uma pessoa ou uma ideia. O indivíduo continua-se a amar na figura da outra
pessoa (forma) e tal como, no amor normal, o Objecto será aqui, o foco da idealização. A idealização expressa-se como
uma sobrevalorização, uma adoração; um exagero dos recursos positivos e a correspondente omissão do negativo.
O Ideal do Ego é a imaginação grandiosa de que uma criança pode ter sobre o que ela pode conseguir no mundo
externo, enquanto que o Ego-Ideal é uma parte do Superego e serve como objectivo ou modelo para o indivíduo
transformar-se em tal Pessoa ou Self.
A fabricação de um Ídolo está intimamente ligada à necessidade de um Objecto do Self Idealizado e a sua
importância para manutenção de um “Self ” estável. Na vida real, a Idolatria existe, como uma interacção entre o
Ego-Ideal e o Ídolo Externo.
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Identidade e Ídolos
Como conceito psicodinâmico específico, a “Identidade” foi introduzida por Erikson (1968), a qual ele distinguiu
entre a “Identidade do Ego” e a “Identidade de Grupo”. Erikson viu a “Identidade do Ego” como uma construção
combinada de identificações, a qual está integrada e é mantida no processo dinâmico. Pertencendo à Identidade do
Ego, é também a experiência consciente de se ser a mesma pessoa durante todo o processo da vida. As origens da
“Identidade de Grupo” provêm de aspectos da Identidade, os quais derivam dos nossos laços para com, por exemplo,
uma nação, uma pessoa ou uma religião. A Identidade de uma pessoa é ajustada constantemente, e a maioria do que
uma pessoa faz, ressegura a sua identidade.
Em termos meta-psicológicos, existe uma conexão íntima entre “Identificação” e “Identidade”, porque todas as ideias
com que se seja identificado, também estão incluídas na Identidade. A partir do ponto de vista tópico, a Identidade
consiste no Ego e em grandes partes do Superego. A “Identidade de Grupo” inclui, essas partes do Superego, as quais
Freud nomeou de Ego-ideal (Freud, 1923).
Uma evolução suficientemente bem sucedida através da fase de edipiana irá implicar a identificação com o pai
do mesmo sexo. Nós devemos reconhecer as semelhanças com nossos Pais. Felizmente existe algo de bom para com
que nos identificar?
Frequentemente as figuras de identificação e os principais modelos são encontrados longe da família primária
(na escola, na família da porta ao lado).
Durante os últimos cinquenta anos, houve uma mudança geral nas identidades pessoais afastando-se das
identidades ligadas ao trabalho e à família, em direcção às identidades construídas individualmente e baseadas em
valores relacionais.
Gergen argumentou que nós não mais podemos sustentar a ideia sobre o Self Humano, como uma essência ou
um núcleo bem definido no indivíduo.
“Na realidade pós-moderna os “Selves” devem ser entendidos como manifestações dos relacionamentos.
Toda e qualquer pessoa, está envolvida em muitas relacionamentos sociais diferentes e ela está encaixada
em diferentes sub-culturas e contextos sociais. O indivíduo pós-moderno tem muitos relacionamentos; ele
tem uma multiplicidade de “Selves” sociais encastoados”. (Gergen, 1991)
Esta “Identidade de retalhos” possui um elevado grau de flexibilidade e de adaptabilidade, mas corre o risco de
ser superficial e de ser inautêntica para outros. Às vezes, a pessoa pode sentir que ele não é fiel para o seu verdadeiro
self e pode “perder contacto” consigo próprio (o seu “self ”).
Hoje em dia, nós experiênciamos uma impregnação maciça pela televisão, aonde imensos programas são baseados
na identificação do espectador. Ser-se uma estrela da música “pop” ou desportiva, rica e de boa aparência parecem ser
as qualidades que são frequentemente identificadas durante os anos da idade da adolescência!
Michael Jackson, a velha estrela “pop” americana, de 48 anos, ultimamente, ele tem estado cada vez mais
envolvido num isolamento.
A partir da idade dos cinco anos, ele teve o papel mais proeminente no grupo cantante familiar “Jackson
Five”, vivendo num meio hostil, e maltratado por um pai, o qual, segundo eu percebi, era um sádico nas
suas atitudes e este impedia o acesso do jovem Michael aos relacionamentos normais com outras crianças
e pessoas jovens.
Ele tornou-se contra a sua vontade num exemplo bizarro de uma tentativa falhada na mudança de identidade
de Afro-Americana para uma aparência mais de “branco”. A sua difusa e instável identidade prevalecia
através da sua orientação sexual. Também ela parecia ser uma falha na sua identidade e no desempenho
como um pai empenhado. Em vez disso, a sua identificação com o Peter Pan, almejando a infância para
todo o sempre, manifestando-se nele, através da criação de um parque de diversões em terrenos privados com
o nome de “Neverland” ou “Terra do Nunca” (o nome da terra de imaginação do Peter Pan).
Aparentemente, ele ainda pode ser um ídolo para uma geração de jovens. Eu entendo que ele represente também
o último sucesso, perito em música e na dança (“moon walk”), tem sido imitado e vendido, sem se ter em conta o
resto da história.
Michael foi o “Rei” da música “pop” dando a entender a pertença a uma realeza de glória e de extravagância, as
quais ainda atraem muita atenção.
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Lady Diana não se tornou rainha, e foi provavelmente mais admirada por muita gente jovem depois, do
que antes da sua imprevista morte, em 1997, com a idade de 36 anos. Ela rebelou-se contra a aristocracia
britânica e contra o comportamento desleixado do seu marido. Assim para as meninas bulímicas, em todo
o mundo, ela se tornou num modelo fundamental, ao lutar contra as minas terrestres e contra as doenças
(a sua própria?), e ao ser aberta sobre a sua perturbação alimentar. Contudo elas tornou-se numa enorme
surpresa, não só para a rainha inglesa, mas também para os profissionais, quando a sua morte criou tanta
atenção, tanta tristeza e luto e um enorme comportamento regressivo e histérico, quando várias centenas de
milhares de pessoas acompanharam o seu funeral. Pondo em jogo, mecanismos maciços de espelhamento,
de projecção e de introjecção. Eu penso que o seu belo olhar jogou um papel importante nos cuidados para
com (as) outras crianças inválidas. O resto é menos importante.
Para estas identificações de grande escala, estes ídolos são moldados em papéis épicos que tomam características
arcaicas. E as falhas nas suas personalidades parecem aumentar a sua utilidade, como Objectos de Identificação.

Identificações nos Grupos
Provavelmente o tema da Conferência parafraseia o livro do filósofo francês Paul Ricoeur: “Cada um como o
Outro” (1992). Ele sugeriu que “o Self ” tem duas dimensões constituintes, caracterizadas pela Identidade-“Idem”
(uniformidade ou igualdade) e pela Identidade-“Ipse” (pessoalidade). A constância do Self, em sentido “Idem” é, que
as minhas actuais características são, mais ou menos, as mesmas de ontem, enquanto que a constância, em sentido
“Ipse” é, que eu cumpro hoje, a promessa que dei ontem. Além disso, eu tenho uma identidade de narrativa a qual
se estende sobre o “Idem” e o “Ipse”. As estórias fazem os meus traços de carácter significantes como experiências
descritas com os Outros. Percebendo cada Self como as narrativas (sobre meu Self ) necessitam de desvios em
direcção aos outros e ao mundo exterior, estas são as questões através das quais eu compreendo o meu Self. Através
desta compreensão do Self, eu posso reconhecer meu Projecto de Vida, o qual está dirigido para o futuro, e
desafia a minha Identidade-“Ipse” (ser-se fiel ao seu Self ). O “Self ” não é auto-suficiente. Ele necessita dos Outros
(os amigos) para se mover da possibilidade para a realização (de talentos e projectos). Ser-se fiel em relação aos Outros
é então inseparável da fidelidade para o Self de cada um. Neste contexto do “Idem”, do “Ipse”, do projecto de vida
e dos relacionamentos, o seguinte objectivo pode ser formulado: o desejo para se viver bem com e para os Outros,
em proporções adequadas.
As narrativas no grupo são um texto contínuo, o qual pode ser descodificado (interpretado). Um modelo para a
compreensão da dinâmica de grupo poderá ser um modelo radical de interpretação de texto. Por radical, nós queremos
dizer, de que é crítico e leva em consideração a história do grupo e da posição de observador. (Karterud, 1999)
A Psicologia do Ego de Kohut é fundamentalmente consistente com a hermenêutica do Self de Paul Ricoeur.
A sua psicologia desempenhou um importante papel não somente como uma teoria de como entender (por empatia),
mas também, como uma teoria de como mudar. Mais interessante, quando se fala em identificações nos grupos,
é o seu conceito de Self-Objectos. A necessidade para estes surge em três variações: as necessidades de “Espelhar o
Self-Objecto” que são as necessidades de se ser olhado, reconhecido, apreciado, encorajado, e elogiado; as necessidades
de “Idealizar o Self-Objecto” são as necessidades de se sentir cuidado, incluído e protegido e as necessidades de
Self-Objecto de Alter-ego” são o nome das necessidades de confirmação pelo experimentação da similitude com o
Outro no pensamento, no julgamento, no comportamento e na emocionalidade.
Quando eu reflecti sobre o tema deste seminário “Todos os Outros que Eu Sou”, Inicialmente, eu pensei sobre o
que se passava nos grupos, era uma sucessão de identificações e de outros mecanismos psíquicos, aonde a Identificação
joga uma importante parte.
A Identificação também significa reconhecer algo, algo experiênciado anteriormente, mas esquecido ou algo bem
conhecido e facilmente reconhecido. Algumas vezes, nós reconhecemos algo, não sabendo conscientemente, mas do
qual nós temos uma memória corporal. Reconhecer – e combinar ou emparelhar - é um fenómeno de grupo comum,
que sucede cedo e joga um importante papel, aquando da entrada num grupo terapêutico.
Aprender através da observação de Outros é uma característica omnipresente da psicoterapia, mas na psicoterapia
de grupo provêm ainda mais oportunidades para tal aprendizagem, desde que um membro do grupo não tem
somente terapeuta, mas também vários pares para se identificar com ou para imitar. No seu livro sobre os factores
terapêuticos em psicoterapia de grupo, Bloch & Crouch (1985) alargaram o conceito de “Aprendizagem Vicariante”
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para incluir as duas formas de aprendizagem: 1) A Imitação de Qualidades dos Outros consideradas desejáveis pelo
observador; e 2) A Aprendizagem que deriva da Identificação de observador com a experiência específica na terapia
de um colega-paciente.
O processo central envolvido na operação de aprendizagem vicariante é a Identificação. A acredita que uma
experiência de B é semelhante à sua própria, ou B comporta-se de maneira que atinge uma corda particular com A.
O processo de aprendizagem de A segue então esta identificação inicial.
Em melhorias clínicas foram encontradas correlações positivas com as identificações; os pacientes, que melhoraram
registraram duas vezes, o número de identificações comparados com aqueles, que não sofreram mudanças (Jeske,
1973).
O grupo foi descrito como uma “Sala de Espelhos”, aonde os membros do grupo vêem os aspectos de si-próprios
rejeitados e excluídos no Outro. Cada um poderia descrever o grupo como uma sala de identificações, aonde a
empatia é uma importante ferramenta. Se um paciente não puder ser empático com os Outros dentro do grupo,
ser-lhe-á difícil sobreviver, e o desenvolvimento de um final, ser-lhe-á impossível. A empatia comporta uma global
e indiferenciada, expressão emocional pelo Outro, mais do que uma compreensão intelectual. Frequentemente a
empatia é efectivada por uma longa fila de sinais verbais e não-verbais, precipitada como uma impressão sobre o
Outro. Temporariamente a identificação joga um importante papel importante como um processo provisório, aonde
cada um não deixa a sua própria posição.
A partir da minha experiência clínica, eu notei que é uma fantasia comum e uma expectativa na hora da avaliação,
que os outros membros do grupo estão muito mais perturbados do que a pessoa em avaliação. O grupo pode prover
ao novo membro com uma oportunidade para descobrir além do preconceito, a natureza do “Outro-estrangeiro” e a
pertença a um genuíno grupo heterogéneo pode tornar-se uma inoculação contra as exclusões baseadas nas projecções.
Isto é, se o terapeuta for bastante bom.
Harold Behr (2005) escreveu:
“A dinâmica de não pertença, a qual é intrínseca ao fenómeno do “bode-expiatório”, trabalha contra o
clima das identificações mútuas, da receptividade reflectiva e da empatia sobre as quais o grupo confia. Para
quebrar o ciclo, o condutor tem de fomentar um espírito de empatia para com o isolado membro do grupo.
Isto significa que os membros do grupo, incluindo, o bode expiatório, cada um tem de mostrar a sua parte
no processo e ajudar reconhecer as suas projecções. O ataque ao potencial bode expiatório potencial pode
reflectir uma culpa não reconhecida, mas também pode representar um anfitrião para outras atribuições
negativas, tais como, o desgosto e a vergonha. Subjacente ao processo, está a culpa, o desprezo e a inveja. Ao
nível manifesto, estas podem surgir de muitas formas: uma solicitude excessiva, um evitamento no contacto,
as expressões verbais de antipatia ou os ataques de zanga”.
Os grupos oferecem uma excepcional possibilidade - uma plataforma – para cada um contar a sua própria história
(a narrativa), ambas: a história conhecida e a história desconhecida, - e jogar e repetir tudo isto, na acção.
O uso da identificação no tratamento em grupo parece ser especialmente recompensador nos adolescentes.
Os jovens têm de encontrar a sua identidade relativamente à sexualidade, à educação e ao trabalho. Eles vão através
de um trabalho de identificação e desenvolver a sua nova identidade de adulto. As identificações servem para dar
conteúdo ao Ego-ideal, e ajustam os valores no Superego. È a experiência de que este tipo de trabalho de grupo, exige
terapeutas mais visíveis e activos, diferentemente dos tradicionais, expectantes e neutros. A parte “real” da relação
com o terapeuta autêntico tornou-se cada vez mais elogiada pelos seus efeitos positivos sobre a posição do terapeuta,
como um modelo fundamental.
Acontecimentos na cena cultural e política, também podem trazer à tona, os processos de Identificação no
grupo. Stone (2001) descreveu o seu grupo durante a situação de apuro de (Bill) Clinton, em 1998. Uma mulher,
a Rita identificou-se com o Clinton. O escândalo activou os seus medos de exposição, castigo e culpa sobre o seu
comportamento sexual. A Mary identificou-se com a Mónica, a qual tinha encenado parte da sua história sexual.
Marvin, um homossexual, identificou-se com o Clinton, como a vítima e a Sara identificou-se com a Chelsea, como
a criança a qual é “invisível”. O terapeuta deve ter em mente os possíveis impactos dos acontecimentos sociais e das
forças sobre o inconsciente, e as suas manifestações no contexto clínico.
Tal como acontece com os filmes e as experiências de teatro, elas providenciam os membros do grupo com
massivas oportunidades sobre figuras para se identificarem com, quase como uma enorme tela de projecção.
Eu recordo o meu próprio analista didacta, quando eu mencionei de que eu tinha feito experiências em teatro. Vocês
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poderão imaginar a excitação nos seus olhos, quando ele lançou a seguinte frase: Então Kristian, o que você pensa
sobre o que é afinal o Hamlet?
Os grupanalista, assim como, todos os psicoterapeutas, têm uma dimensão para a sua profissão a qual está ausente
nas outras profissões. Eles lidam com uma área na qual eles compartilham com os seus pacientes - a expressão dos
processos psíquicos, às vezes conscientes, mais frequentemente inconscientes. Este é o “racional e” sobre o que está
subjacente a uma terapia pessoal, um processo o qual deveria conduzir a uma compreensão da nossa própria reacção
emocional para com o paciente. É importante distinguir entre as atitudes reais e as neuróticas que governam as
intervenções de terapeutas.
Os conceitos, tais como, a transferência e a contra-transferência, prestam-se às vezes, para a negação da realidade
das reacções negativas por parte do terapeuta.

A Finalização e a Identificação
A pergunta sobre quanto tempo irá durar o treino, vai continuar a ser uma pergunta difícil de se responder e tem
sido o assunto para numerosos artigos.
Freud era céptico sobre se a neurose não-traumática poderia ser completamente resolvida, - se a análise da neurose
de transferência poderia estar de vez terminada. A maioria concorda que a relação psicanalítica pode estar terminada,
quando o processo psicanalítico (a capacidade para a auto-análise) foi interiorizada pelo analisando.
Um das fases mais importantes em psicoterapia psicanalítica é a da sua própria livre vontade em desistir do bom
objecto representado pelo terapeuta, - na realidade, o é. Para se conseguir fazer isto completamente e fazer o luto da
perda, a finalização deve ser final e completa.
Porém, após a qualificação, um analista recém-formado pode continuar a encontrar-se com o seu analista didacta em
encontros profissionais, pode colaborar professionalmente no ensino, nos grupos de trabalho e assim sucessivamente,
ou talvez tornar-se próximo e identificado como “um dos herdeiros principais e discípulos” do seu analista.
Milner (1950) argumentou que os analistas evitam a experiência de que os pacientes têm por passar. Cuidadosamente
ela evita no seu artigo, a palavra finalização e ela diz:
“Embora não haja talvez, tal coisa, como uma análise completa, a maioria dos pacientes fazem, mais cedo
ou mais tarde, por deixar de vir à análise. Talvez nós, como analistas, estamos incapacitados em saber tudo
sobre o que sentem ao finalizarem, pelo simples facto de que ao tornamo-nos analistas, nós podemos evitar
uma experiência a qual os nossos pacientes têm de suportar. Nós escolhemos em identificarmo-nos com a
profissão do nosso analista e actuar tal identificação - uma coisa que os nossos pacientes no seu conjunto
não são capazes de o fazer”.
(Citações extensas a partir de “A Finalização Reconsiderada” por J. R. Pedder (1988))
Também para a finalização da análise envolvem-se muitos e diferentes aspectos de perda - a perda da totalidade
do objecto real: a perda de algo identificado - com uma parte do objecto; a perda de uma relacionamento simbiótico
curativo; a perda de um papel especialmente agradável; a perda de um receptor das nossas ambições profissionais e
terapêuticas; e a perda do sonho do analista ou da sua própria perfeição. (Viorst, 1982)
Quando a análise didáctica está para terminar, ambos, o didacta e o analisando, são susceptíveis de experiênciar
alguma ansiedade e incertitude porque a sua avaliação clínica sobre o sucesso está inevitavelmente afectada pelos
acontecimentos do seu (futuro) relacionamento como colegas.
Freud deixou espaço para o futuro relacionamento entre o analista e o paciente poder conter elementos de um
saudável desenvolvimento adultício. Ele disse: “Nem todo o bom relacionamento entre o analista e o paciente durante
e depois da análise seria considerado como uma transferência; também haveriam relações amigáveis, as quais estariam
baseadas na realidade e que poderia ser viável”

Identificação dentro de uma Comunidade Social
As Identificações em Massa são bem conhecidas a partir do artigo de Freud de 1921. Aí ele mencionou a Igreja como um
exemplo de, como um líder ou uma ideia podem formar a base para identificações mútuas entre membros da massa.
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O grupo é mais velho do que o indivíduo e este surge a partir da diferenciação que se segue à fundação da
matriz do grupo. A “Identidade” é um conceito relativo, o qual, na realidade, está sujeito a mudanças constantes.
A nossa Identidade, a consciência do Self, é ameaçada, às vezes por mudanças rápidas (do desenvolvimento motor,
da puberdade, e da adolescência, no matrimónio, nas metas de trabalho, na meia-idade e na 3ª Idade). Contudo nós
retemos uma consciência do nosso Self, que parece ser consistente enquanto ela é apoiada por uma teia complexa
de interacções, a matriz da fundação (Foulkes, 1975).
Cedo na vida, nós éramos claramente dependentes para a nossa existência dalgum apoio externo e de uma
estrutura social de contenção, sendo mais precoce a “mãe – ambiente” (Winnicott, 1960). Enquanto nós
amadurecemos, nós perdemos de vista o significado da mãe ambiente, mas ela permanece escondida na estrutura
social, a qual provê o conteúdo e a forma ao nosso Self.
Cada indivíduo é um componente dos numerosos grupos, nos quais ele tinha construído a sua Identidade e
o seu Ego-Ideal. Isto é difícil de se descrever a identidade sem a referência para algum dos grupos múltiplos nos
quais nós pertencemos.
A Pertença ao Grupo de Trabalho para o qual nós desenvolvemos uma relação de dependência, no nosso caso de
organização profissional é da maior importância principal para a nossa integridade individual. (Prodgers, 1996)

