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RESUMO 

 
 
 

Neste estudo, pretendemos articular os elementos que compreendem as bases 

metapsicológicas do funcionamento borderline, segundo Andre Green, com a clínica do 

acompanhamento terapêutico, por meio da ilustração de um caso clínico, com um enfoque 

especial voltado para certas dimensões das relações de objeto, quais sejam, as relações com 

o “objeto absolutamente necessário”. Nosso interesse neste estudo parte dos impasses 

surgidos no atendimento clínico como acompanhante terapêutico, em função da 

problemática diagnóstica e da especificidade do tipo de enquadramento. Compreende um 

desenvolvimento teórico acerca dos mecanismos primários de defesa, ou seja, os 

mecanismos de negação – Verdrangung, Verneinung, Verleugnung e Verwerfung - 

descritos por Freud, e repensados por Andre Green, aos quais denominou de trabalho do 

negativo. Tais mecanismos estariam nas bases do funcionamento borderline e se 

constituiriam a partir do modo como se organizaram as relações com o objeto primário na 

história de vida do sujeito. Para este autor, as relações de objeto assumem um importante 

papel na relação terapêutica, e a partir de sua teorização sobre o enquadramento, nos 

pareceu possível introduzir a modalidade clínica do acompanhamento terapêutico. 

Acreditamos que a questão diagnóstica borderline e o setting do acompanhamento 

terapêutico se assemelham justamente no que expressam de incomum e surpreendente, 

alterando as normas padronizadas de escuta ao impor um rearranjo da dupla terapêutica.       
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ABSTRACT 

 
 
 
In this study, we intend to articulate the elements which comprehend the meta-

psychological basis for the  borderline functioning  according to Andre Green vis-à-vis the 

in-home psychotherapeutic clinic by means of  illustrating a case study, with specific focus 

geared towards certain dimensions of the object relations, namely the relations with the 

“absolutely necessary object”. Our interest in this study comes from the issues arisen in the 

in-home psychotherapeutic clinic based on diagnosed problematic and the specifics of the 

kind of framing. It comprehends a theory development around the primary defense 

mechanisms, which means, denying mechanisms – Verdrangung, Verneinung, Verleugnung 

and Verwerfung -, created by Freud, and rethought by Andre Green, which he called 

“Denying work”. Such mechanisms would be in the principles of the borderline 

functioning process and would be constituted by the way in which the relations with the 

primary object were organized in the life history of the subject. According to this author, 

the object relations undertake an important role in therapeutic relation and from his theory 

of framing it seems possible to us to introduce the clinic modality of the in-home therapy.  

We believe that the borderline diagnostic matter and the setting of the in-home therapeutic 

clinic are similar specially when concerning the uncommon and surprising, altering the 

standardized norms of the listening as it imposes a rearrangement of the therapeutic pair. 
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“(...) se nossa presente direção de interesse não é mais que a virada de nosso olhar dos 

efeitos da dependência para os conteúdos e os processos do período de dependência, 

ainda assim este é um ponto crítico de importância decisiva. Seguindo esta linha, 

alteramos a direção do nosso interesse das enfermidades em si próprias - neuróticas ou 

psicóticas - para as suas pré-condições, para a matriz da qual surgem, isto é, para a era 

em que são decididas questões tão importantes quanto a escolha da neurose e a escolha 

dos tipos de defesa.” 

(Anna Freud, 1958). 
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Introdução 
 
 

 A prática do acompanhamento terapêutico, ao se dedicar ao atendimento do paciente 

grave, pode nos oferecer um valioso material de reflexão sobre as relações objetais e sua 

operacionalidade como conceito útil para articular a compreensão psicopatológica e 

orientar o manejo clínico. 

 Trata-se de uma prática clínica em que se enfatiza o manejo da interação entre a 

dupla e, dessa forma, nos oferece um certo tipo de enquadramento vantajoso para a 

observação da dinâmica intersubjetiva, a partir do enfoque das relações de objeto. Por sua 

vez, o alcance do acompanhamento terapêutico é amplo, pois nos auxilia na compreensão 

de muitos aspectos envolvidos no tratamento. Além de proporcionar uma maior dinâmica 

intersubjetiva, também contribui para a compreensão da gênese de constituição do sintoma 

e para a dinâmica do padecimento do paciente, a partir das relações com o terapeuta. 

Dentro do campo das relações objetais, entretanto, uma determinada dimensão do conceito 

será enfatizada privilegiadamente neste trabalho: a relação com o objeto absolutamente 

necessário. 

 Essa noção foi descrita por André Green, psicanalista franco-egípcio, que 

desenvolveu uma ampla pesquisa sobre as relações de objeto a partir de um outro 

referencial, que supõe as bases da constituição do aparelho psíquico assentadas sobre a 

relação com o objeto absolutamente necessário, para o psicanalista representado pela mãe. 

Trata-se, portanto, de um pressuposto que norteará sua teorização acerca dos casos-limite, 

ou borderline. 
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 Nesse sentido, tanto a reflexão sobre o enquadramento do acompanhamento 

terapêutico como a compreensão das bases do funcionamento psíquico borderline nos serão 

úteis para a condução deste trabalho, pois nos propomos a articulá-los a um caso de 

acompanhamento terapêutico de um paciente borderline grave, bastante representativo das 

questões que serão abordadas. Esse caso clínico irá ilustrar a discussão e outras vezes 

problematizá-la.  

  Trata-se do acompanhamento de uma mulher em que a complexidade da questão 

diagnóstica correspondeu a dificuldades no manejo clínico com a paciente, a começar pelas 

dúvidas quanto ao diagnóstico sentidas por médicos e familiares – uma característica dessa 

categoria diagnóstica – até a alternância entre a manifestação de sinais de desorganização 

da personalidade e aspectos integrados, o que levou a uma instabilidade bastante expressiva 

na relação terapêutica. A família acreditava tratar-se de um caso de “possessão”, face à 

oscilação entre estados de normalidade e estados em que ela parecia estar possuída. Mesmo 

estes poderiam passar por impostura para o observador leigo; para a família, funcionavam 

como mais um fator para negar a existência da doença. Por parte dos médicos, as incertezas 

quanto ao diagnóstico eram um ponto de ancoragem das dúvidas familiares face à 

enfermidade, a brecha para a justificativa religiosa. Alguns parentes imputavam ao marido 

o adoecimento, outros acusavam os médicos por ela não estar “curada”. Com a evolução do 

acompanhamento, começaram a responsabilizar a acompanhante por suas crises e por seu 

comportamento bizarro.1  

    Nesse primeiro fragmento do caso, já nos é possível observar que a proximidade 

da relação terapêutica da vida familiar do paciente, no acompanhamento terapêutico, nos 

permite ter um contato maior com aspectos da patologia em jogo, levando a uma 
                                                 
1 Esse caso já foi abordado em artigo de Zilberleib (2004). 
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potencialização do tratamento. No caso dessa paciente, a implicação da família fica 

explícita, face à negação desse possível envolvimento, exatamente por estar a família 

bastante implicada – trata-se de desdobramentos do mecanismo de negação, que 

discutiremos mais à frente. E isso nos leva a supor que a questão das relações de objeto 

influi desde a origem do distúrbio – nas relações familiares – até as possibilidades de 

consecução da “cura”, em função da relação com o terapeuta – como objeto.  

  

Será possível considerar a prática do acompanhamento terapêutico uma modalidade 

clínica consistente para o atendimento do paciente grave, dentro do campo das 

psicoterapias psicanalíticas? E, mais especificamente, por meio de um enfoque voltado para 

as relações de objeto? 

O paciente borderline está submetido a uma forma de funcionamento considerado 

psicanalisável? 

 

 O objetivo deste trabalho é tentar responder essas duas perguntas conjuntamente, a 

partir da experiência clínica do acompanhamento terapêutico de um paciente borderline 

grave, articulada à metapsicologia borderline de André Green.  

 

A psicanálise do paciente grave constitui um campo de pesquisa e experimentação 

desde que, em meados de 1920, alguns psicanalistas colocaram-se diante do desafio de 

aceitar em seus consultórios pacientes que não se submetiam aos moldes do tratamento 

padrão – especificamente, que não entravam em transferência com seus analistas segundo o 

modelo clássico de setting. Esse modelo compreendia a interpretação da transferência ao 

analista das injunções desiderativas infantis do analisando, a regra fundamental da 
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associação livre, a atenção flutuante do analista e sua reserva diante das demandas e 

atuações do paciente, e o uso do divã. Tais procedimentos inscreviam-se na rígida 

observância de um contrato, em que horários e honorários eram também estabelecidos. 

 Freud construiu sua teoria visando atender pacientes com os quais era possível 

estabelecer os requisitos técnicos que garantissem um eficiente processo psicanalítico. 

Nesse sentido, alguns quadros patológicos não eram passíveis de se beneficiar da 

psicanálise. As psicopatologias incluídas no campo das psicoses eram, em sua maioria, 

quadros não psicanalisáveis em função do comprometimento narcísico envolvido, se 

mantido estritamente o modelo de setting acima descrito, pois o enraizamento narcísico 

impede o paciente de entrar em transferência com o analista, em função do pouco 

deslocamento de interesse para outros objetos. O investimento volta-se para a própria 

pessoa, conseqüentemente levando a um empobrecimento das possibilidades de 

simbolização.  

Nessa época, os distúrbios mentais inseriam-se dentro de um espectro mais ou 

menos simplificado, em que, de um lado, estavam as doenças incluídas nos quadros da 

neurose. Essas doenças caracterizavam-se por apresentar uma sintomatologia formada por 

um conflito psíquico – a partir de uma operação de simbolização – oriundo da história 

infantil do sujeito, cuja raiz refere-se a um desejo inconsciente incestuoso em relação à 

dupla parental e às defesas para interditá-lo. Tais defesas, segundo sua organização, vão 

caracterizar os três tipos principais de neurose: a histérica, a obsessivo-compulsiva e a 

fóbica – todas passíveis de serem psicanalisáveis. De outro lado estavam os quadros 

psicóticos, dentre eles as esquizofrenias, com seu comprometimento narcísico, em que a 

capacidade de simbolização – e conseqüentemente a elaboração do paciente – estaria 

prejudicada, e de forma tão severa, que se impediria a utilização dos princípios básicos da 
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psicanálise como tratamento. Entre esses dois vetores psicopatológicos – neuroses e 

psicoses –, encontra-se a perversão, que ora faz parte de um campo, ora de outro, 

temperando-os com seus elementos. Sua principal característica, segundo Freud, é ser o 

oposto da neurose, ou seja, perverter o curso normal dos acontecimentos, seja de um 

instinto, seja da norma. Nesse sentido, englobaria atos ou comportamentos que 

subverteriam a interdição do incesto e a diferença sexual, assim como o funcionamento 

instintual (como nos distúrbios alimentares – a bulimia, por exemplo), ou até algumas 

formas de somatização. Esses aspectos seriam às vezes passíveis de ser psicanalisáveis, ou 

não.             