A Perda de um Terapeuta-Ídolo
Na Noruega (como, em Aarhus), os pequenos grupos de treino eram compostos somente por analisandos.
O contacto entre os grupanalistas didactas e os analisandos eram de tal maneira minimizados, de que nenhum
analisando era-lhe permitido ficar no mesmo hotel como os seus grupanalistas didactas, mas porque se tratava de
um conjunto em treino, de duração 3 a 4 dias, então ocorriam incidentes nas reuniões, fora das horas marcadas,
na escada rolante, nos banheiros, no bufete e assim por adiante.
A estabelecida “regra da abstinência” era trazer-se para a terapia de grupo qualquer incidente que fosse sentido,
como emocionalmente importante. Tais reuniões provaram sempre serem de importância crucial:
“Encontrava-me no último bloco do meu primeiro ano de qualificação do Programa de Treino Norueguês,
em Oslo, há dezasseis anos, atrás. Eu vinha com as minhas melhores roupas na parte de trás do grupo
de pessoas, tal como todo o mundo estudando um poster que indicava aonde nós iríamos ser sentados
no jantar de gala para a entrega dos diplomas aos candidatos. Nós tínhamos terminado a nossa bebida
de boas-vindas, e a única pessoa, que estava atrás de mim era o líder principal dos grupanalistas
didactas noruegueses; um homem que você admiraria imediatamente pela sua tranquilidade, bondade e
consideração. Também ele foi quem me incluiu no curso após a entrevista de avaliação oficial, pelo que
eu o via como um ideal.
Um conjunto de copos de vidros vazios tinha sido colocado numa mesa um pouco instável e de repente soou
um enorme barulho de copos quebrados e todos nós, olhando para o cartaz, virámo-nos par ver, o que tinha
acontecimento. A mesa tinha-se voltado e pedaços de vidro estavam espalhados por todo o chão. No segundo
seguinte, muitos pensamentos cruzaram-se na minha mente: “Que vergonha! Este homem não é capaz de se
controlar”. Então eu senti pena pela sua situação de apuro e imaginei como envergonhado, ele deveria estar. Eu
também reajustei minha impressão sobre ele como tendo fracassos e ao mesmo tempo perdoei-o e deu-lhe um
desconto. Após, o som de copos quebrados ter cessado, houve um silêncio de fracção de segundos, antes que a sua
voz muito clara e tranquila fosse ouvida por todo o mundo: “Kristian, o que Você fez!”…
Eu estava totalmente desprevenido para este modo de me fazerem responsável, mas quando eu reflicto neste
memorável momento de meu treino, eu julgo ter movido o foco da inveja desamparada para a humorística e não
tão perigosa rivalidade ou em linguagem da psicologia do Self: da oscilação ansiosa entre as posições segura e
insegura para os Self-Objectos mais duradoiros, complexos e menos arcaicos.
O Humor é um dos mais atraentes e desejados atributos humanos. Também é mencionado sempre como uma
das qualidades de um psicoterapeuta bom.
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A Identidade de um Analista de Grupo
O actual mundo profissional hoje oferece aos candidatos para “a profissão impossível” tantas vias diferentes a
para praticar a profissão de ajudar. Não é invulgar “pegar num pouco disto e num pouco daquilo” nas estantes do
mercado da educação dos terapeutas. Ao mesmo tempo, os serviços de saúde mental consertam exigem muitos e
diferentes grupos especializados e não é aceitam menos de que o melhor e o serviço mais aprovado (e baseado na
evidência). Assim como, em qualquer lado na sociedade, as nossas organizações profissionais e as instituições não
apoiam, como antigamente, a transmissão de tradições e de valores morais. Agora é esperado agora de que nós
encontremos a nossa própria identidade, onde no passado, nos era ungida ou vivida, durante séculos nas famílias, e
transferida de gerações em geração.
Habitualmente aderir a um programa de treino acontece no momento, quando nós estamos bem para além
de nossa mocidade, mas ainda elementos do primeiro dia de escola me surgem à mente em muitas das primeiras
sessões. Paralelamente ao desenvolvimento pessoal através da terapia é - o que deveria ser a meta para o treino - um
desenvolvimento profissional e por conta própria para a condução de grupo grupanálise. A prova final é conseguir
um papel o qual demonstre a integração de todas as capacidades.
A transformação de um candidato num grupanalista é uma transformação a qual pode ser comparada com as
transformações da adolescência para a adultícia.
Em várias sociedades, esta transformação é celebrada com um ajuntamento, muito pitoresco e dramático decurso das
culturas primitivas aonde o jovem homem ou mulher, têm que provar o seu/sua valor como um pessoa crescido.
Isto significa habitualmente que provedor e reprodutor, noutras palavras, habilidades e coragem=potência.
Nas sociedades modernas, os rituais tornaram-se esterilizados e simbólicos a um nível aonde eles perderam os seus
significados originais.
Um importante marco é quando você começa o seu próprio grupo de terapia com seus próprios pacientes.
Os sentimentos especiais em redor daquele momento especial é frequentemente compartilhado com os outros
candidatos num grupo pequeno com orgulho e pode-se tornar assunto de admiração, rivalidade e inveja. Porém,
a primeira tentativa com um grupo de pacientes em análise frequentemente resulta na desistência de dois ou três
membros, - habitualmente um choque ao optimismo inicial e ao sentimento grandiosidade que surge com o início
do grupo. Sofrer e superar as desistências do seu primeiro grupo de terapia pode ser uma das provas que constituem
o que foi designado de “fazer-se ou ponto de ruptura” no tornar-se um Grupanalista (Knauss, 2000).
Outros são desencorajados e tornam-se críticos do “sistema” ou renunciam às decisões sobre frequência ou a
composição avançada no início do treino.
Nos pequenos grupos existe a noção de somos “nós”, os que são os professores, normalmente reconhecidos como
uma família fechada, tendo os seus próprios negócios, segredos, diversões e jantaradas. As ideias sobre um pequeno
grupo pequeno ou um grande grupo de uma igreja a que você se tem que submeter para adquirir o seu título de
cavaleiro é frequentemente escutada, e a ideia de uma fraternidade secreta ou organização familiar mafiosa tem sido
mencionada, enquanto projecção de fantasias sobre os didactas ou os membros da direcção do Instituto, sobre o
poder além da justiça.
Quando o “eu” (o candidato) e “eles” (os didactas) desenvolvem-se num “nós” (os analistas de grupo)?
O que constitui a identidade de um grupanalista para além de fazer a adoração a Foulkes? (Numa ocasião foi
referido, com humor, de que aparentemente Foulkes tem de ser citado, sempre que se faça uma apresentação dentro
da Sociedade)
Quando é que nós nos identificamos como grupanalistas? O que insinua o título de “diplomado em
grupanalista”?
Eu não sei vocês como levam a sério a questão dos títulos aqui, em Portugal? Eu acredito que mais seriamente
de que na Dinamarca, aonde é costume, não se avançar ou nem mesmo se mencionar com os títulos formais e em
se terem convenções sociais bem relaxadas. Arraigado à mentalidade dinamarquesa, trata-se de um complexo de
inferioridade provavelmente bem adaptado à pequena dimensão do país, mas também para algumas pessoas tem
haver com uma natureza sem montanhas e no clima que é “entre” ou dentro do cinzento. Um dos mais importantes
poetas nacionais escreveu uma bem conhecida que: Na planície, não no céu azul, é aonde você tem que se estabelecer
(e encontrar a sua identidade) (Kaalund, 1872). Além disso, nós temos o “grupo de leis” Dinamarquês contra uma
pessoa se sobressaiu e avançou o seu extraordinário: “Você não deverá acreditar que você é qualquer coisa de especial.
(A lei de Jante; Sandemose, 1932).
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Aonde a História é (contada), Junta-se uma Multidão
Em Aarhus, nós éramos, “as crianças ilegítimas” dos grupanalistas didactas do Instituto de Copenhaga quem nos
tinham educado durante a década de 80, mas que nos tinham deixado sem verdadeiro reconhecimento das nossas
capacidades e desconsiderando o nosso desejo em construir o nosso próprio instituto e a nossa identidade como
terapeutas de grupo separados de Copenhaga.
Este espírito de serem os fundadores e pioneiros tornou-se um importante impulso para nos tornarmos “nós”
diferentes “deles”. Tornou-se muito importante, nós ser um grupo de iguais. Nós tivemos toda a graduação a partir do
mesmo programa de treino programa, mas inicialmente havia uma segregação entre os “nós” que se tornaram “didactas”
e aqueles que não o fizeram. Esta segregação ainda exerce um papel na matriz da sociedade em torno do Instituto.
Em vez de haver desde logo laços para com o Instituto de Copenhaga, este negligenciou nossa existência durante
anos, uma brilhante linha de didactas vindos da Alemanha, da Noruega e de Inglaterra supervisionaram o programa
de treino em Aarhus e deram uma credibilidade, não só para o mundo externo, mas também para nós mesmos.
No Instituto, a identidade como analista de grupo ou grupo terapeuta analítico apoiaram-se verdadeiramente na
habilidade em lidar com a autoridade. Quer isto dizer que quando você se torna você próprio no seu próprio grupo
de pacientes e quando você adquire e possui autoridade na sociedade de membros e nos associados do instituto. É do
conhecimento comum de que os grupos de pares parecem estarem melhor estabelecidos e serem mais duráveis, quando
eles são criados a partir do mesmo ano do programa de treino, sem consideração à quantia efectiva de conhecimentos
possuídos por todos e por cada um do grupo.
Desigualdades em grupos convidam a conflitos.
Quinze anos depois os grupanalistas didactas de Aarhus ainda não têm um comité executivo. Todos, os onze
grupanalistas didactas encontram-se mensalmente para discutirem os assuntos de interesse, desde economia até à
aceitação de novos analisandos ao anúncio de novos didactas.
Este conceito tem sido discutido e por vezes, atacado de ser uma construção que evita o assunto de poder de um
modo que alguns didactas tiveram mais influência do que outros e que seria melhor para haver uma autoridade com
visibilidade e posições formais. Não que não haja nenhuma rivalidade, não que não há nenhuma inveja. Mas, o que
nós perdemos em tempo e conflitos, nós ganhámos em identificação e em franqueza. Especialmente, quando os
anteriores analisandos se tornaram didactas, tem sido difícil de nivelar com o seu didacta ou terapeuta anterior.
Depois dos candidatos terminaram o seu treino em Aarhus, é organizada uma recepção com a direcção do instituto,
com a finalidade de se dar uma indicação formal do seu novo estatuto e convidá-los para a Sociedade Grupanalítica
em torno do Instituto. Isto tem sido também uma questão de acesa discussão, como envolver os candidatos no
trabalho organizacional do Instituto e como os manter comprometidos, para assim eles eventualmente pudessem
continuar dentro do treino ou tornarem-se didactas ou um membro com relações bilaterais para com as actividades
do Instituto. Os Institutos, por toda a Europa, têm diferentes abordagens como activar este compromisso de convites
que derivam da posição do Instituto; - a partir de uma referência mais ortodoxa em Londres, a uma muito mais “real”
e “institucionalizada” abordagem “didáctica no Instituto de Atenas.

“A Vida é vivida para adiante, mas só pode ser entendida ao contrário”
Frase dita por Soeren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês. Só podem ser contadas, as narrativas se foram ditas
para os Outros. A formulação da minha vida, como uma história (texto) dá-me a mim e a si, uma unidade narrativa
de vida, aonde eu posso ter a visão do meu projecto de vida. Mas infelizmente, eu não sou o (único) o escritor sobre
a minha vida. Outros podem determinar as premissas. Isso é verdade:
“... Mas através de contar a vida cuja existência que eu não domino, eu torno-me num co-autor sobre seu
significado”. (Ricoeur, 1992)
Eu tentei apanhar algumas passagens na literatura e algumas passagens na minha vida como membro dos grupos
relacionados com a minha profissão. Na maioria dos grupos eu também tinha uma história para contar. Aqui, neste
grupo, eu sou como o “meu Self ”, como “um Self ”. Porém, eu tenho também um “nós” com você; - e nós temos
uma “maneira de nos sermos”ou “we-ness” com muitos outros grupanalistas na Europa. A minha identidade mudou
ao ter vindo aqui.
Obrigado por esta oportunidade.
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Comentário à Conferência do
Dr. Kristian Valbak (Apresentado no VIII Congresso Nacional da S.P.G. no dia 18 de Novembro de 2006, em Lisboa)
Palavras-chave: Identidade, Identificação, Identificação Projectiva, Introjecção, Ídolos, Grupanálise

“Identification – in Life and in Training”
Começo por exprimir o prazer e honra que sinto por ter sido convidado para comentar a Conferência do Dr. Kristian
Valbak. Prazer por partilhar ideias e sentimentos com um amigo. Honra porque desde o primeiro encontro que a
vida nos proporcionou, no ano de 1994, em Copenhaga, que lhe admiro o rigor intelectual, o investimento na praxis
grupanalítica e a coragem com que, no exercício profissional, sempre defender o que lhe parecia justo e certo.
Coerentemente com o título da sua comunicação, o Dr. Valbak começou por fazer uma revisão rigorosa do conceito
de identificação e das formulações psicanalíticas com ele relacionadas.
Quando refere a quatro formas de identificação originariamente descritivas, “todas implicando uma perda ou
rivalidade”, apercebemo-nos que o denominador comum é a construção deste vínculo (na dimensão intra-psíquica)
entendido por Bion como uma estrutura relacional-emocional entre duas ou mais pessoas ou entre duas ou mais
partes separadas de uma mesma pessoa. É, pois, uma estratégia visando evitar a perda ou ultrapassar o impasse da
rivalidade, já que só se disputa o que se preza. Será, afinal, uma estratégia de preservação, transformando o inter
em intra-subjectivo. Ocorre-me cotejar este movimento com a conceptualização de internalização transmutativa,
formulada por Heinz Kohut, em que o atributo perdido pelo objecto idealizado quando este falha, passa a ser
propriedade do sujeito anteriormente frustrado. Insisti neste ponto porque a ele retornarei a propósito da identidade
do grupanalista.
Claro que o processo de identificação não é linear, até porque somos demasiado complexos para o permitir. A
consequência é que tudo o que diga respeito à pessoa humana padecerá inevitavelmente de vicissitudes, contrariedades,
incoerências e toda a tentativa de simplificação será grosseiramente redutora. Existirão assim boas, más e comummente
identificações ambivalentes. Como lembra o Dr. Valbak, a propósito de identificação e luto, se a relação com a pessoa
perdida tiver sido marcadamente ambivalente, a consequência poderá ser o enlutado submergir na maré negra da
depressão. E se atentarmos na espiral avassaladora da identificação projectiva patológica, vemos como paradigmas
relacionais dis-funcionantes, inscritos na intra-subjectividade desde os primórdios, podem encenar o inferno na área
inter-pessoal.
A identificação ao agressor no complexo de Édipo significará também desejar estar no lugar do rival, contribuindo
poderosamente para a estruturação da identidade sexual. É o conceito de empatia que poderá ser entendido como o
acesso à alteridade não estará próximo do que poderíamos designar como uma “boa” identificação projectiva?
A entidade está antes da identidade e pressupõe uma resolução satisfatória da posição simbiótica ou seja uma
ansiedade de separação tolerável. A representação de ente está próxima de indivíduo que implica “um ser humano
com características particulares, diferente do grupo ou colectivamente a que pertence”. Voltarei também a esta questão a
propósito da identidade do grupanalista.
Diz o Dr. Kristian Valbak que o conceito de contra-transferência está estreitamente relacionado com o de
identificação projectiva. Concordo desde que dividamos as águas com nitidez. Esclareço o que pretendo dizer: desde
que separemos o que designarei por contratransferência empática da contratransferência persecutória. Para melhor me
fazer entender recorro às formulações de Racker de identificação concordante e de identificação complementar no que
respeita à contratransferência. No primeiro caso, o analista identificando-se com “a parte correspondente do aparelho
psíquico do paciente” respondendo em conformidade, poderá viabilizar uma interpretação empática, potencialmente
transformadora. No segundo, identificando-se com o objecto do paciente, constituir-se-á como mais um interlocutor
que repete a patogenia, reforçando a compulsão à repetição. Como muitas vezes tenho afirmado, empatia nada tem
a ver com absolvição grosseira de disfunções relacionais, mas tudo com tentativa de compreensão do seu porquê. Por
exemplo, face ao comportamento destrutivo de um paciente, haveria que dizer: do meu ponto de vista você mal, mas
é muito importante que tentemos compreender porque tem de fazer assim.
Como Grinberg, reduzir praticamente a contratransferência à contra-identificação projectiva será injusto, arriscará
reforçar patologia e desresponsabilizará o analista, não fomentando a sua auto-analise.
Nesta área faz-me sentido a proposta de Willy Baranger que considera a Transferência e a contratransferência
como indissociáveis, privilegiando a interacção recíproca, de modo a que ambas contribuirão para o resultado final.
Para prevenir ambiguidades, nunca será demais enfatizar, no entanto, a assimetria da responsabilidade das partes, de
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modo idêntico ao que acontece na relação pais-filhos. Esta maneira de entender a relação terapêutica é, aliás, coerente
com as investigações posteriores do “Change Study Group” de Bóston liderado por Daniel Stern, nomeadamente
no que respeita ao conceito de “momentos de encontro”. Diz Stern que o “momento de encontro”, mediado ou não
por uma interpretação, implica que “cada interveniente contribua para a sua construção com algo de autêntico” e que
“serão, de pleno direito, momentos de adequação mútua”.
A propósito da identificação nos grupos e refiro-me, neste caso, aos grupos analíticos, o Dr. Valbak diz que “um
membro do grupo tem não só o terapeuta mas também vários pares com quem se identificar ou a quem imitar” e um
pouco mais à frente recorda que “o grupo (terapêutico) tem sido descrito como uma sala de espelhos onde os membros
do grupo vêem em outro partes rejeitadas e expelidas de si próprios”. Acrescenta que “o grupo pode também ser descrito
como uma sala de identificações, em que a empatia é uma ferramenta importante”. Quer isto dizer que o outro será
simultaneamente o espelho que reflecte a nossa fealdade, porventura iludida e a promessa da nossa beleza possível.
Não é esta a única proposta antiética que o grupo oferece, pois se depender, os dos outros para sabermos, também
teremos de nos separar para sermos, isto é, para que a nossa singularidade aconteça.
Foulkes acreditava que a imagem compósita resultante das várias imagens proporcionadas pela sala de espelhos
seria “surpreendentemente idêntica” à aparência de cada um na vida em geral, na medida em que as possíveis “distinções
neuróticas” oferecidas pelo grupo se neutralizariam entre si. Apesar disto, advertia para a eventual necessidade
de intervenção correctora do grupanalista nesta matéria. Na minha experiência pessoal, as distorções são não só
frequentes como muitas vezes aditivas, ampliando a distorção. Será tarefa do grupanalista velar para que a sala de
espelhos não funcione como o espelho da madrasta da Branca de Neve nem como o retrato do Dorian Gray. Por
exemplo, a preciosa disponibilização de objectos do Self que o grupo proporciona poderá, no entanto, conduzir ao
espelho mentirosamente adulador, e o fenómeno de bode expiatório levar ao retrato do monstro. Estará o grupanalista
imune a cair em tais tentações? Bom, deseja-se que a solidez da sua função analítica e a qualidade do seu carácter lhe
permitam um escrutínio da contratransferência e uma honestidade suficientes para não usar o grupo, nem qualquer
dos seus membros como próteses das suas próprias falhas narcísicas.
O Dr. Valbak recorda o surpreendente episódio dos copos quebrados, quando frequentava o “Programa Norueguês
de Treino” em Oslo, para nos falar da desidealização do analista, referindo como aquele acontecimento embaraçoso
lhe terá viabilizado a passagem de uma posição de inveja sem esperança para a de uma saudável rivalidade. No decurso
de uma grupanálise, não faltarão oportunidades, porventura menos flagrantes, mas inevitavelmente frequentes para
que a desidealização do analista vá acontecendo. Para além das que surgirão na intimidade do processo grupanalítico,
muitas serão proporcionadas pelas vicissitudes da vida institucional, no seio da Sociedade ou do Instituto a que todos
pertencem. Naturalmente que as consequências imediatas de tais des-idealizações dependerão de muitos factores,
nomeadamente da variável patologia narcísica do analisando. Umas provocarão tempestuosas erupções da raiva
narcísica, outras terão expressão mais benigna, mas deseja-se que, no final, conduzam à internalização transmutativa,
isto é, que fomentem o crescimento narcísico do analisando, habilitando-o com competências e recursos próprios.
Claro que para tal aconteça, será imperativo que a falha do analista venha a ser tolerável para o analisando o que
dependerá de características quer de um quer de outro. Mais uma vez, enfatizando a assimetria das responsabilidades,
abordarei sinteticamente algumas das que respeitam ao analista:
• Não usar os analisandos como objectos do Self de Si próprio.
• Ser contentor suficientemente sólido para a agressividade destrutiva, preservando, mesmo nas tempestades
mais devastadoras a capacidade de Rêverie que lhe permite sugerir uma hipótese de significado para o que está
a acontecer.
• Na vida institucional, sobretudo quando envolvido nos inevitáveis conflitos que ocorrem em todas as sociedades,
analíticos ou não, que o seu testemunho público seja coerente com as propostas que explícita ou implicitamente
veicula no seio dos seus grupos de análise.
Na vida institucional cada um está em parte condicionado pelo comportamento dos seus pares, mas o que penso é
que tal como no seu trabalho terapêutico o grupanalista transmite para a matriz do grupo um padrão que influencia
o processo, também os membros hierarquicamente mais responsáveis de uma Sociedade grupanalítica veicularão
para a matriz institucional um padrão cuja qualidade variável influenciará para o melhor e para o pior a identidade
dos seus membros, enquanto grupanalistas.
Estou naturalmente a considerar o padrão de acordo com a formulação original de E.L. Cortesão que o definiu
do seguinte modo: “o padrão grupanalítico consiste na natureza de atitudes específicas que o grupanalista transmite

16

GRUPANÁLISEONLINE.pt

e sustém na matriz grupanalítica . A elaboração (terapêutica) daqui resultante favorece o propósito de induzir a significação
e diferenciação do Self individual”.
Referindo o que disse há 16 anos, em São Paulo, no I Congresso Luso-Brasileiro de Grupanálise e Psicoterapia
Analítica de Grupo, afirmo que: “uma Sociedade analítica, e por maioria de razões, uma sociedade grupanalítica, mercê
da articulação padrão-matriz, terá que manejar os seus inevitáveis conflitos internos (...) de modo a manter a matriz
institucional virgem da comunicação contraditória psicotizante, da mentira histérica e do vício caracterial”.
É em grupos mistos que os candidatos a grupanalistas fazem, em Portugal, a sua grupanálise pessoal, enquanto
que “na Noruega (tal como, em Aarhus) essa experiência acontece em grupos compostos exclusivamente por candidatos em
treino”.
Sempre defendi que a experiência pessoal grupanalítica dos candidatos deveria ocorrer em grupos mistos, isto é,
em grupos que integrassem também pacientes comuns.
O grupo misto implica a assumpção de que o que basicamente define a paridade dos seus membros é a consciência
do próprio patológico e o genuíno desejo de mudança, anulando-se a dicotomia normais/doentes. O grupo exclusivo
para candidatos em treino sugerirá a presunção redutora de grupo vocacionado para a formação profissional.
Mais uma vez recordo o que disse, há 16 anos, em São Paulo quando, questionando a expressão “análise didáctica”,
comummente usado, introduziria ambiguidade, pois para além do propósito terapêutico, não via como pertinente
falar-se de análise. Mais defendi, então, e reitero, hoje, que as exigências para com a análise de alguém que pretenda
vir a tornar-se analista terão, em princípio que ser levadas mais longe que as de um comum paciente. A análise é um
tratamento, não um mero requisito curricular.
Na Sociedade Portuguesa de Grupanálise, a grupanálise de um candidato desenrola-se com uma frequência
habitualmente de três sessões por semana durante um mínimo de seis anos.
Existem Sociedades congéneres em que a experiência analítica basilar é psicanalítica, dual, sendo a experiência em
grupo como que um complemento. Abordar a questão dos modelos implicaria um tipo de discussão que está hoje fora
dos meus propósitos. Direi unicamente que considero como fulcral para um grupanalista a vivência de uma situação
grupal analítica em que o sentimento de pertença, o acesso relacional a objectos do Self, o jogo identificatório não
sejam limitados pela ilusão perigosa de que existe um fosso entre ele, o normal, e os outros, os doentes.
Generosamente o Dr. Kristian Valbak abre-nos as portas do Instituto de Grupanálise de Aarhus, partilhando
connosco a intimidade do nascimento e crescimento da instituição a que pertence.
Sendo a Dinamarca, tal como Portugal, um país de pequena dimensão territorial, interrogo-me porque privilegiaram
a opção Instituto de Copenhaga e Instituto de Aarhus e não a de Instituto Dinamarquês aonde todos poderiam
caber. Obviamente que não tenho resposta fundamentada para a interrogação e todas as hipóteses que colocasse
seriam especulações fantasiosas. A questão ocorre-me porque, nos tempos actuais e no espaço macroeconómico onde
vivemos, a proposta da substituição da ideia de Deus pela do ídolo globalização é omnipresente. E interrogo-me
com inquietação sobre os eventuais efeitos colaterais do anunciado estertor moribundo das identidades nacionais.
Resistirá o ideal humanista, até hoje, tentativamente contentor de tantas diferenças geradoras de tensões e conflitos,
ao tsunami pretensamente igualizador?
Cedendo afinal, à tentação interpretativa, ponho a hipótese de que o Instituto de Aarhus não se sentindo
reconhecido nem confirmado pelo de Copenhaga – “filhos ilegítimos” na expressão do Dr. Valbak – recorrem a pais
adoptivos que gozavam de sólido estatuto – “uma lista brilhante de supervisores” e cito novamente o Dr. Valbak.
O desencontro terá inviabilizado a identificação dos filhos com os pais e a estranheza não terá permitido uma suficiente
inserção identificatória na família de acolhimento. Estas vicissitudes terão dificultado uma nítida definição do papel
e do lugar de cada um, numa perspectiva evolutiva em que os filhos de ontem se tornam nos pais de amanha. Talvez
por isto se recusa em assumir uma estrutura claramente hierarquizada e a preferência pelo modelo da irmandade.
Um tempo houve em que a coesão no grupo de irmãos fora condição de sobrevivência face à refeição parental. A
questão que deixo em aberto é a seguinte: até que ponto as potencialidades de cada um não poderão ser inibidas
pelo espartilho igualitário? Questão que não me parece ociosa, tanto maior que, como lucidamente diz o Dr. Valbak,
“a rivalidade e a inveja não são evitadas”.
Uma sociedade hierarquizada poderá ser suficientemente aberta para que a autoridade transite trans-geracionalmente
sem convulsões. Será para isso necessário que, entre outros requisitos, a internalização transmutativa possa acontecer.
A diferença se, é certo que contempla o indivíduo, pode também enriquecer o grupo.
A relativa harmonia das sociedades em geral quando conseguida, parece ter dependido, até hoje, da possibilidade
de compatibilizar a singularidade individual com o equilíbrio do colectivo. É possível que o modelo que nasceu
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convulsivamente com a revolução francesa e evoluiu até alcançar uma estabilidade razoável, esteja hoje à beira de se
esgotar. Afinal, se o efémero é o que caracteriza a condição humana, não se estranhará que as matrizes que as pessoas
tecem, venham a ter o mesmo destino.
Termino com um facto histórico que transformou em metáfora:
Alexandre “O Grande” conquistou um império mais vasto do que talvez pudesse construir. Mas foi depois da sua
morte que se desfez, retalhado pelas lutas fratricidas dos generais que o herdaram.
É possível que as noções clássicas de autoridade e hierarquia careçam urgentemente de um novo significado.
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Contos da Cantuária – uma perspectiva clínica
Palavras-chave: Histórias Clínicas, Grupanálise
A Cantuária é uma vila muito antiga que provavelmente já existiria antes da chegada dos Romanos. Actualmente
ela é bastante moderna embora ainda coexista com o seu passado. Ela é bem conhecida devido a duas questões
relacionadas com esta; a primeira, devido ao assassinato e martírio em 1189 do Arcebispo de Cantuária, Thomas A.
Becket, principal representante da Igreja Católica na Inglaterra e, posteriormente, devido aos “Contos da Cantuária”,
escritos por Geoffrey Chaucer, o qual os terá iniciado, por volta de 1386, e que se terão prolongado, até à sua morte,
em 1400. Este longo retrato poético da fase final da época medieval na Inglaterra tem início no mês de Abril, que é
precisamente o mês em que nos encontramos agora e que, numa linguagem mais actual, começa assim:
“Quando caem os doces aguaceiros em Abril
E, penetram a aridez de Março até à raiz, e todas
As veias são banhadas no licor de tamanho poder
Que induz a procriação da flor, (...)
Então as pessoas anseiam partir em peregrinações (...)
E especialmente, até dos confins mais longínquos
Da Inglaterra, dirigem-se para sul até Cantuária
A fim de procurar o glorioso santo mártir
Para ele os ajudar quando se encontram enfermos.”
(Tradução livre pelo tradutor de G. Chaucer
“The Canterbury Tales”, in modern English by N. Coghill, Penguin Classics, 1951)
Com o seu vigor revitalizante, este poema contrasta significativamente com o próximo poema Inglês que define
toda a poesia Inglesa do séc. XX, “The Wasteland” (1922), (“A Terra Desolada”) de T.S. Eliot, que começa, igualmente
no mês de Abril, desta forma,
“Abril é o mais cruel dos meses, germina
Lilases da terra morta, mistura
Memória e desejo, aviva
Agónicas raízes com a chuva da primavera...”
(tradução de Ivan Junqueira, Caderno Mais!, Folha de S. Paulo, de 02/01/2000)
Começo esta sinopse, do trabalho clínico que realizo, com os excertos de dois poemas tão contrastantes pois, tenho
como objectivo colocar o trabalho e aquilo que este pretende alcançar ao nível da poesia e criatividade. A ‘mistura
de memória e desejo’ de Eliot, isto é, do passado e do futuro, constitui de forma constante a experiência de todos
os pacientes, de todos os seres humanos. A frase de Eliot, “memória e desejo”, relembra-nos da tentativa de Wilfred
Bion de as excluir das suas sessões clínicas. É muito provável que Bion tinha conhecimento da frase do Eliot muito
antes de a ter usado em “Atenção e Interpretação” (1970). A memória e o desejo interferem com a experiência do
aqui e agora, que é o que nós, na grupanálise, nos esforçamos para tornar real para os membros do nosso grupo. Nos
séculos XX e XXI, a sensibilidade humana encontra-se perplexa, abafada, encurralada, ofuscada, sufocada, deprimida,
confusa, abusada, desorientada, perdida; a energia que lateja ao longo do poema de Chaucer está em falta no de
Eliot. Em grupanálise, a oportunidade poética é que o grupo e os seus membros individuais possam criar a partir
das suas interacções, novas compreensões e mudança para todos os presentes. A criatividade viva de cada membro
encontra-se encurralada e presa, no entanto no grupo eles não são tratados somente no sentido “modelo médico” mas
em vez disso, trabalham uns com os outros com o objectivo de conseguir a liberdade e libertação da psicopatologia
bem como das ditaduras da memória e do desejo. Juntos, os membros criam aquilo que ainda não tinha existência
e tornam-se os poetas da sua própria existência enquanto indivíduos e enquanto grupo.
A clínica de tratamento em ambulatório do Serviço Nacional de Saúde, na qual, eu trabalho, dois dias por
semana, tem como base aquilo que noutros tempos foi a casa do porteiro de um enorme edifício ao lado do que era
dedicado à Saúde. É singelo e apertado sem qualquer característica atraente. Aqueles que são referenciados para o
Serviço chegam através do Médico de Clínica Geral, ou do Psiquiatra e/ou através de outros Profissionais de Saúde.
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Eles vêm geralmente com diagnósticos de depressão de que têm variados factores desencadeantes. Há uma incidência
razoável de abusos sexuais entre as mulheres referenciadas, bem como, entre os homens, embora o número destes casos
não seja tão significativo. Nós podemos entender que existem duas formas pelas quais um Serviço de Referenciação
Médica tende a criar resistências não só, nos pacientes, mas também no próprio Serviço. A primeira é a resistência
do “modelo médico”; isto acontece quando o paciente está na expectativa que o terapeuta tem como dever de agir
da mesma forma que um médico convencional fazendo diagnósticos, contactando o paciente quando este falta ao
tratamento, prescrevendo medicação, ter a atitude médico-paciente, bem como a espera interminável do paciente
para que um profissional fizesse tudo isto. Deste modo o “modelo médico” provavelmente reforça a dependência
existente. No entanto, isto não é verdade para todos, os pacientes; obviamente alguns ficam satisfeitos por serem
convidados a participar activamente na sua própria psicoterapia, sendo até desejável que estes o façam. Evidentemente
também há aqueles pacientes que estão conscientemente activos durante o seu tratamento e que neste caso, de certa
forma, podem-se tornar obstáculos às suas próprias melhorias ao lerem insistentemente obras de cariz grupanalítico,
ao mencionarem diversas teorias e autores e que geralmente tentam transformar tudo numa replicação do último
episódio do livro que estão a ler. Portanto há muita resistência para ser vencida pelo grupo e no interior deste.
A segunda influência principal do modelo médico em relação à psicoterapia é na prescrição de medicação
psicotrópica (psicofarmacologia) para o paciente. Como profissional, sem formação médica, tendo a ser bastante
cauteloso no que diz respeito a este assunto. De acordo com a minha crença pessoal acredito que a medicação pode
obstruir frequentemente a mudança psicoterapêutica, e que os psiquiatras podem ser defensivos na sua prescrição,
desejando não só aliviar o sofrimento mas também evitar qualquer crítica posterior por não ter feito o suficiente
para ajudar o paciente. A sombra de um possível litígio a este respeito tem efeitos cada vez mais adversos sobre o
tratamento. Acredito que os pacientes podem ver os problemas que apresentam aumentados, ou sem melhorias,
ao manter um compromisso de médio-longo prazo com esta medicação psicotrópica. É um assunto sobre o qual o
profissional leigo pode sentir alguma irritação bem como um sentimento de impotência. Eu próprio conheci várias
pessoas cujos problemas foram exacerbados pela prescrição a longo prazo deste tipo de medicação, sem supervisão
adequada. Alguns são incapazes de ir além de um determinado ponto no confronto com o seu próprio sofrimento. Esta
área devia de ser mais debatida entre médicos e psicoterapeutas. Um dos casos que eu conto lida com um momento
particularmente desconfortável para um paciente no que diz respeito a este aspecto.
Outra das dificuldades significativas em conseguir colocar pessoas num grupo é o receio de poderem
encontrar alguém que conhecem; este é um medo partilhado tanto por aqueles que já estão no grupo
bem como pelos recém-chegados pois, Cantuária serve uma área rural com diversas vilas e muitas aldeias,
com bons meios de comunicação por estrada e comboio; inúmeras pessoas viajam para ir para o local
de trabalho ou mesmo para ir às compras, o que faz com que o círculo de pessoas conhecidas como
familiares, amigos, colegas e companheiros de trabalho possam viver numa zona alargada. Em duas
ocasiões aconteceu que elementos recém-chegados eram conhecidos de membros já existentes no grupo.
Actualmente eu conduzo três grupos do Serviço Nacional de Saúde, durante os dois dias da minha actividade
semanal. Dois dos grupos são realizados em horário de expediente e o terceiro ao final da tarde para aqueles que não
conseguem dispensa dos seus locais de trabalho. Existia uma questão muito pertinente sobre o modelo que os grupos
deveriam adoptar. Quando eu cheguei havia já um grupo a decorrer, em que os membros deste mantinham uma
longa permanência no grupo. Os outros grupos tinham normalmente uma duração predeterminada que era, entre
os 12 e 18 meses. A criação de um novo grupo não é uma tarefa fácil, e ter de o fazer todos os anos, ou a cada ano e
meio, não me parecia uma ideia muito atraente, e aparentemente aumentava as minhas dificuldades e a resistência
em tentar seguir este sistema. Deste modo, eu adaptei o modelo clássico grupanalítico de abertura progressiva
(slow-open model) à situação. Tomando à letra Foulkes, quando ele referiu que “Três anos são o suficiente para qualquer
um” (Foulkes, 1975), eu decidi que a duração mínima para qualquer novo membro seria de um ano e, um máximo
de três anos, para os membros que manifestassem a vontade em permanecer no grupo. Isto permitia à aqueles que
sentiam que tinham realizado as mudanças necessárias poderem sair antecipadamente enquanto eu possibilitava que
os outros membros que mantivessem a pertença ao grupo durante os significativos 36 meses, eles poderiam sentir
verdadeiramente as marcas do grupo sobre as suas dificuldades e angústias.
Este sistema tem resultados particulares. Caso funcionasse correctamente significava que cada membro começava
como o novato do grupo, em seguida ia trabalhando ao longo dos três anos e finalmente ele passava a ser o membro
com a presença mais longa no grupo. Este percurso tem de facto, um impacto, na maioria dos membros do grupo
pois ele se reconhecem, como membros-sénior – pelo menos, em anos se não, em autoridade aparente. De certa forma
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(1) Nota do tradutor
– “graduates” no original
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Economia de Londres
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cada um vai “obtendo o seu diploma1”. Como é evidente, isto também implica, em condições ideais, testemunhar
a saída de sete membros, antes da saída do próprio e proporciona a possibilidade dele falar com todos eles antes
da sua saída e sobre eles após a sua saída. Consequentemente enquanto os novos membros claramente suspiram de
alívio com a perspectiva de obter a garantia de 3 anos de psicoterapia, algures nas suas mentes também se apercebem
que a partir do momento de ingresso existe também um termo do qual têm conhecimento antecipadamente. Eles
testemunham a forma como os outros lidam com as suas próprias partidas, e a forma como o resto do grupo se
mantém, no decurso desta fase. Portanto, esta abordagem coloca, cada membro num processo de “crescimento” ou
maturação para todos, os membros que permanecem até ao final. Cada nova partida faz o grupo reflectir sobre quem
será o próximo a sair e assim sucessivamente.
Esta abordagem tem evidentemente desvantagens. Em particular, os pacientes ficam privados da possibilidade de
decidir a sua própria data de partida (a não ser que partam antes dos três anos cumpridos contudo isto não é a solução;
em vez de ser eu ou o Serviço Nacional de Saúde a dar por terminado o seu tratamento, eles próprios o podem fazer:
isto é, uma pseudo-decisão). Também pode acontecer que eu me aperceba de que determinada pessoa está a beneficiar
do tratamento e que ela podia continuar a beneficiar no caso de permanecer e que a ideia do grupo está firmemente
interiorizada na sua mente, bem como, no seu sistema individual; o grupo continuaria a lucrar com a sua presença.
No entanto, os nossos recursos são limitados – Eu e o grupo, somos uma parte dos recursos – enquanto que novos
pacientes continuam a ser referenciados. O que eu espero é que cada um que saia do grupo desde que tenha ganho
insight para os seus próprios processos para que o processo de mudança iniciada por três anos de psicoterapia, eles
possam continuar e que eles possam considerar posteriormente a entrada numa terapia num consultório particular.
Recentemente, no Reino Unido, surgiu uma proposta feita por um economista eminente o Professor Layard do
London School of Economics2 segundo a qual, o tratamento por CBT3 deveria estar disponível durante um período
de 16 semanas para o paciente, o que significaria que uma pessoa deprimida poderia ver-se livre da sua depressão
neste período. O seu relatório parecia considerar a CBT como quase infalível, especialmente, quando se encaixa tão
bem na política económica do Sistema Nacional de Saúde. Um pouco de aritmética demonstra que a grupanálise
seria economicamente eficaz comparativamente com a CBT, tendo em conta a duração descrita acima enquanto
diminuía significativamente a síndrome de porta-giratória que mina muitos dos programas de tratamento na saúde
mental. Tomando isto em consideração a possibilidade de disponibilizar grupanálise durante 3 anos para os pacientes
que tenham indicação teria aproximadamente os mesmos custos que a CBT, tão sobejamente elogiada pelo Professor
Layard. Temos uma forma de psicoterapia principal ao alcance das bolsas do cidadão comum. Devemos informar o
público e os nossos governantes que regulam os “cordões às bolsas” em relação a estes aspectos.
Nem todos completam os três anos. A psicoterapia de grupo é indicada para a maioria das pessoas que comparecem
às reuniões de avaliação – nem todos, mas uma larga maioria, digamos entre os 85 a 90 % - no entanto, nem todos
concordam com a colocação num grupo psicoterapêutico. Este é um aspecto que possivelmente afecta outros serviços,
na Europa; num serviço que disponibiliza psicoterapia individual e de grupo o que fazer com aqueles indivíduos, que
insistem, que a única escolha possível para eles, é uma psicoterapia face-a-face, quando se apercebe durante a fase de
avaliação que eles apresentam todas as indicações para fazer uma grupanálise? Seria praticável ou até mesmo colocado
à disposição do paciente uma opção desta natureza num tratamento oncológico ou na fixação duma fractura? Estas
comparações não são, assim tão improváveis, tomando em consideração, o poder da ilusão/delírio e fantasia, sob
as quais uma determinada pessoa poderá estar a funcionar. A persuasão pode ser eficaz durante a fase de avaliação
quando o avaliador tem a possibilidade de testar a capacidade que o paciente tem de considerar argumentos racionais
baseados na história e na sintomatologia e esta maneira de actuar de avaliador poderá ser uma forma de determinar
a Força do Ego. No caso de eventualmente, o paciente iniciar uma terapia de grupo, também poder-se-ão verificar
durante as primeiras reuniões com o condutor, estas capacidades no paciente. Muito poderá ser alcançado nestas
reuniões iniciais, se houver uma explicação com alguma sensibilidade sobre o que poderão esperar do grupo, bem
como, a forma como o grupo os poderá ajudar com os seus próprios estados. O que poder-se-á ter tido efeito sobre
a perspectiva que os pacientes têm da psicoterapia analítica de grupo é a forma como esta é geralmente apresentada
na televisão e no cinema onde é muito frequente a inclusão neste tipo de mass-média, o tratamento de pacientes
com problemas de adição a drogas, ao jogo, ao álcool, dentro ou fora da prisão, em instituições fechadas, ou então
mostrar grupos aonde os comportamentos de passagens ao acto, dramáticas e exageradas, entre os membros do
grupo, são muito frequentes. Talvez seja um trabalho vantajoso e necessário, mas não é de modo algum representativo
da situação nas psicoterapias de grupo semanais [Houve um artigo que apareceu recentemente (14 de Julho de
2007), na revista semanal de um jornal nacional, sobre a comunidade terapêutica na prisão de Gredon Underwood.

21

GRUPANÁLISEONLINE.pt

Os funcionários e presos fazem um bom trabalho, mas este é mais um exemplo extremo da eficácia da psicoterapia
de grupo que apresenta uma mensagem de ser somente, in extremis].
Visto ter já basicamente delineado a situação da grupanálise em ambulatório gostaria de vos contar vários contos
sobre os grupos e sobre os indivíduos, embora adequadamente disfarçados.

O Recluso/A Modelo/A Professora/O Soldado
O RECLUSO
O primeiro que irei abordar é o conto do Recluso. Era um homem com vinte e poucos anos de idade, que ele tinha
estado a fazer CBT durante um ano, com um terapeuta local bem reputado, o qual me tinha pedido para o integrar
num grupo Ele vivia em clausura, sozinho numa aldeia, não muito longe dos pais. Ele vivia através do computador
e a maior parte do seu relacionamento humano era também feito através do computador. Ele estava isolado e era
inteligente. Também lhe tinha sido prescrito uma medicação, em doses baixas, à qual ele tinha uma boa adesão. Ele
não tinha uma dependência excessiva em relação a esta e mantinha as mesmas doses. Após dezoito meses no grupo
e uma hora antes da sessão, ele telefonou-me inesperadamente para o departamento pedindo a minha opinião,
num tom tenso, sobre se deveria de ir ao grupo ou não pois e o que deveria fazer. Eu sugeri que caso ele se sentisse
depressivo ou ansioso, o melhor seria vir ao grupo e que falasse sobre a forma como se sentia mas, eu deixei claro que
era ele quem deveria tomar essa decisão. De facto, ele compareceu, mas ele demonstrava um comportamento bizarro:
dificuldades evidentes em respirar, respirando de forma arquejante, descaiu para o chão, agarrado a uma mulher no
grupo que não se tinha mostrado ansiosa com o seu comportamento. Ele continuava a respirar com dificuldades e ele
deslocou-se até à janela para sentir o ar fresco. No entanto, a janela encontrava-se num segundo andar, esta era larga
e completamente aberta – deixa entrar bastante ar. Eu apercebi-me de que ele trazia um cinto nas calças e eu pensei
que caso ele tentasse algo, eu estava bem colocado para o agarrar pelo cinto e de o impedir de fazer fosse o que fosse.
A minha ansiedade ultrapassou o limiar, por isso, pouco depois desta passagem, eu aproximei-me dele, eu toquei-lhe
nos ombros e disse-lhe: “creio que é melhor levá-lo agora lá para baixo”. Foi o que eu fiz, tendo deixado o grupo num
estado de angústia muito intensa. Deixei-o na recepção e regressei ao grupo. Ao longo das semanas e meses que se
seguiram e apesar do jovem ter regressado, na semana seguinte, após uma passagem surreal pelo internamento dos
serviços de saúde locais. Este acontecimento tornou-se um trauma profundo para o resto do grupo. Duas mulheres,
deixaram o grupo passados um par de meses e o grupo estava dividido, devido a inquietação, até que, passados dois
anos, eles conseguiram finalmente enterrar o fantasma do comportamento aparentemente louco do recluso. A questão
no grupo era, se eu seria capaz de proteger os seus membros de futuras erupções de aparente loucura, tanto neles
próprios, como também nos outros.
Contudo, quando ele regressou – passado uma semana – a explicação foi breve: na semana anterior, ele tinha ido
a uma consulta de seguimento com o seu psiquiatra, mas em vez disso, ele foi observado por um substituto pois
o seu psiquiatra encontrava fora. O Recluso explicou ao substituto que se sentia um pouco ansioso, mas não mais
do que o normal. Aparentemente o psiquiatra substituto ficou alarmado e aumentou-lhe a dose de medicação e
acrescentou mais dois fármacos aos que o Recluso tomava normalmente. Este episódio aumentou significativamente
a sua ansiedade e teve como consequência aquele comportamento perturbador que testemunhamos na sessão. Mais
tarde, ele contou ao grupo que, naquela semana, em que ele esteve internado, isso serviu para o equilibrar em relação
à medicação e que ele tinha chegado à conclusão de que ele e, somente ele podia organizar-se.