 

 O acompanhamento terapêutico surge, por sua vez, em meados de 1960, da prática 

psiquiátrica com pacientes graves hospitalizados, como uma alternativa para a conduta 

terapêutica até então utilizada nas instituições, sob a nova ordem terapêutica preconizada 

pelas comunidades terapêuticas. Essa nova ordem seguia os princípios de abertura 

relativamente à exclusão à qual esses pacientes estavam submetidos, e apresentava técnicas 

de interdisciplinaridade e propostas de convivência comunitária, frutos de uma modificação 

da técnica psicanalítica, com a articulação democrática entre os saberes e as técnicas. O 

acompanhamento terapêutico seria também uma forma de reintroduzir o paciente recluso 

no meio social extra-clínica. 

       

         A partir de uma perspectiva psicopatológica psicanalítica contemporânea, iniciada a 

partir dos rumos trilhados pelas mudanças iniciadas nos anos 20, o que vemos acontecer é 

uma constante revisão das referências psicopatológicas tradicionais, para dar conta de uma 

forma atual, e por isso mais eficiente, da variabilidade dos conflitos psíquicos. Assim 
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sendo, assistimos também a uma crescente transformação da própria teoria psicanalítica. E 

a clínica, por sua vez, por ser o campo privilegiado dos acontecimentos que vão mobilizar o 

teórico e o pensador da psicanálise, tem apresentado alterações técnicas nuançadas com a 

prática tradicional, abrangendo uma certa variabilidade de condutas. 

 Dentro do horizonte das mudanças técnicas – ou seja, das alterações do setting 

tradicional – é que nos parece ser possível introduzir a prática do acompanhamento 

terapêutico. 

 

 As modificações de concepção acerca dos distúrbios psíquicos, assim como as 

alterações do setting, também vão refletir um outro aspecto importante da complexidade do 

campo do saber psicanalítico: as diferentes linhas de pensar e fazer psicanálise, que se 

desdobram e não cessam de evoluir, muitas vezes em direções opostas. Os principais 

elementos a diferenciar as correntes de pensamento mais importantes dentro da psicanálise 

são dois. De um lado, há as linhas baseadas no funcionamento psíquico em que a 

problemática gira em torno de conflitos intra-sistêmicos – ou melhor, intrapsíquicos –, 

conflitos esses entre as instâncias inconsciente, pré-consciente e consciente, nos quais a 

pulsão é que vai determinar seu funcionamento. Essas correntes são influenciadas pela 

primeira tópica da teoria freudiana. De outro lado, perfilam-se as linhas baseadas nos 

conflitos oriundos de uma relação intersubjetiva, em que a relação de objeto vai expressar a 

natureza do conflito, em relação a uma nova lógica entre suas instâncias – id, ego e 

superego. Tal referência corresponde à segunda tópica da teoria de Freud.  

 A partir desse panorama é que nos propomos, no espectro das psicoterapias 

psicanalíticas, a introduzir o acompanhamento terapêutico destinado ao atendimento do 

paciente grave a partir da linha teórica com a qual o psicoterapeuta, ou acompanhante, 
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estiver identificado. No nosso caso, apoiamos nossos estudos na psicanálise freudiana com 

base nas contribuições de André Green, por encontrar nesse autor uma vasta e consistente 

reflexão sobre o paciente borderline, oriunda de suas elaborações sobre os casos-limite e de 

suas considerações sobre a necessidade de se pensar uma psicanálise contemporânea. 

Nosso interesse neste estudo parte exatamente dos impasses surgidos no 

atendimento clínico como acompanhante terapêutico, representativos de importantes 

desafios para a evolução do tratamento, em função da problemática diagnóstica e da 

especificidade do tipo de enquadramento. Esses desafios dizem respeito à interlocução com 

outros profissionais envolvidos no caso, até também às situações de supervisão, bem como 

ao manejo com os pacientes. A questão diagnóstica borderline e o setting do 

acompanhamento terapêutico se assemelham justamente no que expressam de incomum e 

surpreendente, alterando as normas padronizadas de escuta ao impor um rearranjo da dupla 

terapêutica.  

 Segundo André Green, o enquadramento irá representar um dos principais 

elementos que estruturam a experiência psicanalítica, no que se refere ao pensamento. Os 

pacientes com dificuldades para elaborar – isto é, os casos-limite ou borderline, que 

possuem uma capacidade de simbolização comprometida, em função da questão narcísica – 

são os que suportam mal o enquadramento tradicional, ou o setting analítico: 

  

“Eles [os pacientes] exercem uma pressão sobre ele [o setting] sempre na 
expectativa de que a qualquer momento seus conflitos possam ser reativados, 
a ponto de estourá-lo [o setting]. Mesmo quando eles parecem aceitá-lo, 
acabam por fazer uso de artimanhas, de uma forma que ultrapassa em muito 
as organizações neuróticas. Longe de poder utilizá-lo em função dos 
benefícios resultantes dos estados regressivos, eles lutam com o 
enquadramento como se tratassem com inimigos invisíveis que pudessem 
tirar vantagens da situação, seja para se proteger de um ataque sobre o eu, 
seja para abandoná-los ao seu desamparo, naquele deserto onde eles não 
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iriam esperar por nenhum socorro, ou porque seria povoado por presenças 
monstruosas.” (Green, 1990:299) (Tradução nossa) 

 

 

 Ainda sobre esse ponto, Green nos chama a atenção para o fato de que Freud 

inventou o setting, bem como o uso do divã, a partir do modelo do sonho: “Dentro das 

condições habituais, o enquadramento visa favorecer a produção de um pensado não-

pensado, em que o trabalho do sonho é um exemplo” (idem, ibidem). Ou seja, o 

enquadramento é um recurso terapêutico indicado para pacientes que conseguem dormir e 

sonhar, o que não é o caso dos pacientes-limite ou fronteiriços. Esses pacientes estariam 

incluídos em estados relativos “a outras formas de vida psíquica noturna (insônia, 

sonambulismo, pesadelos, sonhos brancos etc.) testemunhando sua ação fora de circuito ou 

seu revés” (idem, ibidem).  

 Neste estudo, pretendemos articular os principais elementos que compreendem as 

bases metapsicológicas do funcionamento borderline, segundo André Green, com a clínica 

do acompanhamento terapêutico, por meio da ilustração de um caso clínico, com um 

enfoque especial voltado para certas dimensões da noção de relações de objeto, quais sejam, 

as relações com o objeto absolutamente necessário.  

Para tanto, iremos dividir a discussão em quatro capítulos e uma conclusão. No 

primeiro capítulo, apresentaremos um breve histórico da prática do acompanhamento 

terapêutico; em seguida, faremos uma exposição do caso clínico, com o objetivo de 

apresentar a problemática central em discussão neste trabalho. 

No segundo capítulo, situaremos as premissas teóricas de André Green na obra 

freudiana, especificamente nos principais conceitos descritos por Freud a partir dos quais 
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aquele autor desenvolveu sua conceitualização – ou, como ele a denomina, uma 

propedêutica, com vistas a estabelecer as bases para uma psicanálise contemporânea.  

 Apresentaremos, ainda, os principais elementos da proposição de Green, que 

compreendem os quatro mecanismos psíquicos de defesa a basear o funcionamento 

psíquico, como mecanismos de negação, apresentados por Freud ao longo de sua teoria: a 

Verdrängung (ou recalque), mecanismo que funda o psiquismo, ou o trabalho do negativo, 

numa perspectiva da normalidade, ou neurótica; a Verneinung (ou a negação propriamente 

dita), mecanismo característico da expressão do recalque, também próprio do 

funcionamento psíquico normal; a Verleugnung (ou recusa), mecanismo psíquico inerente 

ao funcionamento perverso, ora encontrado no psiquismo normal, ora no patológico; e a 

Verwerfung (ou forclusão), mecanismo característico do funcionamento psicótico.    

No terceiro capítulo, procuraremos fazer uma articulação entre a clínica psicanalítica 

e o acompanhamento terapêutico, por meio da qual enfocaremos os pontos considerados 

importantes para a compreensão dessa prática. 

 No quarto capítulo, abordaremos questões específicas sobre o enquadramento do 

acompanhamento terapêutico e o paciente borderline grave, bem como seus impasses, as 

bases dessa modalidade clínica e seu potencial terapêutico. 

E, por fim, na última parte deste trabalho, apresentaremos a conclusão, na qual 

procuraremos responder às perguntas formuladas no início. 
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I. O Acompanhamento Terapêutico. 

  

1. Breve perspectiva histórica

“E acompanhamos sujeitos que perderam a possibilidade de encadear seu mundo, que sofreram um 
desconhecimento da realidade social. Sujeitos que foram retirados, mais do que se retiraram, do 

circuito social. Ou porque se imobilizavam em mínimas circunscrições fechadas, ou porque voavam 
em velocidades excessivas, ou ainda, porque tentavam um funcionamento tão insólito que foram 

sistematicamente isolados e excluídos. Sujeitos que não suportaram não mais poder, num 
determinado período, realizar suas vontades, seus projetos através dos recursos próprios de que 

dispunham” (Porto, 1991). 

 

A clínica do acompanhamento terapêutico surgiu em torno da década de 60, sob os 

novos ares dos movimentos de distensão que, de uma maneira geral, vinham afetando os 

comportamentos em diversos níveis da sociedade. 

César Ibrahim (1991) afirma que a Villa Pinheiros, no Rio de Janeiro, teria sido a 

primeira a se utilizar da função do auxiliar psiquiátrico – que se tornaria, posteriormente, o 

acompanhante terapêutico nos moldes que vamos tratar. Essa rotina haveria sido 

incorporada às novas práticas terapêuticas utilizadas na Clínica Pinel, em Porto Alegre, sob 

a influência das experiências em saúde mental surgidas na Argentina e nos EUA, a partir da 

chegada, com o pós-guerra, dos psicanalistas europeus. Uma das precursoras desse novo 

tipo de assistência foi a Dra. Carmem Dametto, que a introduziu no Rio de Janeiro. 

A experiência da Argentina, a partir de uma pesquisa realizada por R. Reis (1995), 

já trazia o germe do que posteriormente iria atrair agentes terapêuticos e estudantes a se 

identificarem com as idéias de abertura, imprevisto, descontinuidade e errância, fortemente 

inspiradas no modo de funcionamento fragmentado do psicótico. O Cetamp, uma 

instituição psiquiátrica argentina dirigida pelo psiquiatra e psicanalista Eduardo Kalina, foi 
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o precursor de importantes alternativas de tratamento de sua época. Sobre os procedimentos 

lá utilizados, Kalina declara que se tratava de uma instituição 

“(...) atípica, no sentido de não dispormos de uma sede na qual possamos 
desenvolver os nossos trabalhos. Somos antes uma equipe interdisciplinar 
que trabalha com diferentes enquadramentos institucionais que vão desde os 
nossos consultórios até as diferentes clínicas que funcionam com técnicas do 
tipo comunitária” (Kalina, 1986, in Reis, 1995:41). 

  

Um aspecto interessante a ressaltar é que, nessa época (década de 60), no Brasil e na 

Argentina – assim como em alguns países da Europa –, vivíamos sob regimes políticos 

militares e/ou autoritários, nos quais as liberdades pessoais se mantinham em suspenso. 

Também nesse período, os EUA estavam combatendo na guerra do Vietnã. As alternativas 

iniciadas no interior das instituições psiquiátricas pareciam refletir uma necessidade de 

abertura e distensão que se multiplicava, de alguma forma, em diversas partes do mundo. 