A MODELO
O Segundo conto é o da Modelo. De facto, este título não corresponde verdadeiramente a esta senhora quando
ele entrou para o grupo. Quando ele chegou era, uma Agorafóbica virtual, a maior parte das vezes, ela era incapaz
de sair de casa, à excepção de ir às compras e para comprar comida. Ela mantinha a sua casa limpa e arrumada.
Ela tinha dois filhos, o primeiro nasceu quando ela tinha 18 anos de idade e, o segundo doze anos, mais tarde, um
ano depois dela se ter casado. Ela praticamente não tinha uma vida interactiva. Aos quatro anos de idade, ela foi
molestada sexualmente por um meio-tio jovem que tinha uma inteligência inferior ao normal. Este assunto foi
resolvido no seio da rede familiar, mas ela ficou profundamente afectada, pois apercebeu-se que a experiência a tinha
deixado estimulada. Ela procurou mais encontros sexuais a partir dessa idade apesar dela ter pouca consciência das
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suas práticas. Este comportamento manteve-se até aos 13 anos de idade, quando ela e o namorado que ele tinha,
nessa altura, eles fugiram para Londres, aonde eles cometeram alguns furtos. Eles conseguiram sobreviver sozinhos,
durante 3 semanas, em Londres, antes de se terem entregues à Polícia. Nessa altura, ela tornou-se plenamente activa
sexualmente. Aos 18 anos, ela engravidou e não permitiu que o filho fosse dado para adopção, filho este, que se tornou
um filho adulto muito leal. A partir do nascimento do filho, ela optou por se tornar sexualmente abstinente até ao
casamento, no entanto ela arrependeu-se logo, em relação a esta sua decisão. Mais tarde, ela teve o segundo filho.
Estes eram os seus antecedentes quando ela chegou ao grupo. No seu questionário, ela tinha escrito: “Praticamente
já não sinto nada em relação a quase tudo. Um dia funde-se no seguinte, é como um dia que nunca termina”.
Ao longo dos primeiros meses, ela pouco disse, e então aos poucos, timidamente, ela começou a arriscar pequenos
comentários sobre as coisas, sobretudo sobre o facto de ela não compreender como é que a sua presença no grupo
a podia ajudar. Alguns dos outros elementos no grupo tentaram assegurá-la de que as mudanças poderiam ocorrer
caso fosse persistente, e foi o que ela fez.
De forma gradual, ela foi revelando como tinha sido uma menina muito feminina mesmo antes dos quatro anos
de idade, e como tinha sido encorajada a vestir vestidos cor-de-rosa com folhos e laços, etc., e que durante a idade
adulta, ela tinha a fantasia de que só após a sua morte é que ela iria, de facto começar a viver na sua “próxima vida”.
Esta fantasia era muito intensa. Na realidade, por outro lado, ela demonstrava um interesse embora vago, em “arte,
artistas, e tudo relacionado com isso”. Ela gostava da ideia de ir a galerias de arte e ver quadros. No entanto, ela tinha
ido, muito poucas vezes. Ela demorou nove meses a apanhar um comboio e a viajar uma pequena distância com o
objectivo de ir a uma galeria. Ela falou sobre isto no grupo, no mesmo tom impressionado do viajante que regressa
duma terra longínqua. Eu acredito que ela estaria a viajar ao nosso encontro e ao encontro dela própria. Foi o grupo
que a persuadiu e a apoiou na sua viagem, ajudando-a a sair de casa. Ela começou a falar sobre a possibilidade de
arranjar um emprego. Os outros perguntaram se seria, como caixa num supermercado, como a Tesco ou a Sainsbury.
Ela respondeu que não, não queria nada desse género. Ela estaria demasiado ansiosa quando ela tivesse a atender os
clientes e a receber os pagamentos, e que de certeza, ela cometeria erros, o que lhe causariam um enorme embaraço
que ela teria de deixar o emprego. Eu perguntei a mim mesmo que tipo de trabalho é que ela iria procurar. A resposta
chegou, passados poucos meses; através de um anúncio que ela lera, o emprego para ela, era ser modelo vivo para
cursos de arte. O grupo ficou chocado quando ficou claro que este trabalho implicaria posar nua. Ela respondeu ao
anúncio, tendo sido entrevistada e contratada. Ela demonstrou uma determinação incrível contra os procedimentos
burocráticos muito lentos; o adiamento contínuo de procurar um verdadeiro emprego arrastava-se no tempo.
Finalmente, ela começou a trabalhar, e muito orgulhosamente trouxe para nos mostrar o primeiro esboço dela,
desenhado pelo tutor da aula. Ela sentia grande orgulho em relação à sua proeza (tal como todo o grupo – embora
ainda chocados) e também por ter encontrado um emprego invulgar e não uma ocupação qualquer.
Pouco antes da sua saída do grupo, ela confessou que durante muito tempo era precisamente este emprego que
ela tinha imaginado para ela. Emprego este que parecia servir como uma sublimação para o seu abuso sexual numa
idade tão precoce.
No entanto a sua própria mãe tinha tido um filho durante a sua adolescência que tinha sido dado para adopção.
Algures no mundo, encontrava-se o seu meio-irmão. Eu penso que o enorme ênfase em que a mãe teve em torná-la
numa menina muito feminina desde tenra idade, terá sido uma formação reactiva por parte da mãe para a ajudar a
esquecer de que queria um filho para substituir aquele que ela deu para adopção. A paciente foi a bebé-substituta
clássica que, infelizmente não condizia, nem no género, nem nas realizações potenciais que este filho poderia ter
conseguido e na fantasia da sua mãe, ela nunca conseguiria alcançar o mesmo que o irmão. Ela viveu uma vida que
estava desprovida de expectativas parentais: onde outros poderiam ter florescido, ela marcou passo num vácuo de
realização, com a excepção de ter provido a sua mãe de um neto, que serviu como um substituto bem sucedido do
filho que ela tinha dado. À medida que este dilema da sua vida se tornou claro para o grupo: a poesia – a criatividade
– da sua solução passou a fazer sentido.

A PROFESSORA
A Professora era do Continente e ensinava línguas a crianças Inglesas. Entre os 8 e os 10 anos de idade, ela foi
sujeitada aos galanteios sexuais por parte de um padre Católico que, ao longo destes dois anos, lhe deveria estar a
dar aulas de piano. Apesar dela frequentemente pedir à mãe para dizer ao padre para não a beijar durante as lições
(entre outras coisas que ele lhe fazia que ela não tinha coragem de contar à mãe), a mãe meramente respondia que ele
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fazia o que fazia para que as aulas corressem bem. De facto, o mais provável é que a mãe se sentia incapaz de dizer o
que quer que fosse a um padre católico, durante os anos 70, portanto ela desligou as suas capacidades de raciocínio
relativamente à possibilidade de ele ser um abusador de crianças. Aos dez anos de idade, ela chegou ao limite; ela
própria terminou as aulas de piano e ela recusou a retomá-las. Finalmente os pais foram obrigados a abrir os olhos e
tomar consciência do que tinha acontecido. Eles fizeram queixa ao Bispo local e o padre foi transferido.
Duas descompensações psicóticas breves do seu comportamento conduziram ao diagnóstico de doença bipolar.
A sua primeira sessão de grupo teve o início mais invulgar que eu, alguma vez tinha presenciado. Além de mim, estavam
presentes 4 mulheres nesta sessão, a Professora e outras três. Todas elas bastante faladoras, no entanto, a Professora
após as apresentações iniciais, ela começou, imediatamente, a falar e ela continuou a fazê-lo quase sem parar, durante
os 75 minutos seguintes, explicando-se em relação a tudo, talvez com a crença que ela poderia resolver tudo durante
aquela tarde. Como é evidente, este comportamento deixou as outras de fora até que, precisamente antes da minha
interrupção, na devida altura, um outro elemento do grupo conseguiu quebrar este monólogo. A sua necessidade de
controlo era bem evidente e receava a interferência dos Outros. Todavia isto podia não estar obrigatoriamente ligado
ao abuso sexual, pois ela posteriormente falou de três a quatro gerações de mulheres e mães na sua família que eram
muito poderosas e indomáveis e que elas estavam fortemente enraizadas entre a gente do campo. Elas detinham o
poder no governo da casa enquanto os homens pescavam e cultivavam os campos. Ela tornou-se rapidamente um
membro assíduo do grupo. Ela era atraente e extrovertida e apreciava a companhia dos homens no grupo que, na
altura eram dois homens com perfis bastante masculinos. O factor desencadeante da sua descompensação psicótica
foi quando a sua filha fez oito anos, que era a mesma idade que ela tinha quando iniciaram os abusos sexuais.
Ela passou por várias fases em que ela sentia desconfiança em relação ao marido e em relação aos outros que cuidavam
dela, incluindo durante um breve internamento. Durante este falei com o seu marido por telefone; ele falou comigo
como se nós fossemos amigos de longa data.
Quando estas breves descompensações pararam houve uma pausa nas suas ab-reacções, até que ela anunciou que
a sua médica a tinha mandado fazer exames ao estômago. De facto, estes revelaram células cancerígenas e, ela foi
submetida a uma cirurgia complementada por quimioterapia. Ela e o grupo ficaram alarmados. Não obstante, eu não
senti sinais de alarme dentro de mim e, de facto, eu pensei sobre como isto poderia estar também ligado às suas razões
para estar a fazer psicoterapia. Seria isto, mais um teste sobre o que este grupo podia resistir por causa dela? Portanto
eu permaneci calado e bastante confiante sobre a sua recuperação deste episódio de cancro. De facto, ela entrou
em remissão. Só depois disto é que ela nos contou o seu segredo. Antes de ter entrado no grupo e depois de se ter
apercebido da aparente gravidade da sua tendência bipolar ela tinha pensado no suicídio. Contudo ela foi criada como
católica e ela tinha de pensar também nos seus próprios filhos e na restante família; como é que eles seriam afectados
por ter uma filha, mãe, esposa a cometer tal acto? Por isso, ela decidiu não o fazer. Todavia isto foi mais longe nos seus
pensamentos e ela concluiu que se ela tivesse cancro e morresse devido à doença, ela seria considerada uma vítima e
portanto ela seria absolvida de qualquer responsabilidade em relação à sua própria morte. Isto foi por um lado, uma
revelação, e por outro, aceite como uma possibilidade que de alguma forma os seus desejos de autodestruição podiam
ter mesmo acabado com ela, como se fosse um teste para ver até que ponto é que ela queria mesmo passar por este
desejo de morte aparente. Ela e o grupo discutiram isto prolongadamente e ela parecia mais capaz do que os outros
de considerar isto. E enquanto isto ela estava a ser submetida a quimioterapia – ela mostrou ao grupo a tampa que
tinha no estômago, como se nós não acreditássemos nela – ela falava e participava com o grupo, embora, eu pensei
que ela estivesse menos maníaca. Ela referiu que os picos maníacos que tinha antes estes tinham desaparecido e que
ela até lamentava isto, mas também, ela relatou que os picos depressivos tinham igualmente diminuído, tanto em
frequência, como em intensidade. Ela passou os últimos seis meses no grupo falando com os outros membros numa
forma cada vez menos eufórica e mais considerada. Quando ela saiu parecia desapontada pelo facto de ter menos
experiências com picos elevados, contudo ela não voltou a relatar novas descompensações psicóticas.

O SOLDADO
Ele era um veterano dos problemas na Irlanda do Norte e das campanhas nas Maldivas (Falklands) no início
da década de 80. Ele também tinha sido criado naquilo que tinha sido uma zona de guerra no seio da Família.
Abandonado à nascença, ela passou 5 anos, em orfanatos da Igreja, até que ele foi adoptado por uma família, a qual
já tinha outros filhos adoptivos. Eles eram frequentadores assíduos da Igreja. No entanto, enquanto as primeiras
duas crianças adoptadas eram relativamente bem tratadas, ele foi transformado no serviçal da Mãe e na propriedade
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(4) Nota do tradutor:
Instituição especial para
crianças, dos 8 aos 16 anos
de idade, com necessidades
especiais, nomeadamente
incapacidades físicas e/ou
psicológicas. Os currículos são
diferenciados, de acordo com
as necessidades do aluno, e
contava com técnicos de várias
áreas (enfermagem, terapeutas
ocupacionais, terapeutas
da fala, etc.) além do corpo
docente.
(5) Head teacher, no
original.

sexual do Pai. Esta situação arrastou-se até que ele foi salvo deste tormento por uma assistente social quando ele tinha
12 anos de idade. Ele foi enviado para uma das melhores invenções do sistema educativo da Inglaterra, o Open Air
School 4. O Soldado prosperou lá, e saiu aos 16 anos, com um bom estado físico e com alguns prémios ganhos em
provas físicas. Também ele ganhou um pouco de auto-estima. Ele nunca regressou a casa. Em vez disso, ele ingressou
no Exército que é frequentemente um substituto para a Família. Os combates a que ele assistiu obviamente deixaram
impressões muito profundas e reforçaram aquilo que ele já tinha vivenciado sob a forma de brutalidade e abuso. Ela era
alto e musculado, mas no entanto ele já sofria de alguns problemas físicos principalmente nas costas que precisavam
frequentemente de injecções analgésicas. Não era só a este nível que ele se encontrava “danificado” pois tinha sido
referenciado pelo seu médico de clínica geral após ter feito uma tentativa de auto-asfixia.
Este grande homem foi de férias com a sua família – era a sua família, a primeira verdadeira família que ele tinha
tido – e quando ele regressou ao grupo apresentava sinais óbvios de que tinha estado envolvido numa luta. Os sinais
dele ter sido agredido aconteceram várias vezes enquanto ele foi membro do grupo, o pior foi quando ele apareceu
alcoolizado e com grandes hematomas na cara. Ele parecia ser a vítima da brutalidade espontânea dos outros.
Ele protestava dizendo que ele nada tinha feito para provocar as brigas, só que eu tinha as minhas dúvidas em relação
a isto; ele parecia um homem que se encontrava inconscientemente encerrado num caminho de auto-agressão e
autodestruição. Numa sessão, ele relatou que tinha feito uma tentativa de suicídio na semana anterior ao ter saltado do
muro antigo da cidade. A consequência deste salto tinha sido magoar-se, ainda mais nas suas costas já traumatizadas,
pois ele tinha caído em cima de relva. Ele foi duramente confrontado pelo grupo devido a estas tentativas de autoagressão. Todos os membros foram-se tornando mais confiantes com este tipo de confrontação a cada novo episódio
de danos sofridos. Numa das sessões, ele estava bastante alcoolizado e com a cara muito marcada. Uma mulher no
grupo ficou bastante perturbada ao vê-lo com estes ferimentos reais sentado à sua frente e, ao longo do ano seguinte
ela nunca deixou de o relembrar o quanto se tinha sentido horrorizada. Isto estimulou-o a evitar brigas, etc. Um dia
teve a possibilidade de passar à luz do dia pela mesma parede de onde ele tinha saltado. Eu espreitei para baixo na
tentativa de imaginar o que seria necessário para uma pessoa se atirar e, o que o estaria a “empurrar”. Era evidente
que o desfecho de tal salto não seria a morte, mas sim um ferimento grave caso a pessoa não soubesse cair. Ele tinha
sido um soldado e tinha aprendido a cair sem se magoar. Quando eu me virei para continuar a caminhar quem é que
eu vi lá? Nada mais nada menos que o próprio Soldado! “Deus! Pensei que fosses tentar fazer aquilo que eu tinha
feito!” referiu ele.
Disse-lhe que era para ver o que ele tinha enfrentado e eu acrescentei que poderíamos voltar a falar do assunto no
grupo seguinte, o que se veio a concretizar. Enquanto o Soldado estava no grupo encontrava-se lá uma professora5 que
tinha funções de direcção e, que ela estava habituada a dar ordens. Ela recuperou bastante a sua confiança ao dizer-lhe
o que ele devia ou não devia fazer. Tornaram-se irmãos substitutos durante o tempo que permaneceram no grupo.
Todos estes contos têm fins provisórios. Em toda a verosimilhança não há tratamentos completos em nenhum
deles, nem houve nem poderão haver. Eu usei-os devido ao facto de serem memoráveis para mim e para ilustrar o
tipo de trabalho realizado ou que poderá ser realizado em grupos que são parte de um serviço de saúde pública, em
ambulatório. A amplitude da maturidade dos pacientes e da força dos seus Egos é extensa e, deve-se tentar colocar
os pacientes nos grupos, de acordo, com a força do Ego e das suas queixas. Por exemplo, ter cuidado com o número
de pacientes num grupo que foram vítimas de abuso sexual: por vezes, este facto pode ser revelado após a entrada
para o grupo e, os pacientes não-abusados podem sentir-se ofuscados pelos abusados no sentido de considerar que
não estão suficientemente “danificados” para ter a atenção do grupo. Também há a questão de misturar pessoas de
diferentes classes sociais o que na Inglaterra pode, por vezes, ser uma árdua tarefa. Os pacientes variam entre aqueles
pertencentes à classe média com vidas confortáveis que têm as suas profissões estáveis, e os pobres trabalhadores que
vivem com o ordenado mínimo e aqueles que estão desempregados. Misturado com isto ainda nós temos a questão
do nível de escolaridade e com isto, quem compreenderá quem? Em certa medida, este é um assunto para o trabalho
continuado no grupo, onde houve alguns momentos muito comovedores quando os que tinham níveis de educação
superiores foram cuidados de forma empática por outros que quase não tinham tido instrução. Por enquanto, isso é
também parte integral do projecto grupanalítico em que todos participamos.
A peregrinação para a Cantuária que a poesia de Chaucer descreve é com o intuito de dar graças ao divino e
para obter a absolvição perante um mártir e arquétipo Cristão. Os peregrinos também não eram santos nas suas
vidas, contudo a participação numa peregrinação era um acto de purificação da alma perante Deus: actualmente
nós testemunhamos ainda a intensidade com a qual os muçulmanos procuram viajar, pelo menos, uma vez na vida,
até Mecca, aonde vão aos milhões. Na nossa era pouco-eclasiástica, a grupanálise providencia uma versão secular
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da peregrinação sendo um local de transição, onde a necessidade de sermos absolvidos e purificados para procurar a
compreensão e o perdão para a reparação e para nos restituirmos o que ainda pode ser empreendido. As peregrinações
são acontecimentos comunais e nenhum peregrino viaja sozinho. Finalmente, vale a pena recordar que no poema de
Chaucer, os peregrinos nunca chegam de facto a Cantuária; ele interrompeu a sua escrita do acontecimento – não
sabemos se deliberadamente ou não – antes do grupo chegar ao santuário do mártir. Isto é, um pouco, como a viajem
do grupo, em grupanálise, que está em constante progressão em direcção ao fim contudo, nunca chega lá.
Obrigado
Kevin Power, April 2007
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Ironizar, Rir – Construção ou Defesa?1
Síntese

Uma das vantagens de estar em grupo é a possibilidade de ver e ser visto (Neto, I., 2002).
O riso, o sorriso, a fisionomia em geral, a postura, por serem expressões visualizáveis, a par da prosódia, são aspectos extremamente importantes da expressividade emocional. O riso e o sorriso, quer pela frequência com que ocorrem, quer pelos
múltiplos significados que podem assumir, desempenham um papel relevante no desenvolvimento da personalidade, nas relações
humanas em geral, e, em particular, nas psicoterapias face a face, nos grupos de psicoterapia analítica e na grupanálise.
O riso, o sorriso a ironia e o uso da metáfora como fenómenos construtivos nos grupos, induzem a ressonância, a sintonia,
a capacidade de sincronização, e a empatia entre os vários elementos do grupo, sendo por isso, potencialmente geradores de
coesão grupal e de mudança.
Cabe ao grupanalista/psicoterapeuta estar atento e ser capaz de reconhecer as várias formas e conteúdos das comunicações
expressas verbal e não verbalmente, quer sejam as construtivas, potenciadoras da mudança psíquica, quer sejam as defensivas
ou destrutivas – expressão de resistências, de agressividade e destrutividade, do indivíduo ou do grupo.
Mas o grupanalista/psicoterapeuta também comunica não verbalmente, sendo genericamente considerado, que a sua autenticidade é um elemento organizador da relação terapêutica estabelecida, detectando-se, em larga medida, pela concordância
entre o conteúdo ideativo do seu discurso e a expressividade emocional inerente à comunicação não verbal, e em particular à
sua expressão facial. Essa autenticidade permite abrir canais de comunicação entre grupanalista/psicoterapeuta e os membros
do grupo e destes entre si, tendo intensas repercussões, não só no estabelecimento da aliança terapêutica, mas, e acima de
tudo, em todo o processo psicoterapêutico.

Palavras-chave: Ironia, Riso, Comunicação não verbal, Psicoterapia Analítica, Grupanálise.

(1) Comunicação
apresentada na : 6TH
“Three Section” Conference
of the European Federation of
Psychoanalytic Psychotherapy
in the Public Sector
- Adult, Child & Adolescent
and Group Section
- PLAY AND POWER
- Copenhagen 4 – 6 May 2007