O que parecia ser mais enfatizado, segundo a pesquisa de Reis, era a “articulação 

democrática entre os ‘saberes’ e ‘técnicas’ de cada um de seus membros”. É provável que a 

experiência da Argentina também tenha servido como modelo técnico e teórico para a 

Clínica Pinel e para a Villa Pinheiros. Houve outras iniciativas, como as de Laing e Cooper 

na Inglaterra, assim como as práticas inspiradas na chamada “psiquiatria social inglesa”, 

por meio das idéias de interdisciplinaridade, de um meio ambiente terapêutico, de 

questionamento dos “saberes e técnicas constituídos” e, principalmente, da criação das 

comunidades terapêuticas. As experiências de abordagem sistêmica em terapia de família 

da Escola de Palo Alto, na Califórnia , também foram influentes. 

Para algumas dessas iniciativas, a teoria psicanalítica é que vai oferecer as 

ferramentas conceituais, mas “a partir do rompimento com qualquer ortodoxia técnica” 

(Reis, 1995: 41). Segundo Kalina, na Argentina formava-se um “grupo interdisciplinar 
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trabalhando com técnicas não tradicionais, fruto de uma modificação na técnica 

psicanalítica clássica”. A instituição buscava uma adequação da psicanálise às necessidades 

de seus pacientes, “que se mostravam resistentes ou inabordáveis por esta” (Reis: ibidem).  

A experiência italiana – citada por Reis em sua pesquisa, e ocorrida em Trieste – 

possui semelhanças com o acompanhamento terapêutico, e é a do “voluntário”, com base 

nas propostas de Franco Basaglia. Segundo Reis, o termo “voluntário” podia denominar 

tanto “trabalho não remunerado” como “alguém que se aventura numa experiência que 

envolve algum tipo de desprendimento” (idem, ibidem). Nesse caso, havia um importante 

sentido político na experiência da Itália, oriunda da idéia de “democratização dos saberes”, 

o que de alguma forma é possível associar ao encanto que a experiência do 

acompanhamento terapêutico desperta de maneira geral. 

Contudo, o novo e importante elemento na conduta assumida em relação ao paciente 

seria a “escuta da subjetividade”, estando nela envolvidos todos os profissionais que 

trabalhavam diretamente com o paciente. Enfermeiros, atendentes ou médicos passaram a 

“ouvir o paciente”, a “ouvir a loucura, e não reprimi-la” ou corrigi-la (idem; ibidem). Essa é 

claramente uma importante contribuição da psicanálise. Reis acrescenta que a nova postura 

estava diretamente ligada ao “vinculo terapêutico”, ou seja, à importância que se começava 

a dar à relação intersubjetiva, mais especificamente aos efeitos das relações de objeto, sob 

uma perspectiva da relação entre paciente e terapeuta – nesse caso, no que se refere à 

atitude do objeto, isto é, à atitude do terapeuta. A escuta é que vai estabelecer o vínculo 

como o elemento fundamental para o tratamento; nesse sentido, podemos reconhecer o 

destaque que os princípios psicanalíticos obtêm nesse novo tipo de prática. Sob uma 
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perspectiva psicanalítica, podemos considerar o acompanhamento terapêutico como um 

outro modo de enquadramento.    

Entretanto, uma contradição no interior dessa prática revela mais um de seus 

aspectos: a crença de que “(...) quem cura é o médico, ou o psicoterapeuta de consultório, 

enquanto os acompanhantes ‘apenas auxiliam’(...)” (idem: 16). Podemos conferir essa 

assertiva na citação abaixo:  

“É certamente digno de nota que aconteça justamente em comunidades 
terapêuticas o aparecimento de uma figura como a do atendente. Sua 
intervenção escapa aos lugares até então instituídos para o trabalho 
terapêutico. Sua formação é feita no interior da própria comunidade, não lhe 
sendo requisitada uma formação prévia, acadêmica. O saber que lhe será 
exigido é mais próximo do saber do ‘homem das ruas’, balizado pelas 
diretrizes mais objetivas que lhe serão fornecidas no interior da própria 
clínica. (...) o atendente era esse ‘sujeito social’, que se oferecia para 
estabelecer uma relação com os pacientes. Quando se dizia que a ele não 
cabia lidar com a doença, fazia-se referência ao fato do atendente não dever 
falar do lugar de ‘sujeito da ciência’ ou ‘do conhecimento’, quando se dirige 
aos pacientes. Esta posição do atendente é correlativa ao deslocamento destes 
últimos, de lugar de ‘objeto do conhecimento científico’, para o lugar que 
também irá ocupar (...) ‘tratar o paciente como pessoa’ e, o máximo possível, 
desde o lugar de ‘pessoa’. Curiosa figura o atendente, criado para atuar numa 
faixa em que se perderia a distância entre o que conhece e o que é 
conhecido.” (idem: 20) 

Reis refere-se, em seu texto, às várias formas como a prática do acompanhamento 

foi denominada: “amigo qualificado”, “atendente psiquiátrico” e “auxiliar psiquiátrico”. 

“Acompanhante terapêutico”, sua última denominação, foi fruto de uma reivindicação dos 

próprios acompanhantes, por considerarem não mais estarem obrigatoriamente vinculados à 

prática psiquiátrica, exclusivamente como recurso desta. Reis chama atenção ainda para o 

fato de que as diversas mudanças pelas quais a prática passou não representaram, 

entretanto, sinais de “continuidade” ou desenvolvimento. Teriam sido, segundo ele, mais 

acidentes de percurso que propriamente uma evolução: 
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“Nesta perspectiva, desprezamos qualquer tentativa de dar conta destas 
modificações como efeito de um aprimoramento, de um desenvolvimento da 
prática do acompanhamento em direção a sua melhor forma acabada. Não é a 
lógica da descoberta a que rege esses movimentos. Não se criam práticas 
cada vez mais desenvolvidas à medida que se conhecem melhor os ‘objetos’ 
aos quais elas são dirigidas”. (idem: 26) 

Ocorre, em meados dos anos 70, um importante declínio na proposta de tratamento 

das comunidades terapêuticas, voltando-se de certa forma aos moldes do antigo hospital 

psiquiátrico, pois, apesar das “roupagens humanísticas” que elas ainda adotam, dá-se o 

“retorno do paciente ao seu antigo lugar de alienado”. Os auxiliares voltam a ser “aqueles 

que não sabem”, só que, dessa vez, “não sendo conferido a esse não-saber nenhuma 

positividade”.(idem, ibidem). 

“Seria de se considerar a possibilidade de, por poderem admitir a sua 
ignorância – já que estavam no lugar adequado para isso – os auxiliares 
terem, ainda que inadvertidamente, adquirido a possibilidade de aprender 
algo de novo sobre seus pacientes e, quiçá, de produzir interessantes 
resultados terapêuticos, que mereciam de todos, a começar por eles mesmos 
(...) um olhar mais atento.” (idem: 82) 

Os acompanhantes terapêuticos passaram, então, a atender a um certo tipo de 

demanda da classe médica: quando os recursos desta se mostravam insuficientes, eram eles 

chamados para resolver a situação. Reis refere-se a um outro aspecto do caráter dessa 

demanda: a rigor, seria o de garantir a integridade física do paciente, auxiliando-o a 

executar tarefas básicas e convenientes de rotina, tais como “(...) dar-lhe medicação, 

passear com ele na praia, ajudá-lo a arrumar um emprego, arrumar a casa, cumprir 

compromissos etc”. Entretanto, estava presente ainda a “vertente subjetiva”, na qual “era 

incluído o estabelecimento do vínculo afetivo e a oferta ao paciente da escuta diferenciada”. 

Mesmo assim, os médicos interessavam-se mais pelo aspecto adaptativo.   
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O que se torna mais claro na genealogia proposta por Reis é que a identidade da 

prática do acompanhamento terapêutico vai se constituindo conforme ela se separa do 

suporte que fornecia ao tratamento do médico e do psicanalista. 

“(...) haveremos de concluir que este ‘trabalho de rua’, com esta intimização 
da relação entre auxiliar e paciente, trazia, potencialmente, a possibilidade de 
um terreno fértil para a ‘psicanalização’ do trabalho do auxiliar, (...), ainda 
que esta tenha sido uma perspectiva que, pelo menos na experiência desses 
auxiliares no Rio de Janeiro, interessou sempre muito mais a estes, do que 
aos médicos ou psicanalistas que solicitavam este tipo de trabalho. (idem: 72) 

Com o fim das comunidades terapêuticas, parece ter havido um outro tipo de 

retrocesso, pois a equipe terapêutica – e não mais interdisciplinar –, ao se transferir para a 

casa do paciente, muitas vezes conduzia como uma internação clássica em domicílio. O 

acompanhante seguia sendo apenas “um meio” para se evitar um agravamento da crise, ou 

a internação, utilizando-se da “sugestão, ou de uma pedagogia de base moral, [para] 

reconduzir o paciente às atividades exigidas por um cotidiano normal (...)” (idem: 88). 

Essa seria a perspectiva médica oficial. Havia porém, e o que era mais importante, o 

que Reis chama de “espaços livres”. Neles, nas trocas e intercorrências entre a dupla – 

acompanhante e acompanhado –, na dimensão em que a relação intersubjetiva não é 

passível de ser prescrita, ocorria, aos olhos dos acompanhantes, a prática terapêutica 

propriamente dita. “Assim ele o fará pela via de um manejo de sua relação com o paciente, 

relação esta constituída a partir de uma série de trocas afetivas e discursivas” (Reis, 1995: 

94). 

A prática do acompanhamento terapêutico foi se modificando por força das 

inquietações dos próprios acompanhantes quanto ao estatuto de sua atividade, a partir de 

“(...) uma especificidade do trabalho de AT, não mais dirigido àquilo que ‘evitava’ 
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[internação], mas para aquilo que ‘produzia’” (Reis, 1995: 73). Ou seja, surgia uma nova 

clínica e um novo saber sobre essa clínica. 

 

2. Exposição do caso clínico. 

 

Para que possamos fazer uma reflexão mais consistente a respeito dessa modalidade 

clínica – o acompanhamento terapêutico –, parece-nos fundamental a discussão se pautar na 

prática. Esta exposição se constituirá do relato do caso clínico, por meio do qual o 

enquadramento e a questão patogênica irão sendo apresentados. O acompanhamento 

terapêutico oferece um enquadramento privilegiado para se debater os diagnósticos difíceis, 

na medida em que a proximidade oferecida com a convivência nos abre um campo mais 

amplo de acesso à dinâmica psíquica dos pacientes. 

Neste caso específico, as “dúvidas” em relação ao diagnóstico – aspecto comum e 

característico dessa categoria patológica – também vão aparecer na cultura familiar e 

reforçar as dificuldades, como citado na introdução (Zilberleib, 2004: 113). Trata-se de 

uma paciente, 37 anos, casada, com uma filha pré-adolescente, que se mudara há pouco de 

cidade; havia sofrido sua primeira internação no ano anterior, mas já desde o nascimento da 

filha começara a ter crises de depressão. Com o passar dos anos, as crises intensificaram-se, 

com o aparecimento de traços de personalidade de aspectos maníacos e dissociativos, tendo 

sido diagnosticado transtorno bipolar. Contudo, a paciente não havia apresentado, até 

aquele momento, sinais produtivos do transtorno psicótico, como delírios ou alucinações, e 

sim uma certa inadequação de caráter. 