Apesar da comunicação num grupo se basear essencialmente nas trocas verbais, não nos podemos esquecer que
a par destas, ocorrem toda uma série de trocas não-verbais, que podem, corroborar, substituir, complementar ou
eventualmente contradizer o discurso verbal.(Centeno, M.J., 2004).
Vários autores têm descrito a importância, a frequência e a variedade destas comunicações não-verbais que ocorrem
entre grupanalista/psicoterapeuta e analisandos, expressas através do tom de voz, da expressão facial e da postura
corporal, escapando completamente a maior parte das vezes ao seu controle. Aqueles autores concluem que, as trocas
não-verbais, representam um factor muito importante no processo terapêutico. Muitas vezes só nos apercebemos do
que verdadeiramente existe no íntimo das pessoas que tratamos se estivermos atentos à comunicação não verbal.
Nos grupos, contrariamente ao que se passa na psicanálise, vê-se e é-se visto (Neto, I., 2002), daí a extrema
importância de todos os elementos da comunicação não-verbal patentes ao longo dos vários discursos, vistos e
sentidos por todos os intervenientes.
Cremos que o sorriso e o riso são elementos extremamente poderosos da relação, em termos da rápida comunicação
dos sentimentos entre seres humanos, e são-no ainda mais nos grupos psicoterapêuticos.
Há poucas referências bibliográficas sobre o riso e sobre a comunicação não-verbal, na literatura psicanalítica e
grupanalítica. O que mais frequentemente encontramos são referências sobre os aspectos conscientes e inconscientes
da interacção entre analista/analisando e mais concretamente, sobre a transferência/contra-transferência.
Quanto à empatia como elemento primordial dos processos de vinculação e comunicação intersubjectiva, não
podemos deixar de mencionar o importante contributo de vários autores entre eles, Kohut, H., ao longo da sua vasta
obra, e de Neto, I.(1996) e Nava, A.S. (2006), no que se refere à empatia no contexto da Grupanálise.
Ao longo dos últimos anos e graças ao cada vez mais íntimo diálogo entre as neurociências e a teoria psicanalítica,
estes aspectos têm aparecido em várias comunicações que, baseadas em pesquisas sobre o desenvolvimento da criança,
sobre a relação diádica cuidador/criança, e apoiadas nas mais recentes técnicas imagiológicas, têm vindo a demonstrar
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a importância do papel da emoção, na transmissão de uma série enorme de informação, a um nível inconsciente,
pelos intervenientes da relação. Estas trocas ocorridas à revelia dos seus emissores/receptores, são determinantes na
qualidade das relações de vinculação, na estruturação do Self, nas capacidades de aprendizagem e de auto-regulação
emocional, e nas capacidades de insight e de mudança psíquica.
A psicanálise e as neurociências são duas facetas da mesma realidade, mas com diferentes realidades fenomenológicas.
(Scalzone, F.,2005) As neurociências têm vindo a confirmar muitos dados clínicos há muito «descobertos» pela
psicanálise e grupanálise. Recentes pesquisas neuro-fisiológicas parecem oferecer à psicanálise, possibilidades de
correlacionar as descobertas anatómico-fisiológicas com bem conhecidos fenómenos e mecanismos, como a imitação, a
introjecção, a identificação, a empatia, a comunicação bebé-figura cuidadora, a capacidade de aprender, a socialização
e a relação analista/grupanalista-analisando/grupanalisando analista-paciente (Scalzone, F.,2005)
Parece ser o caso dos chamados neurónios-espelho (Rizzollati, 2004), descritos inicialmente em macacos, existentes
na superfície exterior dos lobos frontal e parietal, incluindo a área de Brocca e, nos humanos, também, provavelmente
na amígdala e que são activados quer pela realização de um determinado acto, quer pela observação da realização
desse mesmo acto por outro sujeito que se encontre no campo de visão do primeiro. Trata-se de uma resposta
automática, espécie de imitação do comportamento do outro é um processo involuntário, ou seja, não consciente,
que vai permitir uma antecipação dos movimentos em causa, contribuindo significativamente para o estabelecimento
da comunicação entre indivíduos.
Várias pesquisas têm vindo a estabelecer inúmeras conexões entre os aspectos anatomo-fisiológicos e os processos
mentais, salientando a existência de complexas interacções entre corpo e cérebro.
Thomä, H, (citado por Paniagua, C. and Hartmann, E., in Int J Psycoanal, 2004; 85:973-6) afirma que o
corpo desempenha um papel extremamente importante no desenvolvimento do Eu; as sensações, em contraste
com os sentimentos, são primeiramente e fundamentalmente sentidos no corpo (…). Fenómenos como as defesas
e as resistências – à parte os impulsos – são muitas vezes acompanhados por manifestações somáticas.
Brainin, E. (citado pelos mesmos autores, no mesmo artigo - Paniagua, C. and Hartmann, E., in Int
J Psycoanal, 2004;85:973-6), postula que as memórias implícitas se referem sempre às experiências somáticas
não verbalizadas, o que é uma consideração “com tremendas repercussões para a técnica. O corpo é o primeiro
objecto na existência humana: “ não algo que temos mas algo que somos.
Outro autor – Andrade, V., (2005) afirma que a interpretação verbal clássica em sentido estrito o método
psicanalítico clássico (interpretativo), como factor primário na mudança psíquica, é limitado/a na sua eficácia,
às patologias provenientes da fase verbal, relacionadas com as memórias explícitas, e sem efeito na fase nãoverbal onde se encontram as memórias implícitas.
Andrade, V., (2005), afirma que o método psicanalítico clássico (interpretativo) (…) como factor primário na
mudança psíquica (…) é limitado na sua eficácia às patologias provenientes da fase verbal relacionadas com as memórias
explícitas, e sem efeito na fase pré-verbal na qual se encontram as memórias implícitas. Ou seja, a interpretação – o
método classicamente usado desde há um século – é apenas parcial; se usada isoladamente não satisfaz as necessidades
do espectro alargado moderno da psicanálise. (Andrade, V. 2005, in Int J Psychoanal 86:677-97)
Para Leal, M.R. (1994) “a clássica dicotomia entre acto e palavra, não ajuda na discriminação dos significados
emocionais. Os significados das comunicações não-verbais, tal como na comunicação verbal, têm de ser da mesma
forma localizados na inter-relação. Podemos tentar compreender a mensagem dentro da total configuração de onde
a interpretação provém.”
Schore, A., (2003, Revolutionary Connections, p.13) refere estudos levados a cabo por Yamada e outros, (2000) que
vieram demonstrar a importância da fase do desenvolvimento infantil, que ocorre por volta dos dois meses de idade,
na qual é atingido o ponto crucial da maturação do córtex occipital; “isto vai permitir uma considerável progressão
das capacidades sociais e emocionais do bebé. Em particular, a face emocionalmente expressiva da mãe, é de longe,
o estímulo visual mais potente do meio envolvente do bebé, e o intenso interesse dele na face dela, especialmente
nos seus olhos, leva-o a procurá-los no espaço, e a fitá-los, levando a períodos de intenso envolvimento mútuo. Por
sua vez, o olhar fixo do bebé segura o olhar fixo da mãe, que assim actua como potente canal interpessoal para a
transmissão de “influências recíprocas mútuas”. Já foi observado que a pupila do olho actua como um dispositivo
de comunicação não verbal (Hess, 1975), e que as pupilas dilatadas da criança, estimulam o comportamento do
cuidador”.(Schore, 2003, Revolutionary Connections, p.13)
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Convém também assinalar que a dilatação das pupilas e o brilho dos olhos não são comandados
voluntariamente.
Vários autores (Krause e Lutolf, 1988; Schore, 1994, 1998c; Andersen et al., 1996, in Revolutionary Connections
2003, pág.31) demonstraram “que “expressões faciais rápidas” actuam como indicadores dos processos transferenciais
e contra-transferenciais”. Estas são avaliadas inconscientemente a partir de movimentos que ocorrem primariamente
nas regiões em torno dos olhos, e a partir de expressões prosódicas da boca. (Fridlund, 1991, in Schore, A., 2003,
Revolutionary Connections pág.31). Dado que a transferência/contra-transferência é um processo recíproco, as
“expressões de afecto” comunicadas facialmente que reflectem mudanças no estado interno são rapidamente comunicadas
e perceptivamente processadas dentro do diálogo terapêutico afectivamente sincronizado.” (Schore,A. ,2003, in
Revolutionary Connections pág.31). Do mesmo modo que observamos os pacientes, somos observados por eles.
O mesmo autor afirma que “a sinalética facial recíproca representa um canal aberto da comunicação social, e que esta
matriz interactiva promove a exteriorização da expressão interna dos afectos” (…) (Schore, A., 2003 in, Revolutionary
Connections pág.15). “Nas interacções face-a-face, afectivamente sincronizadas e psicobiológicamente sintónicas, o
hemisfério direito da criança, que é dominante para, o reconhecimento da face materna, para a percepção do estímulo
das expressões afectivas faciais maternas, para a informação visual emocional e para a prosódia da voz materna, está
focado, e a sua atenção é por isso regulada pelo output do hemisfério direito da mãe, o qual é dominante para a
comunicação não-verbal, o processamento e expressão da informação emocional facial e prosódica, e na capacidade
para confortar a criança. (Schore, A., 2003, in Revolutionary Connections, pág.18)
Nos grupos há pessoas que mais facilmente identificam «o que está para além da superfície» (Stapley, 2006) das
comunicações verbais e do silêncio.
Temos também, todos nós, grupanalistas/psicoterapeutas, mais facilidade em entender as dificuldades de
comunicação verbal de uns elementos do grupo mais do que a de outros.
Tal como temos de estar atentos aspectos eventualmente contraditórios da comunicação verbal e não verbal.
O clínico sintonizado e intuitivo, a partir do primeiro contacto, vai apreendendo momento a momento as
estruturas rítmicas não-verbais dos estados internos do paciente, e vai modificando flexível e relativamente o seu
próprio comportamento, de modo a sincronizar-se com essa estrutura, e assim criar um contexto para a organização
da aliança terapêutica. Schore, A., 2003 in Revolutionary Connections, p. 33)
Lester, Hoffman and Brazelton, (1985, p.24) afirmam que a sincronia se desenvolve como resultante da
aprendizagem que cada elemento da díade faz da estrutura rítmica do outro e da subsequente modificação que faz do
seu próprio comportamento para se encaixar na estrutura do outro. (…) A mutualidade sintónica destas interacções
sincronizadas é fundamental para o prosseguimento do desenvolvimento afectivo da criança. (Schore, A. 2003, in
Revolutionary Connections, p.14-15).
Estudos dos processos empáticos entre mães “intuitivas”e sintónicas e as suas crianças demonstram que esta
sincronia afectiva é inteiramente não-verbal e que esta ressonância tem a ver, não é tanto com os estados mentais
(cognitivos) mas sobretudo com os estados psicobiológicos (afectivo-corporais). (Schore, A. 2003, in Revolutionary
Connections p. 28)
“O grupanalista, a sua “pessoalidade”, interfere desde o primeiro momento, no estabelecimento da aliança
terapêutica com cada membro do grupo, na selecção dos vários membros do grupo, na gestão da sua postura e demais
manifestações verbais e não verbais”. Neto, I. (2001)
O olhar, o reflexo que ele transmite através da sua expressão fisionómica, pode ser um dos elementos mais
estruturantes da terapia face a face ou de grupo. A autenticidade é apontada como um dos pré-requisitos para se ser um
analista eficaz; deverá haver concordância entre o que é dito, interpretado e o que se transmite no afecto do olhar.
Deveríamos tentar traduzir por pensamentos o que exprimimos fisionomicamente, o que nos obrigaria a uma
posição mais reflexiva e mantida sobre a nossa contra-transferência, facilitadora da nomeação, clarificação e a expansão
o conhecimento.
O sentido de humor, o riso e o sorriso, como formas de comunicação verbal e não-verbal, usadas construtivamente,
podem potencializar os fenómenos de ressonância e sintonia afectivas, importantes no estabelecimento da vinculação
entre o indivíduo e o grupo, e, por isso, tendem a impulsionar e facilitar a mudança psíquica
E esta reciprocidade facial que o grupo proporciona, amplia a ressonância e sintonia entre os seus membros, abre
canais de comunicação, promove a expressão dos afectos e a coesão do grupo.
A ressonância é um dos factores específicos que opera nos grupos particularmente ligada a diferentes níveis de
comunicação (Foulkes, 1957,1964).
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Foulkes, S.H. (1964) referindo-se à ressonância, (1957) diz que “cada membro do grupo mostrará uma tendência
distintiva para reverberar qualquer evento no grupo, de acordo com o nível para que esse elemento está sintonizado”,
ou seja, as mesmas circunstâncias vão desencadear respostas diferentes e específicas em cada um dos elementos do
grupo, consoante o nível a que cada um se situa ou para que estão sintonizados. (…) “O profundo e inconsciente
“enquadramento de referência” é estabelecido nos primeiros cinco anos de vida e pré-determina respostas associativas a
partir dele. A extensão desta determinação pode ser vivamente demonstrada na situação de grupo” (Foulkes 1957).
“Ressonância significa que se está perante não só uma comunicação inconsciente entre indivíduos mas que essa
comunicação inconsciente é altamente selectiva e específica. A ideia por trás deste conceito de ressonância é que um
indivíduo exposto a outro e às suas comunicações em comportamento e palavras, parece responder-lhes instintivamente
e inconscientemente. Pode também dar-se o caso de que a resposta seja, por exemplo, da ordem de uma formação
reactiva ou uma defesa contra um impulso instintivo subjacente da outra pessoa, embora conscientemente o impulso
não tenha sido entendido nem manifestamente expresso. É portanto como se um certo tom ou acorde, atingisse
uma certa e específica ressonância no outro indivíduo receptivo, no receptor”. (Foulkes, S.H., 1964, Therapeutic
Group Analysis p. 290).
Considera-se agora que os fenómenos de ressonância desempenham um importante papel na organização cerebral
e nos processos regulatórios do sistema nervoso. Embora este processo seja habitualmente aplicado à sincronização de
processos entre diferentes partes do cérebro, Schore, A. (2000) sugeriu que o termo também descreve os fenómenos de
ressonância que ocorrem entre os dois hemisférios direitos da psicobiologicamente sintonizada díade mãe/criança.
“Do mesmo modo o termo ressonância também se aplica aos momentos nos quais, ao longo de um processo de
tratamento, as duas “mentes direitas” (Ornstein, R., 1997, Schore, A. 2003, in Revolutionary Connections, p.10)
da díade terapêutica, processando as emoções inconscientemente, estão em comunicação e em ressonância.” (Schore,
2003, in Revolutionary Connections p. 32)
Como já foi referido atrás, e como todos temos tido oportunidade de observar, quer na prática clínica quer
nos relacionamentos sociais, nem sempre há concordância entre a expressão dos afectos e o conteúdo ideativo do
discurso. O riso e o sorriso por exemplo, expressões faciais comuns, nem sempre são genuínos, ou seja, nem sempre
coincidem com as emoções que pretendem expressar. A autenticidade do sorriso reside precisamente na musculatura
interveniente.
É a contracção conjunta e involuntária do grande zigomático e do orbicularis oculi que permite o verdadeiro
sorriso, aquele que traduz a verdadeira alegria. É um sorriso de boca e olhos. É importante referir que como este
último músculo é apenas activado de forma involuntária, é mesmo necessário sentir a emoção correspondente para
que o verdadeiro sorriso se verifique. Por outro lado, o grande zigomático, que pode ser activado voluntária ou
involuntariamente, é o responsável pelo chamado sorriso de cortesia ou sorriso amarelo. Damásio, A. (1994).
Comentando as bases cerebrais do humor, Houzel (Houzel, H.S. - O Cérebro Nosso de Cada Dia, 4ª. Ed. Viera
& Lent, Rio de Janeiro, 2002.) cita pesquisas recentes que se debruçaram sobre o mapeamento das várias regiões
cerebrais que são activadas quando se usa o sentido de humor: por exemplo ao ouvir uma anedota são activados os
centros de linguagem do lobo temporal. Os trocadilhos activam o córtex pré-frontal mediano, produzindo sinapses
relacionadas com o som das palavras.
O riso contagioso depende a activação do nucleous accumbens. (Rev. Psiquiatr. Clín. vol.30 no.3 São Paulo 2003).
O hemisfério direito que está implicado no processamento das emoções e na vinculação; no pensamento contextual,
espacial e global; nos aspectos sócio-emocionaais e de informação não-verbal e na integração da informação a partir
do corpo. (Schore, A., 2003, in Revolutionary Connections p.202)
O hemisfério direito tem pois um papel fundamental na percepção dos estados emocionais dos outros; através
de um mecanismo relacionado com a percepção das expressões não-verbais faciais e dos estímulos prosódicos. Este
hemisfério está implicado nas funções de vinculação, e é dominante na percepção dos estados emocionais internos dos
outros, através de um mecanismo cortical envolvido na percepção de expressões não-verbais incluídas nos estímulos
faciais e prosódicos. (Schore, 1994, 1999).
O hemisfério esquerdo identifica o detalhe, a informação sequencial, as relações causais, a lógica e a linguagem.
Desempenha por isso um importante papel na verbalização e portanto interpretando e articulando os sentimentos.
(Schore, A., 2003, in Revolutionary Connections p.202).
Várias regiões e estruturas cerebrais estão implicadas na fenomenologia do riso – são regiões que percepcionam,
analisam e desencadeiam as respectivas respostas aos estímulos. Por exemplo, é no córtex esquerdo que são analisadas
as palavras e a estrutura da piada; o lobo frontal está implicado nas respostas emocionais sociais, entre outras. O lobo

30

GRUPANÁLISEONLINE.pt

frontal está envolvido nas respostas emocionais sociais. A área de processamento sensorial do lobo occipital contém
células que processam os sinais visuais; a amígdala, o hipocampo, o tálamo e o hipotálamo são as secções que evocam
as respostas motoras a uma piada.
Nas suas múltiplas formas, a ironia e o riso são importantes formas de comunicação e formas de ligar o indivíduo
e o grupo. O ironizar e o riso são formas de procurar aprovação, sedução, obter atenção, provocação, evitamento
do conflito, explicitação de um conflito, controle, vinculação, redução da ansiedade, expressão de hostilidade ou
medo.
O riso como forma construtiva promove a sociabilidade e a intimidade. Uma pessoa bem-humorada é mais atraente.
Se rimos, e/ou fazemos o outro rir, somos mais facilmente aceites e isto promove a ressonância e a vinculação entre
os membros do grupo, e portanto, a coesão do mesmo.
O riso é um fenómeno altamente contagioso; a sua simples visão ou audição, pode induzir uma acção semelhante
no outro, o que cria uma espécie de conecção entre os indivíduos envolvidos.
Este fenómeno estará provavelmente relacionado com o papel dos neurónios-espelho (Rizzolatti, 2004).
Importante salientar que o riso também pode ser um elemento importante na resolução de certos conflitos,
podendo também ser uma forma de defesa ou uma forma de expressar hostilidade ou medo.
O sentido de humor, abrindo novas perspectivas, ajuda a aceitar o que se receia ou o que não se consegue
mudar.
Num grupo grupanalítico, o sentido de humor e a ironia, podem trazer vantagens terapêuticas, contribuindo para
a partilha de experiências de prazer, criando situações paritárias entre grupanalista e membros do grupo que podem
favorecer a progressiva desidealização do grupanalista de uma forma suportável e não traumática. (Neto, I. 2001).
Este clima de bem-estar e sintonia evoca o conceito de “Koinonia” de Patrick De Maré (1991), que descreve “a
atmosfera de camaradagem, de sentimentos de pertença à espiritualidade humana, que permite o falar, ouvir, ver e
pensar livremente e que estimula os recursos de cada participante”.
O sentido de humor do terapeuta reflecte o seu nível de conforto e segurança na relação com o grupo. Os elementos
do grupo por seu turno estabelecem mais facilmente uma relação de confiança com uma figura que proporcione
oportunidades de estabelecer afectos positivos, o que reforça os laços afectivos, facilita e incentiva a expressividade
e espontaneidade.
O sentido de humor é um mecanismo de defesa maduro, descrito por Bateman e Holmes (1998) como “algo que
permite partilhar a emoção, muitas vezes agressiva, sem desconforto, sem regredir, sem embaraço, permitindo por
vezes transformar uma terrível tragédia em algo suportável.”
O humor permite-nos dizer algo que é dificilmente expresso de outro modo; pode até ser uma defesa saudável
ou uma estratégia de coping. Por vezes cria a necessária distância de um objecto ou situação. Pode ser uma forma
aceitável de dizer coisas inaceitáveis.
A ironia permite expressar algo agressivo, diminuindo o carácter dramático, relativizando ou reduzindo o nível
de ansiedade. O nível de conforto e segurança do terapeuta pode também traduzir-se pela sua capacidade de se
mostrar espirituoso
O riso no grupo pode ser uma forma de dizer não, uma forma de protesto, uma forma de escapar às restrições,
à submissão, à opressão.
O sentido de humor e a ironia podem ser formas de questionar ou criticar valores e crenças, mostrando a
inconsistência ou as contradições de um discurso, o ilógico, o paradoxal e a falta de sentido da comunicação. Ou
por outro lado, como parte da actividade interpretativa do terapeuta e do grupo, podem abrir novas perspectivas,
facilitar o caminho para a interpretação e o conhecimento dos fenómenos inconscientes.
O sentido de humor e a ironia podem também assumir a forma de metáfora, não revelando os verdadeiros
sentimentos directamente, permitindo outras interpretações.
Podem então ser usados como escape ou descarga de uma situação emocionalmente intensa.
No entanto, quando o riso, a ironia, e o sarcasmo são recorrentemente usados, constituindo-se como um padrão
defensivo em alguns grupos ou com alguns grupanalistas, poderemos estar perante a evitação da externalização de
afectos ou conflitos demasiado penosos, marcados por vínculos de amor ou agressividade.
O sentido de humor também pode assumir um padrão defensivo quando surge recorrentemente como forma de
encobrir os verdadeiros afectos ou conflitos. Se essas formas, se esses padrões de comunicação não forem sinalizados
e posteriormente analisadas, não se acedendo ao seu significado mais inconsciente, constituem-se como resistências,
entravando o processo psicoterapêutico.
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“O propósito analítico é contudo melhor aproveitado quando o grupo se empenha em examinar os significados
das ideias que, camufladas sob a aparência de bom humor, podem conter a si associados, aspectos de tristeza, raiva,
sadismo, descriminação ou desvalorização”. (Behr, H. and Hearst, L. (2006)
O ironizar e o riso também podem ser uma fonte de traumas iatrogénicos se não forem autênticos, forem
contraditórios em relação a outras formas e conteúdos da comunicação ou se forem paradoxais.
O sarcasmo, o cinismo, a mordacidade são definitivamente formas agressivas de comunicação. Estas formas mais
agressivas de humor, podem igualmente ocorrer quando num grupo, vários elementos elegem um bode-espiatório
como alvo preferencial das suas projecções, deslocando para ele os sentimentos de raiva, desprezo, ciúme ou inveja.
O bode-espiatório é uma das formas através da qual o grupo pode deslocar e clivar a raiva proveniente de múltiplas
causas. Este tipo de transferência acontece mais frequentemente entre membros do grupo (transferências laterais) do
que dos membros em relação ao terapeuta/condutor do grupo. “O condutor do grupo deve estar muito atento a este
tipo de transferências laterais” (Dinis, C., 1997, 2000)
“É sobre o rigoroso escrutínio da contra-transferência que reside a capacidade de compreender as motivações
dominantes deste tipo de fenómenos que tão frequentemente ocorrem nos grupos, avaliando da sua função construtiva,
defensiva ou destrutiva.
Nessas situações, como de resto em muitas outras, os comentários e as manifestações verbais e não-verbais dos
vários elementos do grupo, podem ter para o condutor do grupo/grupanalista, uma função supervisora”. (Dinis,
C., 1997, 2000)
“O sentido de humor agarra o absurdo da vida. (…) Aqueles que o têm conseguem ver aquilo que os outros não
conseguem” (Bollas, C., 1995).
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Resumo
O presente trabalho faz um levantamento de algumas reflexões publicadas sobre a questão da natureza e importância
da Supervisão Psicanalítica, como elemento – chave na formação e construção das identidades técnica e humana dos
Grupanalistas. O autor também enumera quais os principais objectivos da Supervisão e faz uma sistematização do seu
enquadramento ideal. Refere-se extensivamente sobre os possíveis fenómenos transferênciais e contra-transferênciais tanto
na mente dos Supervisandos, como na mente dos Supervisores. Finalmente ele tenta abordar as dimensões específicas da
Supervisão de Grupos e em Grupanálise.

Palavras-chave: Contra-Transferência, Contra-Identificação Projectiva, Grupanálise, Psicanálise, Supervisão,
Transferência,

A Importância da Supervisão
Ao abraçarmos a profissão de Grupanalista, todos nós necessitamos de uma panóplia de conhecimentos e de
discernimentos emocionais, para podermos exercer este mister. Eles provêm de quatro fontes fundamentais:
1) As Experiências Pessoais de Vida, uma enorme fonte de inspiração e de saber feito que vão sendo
complementadas, aperfeiçoadas e aprofundadas com,
2) As Experiências Vividas enquanto Analisando, no Processo de Análise Psicológica em Grupo
(Grupanálise)
3) As Experiências Vividas enquanto Analista de processos de psicoterapia de grupo e de Grupanálise
(Dinis, 1990) e,
4) Os Conhecimentos e os Discernimentos obtidos através do processo de Supervisão.
A importância da Supervisão deriva essencialmente do conflito entre as necessidades humanas e técnicas
sentidas em cada candidato a Grupanalista, quando este vai aplicar o “instrumento grupanalítico” e a sua consciência
sobre a falta de experiência associada ao seu inconformismo; pois a aplicação e o desenvolvimento de um processo
grupanalítico exigem dele, uma profunda experiência clínica e extensos conhecimentos teóricos sobre a dinâmica
dos grupos aliados ao entendimento psicanalítico do funcionamento mental.
Assim, cada candidato necessita de ser apoiado numa relação integrada num diálogo reflexivo com um colega
tecnicamente mais experiente, o qual o ajude a empreender a difícil e complexa tarefa clínica que é a condução de
um enquadramento grupal de indivíduos, em processos de análise pessoais.
De acordo, com a história da Psicanálise, a Supervisão foi desde muito cedo, um dos três principais componentes
do Modelo Original de Formação em Psicanálise, introduzido por Max Eitingon, no primeiro treino psicanalítico
formal do Instituto de Psicanálise de Berlim, em 1920. Nessa altura, a Supervisão já estava a par, em termos de
importância formativa, com a Análise Pessoal, com os Seminários Didácticos ou com as Conferências. Apesar de
muitos autores psicanalíticos continuarem a colocar a Análise Pessoal, como a peça mais importante na formação
analítica e que devia ir tão longe enquanto actividade terapêutica, ela devia ser expurgada de muitas das considerações
pedagógicas e das questões relacionadas com a progressão educacional do candidato. A Supervisão tem adquirido
ultimamente um peso cada vez maior na formação dos candidatos, dado ser o entendimento de muitas das sociedades
psicanalíticas, que a experiência vivencial do paciente – candidato não é condição suficiente para o tornar
competente em lidar com toda a riqueza e a variabilidade da psicopatologia dos seus pacientes.

A Natureza e a Tarefa da Supervisão
Em discussões anteriores sobre a natureza do processo da Supervisão, os autores psicanalíticos têm dado ênfases
diversos a este tema, os quais podem ser:
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A) Um processo complexo de partilha, tal como escreveu T. Horn (1957) citado por Isaura Neto (2000).
Para aquele autor, a Supervisão “é um processo complexo de que um analista mais experiente tem como
objectivo que um analista menos experiente seja o mais eficiente e possível na ajuda aos doentes”.
B) Um processo de crescimento pessoal e profissional, em termos de identidade e de competência, é para Germano
Vollmer e Ricardo Bernardi (1996), “o 2º elemento mais importante na formação analítica e tem como
objectivo ajudar o candidato a adquirir a identidade, como analista”.
C) Um processo de aprendizagem e de ajuda interpessoal (emocionalmente carregada), baseada teoricamente
na compreensão psicanalítica do funcionamento mental e aplicável a todo um espectro inteiro de situações
de ajuda interpessoal, desde aquelas que exigem um treino mais extenso e tecnicamente mais complexo, às
situações que não exigem tanto”, assim definido por Robert Wallerstein (1981), a partir da proposta original
de Rudolf Ekstein (1958).
D) Uma terapia concomitante. Esta posição encara a possibilidade de haver na Supervisão “uma experiência
com semelhanças à situação analítica mas que difere desta porque não deve induzir regressão” (Neto, I.,
2000). Trata-se de toda uma outra discussão, que o autor deixa, em aberto.
Quanto à sua tarefa, esta pressupõe um processo de aprendizagem, em que os Supervisandos poderão fazê-lo,
de acordo, com a definição de Piaget (1958), de dois modos: ou por assimilação ou por acomodação, em que na
aprendizagem por assimilação, uma nova informação é acrescentada à anterior, através o aumento do conhecimento
existente e que na aprendizagem por acomodação, o encontro de um novo aporte de informação vai resultar numa
modificação fundamental do esquema cognitivo pré-existente.
Também nós sabemos que os processos de aprendizagem se desenvolvem, em torno, de Processos de Imitação
e de Identificação, os quais são dependentes da Qualidade das Relações de Objecto da parte dos Supervisandos
ou de forças contraditórias que interferem em simultâneo, sendo estas, por um lado, as forças que estão ligadas ao
desejo de mudança e de aprendizagem e, por outro, as forças ligadas ao medo do desconhecido, isto é, as forças
que nos mantêm presos à não mudança e à compulsão de repetição.
Assim, todos nós podemos afirmar que, em termos muitos gerais, a Supervisão é uma relação entre pessoas
– técnicos cuja natureza é definida por uns, como uma “aliança de trabalho” (Frijling-Scheunder, E.C.M., 1970;
(Grinberg, L. 1997) e por outros autores, como “aliança de aprendizagem” (Haesler, L. 1993).

Quais os seus Principais Objectivos?
Sobre esta questão, nós podemos partir de um entendimento semelhante ao de H. J. Schlesinger (1981), para
quem, os Objectivos Gerais da Supervisão seriam:
1) Experiênciar o fenómeno da Psicanálise;
2) Aprender a conceptualizar e a experiênciação do que o Supervisando está a viver, a fim de alcançar e de
obter os discernimentos sobre as experiências vividas pelo paciente;
3) Identificar as diferentes formas de Contra-Transferência e de Identificação Projectiva;
4) Clarificar o envolvimento emocional e intelectual de ambas as partes (Supervisor e Supervisando).
Se quisermos precisar melhor quais as finalidades dos Objectivos Gerais, utilizemos então o critério para quem
eles se dirigem (Supervisor e Supervisando), pelo que podemos construir os seguintes quadros:

Finalidades da Supervisão para o Supervisando:
1)
2)
3)
4)
5)

Promoção das Capacidades de Pensar, Aprender e Corrigir as Ideias
Novo Campo de Observação sobre o Processo de Análise
Perspectivar Mudança na Perspectiva de Compreensão
Re – Descoberta do Inconsciente
Capacidade de Renovação
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Finalidades da Supervisão para o Supervisor:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Transmitir a sua experiência clínica e os conhecimentos teóricos
Expor as suas estratégias psicoterapeuticas
Treinar psicoterapeutas
Fazer investigação nosológica e teórico – técnica
Desenvolver a “Generatividade”(Erikson, 1963)
Ultrapassar o seu isolamento profissional

O Enquadramento Ideal para a Supervisão
Quanto à questão do enquadramento (“setting”) ideal para a Supervisão, podem-se equacionar condições
objectivas e questões subjectivas, para que aquela possa ser cumprida nas melhores condições possíveis. Assim
reflectindo um pouco sobre a questão e partindo de uma listagem apresentada por Robert Lang (1997), se bem que
é algo rígida e enfermada de ortodoxia psicanalítica, nós podemos confrontar as suas dez regras ideais básicas para
um referencial óptimo, com a nossa opinião:
1) O espaço deve ser totalmente privado e profissional, num escritório isolado, em termos acústicos.
Comentário: Estamos de acordo, no geral.
2) A referenciação deve ser privada entre o Supervisando e o Supervisor e que não haja entre ambos algum
contacto anterior pessoal e/ou profissional. Comentário: Não nos faz qualquer sentido, pois a referenciação
ocorre através de um conhecimento prévio, mais ou menos profundo, ao nível profissional. Julgamos que este
autor confunde a assepsia da relação terapêutica com a necessidade de não existirem dificuldades prévias à
possível qualidade relacional entre ambos analistas profissionais.
3) Um só local para a Supervisão, com uma tarifa determinada, uma duração definida, uma frequência
das sessões e uma marcação previamente combinada (habitualmente, semanal, para 45 ou 50 minutos).
Comentário: Estamos de acordo, no geral.
4) A Completa privacidade e confidencialidade na Supervisão sem nenhum registo de qualquer espécie,
na apresentação da Supervisão…Assim, na terapia supervisionada e na própria Supervisão, não devem haver
nenhuma tomada de notas ou gravação de áudio ou de vídeo das sessões. Comentário: Estamos de acordo,
pelo menos, na parte da terapia supervisionada, aonde não se devem tirar quaisquer notas. Já na Supervisão,
consideramos existir um grande interesse de que haja um relato detalhado previamente escrito ou anotado, a
fim de que não ocorram demasiadas omissões ou lapsos no seu relato com o grave risco de se perder na narrativa
alguma riqueza de detalhes sobre os acontecimentos “visíveis” e “invisíveis”.
5) A reconstrução pelo Supervisando da hora da terapia sob Supervisão deve ser a partir da memória e
em sequência estrita, sem recurso a notas. Comentário: Estamos em desacordo total, pois devem-se, pelo
menos, fazer umas notas ou mesmo um relato escrito circunstanciado por razões expostas já anteriormente.
6) As instruções e/ou comentários oferecidos pelo Supervisor devem ser baseados inteiramente sobre o
material da sessão sob consideração nessa mesma hora. Ambas as partes devem abster-se de comentários
externos, incluindo anedotas e histórias de natureza pessoal e profissional... Comentário: Estamos em
desacordo, pois deve existir entre ambos, uma relação personalizada e rica aonde podem ser expressas as suas
qualidades relacionais e afectivas.
7) O anonimato relativo a ambos, ao Supervisando e ao Supervisor. Isto é, não devem haver revelações
pessoais, nem oferta de sugestões e/ou opiniões pessoais, senão as necessárias para as finalidades de ensino e
de aprendizagem, em conexão, com o material reportado. Comentário: Se bem que os comentários de ambos
as partes, se devem referir, em princípio, ás implicações e às intervenções necessárias para a compreensão do
material em análise. Este relacionamento não se deve reduzir a uma relação desinteressante e desafectada para
ambos.
8) Deve haver uma restrição dos contactos e de Interacções entre o Supervisor e o Supervisando ao local
da Supervisão e ao tempo atribuído. O relacionamento deve ser mantido inteiramente ao nível profissional,
sem favores graciosos ou trocas para outros tipos de interacções ou de relação. Comentário: Estamos de acordo,
no geral.
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9) Não deve existir qualquer contacto físico entre as partes para a Supervisão à excepção de um cumprimento
de mão no início e no fim da Supervisão. Comentário: Que exagero! “Cuidado sim! Com as projecções ou
com outros contaminantes relacionais!”.
10) Todos os esforços de ensinar devem ser levados a cabo de um modo predictivo e sujeitos a pesquisa para
validação codificada, isto é, “Todas as intervenções que frutificam na Supervisão – seja da parte do Supervisor
ou do Supervisando – devem ser confirmadas inconscientemente através de narrativas codificadas. A imagética
relevante pode vir do material do caso apresentado ou a partir de uma narrativa coincidente contada pelo
Supervisando – ou ainda não pensada pelo Supervisor… (Lang, R. 1997). Comentário: Estamos totalmente
de acordo.
Cada sessão deve começar com um pequeno diálogo informal, a fim de criar um relacionamento que não seja
nem demasiado familiar, nem demasiado inibidor, evitando-se assim qualquer ambiente persecutório que possa travar
a espontaneidade do Supervisando. Aliás, este diálogo inicial pode dar indicações indirectas sobre a temática do
material do paciente trazido pelo Supervisando.
A comunicação deve-se centrar no material clínico dos pacientes e o Supervisor deve trabalhar a compreensão
sobre as comunicações inconscientes dos pacientes e as respostas prévias dadas pelos terapeutas, e ele deve
também entender os aspectos conscientes e inconscientes da interacção entre ambos, tanto de modo cognitivo como
emocional.
O Supervisor deve ser capaz simultaneamente de experiênciar e de observar. Também, ele tem de ser capaz de
aplicar os métodos específicos, isto é, de fazer as clarificações, as confrontações e as interpretações necessárias a
fim de facilitar os discernimentos sobre a situação narrada.
Para além de estruturar directa e indirectamente esta tarefa, o Supervisor deve usar diversas técnicas de trabalho.
Imre Szecsödy (1997) propôs as seguintes:
A) Dar informações sobre os princípios, a dinâmica e a técnica (em questão)
B) Clarificar, através da chamada de atenção sobre alguma falha ou ambiguidade na observação e/ou na
compreensão por parte do Supervisando.
C) Reformular e conferir as suas pré-concepções.
D) Confrontar o Supervisando com os seus juízos falsos, as distorções e as suas reacções contra transferênciais descontroladas.
E) Expor, tal como, suportar, informar, sumarizar e fornecer as sugestões gerais, técnicas e estratégicas.

Os Fenómenos Transferênciais
Todos nós reconhecemos a existência de fenómenos transferênciais dentro desta “relação de aprendizagem”,
tanto da parte do Supervisando em relação ao seu Supervisor, tal como, em sentido inverso. Estes fenómenos tanto
podem ser úteis, como podem ser interferências na qualidade e na profundidade do trabalho da Supervisão.

As Reacções Transferênciais dos Supervisandos
Certas reacções transferênciais podem-se desenvolver da parte dos Supervisandos em relação ao seu Supervisor,
no início do processo, pois aqueles têm de lidar com a sua consciência de incompletude. A este propósito, Isaura
Neto (2000) escreveu: “no início deste processo é bom que o Supervisor esteja algo idealizado pela admiração
e expectativas colocadas”. Os Supervisandos têm uma eventual necessidade de depositarem o seu Ideal do Ego, na
pessoa do seu Supervisor. Poder-se-ão seguir outras tomadas de consciência sobre as diferenças entre o Supervisor
imaginado e o Supervisor real. Paralelamente, outros problemas transferênciais poderão surgir ligados a questões das
suas personalidades, das suas experiências analíticas anteriores ou ainda dos problemas relacionais derivados
do uso de defesas habituais.
Nas primeiras sessões, os Supervisandos podem-se sentir bastante inseguros e/ou dependentes perante o
Supervisor. É bastante vulgar que lhes surjam certas ansiedades persecutórias de intensidade variável ou mais
raramente, reacções em que eles recorrem a atitudes grandiosas ou mesmo maniformes, pretendendo aqueles
tudo percebem sobre o que os pacientes lhes trouxeram. Noutros casos, os Supervisandos podem reagir com fortes
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inibições, o que torna a sua tarefa e a do Supervisor muito difícil, os quais têm, a tendência a reprimirem o que
tinham entendido do material. Por regra, as suas interpretações são escassas e ambíguas.
Aliás é, entre estes dois posicionamentos, que ocorrem todo um espectro de situações intermediárias.
Outro aspecto é a tendência inconsciente na selecção dos casos clínicos e dos tipos de sessões clínica; isto ocorre
habitualmente em Supervisandos com tendências mais masoquistas, os quais têm a necessidade de mostrarem os seus
erros e outros lados mais negativos do seu trabalho.
Outros traços de Personalidade dos Supervisandos podem colocar outros tipos de problemas, também
complicados, tais como, a ocorrência da atitude mental de avidez em que o Supervisando “engole” os
conhecimentos, em vez de os assimilar ou o surgimento de outras atitudes difíceis de manejar, como por exemplo,
a de condescendência, a de excesso de inveja, a de competitividade ou a de rivalidade. Todas elas, susceptíveis
de lhes poderem provocar certos receios durante a Supervisão, pois esta será entendida como uma possível ameaça à
sua identidade e eles tentarão evitar a todo o custo a participação do Supervisor.
Outras dificuldades importantes passam pelo relacionamento transferêncial e contra – transferêncial entre
eles e os pacientes, através daquilo que é trazido à Supervisão fenómeno da “contra – identificação projectiva”,
assunto que o autor irá abordar mais adiante.
Finalmente uma outra questão significativa é a dos Supervisandos conseguirem ou não um estilo interpretativo
próprio.

O Trabalho do Supervisor
No trabalho do Supervisor é essencial que ele reconheça os seguintes aspectos:
1) Os aspectos da sua contra-transferência em relação ao Supervisando.
2) Os aspectos contra-transferênciais do Supervisando em relação ao seu paciente.
3) Os aspectos transferênciais do paciente em relação ao Supervisando.
4) O Ensino do Supervisando a pensar em termos analíticos.
Este último ponto significa que o Supervisor deve perguntar sobre o conteúdo das reacções emocionais e dos
sentimentos dos Supervisandos e deve tentar que eles conheçam a qualidade das suas experiências transferênciais
e contra – transferênciais em relação aos seus pacientes.
Apoiando-nos no entendimento de Léon Grinberg (1956) sobre os problemas da contra-tranferência; este
considerava haver somente duas categorias de fenómenos: uma, correspondendo aos problemas da contra
– transferência propriamente dita e uma outra, correspondendo ao que ele designava de “contra – identificação
projectiva”. Este fenómeno seria específico e diferente do anterior porque ele seria precipitado pelo paciente e seria
determinado pela qualidade e intensidade dos mecanismos de identificação – projecção do paciente sobre o analista,
o qual poderia ter o sentimento de deixar de ser ele – próprio e de se ter transformado involuntariamente: ou num
objecto que o paciente deseja inconscientemente ou viver uma experiência de afectos que o paciente os forçou nele
(analista). Assim sendo, o Supervisor tem de diferenciar a todo momento, estas duas categorias de fenómenos:
A) Os aspectos contra – transferenciais que têm de haver com dificuldades conflituais ou pontos – cegos do
analista. Estes problemas devem ser notificados e equacionados, sugerindo-se que o Supervisando coloque-os,
em questão, na sua análise.
B) As questões da contra – identificação projectiva pertencendo ao domínio da Supervisão. Estas devem ser
manejadas ou resolvidas de um modo mais específico durante as sessões de Supervisão.
O papel do Supervisor é acima de tudo, ajudar o Supervisando em tornar consciente e a diferenciar estas duas
situações de conflito, utilizando a sua experiência e o seu conhecimento sobre a existência da reacção da contra
– identificação projectiva, a fim de as diferenciar, isto é, ou estar sob o efeito de uma contra – identificação projectiva
ou a experiênciar uma dificuldade neurótica do seu aparelho mental.
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As Reacções Contra – Transferênciais dos Supervisores
Quando um Supervisor aceita um novo candidato ou um novo caso clínico, ele deve examinar com muito cuidado
as suas próprias preferências, susceptibilidades e preconceitos, para que seja capaz de se pôr de lado, em relação
à “batalha” que vai surgir entre o paciente e o terapeuta; pois o Supervisor deve manter a distância emocional
necessária para que ele não sofra de ansiedades ou de qualquer aspecto determinado pelo conflito apresentado
(Grinberg L., 1997).
Simultaneamente, ele não pode estar de fora das suas reacções emocionais quando estas aparecem em relação
ao Supervisando. Sobre os aspectos contra-transferenciais dos Supervisores, segundo a literatura consultada, estes
aparecem ligados à:
A) Possibilidade dos conflitos neuróticos do Supervisor não estarem ainda completamente resolvidos.
B) Introdução de aspectos de convivialidade e de interacção social, como compensação, para o isolamento
da actividade profissional, tal como, um analista.
C) Necessidade do Respeito pelo processo de crescimento interno de cada Supervisando.
E) Pressão de se ter de apresentar hipóteses de trabalho sempre pertinentes e produtivas para o caso em
análise.
F) Preocupação do Supervisor em ser aberto, comunicativo e sincero, ao mesmo tempo, que ele tenta
moderar as ansiedades desencadeadas no Supervisando.

A Supervisão em Grupanálise
A Supervisão em Grupanálise procura supervisionar processos grupais, isto é, tenta incorporar, estruturar e organizar
os principais componentes do processo grupanalítico, tais como, Eduardo Luís Cortesão os explanou na sua obra
“Grupanálise – Teoria e Técnica” (1990):
I)O padrão e a matriz Grupanalíticos; II) Os níveis mutáveis de comunicação; III) A variação Psicoterapêutica;
V) A interpretação comutativa; VI) A Perlaboração; VII) A neurose de transferência.
Esta Supervisão tem as suas particularidades, dado poder ser realizada dentro ou fora das Instituições,
nomeadamente em ambulatório (clínicas ou consultórios) e ainda poder ser feita a pequenos grupos, até um
máximo aconselhável de quatro Supervisandos.
Este último formato é bastante interessante pois ele próprio cria uma nova dinâmica grupal, a da Supervisão
em Grupo, na qual estão presentes algumas das mesmas forças da dinâmica geral de grupos, as quais favorecem
bastante a aprendizagem. Esta situação não é mais exigente para o Supervisor do que a situação dual, desde
que ele tenha dado a devida atenção às questões relacionadas com a composição do grupo, tendo tido conta: as
personalidades, a maturidade e o estatuto profissionais dos membros, a fim de que possa surgir um ambiente
favorável à participação de cada um.
Após o Supervisor ter introduzido o seu padrão de funcionamento de grupo, o qual depende fundamentalmente
do estilo, da personalidade e da história Grupanalítico dos membros, estes irão promover o desenvolvimento
de uma matriz para a Supervisão, aonde a comunicação, a relação e a elaboração irão fomentar a qualidade e
a evolução de cada Supervisando, enquanto grupanalista. Aí, pode ocorrer muita partilha entre si, sobre as várias
realidades e vivências, tantas quantas, os grupos e casos clínicos manejados pelos membros deste grupo.
Neste formato de Supervisão, os papéis de Supervisando e de Co-Supervisor podem ser partilhados de um modo
alternado, entre aquele que apresenta a dinâmica grupal em estudo e os outros membros.
A Supervisão em Grupanálise tem, também uma outra particularidade muito importante. Trata-se de um processo
de natureza dupla; isto é, para além de analisar a contra-transferência do grupanalista em relação aos membros
do grupo, nela se faz a análise da dinâmica das interacções grupais e baseados, numa proposta de sistematização
sobre a Supervisão do Processo Grupanalítico apresentada por Isaura Neto (2000), nós podemos referir que:
1) O Supervisor deve orientar a selecção de casos clínicos do Supervisando, para fins de constituição ou da
renovação do(s) grupo(s) dele.
2) Assinalar através do material clínico apresentado, os conceitos específicos da Grupanálise, isto é, assinalar
toda a fenomenologia dos acontecimentos específicos da dinâmica de grupos: a sub – grupagem: as rivalidades,
as invejas e as alianças inter-pares; o fenómeno do bode – expiatório; a exploração da comunicação não – verbal,
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3)

4)
5)

6)

os níveis de comunicação, os mecanismos de defesa, as transferências múltiplas ou laterais, as interacções e as
suas múltiplas potencialidades de investigação e de interpretação; a constituição da matriz, a importância do
padrão, etc.
“O Supervisor deverá também introduzir os ensinamentos/ recomendações/sugestões técnicas de intervenção
e interpretação num grupo terapêutico, tendo em conta, o indivíduo cuja análise ou tratamento, será
o principal objectivo numa GA ou numa (PAG) mas que utilizará o grupo e as suas potencialidades
específicas como um meio” … (sic) (Neto I., 2000)
O Supervisor deverá ser capaz de ver outros fenómenos não observados pelo supervisando –
grupanalista.
Ser capaz de captar a simultaneidade das comunicações dos membros de grupo e o seu o significado
latente e transferêncial latentes, assim como das ansiedades presentes, das fantasias comuns a todos os
membros em certos momentos.
Existem diferenças de intervenção em Supervisão, seja do caso de ser um grupo de psicoterapia analítica
institucional com pacientes internados ou no ambulatório de uma instituição ou de um grupo de
grupanálise.

Para além do grau de rigor nos seus procedimentos técnicos, esta Supervisão deve conferir ao material relatado um
significado eminentemente grupanalítico. A este propósito, César Vieira Dinis (1990) escreveu: “…deve o Supervisor
estar, em especial, atento à concatenação dinâmica do binómio transferência contra-transferência no sentido de
alertar o supervisando quando ocorra evidência de que as motivações e conflitos profundos deste possam estar
a contaminar-lhe o teor interpretativo, adulterando o padrão e distorcendo a matriz do grupo…”

A Sociedade Portuguesa de Grupanálise e a Supervisão
A Sociedade Portuguesa de Grupanálise considera a Supervisão, ser um dos elementos – chave na formação dos
Grupanalista, pelo que qualquer candidato que inicie a sua prática analítica, ele deve o seu Supervisor mesmo se
ainda não possua qualquer grupo de análise, pois segundo os estatutos da SPG, toda prática grupanalítica deve
ser supervisionada, em sessão semanal, por um membro titular e didacta reconhecido pela S.P.G., isto inclui
desde a psicoterapia individual de orientação analítica passando pela psicoterapia analítica de grupo (PAG)
até à Grupanálise (GA) propriamente dita.
A Supervisão deve decorrer durante um tempo mínimo de 6 anos de duração e ela só é dispensável quando o
membro tenha acedido à categoria de sócio titular.
A SPG também promove a possibilidade de uma segunda supervisão opcional quando o Supervisando tenha
mais de um grupo de análise.
Deve-se chamar à atenção de que a Supervisão Grupanalítica não se deve restringir aos candidatos da S.P.G.,
mas também, a todo e qualquer psicoterapeuta que deseje envolver-se em processos de psicoterapia analítica de
grupo ou que deveriam existir uma ou mais modalidades de Supervisão Institucional com a finalidade de garantir
a qualidade e a actualização técnica dos membros, a serem estudadas pela S.P.G..
Para finalizar diremos que a Supervisão Grupanalítica é, acima de tudo, um espaço aonde o Supervisor pode
colocar as suas perspectivas para que o Supervisando entenda melhor os seus pacientes; as dinâmicas grupais
então surgidas; o estimule a ser mais criativo e autónomo nas capacidades de compreender e de pensar em
termos grupanalíticos e que o apoie na sua contínua evolução emocional e teórica.
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O Significado dos Fenómenos de Fronteira
para a Dinâmica de Desenvolvimento dos Grupos
Resumo
Na literatura sobre a condução profissional de grupos, a questão das fronteiras e da violação de fronteiras só é habitualmente
tratada, sob o aspecto do enquadramento do grupo e da garantia da sua capacidade de trabalho. As Fronteiras e os fenómenos de
fronteira, como uma parte essencial da psicodinâmica de desenvolvimento dos grupos, são, pelo contrário, pouco reflectidos.
Com efeito, existem, todavia, boas razões para a suposição de que passos de desenvolvimento importantes dos grupos estão
ligados, muito frequentemente e talvez, até mesmo para sempre, com os acontecimentos de fronteira. Teoricamente é possível
desenvolver o significado dinâmico, recorrendo ao conceito do “espaço transicional” de Winnicott. Este conceito tem que ser,
no entanto, repensado para o espaço simbólico do grupo e para a diferença entre família e grupo. A suposição teórica central,
é a de que nos acontecimentos de fronteira é articulado aquilo que nas famílias dos participantes ficava isolado e excluído da
comunicação, sendo isto, o que precisa de ser encontrado primeiro no espaço do grupo. Através dos acontecimentos de fronteira
é testado, se o grupo é capaz de acolher e suportar (no sentido de “continente”) aquilo que era posto da parte da família.
Cada acontecimento de fronteira está, por isso, localizado na tensão entre a violação de fronteiras e o espaço transicional.
Desenvolvemos estas considerações teóricas a partir de um projecto de pesquisa qualitativa de grupo. Para ilustração das
teses teóricas serão dados uns exemplos de processos de grupo e sua análise.
Este trabalho foi apresentado no 16º Congresso Internacional de Psicoterapia de Grupo do IAGP, em São Paulo, em 2006.