A seguir, iniciaremos o relato desde o primeiro contato feito com a família, e assim 

enfatizaremos as diferenças em comparação com o setting tradicional, e o quanto essas 
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diferenças vão caracterizar o trabalho (idem: ibidem). Para que a narrativa seja 

simplificada, utilizaremos, nos trechos necessários, a primeira pessoa do singular. 

 

 

.Primeiros passos 2

  

Um senhor telefona às 22 horas para minha residência para solicitar informações 

sobre o trabalho de acompanhamento terapêutico. Atendi ao senhor, que se dizia tio de 

alguém que precisava muito de ajuda. Nosso primeiro encontro acabou ocorrendo dois 

meses depois, quando sua parente, uma sobrinha, estava em surto psicótico, e o resto da 

família não acreditava em tratamento, mas sim que se tratava de caso para uma rezadeira. 

Nesse primeiro encontro, esse senhor fez uma breve apresentação da história da 

sobrinha e eventualmente se emocionou, pois sua irmã mais velha, mãe da moça, havia, 

como ele, sofrido muito na infância. Mencionou a grave depressão da sobrinha, cuja 

descompensação a teria levado a uma tentativa de “matar sua filha”, sedando-a e, em 

seguida, tentando o suicídio.   

A família era do norte do país, de forma que, no passado, ficara difícil para esse 

senhor dar uma assistência mais efetiva aos parentes, pois a distância era grande. A moça, 

no entanto, morava agora na cidade, com uma filha e o marido, já há dois anos; a mudança 

teria ocorrido em função da transferência de emprego do marido. O tio  – o senhor que me 

procurara – era funcionário da prefeitura da cidade, ocupava um cargo de responsabilidade 

e se mostrava crítico quanto à crença da família. Dizia tentar fazer algo pela sobrinha, antes 

que fosse tarde demais.  

                                                 
2 Este caso já foi apresentado em outro trabalho, “Anotações sobre uma convivência”, in Winnicott: 
seminários brasileiros, Rio de janeiro, Ed. Revinter, 2004.  
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Em seu relato ele se mostrou detalhista, observando que fazia questão de me 

“avisar” sobre o temperamento de cada membro da família, e das dificuldades dessa ou 

daquela pessoa em relação à moça. Falou do marido, e de quanto o responsabilizava pelo 

sofrimento da sobrinha. O tio não possuía um bom relacionamento com o rapaz, e por isso 

o meu contato com a moça foi adiado até uma ocasião em que o marido estivesse viajando. 

A família confiava nesse senhor, razão pela qual ele assumiu a contratação do meu 

trabalho. 

A confusão acerca do diagnóstico da moça me pareceu ser a base das dúvidas 

familiares em relação à doença, inclusive da brecha para a justificativa religiosa. Segundo o 

tio, os médicos que a acompanhavam em suas crises anteriores e naquela que se dava agora 

– a moça estava em tratamento, mas não ia, apenas fazia uso regular de medicação – tinham 

muitas dúvidas quanto ao seu diagnóstico. Em função disso, a família podia ter um álibi 

para não acreditar na doença; tratava-se de encenação para uns, para outros – em especial o 

marido –, de ingratidão. A filha achava que o comportamento materno não merecia 

desculpa; já a mãe (irmã do senhor que me procurara) acreditava ser um caso de possessão. 

O tio reconhecia o distúrbio psíquico da sobrinha, mas responsabilizava os médicos por ela 

não estar “curada”, e o marido por ela permanecer doente. Com o desenvolvimento de meu 

trabalho, o tio passou a me responsabilizar por suas crises e por seu comportamento bizarro. 

A moça havia sofrido uma primeira internação no ano anterior, mas desde o 

nascimento de sua filha, hoje uma pré-adolescente, ela começara a ter crises de depressão. 

Com o puerpério é possível assinalar o início de seu distúrbio; o nascimento da filha teria 

sido o fator desencadeador.  

Na fase em que a filha ainda era bebê, ela demarca, de uma certa forma, o início de 

seu sofrimento; de um lado, a angústia de cuidar do bebê e se sentir incapaz para isso, de 
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outro a privação de liberdade imposta pela maternagem. A paciente relatou a angústia de 

ficar só com o bebê, e era assim que ela permanecia a maior parte do tempo. Falou também 

de seus pensamentos em relação a matar a filha, jogando-a do alto de seu apartamento.    

Com o decorrer dos anos, parece que as crises intensificaram-se, com sintomas de 

aspectos maníacos e dissociativos, o que levou seus médicos anteriores a diagnosticar um 

transtorno bipolar. Entretanto, ela não apresentava os sinais produtivos dos sintomas 

psicóticos, como alucinações ou delírios. 

No momento de sua segunda internação, na qual fui contratada, a moça apresentava 

labilidade acentuada e inadequação em sua conduta, com aspectos de infantilização; por 

outro lado, conservava uma aparente integração de personalidade e de contato com a 

realidade, o que a fazia passar por “impostora” para o observador leigo. Uma enfermeira 

que a atendeu na clínica nesse período comentou que ela não era exatamente louca, razão 

pela qual era bom trabalhar com ela. Entretanto, essa opinião mudou quando a família 

contratou a enfermeira para atendimento domiciliar eventual. Em casa, a moça era a patroa, 

não admitindo receber ordens de funcionários. Assim, não obedecia à enfermagem. 

Nosso primeiro encontro se deu em uma reunião na clínica psiquiátrica, no início 

dessa segunda internação; o tio havia efetivado nosso contrato na véspera da internação. 

Desde o primeiro contato por telefone, fiz um alerta ao tio para os prejuízos de se estar 

adiando o início do tratamento: segundo ele, a moça já estava em crise há semanas. Ela fora 

internada em virtude de uma grave ocorrência (atuação) na rua em que morava, agredindo 

uma pessoa desconhecida, em que foi necessária inclusive a intervenção da polícia. 

A emoção que experimentei no nosso primeiro encontro foi de pesar. Tratava-se de 

uma bela e jovem mulher, com cabelos negros, lisos e brilhantes a contornar seu rosto de 

traços finos; uma moça visivelmente bem tratada (a rigor, por ela mesma), mãos e pés 
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feitos, unhas pintadas com uma cor delicada. Os seus olhos, no entanto, permaneciam 

assustados e confusos. Seu quadro psíquico oscilava: num momento, apresentava estado 

confusional, parecendo não saber o que estava acontecendo e o que estava fazendo ali 

naquela clínica; em outras ocasiões, reclamava para sua mãe do médico e das enfermeiras, 

pedindo para ir embora. Estávamos todos ali naquela sala: o tio, a mãe, a moça e eu. 

A reunião foi agitada. Todos estávamos tensos, inclusive o psiquiatra. A moça se 

debatia num estado de franca dissociação e agitação, falando compulsivamente e 

entrecortando suas falas com choro e queixas; ora parecia sarcástica e ferina, ora lembrava 

uma criança desamparada. Refleti sobre seu comprometimento emocional e a vida que se 

perdia, pensei em suas capacidades ameaçadas e no que teria sido interrompido pela 

doença. 

No momento de nos despedirmos, a moça estava desconsolada por permanecer 

internada, não aceitava o fato e tentava convencer a mãe a desinterná-la. A mãe parecia não 

compreender a função da internação, quase que atendendo aos pedidos da filha. O tio 

quedava em silêncio com uma expressão embaraçada, enquanto o psiquiatra relatava para a 

mãe os riscos de uma desinternação precoce. Precisei apoiá-lo de alguma forma, o que fez 

com que a moça reagisse contra mim: “Esse tratamento não vai dar certo!”, comentou. 

Contudo, insisti; ainda que ela não quisesse conversar comigo, disse-lhe: “Virei vê-la 

amanhã como combinamos, você pode contar com isso”. A moça se acalmou, a mãe seguiu 

as instruções do médico, e aí foi possível nos despedirmos.  

Acompanhei-a durante os 40 dias de sua internação; nossos encontros eram de uma 

hora, cinco dias na semana. O trabalho proposto abarcaria a internação e o 

acompanhamento terapêutico propriamente dito, fosse em sua casa, fosse em espaços que 
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iríamos construir com a nossa convivência. Essa primeira fase do trabalho foi centrada no 

estabelecimento do vínculo. 

No dia seguinte ao contato inicial, como combinamos, fui visitá-la. Bem recebida, 

acabei levada por ela a um espaço reservado para conversarmos; percebi que a moça ainda 

oscilava entre estados dissociados e integrados. Dali, fomos para a cozinha da clínica, pois 

ela me convidou para comermos juntas as frutas que a mãe lhe trouxera. Comemos em 

silêncio, e penso que a partir daí nosso trabalho começou.  

“ A origem da palavra acompanhar vem do latim, cum: comer; e panis: pão. 
Ou seja, comer do mesmo pão. Assim, acompanhar implica comermos do 
mesmo pão, compartilharmos experiências com nossos acompanhados, o 
que, ao longo do tempo, pode levar à constituição de um vínculo bastante 
intenso.” (Barreto, 1998: 188).  
 

  
Nossos encontros na clínica levaram de fato a uma evolução de nosso vínculo, bem 

como a uma melhora de seu quadro clínico. A moça passou a fazer contato com outros 

pacientes, afeiçoando-se a alguns deles e aproximando-se de seus familiares, que, quando 

chegavam à clínica, procuravam-na para conversar, como se viessem visitá-la também. Ao 

mesmo tempo, tentava ajudar alguns pacientes mais graves que ela, apesar de temer outros 

que permaneciam hostis. Aliás, ela se queixava muito das noites, quando era agredida ou 

temia ser atacada. 

Ela era a única paciente a ser acompanhada individualmente por AT, com 

profissional de fora do staff da clínica. Quando eu chegava, ela já estava me esperando há 

algum tempo, e percebi como ela passara a pintar os olhos da mesma como eu o fazia na 

época. Um vínculo estava se estabelecendo, e esses sinais o confirmavam. Não 

permanecíamos no convívio com os outros pacientes, ela me levava para longe e 

conversávamos. Nesse período, confidenciou-me diversos problemas familiares, desde 

 31



desentendimentos com o marido a questões entre os irmãos; nessa fase, já se preocupava 

com a perícia médica, e com o fato de que deveria se preparar para tal.  Falou-me de sua 

antiga analista, e do término desse tratamento em função da mudança de cidade; pareceu-

me que havia um forte vínculo entre elas, pois a moça escrevia cartas para essa analista e as 

lia para mim, pedindo-me para que eu as colocasse no correio. Propus que fizéssemos isso 

juntas, e assim ocorreu quando se iniciou o processo de alta. Em nossas conversas, ela 

passou-me o telefone da profissional e pediu-me para fazer contato. Eu o fiz. Essa 

profissional pareceu se surpreender com a internação da moça, como se, enquanto a tratava, 

não lhe parecesse que seu caso evoluísse para um estado tão grave.  

A moça também demonstrou o quanto se ressentia de ter vindo embora, pois parecia 

gostar muito de sua vida lá. O tio comentou, certa vez, acreditar que uma das razões de sua 

afeição a mim fosse por eu também ter vindo da mesma cidade.   