Palavras-chave: Grupanálise, Processo do Grupo, Fronteiras

Fenómenos de Fronteira em Grupanálise
Na literatura da grupanálise, a questão das fronteiras foi tratada somente sob o aspecto do enquadramento do
grupo e da sua capacidade de trabalho. Esta deve possibilitar aos seus membros resolverem conflitos, experimentarem
novas formas de interacção e confrontarem-se com fantasias ligadas a medos.
Tendo em consideração este aspecto do espaço de protecção, as violações de fronteiras aparecem como fenómeno
de resistência (acting out) e de perturbação do processo terapêutico.
O facto de que fronteiras claras e estáveis constituem um quadro terapêutico indispensável para o trabalho do
grupo, este é um reconhecimento fundamental da Grupanálise. Eu não quero, de maneira nenhuma, pô-la em causa
nesta minha exposição. O meu objectivo é apenas alargar esta visão sobre as fronteiras e a violação de fronteiras.
Já, Sigmund Foulkes, um dos fundadores da Grupanálise, ele indicou que: “acasos, da forma que estes ocorrem
nas fronteiras ou limites da situação terapêutica, comprovam ser algo muito importante e devem ser observados
minuciosamente” (1992, 37).
Partindo desta opinião, eu irei concentrar a minha atenção sobre o papel comunicativo e fomentador do
desenvolvimento, de que os acontecimentos de fronteira possuem no grupo.
Mas antes de mais nada, eu gostaria de expor, o que eu entendo por fronteiras e acontecimentos de fronteira:
Em primeiro lugar, eu refiro-me às fronteiras do grupo, ou seja, às fronteiras entre os membros do grupo e aqueles
que não pertencem ao grupo, bem como, àquilo que acontece entre os membros do grupo durante as sessões e aquilo
que acontece entre os mesmos, fora deste, tanto no espaço, como no tempo.
Para além destas fronteiras, existem ainda as fronteiras entre os membros do grupo e o terapeuta e as fronteiras
entre os subgrupos, como, por exemplo, entre os sexos.
Algumas destas fronteiras estão normalmente definidas claramente, como é o caso das fronteiras entre os membros
e os não - membros do grupo. Seguindo esta linha de pensamentos, os acontecimentos de fronteira típicos são: a
chegada de novos membros ao grupo, a ausência ou atraso de membros do grupo, mas também todas as interacções
no momento de entrada ou saída da sala do grupo.
As outras fronteiras não estão tão claramente definidas e são negociadas sempre de novo, como, por exemplo, as
fronteiras entre os participantes ou entre os subgrupos.
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Resultados de um Projecto de Investigação Prática
Com base num projecto de investigação prática1, eu gostaria de lhes apresentar as implicações teóricas e práticas
de uma perspectiva alargada sobre os fenómenos de fronteira no processo de grupo.
Nós acompanhámos um grupo de terapia intensiva, no chamado “Blocksetting”, com uma frequência elevada
durante uma semana e com um grupo de observadores. Gravámos o processo em cassete e transcrevemo-lo; de seguida
nós o reconstruímos e o interpretámos no decurso do grupo, num processo de discussão intenso com os observadores
e os terapeutas do grupo.
Um dos resultados mais importantes deste projecto foi a maior sensibilização para acontecimentos de fronteira,
provocada por esta análise do processo grupal. Assim, ficou claro de que os passos de desenvolvimento qualitativos
do grupo, eles estão quase sempre ligados com a negociação de fronteiras e, por isso, eles são confundidos muitas das
vezes como acontecimentos de fronteira.
Para além disso, também se confirmou através de várias observações, de que os acontecimentos de fronteira têm
a função de serem uma “chave” ou um “catalisador” para as temáticas que envolvem sentimentos de vergonha e de
medo e que por isso são de comunicação difícil.
Passo a ilustrar brevemente estes resultados do nosso projecto, com exemplos do processo do grupo analisado:
Na segunda sessão do grupo, a porta, pela qual os observadores entravam para a sala, esta estava fechada – possivelmente
terá sido um membro do grupo que a fechou –, tendo o observador ficado por curtos momentos excluídos.
(1) Este projecto de análise
do processo de um bloco de
uma semana decorreu com
vários encontros do grupo de
observadores e dos condutores
do grupo em 2004 e 2005.
Participaram condutores
de grupo do Instituto de
Grupoanálise de Muenster
(Gruppenanalytisches Institut
Muenster) e da Secção
“Identierte Dynamische
Gruppenpsychotherapie” no
DAGG. Os resultados deste
projecto foram documentados
na Revista “Psychosozial”
(Psicosocial), 2006. Aquilo que
eu vos passo a expor, agora é
resultado de discussões intensas
com colegas especializados no
tema e das reflexões teóricas do
meu colega
Thomas Mies.

Exemplo: Exclusão dos Observadores
Grupo terapêutico

Porta
fechada

Observadores
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Este acontecimento pôde ser interpretado como uma resistência contra o enquadramento do grupo com
observadores. No decurso da sessão terapêutica tornou-se claro de que esta exclusão proporcionou ao grupo um passo
importante para o seu desenvolvimento no sentido da definição das suas fronteiras e no posicionamento em relação
à situação dos observadores. Esta situação deu a possibilidade aos membros do grupo de demarcarem os seus limites
em relação aos observadores e de conversarem sobre os seus medos e as suas experiências de infância, as quais foram
provocados pela situação da observação. A seguinte citação de um membro ilustra bem, a questão: “Isto aqui é como
no meu jardim-de-infância, onde as crianças tinham que representar qualquer coisa com as educadoras para os pais que
estavam sentados ao fundo.”
Outros exemplos para os acontecimentos de fronteiras, os quais apareceram sempre de novo na continuação do
processo grupal, resultaram do convívio dos membros na casa aonde tiveram lugar as sessões e aonde o grupo viveu
durante essa semana. Estes acontecimentos ocorreram, principalmente, durante a preparação das refeições, a ida às
compras e os serões passados em comum. Aqui se deram uns envolvimentos e uns conflitos entre os membros os
quais depois foram verbalizados nas sessões terapêuticas. A difusão dos papéis tidos nas famílias e as violações das
fronteiras realizadas por mães super-protectoras ou pais alcoólicos foram introduzidas no processo terapêutico através
dos acontecimentos na fronteira do grupo e entre os membros. Perante estas temáticas, nós falamos de parentificação,
isto é, um processo de inversão das dependências, passando os filhos a cuidar dos pais, através de um implícito e
complexo sistema de contabilização de méritos e dívidas.

Aspectos Teóricos
Eu não posso apresentar neste trabalho mais material concreto e detalhado deste processo grupal.
No entanto, eu desejo tentar ainda fundamentar teoricamente as nossas observações sobre o significado dos acontecimentos de fronteiras, fazendo ao mesmo tempo a ligação da perspectiva grupanalítica com a perspectiva sistémica:
A ideia básica, retirada da teoria do sistema é que em geral os grupos se constituem e se definem fundamentalmente
através das suas fronteiras. Esta definição engloba o aspecto de ser membro ou não do grupo e os temas que podem ser
abordados ou não dentro do mesmo. Negociar estas fronteiras é um aspecto central do desenvolvimento de qualquer tipo
de grupo. Esta negociação das fronteiras dá-se não só no início do grupo, mas é um aspecto contínuo que acompanha
todo o processo. Isto significa que qualquer mudança fundamental no grupo também tem consequências para as
suas fronteiras e cada violação das fronteiras tem consequências para a matriz do grupo. Estão assim comprovados os
reconhecimentos fundamentais da teoria do sistema, ou seja, que as mudanças e os desenvolvimentos dos sistemas
se anunciam sempre nas fronteiras do próprio sistema e que a capacidade de integração e de sobrevivência de um
sistema é determinada pela estabilidade e permeabilidade das fronteiras do mesmo.
Em relação aos grupos terapêuticos é, além disso, importante que estes abram um espaço de tolerância para as
demonstrações simbólicas, como uma zona intermédia (o “espaço transicional” segundo Winnicott), no qual os
membros do grupo se podem produzir com cenas centrais da sua biografia, sem que as consequências, que estavam
ligadas a estas vivências, aconteçam. Além disso, o grupo não é um espaço familiar, pelo contrário, aqui estão reunidos
à partida, uns estranhos, cujos contextos familiares diferem muito uns dos outros. Se os membros do grupo se quiserem
ligar com os outros, em cena, têm que coordenar os seus argumentos trazidos e modificá-los. As duas coisas juntas, a
exclusão de consequências relevantes para o dia-a-dia e o confronto de contextos familiares diversos possibilitam uma
remodelação criativa das cenas reproduzidas e o planeamento de novas cenas para a prática de vida futura.
Um pensamento importante de Foulkes relacionado com este aspecto é que perturbações psíquicas sucedem
quando os impulsos e as informações vitais não estão integrados na rede comunicativa da família, mas pelo contrário
estão excluídos desta. A Inclusão Interna e a Exclusão parecem ser então a condição necessária para se pertencer a
uma família. Esta exclusão não é só praticada pelo paciente, como, também, por toda a família, a qual tira proveito
da mesma para a sua estabilidade.
De acordo com a nossa percepção, uma grande parte dos nossos pacientes experimentou uma violação de fronteiras
nas suas famílias de origem. Era proibido falar sobre estas violações de fronteiras a que a vítima normalmente também
respeita esta proibição pelo facto de que pertencer à família, assim ela, o exige.
Se os membros do grupo quiserem reproduzir no grupo terapêutico, as suas vivências mais importantes, têm de
ir contra a proibição de comunicação válida na família e com isto têm de ultrapassarem os medos do isolamento e a
exclusão dos contextos, os quais estão relacionados com o facto. A cada articulação de uma vivência relevante, sucede,
assim um conflito entre o sentimento de pertencer à família de origem e o sentimento de pertencer ao grupo.
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Esta nova encenação das experiências familiares é, por isso, frequentemente experiênciada pelos membros do grupo
de uma forma ambivalente: como o risco da perda de ligação, mas também como a possibilidade de mudança.
Por outras palavras: Se aquilo que foi isolado e excluído na família, for mencionado no grupo, este tem como
objectivo ultrapassar a exclusão. Paralelamente, a sua nova encenação provoca inevitavelmente o medo de uma
outra exclusão.
Vivências importantes e excluídas de contextos de comunicação são, até ao momento, articuladas na zona de
fronteira do grupo, porque os membros do grupo testam, se aquilo o que na família levou ao isolamento, pode
ser suportado pelo grupo terapêutico e pode encontrar nele, um lugar, sem que as experiências de exclusão da sua
biografia se tenham de repetir.
Não foi, por acaso, que no nosso grupo, os temas ligados à Parentificação tenham sido introduzidos no processo
grupal através dos acontecimentos de fronteira. A Parentificação tem sempre a ver com os limites patológicos na
família, por isso, também é compreensível que a re-encenação dessas experiências tenham lugar nas fronteiras
grupais.
No respeitante à teoria do sistema nós poderíamos dizer que aquilo que põe em perigo a capacidade de integração
do grupo, toca na realidade na zona da fronteira do grupo e que frequentemente só pode dar entrada no processo
comum através de violações de fronteira.2
De modo conciso: nos acontecimentos de fronteiras articulam-se aquilo que não tinha lugar na família, e no
grupo, ainda não encontrado um lugar.

Implicações Práticas
Para uma orientação prática dos terapeutas de grupos resulta que nas admissões é necessário prestar mais atenção
aos acontecimentos de fronteiras, como já, S. Foulkes o exigia. Não somente a partir de um ângulo de visão de
uma compreensão restritiva do agir (“acting out”) e, principalmente, da análise da resistência, mas sobretudo sob
a perspectiva de um anúncio de conflitos e de problemáticas ainda não integrados no processo grupal e por esta
forma um potencial de desenvolvimento construtivo destes acontecimentos de fronteira.
Em relação à forma de lidar com acontecimentos de fronteira pela liderança do grupo, a consequência de tudo
disto, é que nós temos de aumentar a nossa disposição para alargar os espaços intermédios e de possibilitar uma
nova colocação de limites no conflito com acontecimentos de fronteira. Isto refere-se, por exemplo, às interacções
dos membros do grupo fora das sessões, mas também à avaliação de acontecimentos de fronteira dentro do grupo.
Os terapeutas estão, assim, perante a situação de terem que estabelecer um equilíbrio entre a tolerância em relação
à mudança de fronteiras e a defesa necessária de fronteiras, ligada a uma intervenção em casos de ultrapassem de
fronteiras, o que pode ter como consequência um novo trauma.
Para terminar mais um pequeno exemplo do processo grupal já mencionado, e de como terapeutas podem
realizar este equilíbrio:
Neste exemplo existem vários acontecimentos de fronteira, os quais abrem um espaço para uma discussão sem
medos entre os membros do grupo nos limites entre os sexos – a mudança de lugar da terapeuta, as afirmações
abusivas de um membro do grupo e a intervenção dos dois terapeutas, com a qual eles atravessam a fronteira dos
sexos de forma demonstrativa.
O ponto de partida foi que uma participante estava em risco de cair numa posição de bode expiatório e a terapeuta
mudou de lugar para o seu lado para a proteger e para poder garantir melhor a sua permanência no grupo.
(2) A situação bem
conhecida de muitos condutores
de grupo, quando os membros
afirmam ter necessidade de
conversas individuais com o
terapeuta para transmitirem
informações importantes e o
afirmam, por acaso, ao sair ou
entrar na sala, tem aqui a sua
justificação teórica.
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Como Lidar com Fenómenos de Fronteira
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Depois disto, um membro masculino do grupo fez uma afirmação com uma dicção sexista e violadora das
fronteiras que provocou uma polarização entre os membros masculinos e femininos do grupo e que provocou no
lado feminino fortes medos de abusos, indo até mesmo a fantasias de violação sexual. Em consequência disto, o
terapeuta coloca-se de forma demonstrativa ao lado das mulheres e acentua isto, lembrando-lhes as fronteiras entre os
membros estipuladas pelo regulamento do grupo e a sua função de protecção nestes casos. Os homens reagem a isto,
por sua vez, perplexos e sentem-se atacados e cercados pelo terapeuta. A seguir as mulheres dominam nitidamente a
sessão até a terapeuta intervir com as palavras: “Aqui é realmente muito difícil ser um homem”. A reacção dos membros
masculinos é agora de alívio, as mulheres reagem com indignação sobre a “traição” da terapeuta. Ao mesmo tempo,
o processo sobre este assunto atinge novamente um equilíbrio entre os sexos, o que é verbalizado no final da sessão
por dois membros, um homem e uma mulher:
Maria: “ É bom ver que também há homens que dizem a outros homens aqui há uma fronteira, aqui há um
limite….“
Peter: “Se calhar também têm que existir mulheres que digam às outras mulheres aqui há uma fronteira, aqui há um
limite.”
Maria: “Sim”
Peter: “Eu, também, concordo com isso”
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Os Papel dos Afectos no Funcionamento do Aparelho Mental

Resumo
O presente trabalho versa sobre o renovado interesse pela natureza e dinâmica dos Afectos as quais têm aumentado muito
nas últimas décadas devido, em parte, aos novos entendimentos que as Neuro-Ciências têm tido sobre estas questões e às
suas possíveis correlações com a conceptualização psicanalítica, dado esta teoria ter sido, desde os seus primórdios, a única
teoria psicológica a considerar como componentes das Pulsões, os Afectos, a par das Representações e factores básicos
para o funcionamento do Aparelho Mental. Aliás os Afectos são portadores de uma fonte e dinâmica próprias e eles
têm sido entendidos como motivadores para a execução de desejos e de fantasias e como os determinantes independentes
dos comportamentos. Assim o autor irá fazer uma revisão dos conceitos fundamentais e uma apresentação da evolução da
conceptualização freudiana neo-freudiana e a sua articulação com os dados revelados nos estudos neuro-científicos
sobre as percepções, a consciência e as emoções.

Palavras-chave: Afectos, Aparelho Mental, Neuro-Psicanálise, Psicanálise, Pulsões

Definição do Conceito
O interesse pela natureza e pela dinâmica dos Afectos tem sido renovado através da existência de inúmeros
dados e novos entendimentos fornecidos pelas Neuro-Ciências sobre a Emocionalidade e as suas possíveis
correlações com a conceptualização Psicanalítica, cuja teoria foi a única a considerar desde os seus primórdios,
serem os Afectos a par das Representações (componentes das Pulsões), os factores básicos para o funcionamento
do Aparelho Mental.
Segundo Laplanche e Pontalis (1970, pp:34), o Afecto “exprime qualquer estado afectivo, penoso ou agradável,
vago ou qualificado, quer se apresente sob a forma de uma descarga maciça ou como uma tonalidade geral” sendo este
apresentado, sob duas perspectivas: uma, de valor descritivo, como a ressonância emocional de uma experiência
geralmente forte e uma outra, segundo a teoria freudiana dos investimentos psíquicos, a qual postula ser aquele
uma quantidade de excitação, a tradução qualitativa da quantidade de energia pulsional e das suas variações. Trata-se
portanto de um conceito energético, o qual corresponde, em estrito senso, à descarga da energia dentro de um
corpo, por meios secretórios ou vaso-motores e que é acompanhada por sensações de prazer ou desprazer.
Porém, os Afectos, nunca foram objecto de uma monografia completa por parte de Freud, somente através
de descrições em termos fenomenológicos nos seus escritos metapsicológicos de 1915, (Freud, 1915a;1915b).
A Ansiedade foi objecto de estudo mais completo e associada aos impulsos sexuais e à agressividade; tendo-lhe
sido reconhecidas diversas psico-géneses: desde a ameaça de perda do objecto, passando pela perda do amor
do objecto ou à ansiedade gerada pelas exigências do Super-Ego. Freud tê-la-á diferenciado em dois tipos:
a ansiedade – sinal e a ansiedade – traumática, sendo esta última, a expressão da desorganização psíquica do
que não é verbalizável. Mais tarde, no seu modelo topográfico, Freud (1926) descreveu as inúmeras vicissitudes
que podiam ocorrer à Ansiedade, desde as formas mais limitadas, às mais incapacitantes de ansiedade psíquica
ou psico-sexual nas psico-neuroses de transferência; passando pelas formas agudas repetitivas da ansiedade
traumática e/ou com o componente somático da ansiedade somática nas neuroses actuais ou ainda as formas
de neutralização da ansiedade.

A Pulsão
Na génese do Afecto está a Pulsão, um constructo teórico, proposto por Freud, em “Três Ensaios sobre a Teoria
da Sexualidade” (Freud 1905), a qual seria “um estímulo aplicado à mente”, tal como, ele se referiu, em “As Pulsões

47

GRUPANÁLISEONLINE.pt

e as suas vicissitudes” (Freud, 1915c) e cuja natureza terá suscitado algumas confusões, pois ele considerava ser “um
conceito na fronteira entre o mental e o somático” (Freud, 1915c; pp:109-140). A Pulsão, a força propulsora aplicada
à Mente derivava das excitações físicas internas desencadeadas pelas necessidades internas (exigências quantitativas) e
era de natureza inconsciente, dado que jamais ela se poderia transformar num objecto da consciência; somente ela
poderia ser representada através de representantes ideacionais ou psíquicos, estes sim, passíveis de consideração
psicanalítica, tal como, ele o afirmou: “sem tal representação, nada poderíamos saber sobre as próprias pulsões” (Freud,
1915b; pp:109-140).
O primeiro dos representantes ideacionais ou psíquicos seria, a parcela ou quota de afecto, conceito ou
factor energético quantitativo, o qual corresponderia ao elemento propulsor, à energia de excitação que tenderia
para a descarga e o segundo daqueles, a representação (Vorstellung, traduzida, como ideia) que corresponderia ao
traço de memória do traço de sensação de prazer ou desprazer experiênciado na descarga da parcela ou quota
de afecto (Freud, 1915a, 1915b).
Ao tentar caracterizar e individualizar as Pulsões, Freud implicou a existência de quatro factores, os quais lhes
seriam imanentes: 1) Uma fonte: donde provêm as excitações corporais, derivadas das necessidades biológicas básicas,
ditadas pela sobrevivência; 2) Uma força ou pressão: o factor quantitativo designada por parcela ou quota de
afecto; 3) Uma finalidade ou alvo da pulsão: descarga da excitação para conseguir o retorno a um estado de equilíbrio
psíquico ou a sua satisfação, segundo o princípio da constância ou da “homeoestasia”; 4) Um Objecto: isto é para
cada finalidade pulsional corresponde um determinado Objecto e que de acordo com o conceito do investimento
pulsional ou catéxis, esta energia pulsional apresentava-se sob duas formas de excitação distintas: uma “ligada” às
representações inconscientes e conscientes e uma outra, estaria sob a forma dita “livre”.
A partir de 1920, Freud (1920/1957) passou a considerar os Impulsos ou Pulsões, a dois níveis: “num nível
biológico, cuja origem se encontrava na organização somática e num nível psíquico no qual se podiam subdividir em
pulsões psicológicas inacessíveis ao estudo e em representantes ideacionais dessas pulsões conhecíveis através do Ego” (Nagera,
1970; pp:23-49).
Freud (1926/1959) lembrou que as pulsões e os seus representantes psíquicos podiam sofrer determinadas
movimentações e/ou transformações, isto é, da possibilidade de serem deslocadas de uma zona corporal para outra
ou de um intercâmbio entre as distintas pulsões ou ainda delas serem sujeitas ás acções dos fenómenos defensivos de
recalcamento, de compulsão, de repetição, de sublimação, de formação reactiva, etc. ou da sua transformação
em fantasias inconscientes (Freud, 1926/1959).
Ele também descreveu a existência de diversas pulsões básicas, para além, da sexual e da agressiva, como, a de
dominação e as de auto-conservação, estas últimas numerosas, tantas quantas as funções orgânicas (nutrição,
defecação, micção, actividade muscular, visão, etc.) ou mais tarde, um tipo específico de Pulsões: as do Ego,
cuja energia estaria ao serviço deste a fim de resolver a dinâmica e a conflitualidade psíquicas.