Ela falou-me também de sua infância e relatou que sua mãe não teria tido condições 

de cuidar dela; teria morado um pouco com a avó, e uma outra grande parte de sua vida 

com o irmão mais velho, que já era casado. Falou-me de sua filha com muito carinho, e que 

ela estaria viajando, nesse momento. Lembrou de seu pai e do quanto sofreu com sua 

morte. Comentou que não conseguiu entender durante um certo tempo esse episódio, e 

disse ter ficado como que anestesiada durante alguns dias, como se estivesse “fora da 

realidade”. 

 Nas nossas despedidas, havia muita insistência de sua parte por ter alta. Apelava 

aos médicos e técnicos, a seus familiares e a mim. Possuía um forte poder de persuasão, 

demonstrando em sua argumentação uma aptidão para corresponder à alta, pois parecia 

estar bem.    
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Atendendo a seus constantes pedidos, o diretor clínico decidiu iniciar o processo de 

desinternação – um tanto precocemente, segundo ele, mas acreditando em sua melhora. A 

persistência da moça parecia ser um aspecto positivo de sua personalidade. 

A clínica fez várias reuniões com a família para instruí-los sobre como proceder a 

partir de sua saída. Foi formulado um planejamento de trabalho, que incluía reuniões 

familiares periódicas com o médico, terapia ocupacional e acompanhamento terapêutico. O 

processo de alta, entretanto, levou algumas semanas.  

Durante esse processo de alta, começamos a sair da clínica e a passear, a ir ao 

cabeleireiro, ao correio ou mesmo à sua casa. Na nossa primeira visita à sua casa, ela 

resolveu tomar banho; depois, demonstrou dificuldade em desembaraçar o cabelo, e por não 

consegui-lo facilmente comentou que não poderia voltar para a clínica com o cabelo 

daquele jeito. Quando começou a resistir à idéia de voltar aproximei-me dela e disse que 

desembaraçaria seu cabelo, se ela consentisse. A moça ficou em silêncio, mas ofereceu a 

cabeça; penteei seus cabelos – não os achei embaraçados – e em seguida a convidei para 

irmos embora, o que ela aceitou prontamente. 

Numa outra saída, quis comprar balas para levar para a enfermagem da clínica, 

então paramos num posto de gasolina e fomos à loja de conveniência; lá, a moça iniciou um 

“papo” com o atendente, falando de sua condição de paciente psiquiátrica internada, e que 

havia saído para um passeio. Falava placidamente, com segurança e tranqüilidade, enquanto 

seu interlocutor se constrangia com um disfarçado temor. Na aparência e na forma como se 

comportava era absolutamente adequada, mas quando conversava transmitia uma 

estranheza naquilo que era dito, constatada principalmente da atitude do interlocutor. 
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Entretanto, esse contato parecia representar uma possibilidade de elaboração de sua 

condição.  

  Com o passar do tempo, seu aspecto foi se modificando acentuadamente; sua 

aparência física se deteriorou, assim como sua maneira de se vestir – tornou-se bizarra. Um 

dos pontos centrais dessa mudança consistiu justamente em seus cabelos. Na nossa primeira 

ida ao cabeleireiro, ela iniciou um processo de corte; dizia que o marido iria rejeitá-la, mas 

que fazia questão de aparar o cabelo. Cortou-o várias vezes, e dali a dois meses raspou 

totalmente a cabeça. 

 Ela precisava se submeter a uma perícia médica, para conseguir um benefício 

financeiro por invalidez, e ouvira dizer que uma pessoa com aparência doentia teria mais 

chances de ser contemplada com o benefício. A cabeça raspada lhe pareceu ser um recurso, 

pois assim eram os loucos nos antigos asilos. Paulatinamente, durante um mês, ela 

construiu seu personagem, que tragicamente seria ela mesma. Não o fez, porém, sem 

sofrimento, colocando em ato uma tentativa de elaborar o que se passava consigo. 

Contrariamente às expectativas do médico, a moça não apresentou uma melhora 

efetiva com a desinternação. Segundo a família, ela parecia não ter se recuperado 

completamente do surto, pois ainda apresentava episódios de dissociação e outros 

comportamentos inadequados. 

O processo de orientação familiar rapidamente se desfez. Desde a internação, a 

família iniciara uma fase de desavenças, que só se acentuaram com o tempo. Não havia 

ninguém que pudesse realmente se responsabilizar pelo tratamento, e penso que minha 

contratação tenha sido feita também com essa expectativa: encontrar alguém para pôr 

ordem na vida da moça, e que cuidasse dela por todos. Segundo o relato de algumas das 
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várias funcionárias que trabalharam na casa durante o período em que a acompanhei, a 

moça estava sozinha, e era ela mesma quem acabava tomando as decisões. Algumas vezes 

tive que tomar a frente de algumas situações de risco em que ela se encontrava – como, por 

exemplo, quando fui obrigada a cancelar meus atendimentos seguintes porque seu marido 

saíra para uma viagem, deixando-a só com a filha. Ela estava muito alterada, não havia 

outro adulto na casa além de mim, e não consegui fazer contato com nenhum membro da 

família. Acabei tendo que contratar uma enfermeira para começar naquele dia mesmo. 

.A constelação familiar. 

 Conforme o acompanhamento foi avançando, ocorreu uma maior aproximação 

minha com os membros da família. Moravam na casa alguns parentes, além da família 

nuclear: a mãe, que teria vindo ajudar no seu tratamento, e uma prima, que estudava na 

cidade; o marido, que não estava muito presente, em função do trabalho, a filha, e uma 

empregada doméstica. Na casa também havia dois cachorros, machos e grandes, que 

ironicamente brigavam com muita freqüência, machucando-se e ferindo-se seriamente 

algumas vezes. Um outro comentário sobre a ocupação da casa me parece ser interessante: 

não havia qualquer tipo de decoração, os móveis pareciam ter sido colocados apenas pelo 

seu aspecto estritamente prático; viam-se cadeiras de plástico pela casa, algumas 

empilhadas; um sofá encapado em frente a uma TV; nenhum enfeite, nenhum objeto 

significativo, apenas uma pequena cristaleira; em seu quarto havia uma cama de casal e 

cadeiras de plástico; no quarto da filha, a cama ainda era de criança, a menina ainda era 

baixinha, uma pré-adolescente; também ali não havia enfeites, alguns objetos meio 

brinquedos, meio enfeites no chão, jogos empilhados, mochila de escola. Podia parecer uma 

república de estudantes ou uma casa em mudança. Essa característica árida e vazia também 
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estava presente em outros aspectos da cultura da casa: quando sentavam-se à mesa para 

refeição, os pratos e copos eram colocados diretamente no tampo da mesa, e cada um comia 

num horário; havia os talheres, o prato e um copo, enfim, uma estranha economia de 

elementos. Ela e a mãe preocupavam-se muito com a limpeza do ambiente. 

 Por outro lado, contrariamente à aridez citada, no período de maior agitação a moça 

parecia ter bastante imaginação; sonhava muito, e tinha planos e histórias pra contar de seu 

passado. 

 A relação com a filha era amistosa e amorosa. Parecia haver bastante carinho em 

suas trocas; a rigor, era com quem parecia haver uma circulação de afeto. Com os outros 

familiares, presenciei que, na maioria das vezes, havia discordâncias e insatisfações em 

relação à sua conduta de uma maneira geral. Um aspecto expressivo era o tipo de humor 

que impregnava seus relacionamentos, de uma certa forma com todos, menos a filha: rancor 

e disposição para a intriga. Ela, por sua vez, me parecia usar da intriga como expediente 

para se relacionar. Naturalmente, eu muitas vezes era o alvo, não só de suas intrigas, como 

da insatisfação de seus familiares. A moça não hesitava em relatar as queixas dos parentes 

em relação a mim. Numa tarde, estávamos passeando a pé nos arredores de sua casa, e ela 

me disse: “Você tem muita paciência comigo”. As intrigas eram fenômenos sub-reptícios 

que, de certa forma, contaminavam a todos. Parecia-me, porém, que a moça também repetia 

um costume arraigado de seu ambiente familiar. 

 Em relação ao marido se sentia muito tocada, pois acreditava que ele não a 

desejasse mais. Sentia-se atraída por ele, assim como magoada também, e comentava seu 

desejo de reatar esse relacionamento. Mas o marido não era presente, estava sempre em 

viagem de trabalho. Quando retornava, dava muita atenção à filha; parece que sentia sua 
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ausência, e essa atenção era retribuída pela menina. Entretanto, para a paciente não parecia 

haver espaço, ele não se responsabilizava por ela, reclamava de seu transtorno, comentava 

seu desejo de tudo voltar a ser como antes – o que me parecia impossível, pois ele não 

colaborava com o tratamento da esposa. A paciente relatou em algumas situações sentir 

ciúme da filha, e com isso desejar-lhe mal. Acredito ser essa também uma das motivações 

para sua constante ideação infanticida. 

 A mãe da moça exercia uma influência determinante em seu estado de espírito. 

Sentia-se oprimida em sua presença e vazia com sua ausência. Contudo, a mãe costumava 

estar muito presente. Suas viagens de volta para casa, na cidade onde morava, eram breves, 

pois a moça não suportava sua ausência por muito tempo. Entretanto, a mãe queixava-se do 

tratamento tão prolongado; não compreendia, achava que os médicos e técnicos, inclusive 

eu, fôssemos responsáveis por seu quadro de saúde. Essa opinião, no entanto, era unânime 

na família: por um lado, os males da moça tinham relação direta com o marido, e suas 

ausências; por outro, com a “incompetência” de todos os profissionais que a haviam 

tratado. Em nenhum momento presenciei algum reconhecimento de que a doença da moça 

tivesse origem na família, e principalmente de que se tratasse de uma doença; consideravam 

a enfermidade apenas uma depressão “mal-tratada”, em função da negligência do marido.  

A mãe, por outro lado, me chamava atenção pelo seu conhecimento de chás, ervas, 

temperos etc. Plantava no fundo do quintal da casa da filha algumas plantas, para preparar 

misturas ou remédios. Quando andávamos de carro juntas, fazia comentários sobre a beleza 

das árvores na cidade, nessa estação do ano. Pareceu-me um aspecto sensível de sua 

personalidade. Relatou-me coisas de seu passado, falou de seu sofrimento também, da 

depressão de uma parente, de seus estudos. De vez em quando me oferecia um suco que 
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fizera para a filha. Mas, na maioria do tempo, sua receptividade à minha presença não era 

amistosa. 

 Segundo a moça, sua infância havia sido muito sofrida. A moça é a caçula e única 

filha mulher de uma família de irmãos homens, tendo nascido muito depois do irmão mais 

jovem.  

  Comentou que chorava muito, e nunca era atendida. Sua mãe estava ocupada com 

outros compromissos e não podia dar-lhe a atenção devida; parece que, desde muito cedo, 

com poucos meses, sua avó é quem a atendia. Relatou também que, no final da infância e 

início da adolescência, teria ido morar com o irmão mais velho, casado, em outro estado, 

afastando-se mais ainda da mãe; essa situação a teria magoado muito, pois parece que 

sempre ansiou por uma reaproximação com a mãe. Comentou também que, quando morava 

com a mãe, era regularmente repreendida, e que passaram por privação, pois todos os 

irmãos já haviam saído de casa e o falecimento do pai piorara a situação. Referia-se ao pai 

como uma pessoa amorosa e por quem tinha muito carinho; mas, por motivo de trabalho do 

pai e de estudo da mãe, fora necessário afastá-la deles, pois daria muito trabalho.  

 Parece que, através da doença, foi possível se aproximar da mãe definitivamente: 

num primeiro momento, na fase de evolução de seu transtorno, da qual participei com o 

acompanhamento terapêutico; e, num segundo, quando foi afastada de sua própria família, 

da filha e do marido, em função da gravidade de seu quadro, ocasião em que foi morar de 

novo com a mãe, interrompendo nosso tratamento. 

.Evolução do caso e o ambiente familiar. 

 Voltando ao início do acompanhamento, logo após a desinternação, várias reuniões 

familiares ocorreram e, em um certo sentido, não havia espaço para a doença dessa moça. 
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Notava-se uma pressa, a existência de um prazo esperado para a sua melhora. No entanto, 

ela piorava. Nosso trabalho se encerrou oito meses depois do primeiro contato na clínica. 

Por meio de uma atuação radical, segundo me foi relatado, ela pôs em perigo a integridade 

física de sua filha. Foi internada mais uma vez – eu mesma tomei a iniciativa –, e depois 

dessa internação a moça foi separada da filha e do marido.       

       A família concebia sua doença como um distúrbio que oscilava com uma depressão, 

graças ao diagnóstico médico de transtorno bipolar. Após o nosso primeiro mês de 

convivência, em que ela se manteve num estado de muita agitação, houve a ocorrência de 

episódios dissociativos e um profundo sofrimento, que sugeriam ao observador a agonia de 

estar só – principalmente ao nos despedirmos – como uma “angústia intolerável de 

separação”.  

Em seguida, a moça iniciou um processo depressivo que rapidamente se 

caracterizou por um estado que se assemelhava a um quadro melancólico. Pareceu-me uma 

oscilação de humor abrupta e radical, entre estados de euforia e melancolia. Durante esse 

período muitos encontros ocorriam em que a paciente se mantinha deitada em sua cama, 

virada na minha direção; eu permanecia sentada em uma cadeira diante dela, e ficávamos 

nos olhando quase todo o tempo de sessão. Seu olhar era impassível, constante, plácido e 

razoavelmente vazio; demorávamo-nos assim longamente, sem alteração. Às vezes ela 

falava: “Me mata, não agüento mais”; ou ainda: “Você sabe o que estou sentindo”. Houve 

uma tarde em que ela me levou até a cozinha, abriu a gaveta de talheres de cozinha e disse: 

“Minha mãe escondeu as facas, ela gosta de mim”. 

 Vários profissionais da área “psi” foram mobilizados e contratados para 

acompanhar a situação, complementando-se o tratamento, como terapia familiar, terapia de 
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casal, terapia ocupacional, e terapia infantil com orientação de pais, mas seus respectivos 

processos foram interrompidos. Nos meses finais, foi possível estabelecer uma parceria 

com o último psiquiatra que se manteve no trabalho até a moça ir para o norte. A última 

crise foi desencadeada no dia seguinte à demissão de uma enfermeira, imposta pela mãe 

mesmo após o médico ter exigido a permanência de enfermagem 24 horas como condição 

de continuidade do tratamento. A questão da contingência familiar, neste caso, chama 

atenção.  

       Em certo momento do trabalho, a mãe da moça teria reconhecido, segundo um 

comentário do irmão – o senhor que me contratou –, que talvez a tenha prejudicado por 

causa da maneira como a criou.  

       A evidente problemática familiar nos faz supor, neste caso, um acento privilegiado 

da função materna, elemento por meio do qual parece-nos ser possível compreender a 

gênese da questão patológica. 

       Desde a minha primeira entrevista com o tio, em que ele discorreu sobre a infância 

da sobrinha, comentou como ela teria crescido livre, e em seguida preferiu usar o termo 

“solta demais”; a menina fora criada “à vontade”, segundo ele. Referiu-se ainda à 

imaturidade de sua irmã – mãe da moça – e à inadequação da educação da sobrinha, 

emocionando-se ao se referir a esse fato. 

       A mãe da paciente e eu tivemos uma aproximação razoável. Num primeiro 

momento, encontrávamo-nos nas entradas e saídas da clínica psiquiátrica, por vezes íamos 

juntas de carro – inicialmente, ela nutria a esperança de que eu iria curar sua filha em 

definitivo. Nas saídas da paciente da clínica até sua casa, acompanhada por mim, a partir de 

certo momento a mãe já não era tão amistosa. Com o tempo, depois da alta da filha, foi se 

tornando hostil. Um ponto fundamental a abordar, quanto a esse aspecto, é a importância 
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do manejo no acompanhamento terapêutico, que  pode ser visto como uma metáfora dos 

cuidados maternos, de uma certa forma. É possível que a mãe se sentisse interpelada na sua 

função materna ao presenciar nossos encontros 

      A postura hostil assumida pela mãe da paciente em relação à minha presença nos 

levou a marcar nossos encontros fora de casa. As brigas entre as duas, causadas por críticas 

sem rodeios da mãe, à filha e a mim, criavam um clima impraticável de interação e 

convivência.     

       Na primeira fase do acompanhamento, depois da alta, em que a paciente ainda 

apresentava um estado de maior agitação, nossas saídas eram muito movimentadas, porque 

fazíamos muitas coisas num curto espaço de tempo. Ela escrevia – e trazia para nossos 

encontros – páginas e mais páginas de impressões sobre sua vida e seu passado, episódios 

marcantes e planos em relação à posterior perícia médica a que se submeteria, pedindo-me 

para ajudá-la a separar os temas por assunto ou data. Encontrávamo-nos na porta de sua 

casa e íamos a pé até um parque ecológico, nas imediações, onde havia uma lagoa. Ao 

chegarmos, ela olhava para as águas e suspirava, dizendo que era “Beverly Hills”. No 

caminho, encontrava-se com pessoas do bairro que conhecia, e os cumprimentava; tecia 

algum comentário, era amistosa e havia receptividade. As pessoas gostavam dela; era 

simpática e comunicativa. Não expressava traços de inadequação excessivos nesses 

contatos, porém todos sabiam que sofria de “depressão”, e muitas vezes estimavam sua 

melhora. 

Na lagoa, instalávamo-nos numa mesinha de concreto, à sombra, e abríamos a pasta. 

Ela me convidava a tentar organizar sua vida junto com ela – seu passado, as adversidades 

pelas quais passou, seus sonhos, projetos de futuro – através da leitura dos grandes textos 

que ela escrevia. Nesse período, houve também uma produção muito grande de desenhos e 
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pinturas, sobre os quais tecíamos comentários, e ela me solicitava que os interpretasse. Não 

o fazia, mas procurava chamar a sua atenção para o aspecto pictórico, ou estético 

propriamente. Aliás, é importante ressaltar a qualidade desses trabalhos, tanto os escritos – 

sob a perspectiva poética – quanto os desenhos – sob o ponto de vista plástico, já que a 

temática e a utilização das cores demonstravam bastante expressividade. A qualidade dos 

trabalhos parecia indicar o potencial criador como importante recurso de desenvolvimento. 

Houve outro tipo de saída também nesse período: saíamos para tomar café e ir à 

farmácia, bem como ao correio, a que continuávamos indo com freqüência. Num café, uma 

certa vez, depois de terminarmos, ela viu um bebê num carrinho ao lado da mãe e se 

aproximou, pegou o bebê e também relatou sua condição, deixando a mãe apreensiva; 

imediatamente coloquei-me bem ao seu lado, buscando tranqüilizar a ambas, o que de fato 

ocorreu. A paciente fez elogios à mãe do bebê, e se despediu.  

As idas ao correio foram tornando-se mais problemáticas, ela não mais enviava 

cartas, mas objetos, flores, presentes, que eventualmente eram caros. Dificilmente consegui 

ajudá-la a avaliar esses gastos. Eram objetos enviados para seu antigo psiquiatra e sua 

antiga analista. Houve, a partir daí, um incremento de seu estado maníaco, os gastos 

começaram a exceder-se, ela possuía recursos guardados na poupança, que correspondiam a 

reservas do Fundo de Garantia e poupança em geral, mas que poderiam extinguir-se. Em 

relação ao aspecto da autonomia e seu correlato – o abandono em que vivia –, foi também 

ela quem arcou com as despesas de sua internação, assim como do acompanhamento.   

 No entanto, esse processo de maior atividade se modificou com a instalação do 

estado de humor melancólico. 

       As variações de humor da paciente ocorriam em razão de acontecimentos 

desencadeados por algum fator significativo, como, por exemplo, uma viagem, sua ou da 

 42



mãe. Apesar de ser sempre compreensível o que teria ocorrido, a magnitude de sua reação 

emocional era abismal, sem limites e devastadora. 

 Sua família, por outro lado, nunca se questionava sobre sua própria postura em 

relação à moça, em relação à sua piora, como se não fosse tão evidente a implicação 

familiar. 

 Nessa fase também ocorreram situações em que ela era convocada a participar, ou 

seja, reagir e sair da cama. Muitas dessas situações eram fruto dos pedidos da filha: a 

menina fazia questão que a mãe fosse nas reuniões da escola, conversar com a professora, 

ao que a mãe atendia, a contragosto e com muita insegurança. Ela me ligava para que lhe 

encorajasse; a filha pedia-lhe que fosse também às festas da escola, a atividades 

comunitárias em geral, e ela atendia. A moça comentava como era difícil eventualmente se 

zangar com a filha, assim como efetuar tarefas simples, como levá-la até o curso de inglês 

próximo a sua casa. Para tanto se angustiava extremamente, não conseguia pensar na 

possibilidade de algo acontecer à filha no percurso. Houve o aniversário da menina, e a mãe 

precisou estar presente, assim como organizá-lo minimamente. Acompanhei-a na festa e foi 

muito difícil para ela. Num certo momento, confidenciou-me que desejava matá-la naquela 

noite.  

 

.A crise, a última internação e a interrupção do acompanhamento. 

       

Uma tarde, ela me revelou que estava preocupada com o atraso de sua menstruação; 

temia uma gravidez, pois teria seduzido o sobrinho, uma criança de 10 anos. Ouvi sua 

confidência como uma fantasia; entretanto, o tio estava transtornado, pois a mãe teria visto 

a cena e a confirmara. 
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        A sedução cometida pela moça trouxe muita perplexidade à família e a ela mesma. 

Numa tentativa de se aproximar do marido, ela deixou escapar o fato, originando mais 

transtornos para o relacionamento conjugal. Ao mesmo tempo, ela me pedia proteção 

contra ela mesma, mais uma vez pedia que eu a matasse. Havia o histórico de tentativas de 

matar sua filha, que remontavam à fase em que a filha ainda era bebê. Esse conteúdo, 

recorrente em suas angústias, era externado associado a seus apelos de parar de pensar 

nisso. Comentou comigo uma certa vez que queria acabar com a vida da filha para que ela 

não sofresse mais por ter uma mãe doente como ela. 