A Representação
A Representação, a qual pode ser entendida, como uma imagem mental; ela foi distinguida em diversas
categorias de imagens mentais: a “representação de palavra”(Sachvorstellung), esta essencialmente acústica, a
“representação de coisa” (Wortvorstellung), esta mais primária e essencialmente visual ou descrita ainda a existência
de outras representações, tais como: a “representação – objecto” (Objektvorstellung) ou a “representação – desejo”
(Wunschvorstellung): “aquilo que provém da vivência da satisfação” (Laplanche e Pontalis, 1970, pp:584-90) ou ainda, as
“representações – meta” (Zielvorstellung): “termo forjado por Freud para exprimir o que orienta o curso dos pensamentos,
tanto conscientes como pré-conscientes e inconscientes” (Laplanche e Pontalis, 1970, pp:586), etc.
Freud sempre opôs a Representação ao Afecto, pois para cada um deles definiu um destino distinto nos processos
psíquicos. Enquanto a Representação seria o traço de memória da sensação de prazer ou de desprazer experiênciado
na descarga da parcela ou quota de afecto (Freud, 1915a, 1915b), o Afecto não seria mais do que a percepção da
própria descarga, dito de outra forma, a Representação seria a memória ou rememoração da percepção da
descarga, enquanto que o Afecto seria o conceito ou factor energético qualitativo, isto é, a percepção da própria
descarga.
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A Dinâmica dos Afectos segundo a Visão Freudiana
Quando surgiram as primeiras referências explícitas às Pulsões e aos Afectos, em “Três Ensaios sobre a Teoria da
Sexualidade” (Freud, 1905) estes são considerados os estímulos internos mais importantes para processos psíquicos,
em que o prazer e o desprazer eram os vectores afectivos, enquanto que a satisfação e a frustração eram os
vectores pulsionais básicos do funcionamento do Aparelho Mental (Nagera, 1970).
O seu funcionamento geral seria governado por um mecanismo regulador ou princípio geral, conhecido
por “princípio do prazer” com o qual se atribuem os valores e/ou graus às performances mentais, de acordo,
com uma fórmula através da qual a satisfação das necessidades internas (uma redução quantitativa na pressão
pulsional) é sentida qualitativamente, como prazer e o aumento quantitativo da tensão pulsional é sentido,
qualitativamente, como desprazer.
Assim sendo, a origem e a finalidade do Afecto seria a de atribuir um valor ao estado dinâmico do
Aparelho Mental através do registo das consequências biológicas nos diferentes níveis da Consciência. Este
mecanismo seria crucial para a sobrevivência e estaria registado sob a forma de experiências pessoais, as quais
alimentariam retroactivamente os Afectos e que estes, por seu turno, motivariam e modificariam os subsequentes
comportamentos do Indivíduo.
Quanto à origem dos padrões de descarga, Freud terá formulado uma hipótese genética, em que os Afectos
podiam ser predisposições herdadas (memórias filogenéticas) ou forjados em fases iniciais do desenvolvimento
por acontecimentos de significância universal, isto é, serem “reproduções de acontecimentos antigos de importância
vital e eventualmente pré-individuais” comparáveis a “…acessos histéricos universais, típicos e inatos” (Freud, 1926;
pp:75-172).
O último importante aspecto na dinâmica freudiana é o aspecto inibitório ou executivo, isto é, a questão
da regulação mental inicialmente regida pelo princípio do prazer a qual irá ser substituída pelo princípio da
realidade ao longo do processo da maturação psíquica através da intervenção do Ego, cujos mecanismos inibitórios
se irão desenvolver com a finalidade do Sujeito conseguir adiar a descarga motórica, produzindo um estado de
tensão dinâmica, no qual a energia ligada às pulsões pode ser empregue ao serviço do Pensamento, em vez de ser
descarregada de modo reflexo
Entretanto a estrutura do Ego passa a ter papéis variados de conexão, de mobilidade e de modulação das
variações excessivas da quota ou parcela de afecto sempre que pudessem ocorrer ameaças à organização da vida
psíquica e que os caminhos oferecidos ao Ego para cumprir com a sua função seriam, pelo menos, dois: da motilidade
(acção específica) e da função de fazer as conexões necessárias através do trabalho associativo, (actividade de
natureza psíquica) em que as pequenas porções quantitativas de energia pulsional ligadas a um conjunto de
representações inter-conectadas seriam divididas, distribuídas, fragmentadas ou traduzidas.

A Taxionomia das Pulsões
Dado não existir uma taxionomia aceite por todos os teóricos, nós iremos simplesmente apresentar uma breve
síntese sobre a evolução da classificação dos diferentes grupos de Pulsões, proposta por Freud, de acordo, com
o trabalho de revisão organizado por Humberto Nagera (1970). Para começar Freud terá deixado bem claro que
existiria sempre uma dualidade pulsional e que toda a vida mental se podia resumir às manifestações de conflito
ou de interacção entre as diferentes classes de Instintos.
A evolução da sua classificação decorreu em quatro fases principais: uma 1ª fase de 1897 a 1911, entre os
Instintos de Auto-Preservação e os Instintos Sexuais; uma 2ª fase de 1911 a 1914, entre os Instintos Sexuais e
os Instintos do Ego; uma 3ª fase entre 1915 e 1920, com os Instintos Libidinais e os Não-Libidinais e uma 4ª e
última fase, entre 1920 e 1939, com a antítese entre entidades maiores que abrangiam todos os grupos de instintos
e que segundo a sua finalidade biológica, uns se manifestavam, como impulsos destrutivos ou agressivos, os
chamados de “Instintos de Morte” ou Tanatos e uns outros, como impulsos libidinais ou sexuais, os “Instintos
de Vida” ou Eros.
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As Visões Pós-Freudianas sobre o Papel dos Afectos na Estruturação Psíquica
Ao longo do tempo foram-se desenvolvendo dois modelos na teoria freudiana: um primeiro modelo, o modelo
energético ou pulsional, cujo motor é o conflito derivado da luta entre a Pulsão e a Defesa e um segundo modelo
de funcionamento, cujo motor reside na dinâmica das Relações Objectais quando se faz ênfase ao Narcisismo,
aos Vínculos Interpessoais, à Internalização dos Objectos por intermédio da Identificação, à Formação do Ego
como um precipitado de Identificações ou à Formação do Superego, a partir da Introjecção do Superego dos
Pais e da Cultura.
Inicialmente, o primeiro modelo ganhou espaço com as elaborações técnicas, teóricas e clínicas dos discípulos
directos de Freud, tais como, Karl Abraham, Ernest Jones e acima de tudo, com Ferenczi ou ainda, com a discussão
sobre a relação entre a Descarga e a Pulsão, questão estudada por Margriet Brierley (1937) e por Eduard Glover
(1939/1973).
Quem terá introduzido mais modificações na compreensão da função das Pulsões e dos Afectos terá sido
H. Hartmann (1948/1964) o qual terá sugerido a existência de uma matriz indiferenciada (Id.-Ego), aonde
coexistiriam elementos pulsionais com determinadas funções, como ponto de partida para a formação do Ego. Este
autor considerou existirem diversos factores que impulsionariam a diferenciação destas estruturas do Aparelho Mental
(Id.-Ego): o primeiro factor seria o hereditário ou constitucional, no qual se englobavam as capacidades inatas
ou autónomas do Ego e as Pulsões e os esboços de funções egóicas tinham desenvolvimento em separado, umas,
através da sexualização ou agressivização da função e as outras, como defesa contra determinadas pulsões, as
quais se iriam libertando secundariamente do conflito que lhes deu origem, dessexualizando-se e passando à esfera
livre de conflitos do Ego. O segundo grande factor seria o princípio da sobrevivência através do conceito da
adaptabilidade.
Esta perspectiva teórica terá influenciado alguns autores anglo-saxónicos, nomeadamente, David Rapaport
(1953/1967) para quem as Pulsões seriam os “primus mover” do sistema psíquico. Ele procurou elucidar se os Afectos
seriam descargas pulsionais ou aumentos de tensão por inibição da descarga das Pulsões, o que implicava a análise
de quais os factores que dificultariam tal descarga, os quais seriam pelo menos, três: em primeiro lugar, os limiares
inatos que marcavam o ponto a partir do qual a descarga seria impostergável; em segundo lugar, a realidade, a qual
podia impor condições (por exemplo, a ausência de objecto), assim a descarga não se poderia realizar e, em terceiro
lugar, o desenvolvimento de uma estrutura tripartida (Ego-Id-Superego) do Aparelho Mental, em que através
do Ego levaria à demora da descarga. Toda esta proposta foi um esforço para conciliar as predisposições hereditárias,
a função de descarga e a função sócio-comunicativa dos Afectos, descrevendo um processo em que os Afectos
teriam constituintes inatos, consistindo em canais e limiares de descarga, os quais existiriam previamente à
diferenciação do Ego e do Id.
Os Afectos estariam inicialmente ao serviço do princípio do prazer, seja mediante a descarga ou pela constituição
de uma válvula de segurança que evitasse a descarga, em ausência do objecto que satisfizesse a Pulsão, mas seria com
o desenvolvimento psico-físico, que se iria fazer surgir uma nova capacidade para demorar a descarga, a chamada de
domesticação das Pulsões, num processo paralelo à origem do Pensamento.
Para Edith Jacobson (1953), autora da primeira classificação completa dos Afectos, estes seriam resultado de
um fenómeno de oscilação entre o incremento de tensão e sua descarga e ela dava igual importância aos Afectos
agradáveis e aos desagradáveis, numa perspectiva, em que esta autora dava precedência, acima de tudo, a uma
visão homeoestática da regulação afectiva.
Entretanto a partir das contribuições de Melanie Klein (Petot, 1982) terá começado a surgir num segundo
modelo de funcionamento mental no qual se enfatizava o papel das relações de Objecto, mantendo-se ainda uma
postura baseada nas proposições instintivas, pois em; A) Melanie Klein considerava a origem da Agressão na Pulsão de
Morte; B) O aspecto pulsional interno, como determinante básico da constituição dos objectos internos e externos, em que
a força provinha, nas fases iniciais do desenvolvimento humano, das projecções das ameaças sentidas perante a Pulsão da
Morte, pondo em marcha, as angústias fundamentais do ser humano (paranóide, depressiva); C) A importância das Pulsões
Agressivas; D) A existência de defesas mais arcaicas, tais como, a identificação projectiva, a clivagem, a negação maníaca
e a relação entre os aspectos omnipotentes do funcionamento mental e a idealização; E) O equilíbrio entre forças amorosas
e hostis; F) A fundamentação pulsional da inveja primária, etc. (Petot, J-M, 1982).
Entretanto R. Fairbain (1944/1972), H. Guntrip (1961) e M. Balint, do chamado de Grupo Britânico,
introduziram inovações, tanto na teoria como na técnica psicanalíticas. Mas terá sido Ronald Fairbain quem propôs
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mais modificações à teoria pulsional de Freud ao não considerar que o conflito mental se possa reduzir a uma
luta entre as Pulsões e as Defesas e ao acreditar que a base dos vínculos humanos está sim, nas Relações de
Objecto, em sua opinião: “primeiro está, a relação e a busca do Objecto, onde são derramadas as energias pulsionais, isto
é, a libido busca primariamente o Objecto e não o prazer ou a descarga” (Fairbairn, 1944/1972) e que as Pulsões são
subsidiárias do Self e não fontes de energia e que a Agressão advém em consequência da frustração. Este autor
não aceitava a ideia de uma Pulsão de Morte, como categoria independente e que a Libido seria a procuradora
de objectos, dando-lhes significado, não concordando com as ideias de tensão e descarga, numa concepção que
privilegiava o vínculo com a mãe, como objecto de amor, o qual humanizava e organizava a mente do bebé,
conferindo-lhe uma emocionalidade. Para estes autores existiria sempre uma relação objectal que envolveria
as emoções e aonde apareceriam as Pulsões, conceptualização que se pode estender com variações específicas a
outros autores, tais como, R. Spitz, J. Bowlby, D. Winnicott, etc. privilegiando a um nível psicológico, a relação
interpessoal, o vínculo afectivo, o contacto de pessoa a pessoa.
Na metapsicologia utilizada por Donald Winnicott (1947/1982), este livra-se da Pulsão da Morte, considerando
a Agressão como produto de uma falha ambiental e com as suas ideias, ele acaba por expor uma versão sobre as
relações de objecto oposta à de Melanie Klein. Enquanto esta autora estuda as fantasias libidinais e sádicas do
bebé, partindo das Pulsões de Vida e de Morte, Donald Winnicott coloca, em primeiro lugar, as qualidades
reais da mãe (meio ambiente).
Todos os autores pós-kleinianos (W. Bion, D. Meltzer, H. Racker, R.H. Ectchegoyen, H. Rosenfelt, etc.)
aceitavam a existência de Pulsões destrutivas na Mente e relacionavam-nas com o ciúme, com a inveja, e com
outros diferentes tipos de frustração, com o narcisismo, acentuando assim ainda mais a necessidade do Objecto
e nós temos, como exemplo, Wilfred Bion (1963) o qual avançou com a ideia da função Continente -Conteúdo
da Mãe, cujas finalidades principais seriam: 1) Para acalmar as angústias do bebé angústias especialmente as
ligadas ao sadismo e à pulsão de morte e 2) Para que o bebé possa introjectar esta capacidade a fim de tolerar
e processar as suas emoções.
Mais recentemente, outros autores avançaram com compreensões mais díspares sobre o funcionamento do Aparelho
Mental, tal como, a visão de Heinz Khout (1977) em que desapareceram a Teoria das Pulsões e o Complexo
de Édipo e reduzindo-se muito o papel do inconsciente, ficando de fora, por exemplo, a pulsão de morte e a
agressividade, posição esta, bastante próxima da posição de Otto Kernberg (1984).
Entretanto, o Ego tem-se tornado cada vez mais, o agente central da modulação e da regulação afectiva, o
qual ele serve a finalidade da adaptação à realidade, sendo os Afectos, uma fonte de experienciação para o Ego.
Enquanto que, para autores, tais como, Schur (1964), Joffe & Sandler (1968) e Sandler (1972), os Afectos têm
funções de adaptação, avançando com o ponto de vista homeoestático necessário para a preservação de um
estado primário (afectivo) posição partilhada também por André Green, nos seus extensos e elaborados trabalhos
incluídos em “The Fabric of Affect in the Psychoanalytic Discourse” (Green, 1973/1999) ou em “Conceptions of Affect”
(Green, 1977/1997), o qual ele apresenta uma profunda e extensa reflexão sobre a génese, a dinâmica e as funções
dos Afectos, considerando ele, existirem investigações científicas em três direcções diferentes:
A) A direcção psico-neurológica, a qual conecta o Afecto, às estruturas psico-fisiológicas ou cerebrais.
B) A direcção informacional, a qual não parece ter em conta o facto de que a teoria da informação é construída
sobre a exclusão do Afecto.
C) A direcção psicológica, a qual nos remete para a junção dos diversos pontos de vista da investigação do
desenvolvimento psicológico e da introspecção fenomenológica. (Green, 1977/1997; pp:197-8). Tendo
este autor concluído que a soma destas orientações convergia em torno da conceptualização da função da
adaptação da mente ao meio envolvente.
Podemos ainda nos referirmos a certos recentes trabalhos psicanalíticos que colocam os Afectos no início da
estruturação do Aparelho Psíquico, destronando o conteúdo ideacional como factor causal de toda a Vida Mental
(Andrade, 2003; Ostow, 2004) e que o Ego se tem tornado cada vez mais, o agente central de modulação e da
regulação afectiva, servindo a finalidade da adaptação à realidade, sendo os Afectos, uma fonte de experiênciação
para o Ego.
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Como pensar os Afectos em Termos Neuro-Psicanalíticos?
A investigação dos Afectos e dos Estados afectivos tem sido objecto de interesse recente por parte da investigação
científica através de autores, tais como, Joseph E. Ledoux (1996), Edward Rolls, (1999), Japp Panksepp (1998) ou ainda
António Damásio (1995, 2000, 2000a), os quais avançaram com algumas propostas inovadoras consubstanciadas em
diversos trabalhos seus. Eles consideram existirem bastantes evidências que permitem colocar os Afectos ou Estados
Afectivos, como experiências subjectivas das Emoções e dos Sentimentos e que aqueles terão evoluído de um modo
interligado com as diversas dimensões da Consciência.
Os Afectos ou Estados Afectivos serão os mecanismos de regulação homeostática cerebral e fazem parte de uma
triângulação de controlos emocionais, designado por, Sistema de Avaliação das Operações Mentais que consistem
em funções de avaliação primária da excitação de variados processos límbicos, os quais controlam as respostas
instintivas e emocionais e orientam uma grande variedade de processos de avaliação secundários de curto e de
longo - prazo, ambos relacionados com as capacidades cognitivas. Estes investigadores sugerem a existência a nível
mais básico de dois mecanismos inicialmente indistinguíveis, entre si: o mecanismo do Afecto e o mecanismo
da Vigilância (“arousal”) em que a excitabilidade do Cérebro começa com um julgamento de valor (a Pulsão)
e que seriam os níveis de excitação os que iriam determinar os níveis do Afecto. A cada Sistema de Avaliação
envolvido haveria um circuito distinguível para cada Sistema Operativo Emocional ou Afecto “básico” (Panksepp,
1998), o qual estaria distribuído através de um neuro-eixo que inclui as áreas do Tronco Cerebral em conjugação
com as áreas específicas do Sistema Límbico (núcleos da amígdala, do hipotálamo e do córtex cingulato) e que cada
Sistema Operativo Emocional ou Afecto “básico” seria essencialmente, um sistema de sinais que utilizaria uma
conjugação complexa de neuro-transmissores que conduziria a informação sobre o julgamento do valor atribuído
para o córtex e para os sistemas motóricos, orientando a Motivação, o Pensamento e o Comportamento.
Por seu lado, António Damásio (2000, 2003) descreveu um conceito de “imagem mental” o qual nos parece
ser bastante próximo do conceito de representação mental e ao que ele designou de “emoções de fundo” como
manifestações compósitas de reacções de regulação homeoestática do Cérebro e de origem sub-cortical que activam cada
uma um “cluster” específico de áreas cerebrais” (Damásio e colab., 2000a, pp: 1049-1056), que nos surgem como os
fenómenos próximos do conceito de Afecto.
Noutra linha de investigação, segundo a abordagem semiótica, o cérebro elaboraria conjuntos de interpretações
sobre as percepções, de acordo, com certas categorias funcionais, em particular, de acordo, com a identidade, a
localização e o valor da percepção a fim de processar os diferentes aspectos do Objecto. Nesta terceira categoria
funcional, o valor ou a avaliação do Objecto, o Cérebro utilizaria o Sistema Afectivo de um modo simbólico.
Recentemente, David Olds (2003) apresentou uma tese neuro-psicanalítica na qual o Afecto estaria na base
destes sistemas semióticos e avaliativos da Mente e cuja finalidade seria em dar uma indicação de valor de
aproximação (prazer) ou de evitamento (desprazer) para as diversas funções de adaptação, de auto-protecção,
de defesa de território do processamento mental. Neste modelo, a Pulsão seria como um sinal – consciente
ou não – de informação, o qual iniciaria o processo afectivo na direcção da acção e o Afecto representaria o
valor atribuído ao Objecto, em que esta atribuição seria sempre posterior e estaria condicionada com certa
informação prévia, pois o Sistema Afectivo seria temporalmente posterior em relação aos outros dois sistemas: o
da identificação e o da localização.
Então como pensar os Afectos em termos Neuro-Psicanalíticos?
Estes novos entendimentos sobre os Afectos fornecidos pela investigação neuro-científica têm permitido aos autores
psicanalíticos apresentarem novas reformulações, por exemplo da parte de Mark Solms e de Eduard Nersessian, para
quem os Afectos “serão uma modalidade perceptiva estimulada internamente percepcionados como uma modalidade
própria da Consciência, irredutível para as outras modalidades perceptivas” (Solms M. e Nersessian E., 1999, pp: 5-6).
As qualidades destas modalidades estariam calibradas em graus de prazer e de desprazer, de um modo distinto dos
qualia de outras modalidades perceptivas, tais como, a visão, a audição, paladar, olfacto, sensação proprioceptiva,
etc., pois os Afectos diferiram num aspecto crucial, eles são as percepções que registam o estado interno do Sujeito,
enquanto que as outras formas perceptivas reflectem aspectos do Mundo Externo e “mesmo se um afecto fosse
desencadeado por algo que ocorresse no Mundo Externo, o que seria realmente percebido na modalidade afectiva, era a
reacção do Sujeito em relação ao estímulo externo, em questão, e não, o estímulo, em si mesmo” (Solms M. e Nersessian E.,
1999; pp:11-12), afirmado de um outro modo, a emoção sentida seria a percepção da resposta subjectiva àquele
acontecimento e não à percepção do acontecimento, em si mesmo. Estes autores consubstanciam-se com o exemplo
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paradigmático apresentado por Freud (1926/1959) em “Inibição, Sintomas e Ansiedade”: “o acto do nascimento, o qual
aparentemente desencadeava uma ansiedade no neo-nato, a qual não era devida à percepção de perigo objectivo para a sua
vida, mas antes à percepção de um estado de impotência ou incapacidade total” (Solms & Nersessian, 1999; pp:6). O que
o Afecto registaria seria o significante pessoal (valor ou significado) para o Sujeito, sobre uma situação particular
externa ou interna. Esta atribuição de valor seria calibrada em graus de prazer ou desprazer, de acordo com seguinte
fórmula: quanto “mais prazer” igual a “mais provável a satisfação das minhas necessidades internas” e “ mais
desprazer” significaria “menos provável em satisfazê-las ou mais provável em as frustrar”.
Na distinção fundamental entre aspectos quantitativos e qualitativos da vida mental, os Afectos serão a parte
qualitativa, as percepções das “oscilações de tensão das necessidades instintivas” tornadas conscientes (Freud,
1940/1966, pp:198) e a dimensão quantitativa, pelo contrário, descreveria os aspectos não representacionais da
Mente, isto é, os mecanismos os quais orientam o Impulso ou Pulsão, um estado de excitação central em resposta
a um estímulo, que não inclui a resposta motora.
Autores como, Mark Solms e Eduard Nersessian (1999) levantaram a questão da possível correspondência da
dimensão qualitativa do funcionamento da Mente estar conectada com as diferenças na conectividade neuronal
e a dimensão quantitativa com os diferentes graus de activação neuronal.

Conclusões:
Tendo em conta o que já foi referido, nós podemos afirmar que os Afectos são percepções de uma qualidade
neurodinâmica da auto-consciência (“consciousness”); que são irredutíveis para todas as outras modalidades
perceptivas. Os Afectos são evocados por percepções emocionalmente significativas e são as percepções que
registam o estado interno do Sujeito, enquanto que as outras formas perceptivas reflectem aspectos do Mundo
Externo (Solms & Nersessian, 1999) e o que o Afecto regista é o significante pessoal (valor ou significado) para
o Sujeito, sobre uma situação particular externa ou interna.
Os Afectos possuem atributos dimensionais de valência, de estimulação e de apresentação (Olds, 2003).
Eles têm padrões característicos de descargas, os quais fazem surgir sensações específicas do tipo “emoções de
fundo” (Damásio, 2000, 2000a) e eles são entendidos como motivadores para a execução de desejos e de fantasias
e encarados como determinantes independentes das fantasias e dos comportamentos.
Os estudos neuro-científicos e psicanalíticos mais recentes também apontam para a existência de um núcleo
afectivo psico-biológico, inconsciente, a partir do qual emergem os Afectos e/ou Estados Afectivos (Shore, 1994,
2003) e que os Afectos operam (quase) sempre no contexto de relações de Objecto, estando eles sempre presentes
nos fenómenos transferenciais e/ou contra-transferenciais, seja em termos do processo afectivo (identificação
empática), seja em termos do processo ideacional (actividade interpretativa) e a interpretação analítica deverá não
só, ter em conta, o factor ideacional mas também, o factor afectivo através da identificação afectiva, isto significa
que: “sem a reprodução das falhas nas estruturas afectivas iniciais, resultantes de identificações primária desadequadas, é
improvável ser efectiva, a análise das estruturas ideacionais” (Andrade, 2004, pp:79-80).
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