 A última internação ocorrera em função de uma crise desencadeada, entre outras 

coisas, por uma tentativa de “matar a filha”. Essas “tentativas de matar a filha” nos parecem 

pertencer a uma interpretação dos fatos ou da realidade recheada de fantasias e 

eventualmente de atuações – como encenações de suas angústias ou desejos extremamente 

angustiantes – e, dessa forma, as consideramos questionáveis em seu estatuto de realidade. 

Afinal, era sempre ela quem relatava que tentara cometer o ato; sobre sua última atuação, 

foi ela quem julgou seu ato como tal.  

Essa última crise eclodiu após um longo tempo de um estado de humor melancólico, 

como uma reação, uma “conjuração” a uma situação opressiva. As brigas entre a mãe e ela 

eram freqüentes, em qualquer situação, tanto depressiva quanto eufórica. Segundo seu 

relato, ela teria corrido em direção à mãe e apertado seu pescoço; depois, quebrara os copos 

da cristaleira  – copos, segundo ela, que pertenceram à família do marido  –, e em seguida 

correra atrás da filha e da sobrinha. Fui chamada às pressas para atendê-la; quando cheguei, 

ela estava amparada afetuosamente por vizinhos e amigos da família. Os familiares e 

amigos diziam que deveríamos levá-la para uma rezadeira; penso que agiam dessa maneira 

em função da impressão ambivalente que ela causava – até numa situação de crise, não 
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parecia “louca”. Mas aceitaram facilmente minha sugestão de um atendimento de urgência 

psiquiátrica.  E ela me disse: “Eu sabia que você iria me internar, por isso que eu não te 

liguei”.  

       Apesar da crise envolver outros elementos além do impulso instintivo hostil que ela 

afirmava sentir contra a filha, o fato é que seus impulsos não sofriam distorção. 

Possivelmente podemos pensar num deslocamento da meta original, a mãe, para um outro 

objeto, a filha. O deslocamento para a filha pode ser considerado um tipo de distorção, mas 

não há um abrandamento da violência; pelo contrário, ocorre seu acirramento.         

Podemos localizar – em sua história de vida, na relação remota com a mãe – a 

existência de adversidades, ou seja, de experiências traumáticas vividas de fato, e não 

fantasiadas, na infância. Com o passar do tempo, passaram a ser mais freqüentes suas 

queixas em relação ao desejo de imputar violência à filha, a quem, em contrapartida, queria 

proteger. Ao dar à luz, em torno dos 30 anos, o processo depressivo se inicia, evoluindo 

desde então. Os conteúdos vivenciados por ela em função dessas idéias eram extremados e 

com uma lucidez implacável. 

 Ao descrever sua dor, referia-se sobretudo a um vazio, como se não houvesse 

trégua para esse “nada” no qual estava imersa. Havia momentos em que ela comentava se 

envolver com alguns afazeres domésticos e pequenas atividades, mas tudo de pouca 

duração. 

O acompanhamento foi interrompido exatamente no momento em que a família da 

paciente não suportou enfrentar seu processo regressivo, ou “enlouquecimento”; pois, desde 

o início, a existência do distúrbio foi negada, seja pela saída religiosa – representada pela 

possessão  –, seja pelo seu abandono, pois a moça foi deixada à própria sorte, decidindo sua 

vida, demitindo a enfermagem etc. Podemos, entretanto, articular seu processo de 
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“enlouquecimento” à regressão desencadeada pela função analítica da continência oferecida 

pelo tratamento – quando, após a primeira desinternação (no início do acompanhamento 

terapêutico), seu estado e seu aspecto geral pioram. Comigo, sob o acolhimento oferecido 

pelo acompanhamento, a paciente pôde se entregar e regredir, o que, de fato, é a condição 

para um posterior desenvolvimento emocional. Contudo, nessa etapa o caso foi 

interrompido, de certa forma em sua pior fase, e possivelmente acarretando um 

agravamento do distúrbio. 

Em alguns contatos com o tio, procurei apontar esse processo regressivo como 

compreensível e natural, como fazendo parte do processo de desenvolvimento emocional; 

quando ele se queixava sobre sua piora, comentava que provavelmente mais adversidades 

ainda surgiriam, que era apenas o começo – o que de fato era, pois o tratamento mal se 

iniciara. 

 Na última internação – da qual eu participei na escolha da clínica, acompanhando-a 

desde o início –, pude perceber a alteração de seu humor e de seu quadro geral. Em casa, 

antes da crise, a moça se encontrava num estado melancólico próximo à paralisia.   

No momento da internação, contudo, ainda no pronto-socorro, demonstrou uma 

forte hostilidade em relação aos médicos e aos atendentes em geral, ameaçando fugir. A 

violência e a frieza que expressava me pareciam uma tentativa de resguardar o pouco que 

lhe restava de si. Nessa situação, a paciente apresentou uma maior vitalidade; por outro 

lado, os técnicos e o médico tratavam-na de igual para igual, hostilizando-a, como se 

perdessem, eles também, suas capacidades de discriminação, momentaneamente. Não 

tratavam-na como uma “doente”, mas como alguém que cometera um grave delito; 

entretanto permaneci ao seu lado, junto com um outro parente, intermediando a intervenção 

médica, pontuando e explicando o caso. 
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Já na clínica, ela apresentou uma melhora, apesar do sofrimento constante, agora 

agravado pelo fato de que iria se despedir da filha e do marido quando dali saísse. Ela 

própria participou dessa decisão – a maternidade era uma tarefa que exigia o que ela jamais 

pôde dar.  

No espaço protegido da clínica, ela me fez algumas revelações; uma delas me 

parece importante assinalar, pois expressa uma tentativa de elaboração sobre sua condição 

atual em relação a sua história de vida: comentou que, desde muito cedo, tinha medo de 

hospital psiquiátrico, e achava que, de alguma forma, tinha algo a ver com essas clínicas. O 

fato de as rejeitar talvez significasse o adiamento de uma internação. 

Essa última internação, no acompanhamento desse caso, pode ser dividida em duas 

partes: a primeira como sendo um processo de adaptação ao ambiente protegido da clínica, 

ao tratamento intensivo e aos novos profissionais e pacientes que faziam parte desse espaço 

de convivência. A maioria dos pacientes dessa clínica demonstrava maior integração, ou 

mais recursos para interação, que os da clínica da internação anterior, talvez por serem em 

menor número. A paciente, nessa primeira fase, mostrou-se arredia, evitava o contato, 

queixava-se dos outros internos, bem como dos técnicos, expressando agitação e fixação 

em questões de limpeza, e agindo mais mecanicamente – ocupou quarto individual. Meu 

trabalho incidia exatamente na possibilidade de promover alguma interação com o 

ambiente, e com isso permitir a ela sentir-se mais livre do que estava em casa, imersa em 

sua dor. Num segundo momento, já no final da internação, começou a se socializar mais, 

fazendo contato e me contando sobre a vida de alguns pacientes, muitos deles jovens; como 

sua relação comigo melhorou, aproveitávamos nosso tempo com conversas mais 

consistentes.   
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 Um dos nossos últimos encontros vale a pena ser transcrito, pois em seguida o 

trabalho seria interrompido; em função de sua melhora iniciou-se o processo de 

desinternação.  

 Cheguei à clínica, e da entrada a vi sentada num banco de jardim, com uma 

expressão depressiva, a mirar o vazio. Olhei em volta para avaliar se havia enfermeiros, ou 

qualquer outro profissional, e só notei o jardineiro. Pensei: por que a deixaram aqui fora? 

Não há mais o risco dela fugir?   

 Aproximei-me, e a cumprimentei. O banco ainda estava úmido da chuva. Ela 

mostrava uma expressão vazia, balançando com pouca energia a perna direita. E disse: 

 P – “Vomitei hoje.” 

AT – “Vomitou?” 

P – “Vomitei todo o café da manhã. Eu vou ficar anoréxica. Ninguém percebe isso; eu vou 

morrer aqui, ninguém entende que eu não posso tomar remédio de dia, eu vomito... Eles 

vão me matar. Eu quero sair daqui, C. Eu odeio ficar internada. Quero ir logo para minha 

casa.” 

AT – “Hum. Vomitou tudo?” 

P – “Vomitei. Eu vou demorar muito aqui? Será que vou ficar meses aqui?” 

AT – “Não, você vai ficar o tempo necessário para melhorar. Você não está bem.” 

P – “Eu fico aqui parada, como eu vou melhorar se eu odeio ficar nessa clínica? Eu odeio 

ficar internada.” 

AT – “Acho que esse ódio todo pode ser um sinal do quanto você não está bem; lembra 

como você estava na sua casa? Deitada o dia todo na cama, agoniada? Aqui, por incrível 

que pareça, você está tendo contato com pessoas, fazendo atividades, como se estivesse 

mais livre do que estava na sua casa. Lá, parecia que você estava presa naquela cama...” 
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[Nesse ínterim, passou uma senhora dizendo: “Estou com a vida que pedi a Deus, como, 

durmo, vejo TV, não preciso cozinhar, lavar, trabalhar... Aqui é só descansar.”]. 

AT – “Olha só essa senhora!” 

P – “Eu não consigo descansar. “ 

AT – “É porque você não está bem.” 

 Ela me pegou pela mão e foi me levando para dentro da clínica, para seu quarto. Lá 

deitou-se na cama, ajudei-a a colocar os pés fora da roupa de cama para não sujá-la. Fiquei 

em pé ao seu lado. 

P – “Eles esqueceram de chamar para o almoço.” 

AT – “Será?” 

P – “É que eles chamam baixinho, se você não ouvir, não almoça.” 

AT – “Hum.” 

P – “Acho que não vai ter atividade à tarde. Não tem nada pra fazer aqui. Vou processar 

essa clínica quando sair. Eu fico aqui largada. Depois que você sair eu vou ficar sozinha. 

Eu não gosto da terapeuta daqui, ela me julga.” 

AT – “Como assim?” 

P – “Ela diz que é muito grave o que eu fiz, que eu tentei matar minha filha.” 

AT – “Você me descreveu outro dia o que fez, e você nem tocou em sua filha, não é?” 

P – “É.” 

AT – “O que você fez com ela?” 

P – “Eu corri atrás dela.” 

AT – “Só dela?” 

P – “Da sobrinha também.” 
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AT – “Não foi você mesma que contou pra todo mundo que tentou matar sua filha? Você 

quebrou os copos da cristaleira, apertou o pescoço de sua mãe, que devia estar brigando 

com você, não estava?” 

P – “Tava.” 

AT – “Você é que se julgou, você é que se imputou esse gesto...” 

P – “Foi.” 

AT – “Eu acho que você é que se julga muito mal. Você não se perdoa por seus 

pensamentos quando fica muito revoltada.” 

 Ela me olhou, pegou minha mão e a segurou, dizendo: 

P – “Daqui a pouco você vai embora.” 

AT – “Ainda temos tempo.” 

 Apoiou-se no meu braço e resolveu deixar o quarto. Saímos da clínica e voltamos 

para o jardim. Sentamos naquele banco, o sol saiu. Estávamos bem sob o sol, e pensei: “Ela 

não pega um sol há muito tempo”. 

P – “Vamos pra aquele banco ali debaixo da árvore?” 

AT – “Vamos.” 

 Sentamos em silêncio. Havia um cheiro agradável de terra molhada, e a paisagem 

era muito bonita. Ficamos um tempo assim, ela interrompeu o silêncio: 

P – “Bonitos aqueles pinus ali, né?” 

AT – “Aqueles ali?” 

P – “É.” 

AT – “É, bonitos. “ 

P – “Que horas são?” 

AT – “Está quase na hora de eu ir.” 
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P – “Vamos lá pra dentro.” 

 Fomos para seu quarto. Ela trocou a roupa e deitou na cama.  

AT – “Eu já tenho que ir embora.” 

P – “Tá bom.” 

AT – “Um bom dia pra você.” 

P – “Pra você também.” 

 Saí.  

 Na minha visita seguinte, ela estava tomando lanche ao lado da cozinha, 

conversando com a cozinheira. Ficamos juntas, mas dessa vez ela não me deu tanta 

atenção, parecia que não precisava mais de mim. No final do nosso tempo, o bolo que iria 

ser servido para o lanche comunitário parecia mais atraente aos olhos dela do que nossa 

despedida. 

 Lamentavelmente, com os sinais de melhora a clínica providenciou a sua 

desinternação, que seria seguida de uma despedida muito mais radical: a de seu marido e de 

sua filha. 

 Na fase final do acompanhamento, parece ter ocorrido, de uma certa forma, uma 

continência oferecida pela clínica à família; a mãe, que na maior parte do nosso tempo 

juntas se mostrara hostil à filha, assim como a mim e ao tratamento, aproximou-se mais 

nesse período.  E, no nosso último encontro, ao efetuar o pagamento, a mãe me abraçou e 

chorou; senti uma forte emoção e não contive as lágrimas também. 

 Esse trabalho representa, para mim, um processo de busca de sentido e de 

articulações que infelizmente ficou impossibilitado pela interrupção do tratamento, assim 

como pela descontinuidade imposta pelos mecanismos de desligamento da paciente – ou 

função desobjetalizante da pulsão. A esses mecanismos dedicarei o próximo capítulo. 
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II. Uma introdução à metapsicologia borderline de André Green 

 

  Fazer uma explanação sobre a metapsicologia do funcionamento borderline, além 

de ser útil para a compreensão psicopatológica de um transtorno com forte incidência nas 

problemáticas da contemporaneidade, também é importante para se propor uma psicanálise 

contemporânea que venha a atender esses pacientes. Segundo a perspectiva tradicional, tais 

pacientes não seriam psicanalisáveis. 

 O acompanhamento terapêutico vem a dar conta dos casos clínicos que, em função 

de seu comprometimento psíquico grave, não se beneficiam do tratamento tradicional. A 

teorização de André Green não só contribui para a compreensão diagnóstica desses casos, 

como também apresenta possibilidades de manejo clínico com esses pacientes. 

Acreditamos que sua reflexão metapsicológica ainda permita a fundamentação dessa 

modalidade terapêutica, em função da ênfase que dá a alguns conceitos úteis para justificar 

a validação terapêutica dessa modalidade. Dentre eles, a reformulação do conceito de 

relação de objeto, por pressupor a importância da relação transferencial com o 

acompanhante, e o quanto a relação objetal foi fundamental para a constituição do 

transtorno, assim como o será para a consecução da cura, ou seja, para o desenvolvimento 

do sujeito.  

 Os pacientes incluídos na designação borderline, ou fronteiriços, apresentam uma 

complexidade específica por se localizarem numa situação intermediária entre descrições 

patológicas distintas; dão origem, também, a dificuldades importantes na viabilização de 

uma terapêutica eficiente, ao se caracterizarem por funcionamentos psíquicos que não se 

enquadram nas modalidades clínicas habituais. O próprio termo – borderline – traz em si a 
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dimensão da indeterminação. A preocupação com sua delimitação patogênica reside 

principalmente nos impasses que esses pacientes impõem à clínica. Comumente despertam 

dúvidas quanto à orientação a seguir no tratamento, muitas vezes inviabilizando-o, pois, 

além de portarem uma indefinição diagnóstica, estabelecem, inclusive por conta disso, 

vínculos frágeis e instáveis de relação intersubjetiva com seus psicoterapeutas. Essa 

categoria clínica representa, de fato, um desafio para a clínica psicanalítica tradicional.    

 Os pacientes borderlines apresentam uma sintomatologia caracterizada por uma 

extrema variabilidade de aspectos psicopatológicos “clássicos”, sendo considerada uma 

esquizofrenia latente, na classificação descrita no DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico 

dos Transtornos Mentais) III, e em seguida definida por transtorno de personalidade, no 

DSM IV.  

 “A noção de borderline constitui-se inicialmente como uma entidade 
vaga e imprecisa, que compreende sintomas que se estendem desde o 
espectro ‘neurótico’, passando pelos ‘distúrbios de personalidade’, até o 
espectro ‘psicótico’”.(Dalgalarrondo, 1999: 52). 

 

  Esses pacientes se localizam entre os campos da neurose e da psicose, como 

também no limite do campo das perversões, apresentando um quadro clínico em que 

aparecem elementos psicóticos, ao mesmo tempo em que há uma aparente integração de 

personalidade, como mencionado no trecho a seguir: 

 

  “Este texto pode ser considerado como uma introdução, no 
campo da psicanálise, de um debate psicopatológico que já ocorria na 
psiquiatria desde a metade do século XIX, em torno de intrigantes situações 
clínicas caracterizadas pelo fato de os pacientes apresentarem um 
comportamento extremamente instável, impulsivo, com períodos de agitação 
e desespero durante os quais podiam chegar à auto-agressão e ao suicídio, 
sem, contudo, desenvolverem um quadro psicótico franco”.(Pereira, 1999: 
153) 
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 Um outro importante aspecto do funcionamento desses pacientes é a questão da 

contingência familiar, que no caso citado anteriormente, nos chama atenção. Segundo A. 

Stern: 

“(...) a investigação dos períodos narcísicos na infância mais remota desses 
pacientes revela fatores que afetam seu desenvolvimento narcísico de modo 
adverso. Em pelo menos 75% dos casos desse grupo, os históricos mostram 
que um ou mais dos seguintes fatores estiveram presentes desde a mais tenra 
infância. A mãe era uma neurótica ou psicótica franca, que desenvolveu uma 
psicose ou vários episódios psicóticos de curta duração em mais de uma 
oportunidade. Essas mãe ocasionaram mágoas em seus filhos por causa de 
uma deficiência de afecção materna espontânea...” (Stern, 1999:159). 
 
 

 A experiência clínica com esses pacientes tem revelado a necessidade de 

aprofundamento das questões técnicas e de um estudo dos mecanismos psíquicos 

envolvidos, em razão do fato de se tratar de organizações psíquicas localizadas nos limites 

da representação, e com isso nos limites do analisável.  

 Muitos psicanalistas têm apontado o aumento expressivo da demanda de pacientes 

borderlines por tratamento, o que não acontecia anteriormente; isso significa a necessidade 

de ampliação de sistemas conceituais de apoio, para fazer frente à ampliação da clínica 

psicanalítica contemporânea.   

 Assim, a partir de uma revisão da metapsicologia psicanalítica, é possível abordar a 

dinâmica das defesas psíquicas que estão em jogo na problemática borderline, e 

especificamente a conceituação dos mecanismos de defesa e do funcionamento pulsional 

descritos por Freud, para então pensarmos nos mecanismos envolvidos nesse transtorno.  

  As teses de André Green apóiam-se na metapsicologia freudiana; entretanto, a 

especificidade dessa problemática, suscitada por sua experiência clínica, levou-o a deter-se 

em determinados conceitos de Freud, introduzindo alguns desdobramentos não 
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contemplados suficientemente pelo fundador da psicanálise: o funcionamento borderline é 

um exemplo disso.  

 No próximo item, apresentaremos as bases conceituais de Freud sobre as pulsões e 

os mecanismos de defesa, para então, no item seguinte, supor a lógica que se estabelece na 

organização psíquica dos casos-limite, segundo a proposta de André Green. 

 

1. A pulsão e os mecanismos de defesa em Freud

 

 Para abordarmos os mecanismos de defesa envolvidos no funcionamento 

borderline, será necessário examinarmos as bases pulsionais das defesas conforme 

formulado por Freud. 

 Se verificarmos a definição do termo “defesa” – Abwehr – a partir de sua tradução 

do alemão, ampliaremos a compreensão da descrição do mecanismo de Freud, como 

também da própria noção de recalque, que é, a rigor, o paradigma de todo o processo 

defensivo, como podemos conferir a seguir: 

 

 “Os significados dicionarizados de abwehren são: 1) fazer retroceder, 
repelir; 2) rejeitar; 3) afastar; 4) impedir. 
       Conotativamente fica implícito que os inimigos foram apenas afastados e 
não destruídos, poderão retornar, daí o termo evocar certo estado de 
prontidão reativa. 
Freud utiliza a palavra Abwehr num contexto de equilíbrio dinâmico entre 
forças psíquicas e ressalta a idéia de que a função primordial da Abwehr é 
manter determinadas ameaças afastadas da consciência.”(Hanns, 1996:121) 
 
. 

 Os mecanismos de defesa, como o próprio nome nos sugere, compreendem as 

operações que irão defender o ego – ou melhor, a parte consciente do ego – da pressão de 

conteúdos internos intoleráveis em direção à consciência, assim como de conteúdos 
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externos que possam desencadear aumento de excitação, e com isso também gerar 

desprazer. Os referidos conteúdos internos são inconscientes, já que de origem pulsional, e 

por isso sofrem a ação do recalque, que é a operação de rejeitá-los e mantê-los fora do 

alcance da consciência. Vejamos a definição a seguir:  

 “Para Sigmund Freud, o recalque designa o processo que visa manter no 
inconsciente todas as idéias e representações ligadas às pulsões e cuja 
realização, produtora de prazer, afetaria o equilíbrio do funcionamento 
psicológico do indivíduo, transformando-se em fonte de desprazer. Freud, 
que modificou diversas vezes sua definição e seu campo de ação, considera 
que o recalque é constitutivo do núcleo original do inconsciente.” 
(Roudinesco e Plon, 1998: 647) 
 

 Os conteúdos pulsionais constituem-se da união entre a energia que se encontra nas 

origens da atividade motora do organismo e a camada mais primitiva do psiquismo 

humano, o inconsciente. Segundo Freud, a pulsão é o limite entre o somático e o psíquico. 

A natureza dessa energia psíquica é sexual; então, a libido está estreitamente ligada às 

pulsões. 

 “Freud desenvolveu a idéia de uma libido psíquica, forma de energia que 
ele situou na origem da atividade humana. Já então estabeleceu uma 
distinção entre esse ‘impulso’, cuja origem interna o tornava irrefreável pelo 
indivíduo, e as excitações externas, das quais o sujeito podia fugir ou se 
esquivar.” (Idem: 628) 

 
 

 A pulsão possui um funcionamento dinâmico; flui em movimento contínuo, a partir 

de uma estimulação cuja fonte é endossomática, e cuja ação é de pressão ou força 

energética. É possível designá-la por “fazer-se representar no nível interno e íntimo, como 

se fosse sua vontade ou um imperativo interno” (Hanns, 1996: 338). Assim, esse impulso 

vai direcionar o organismo para um objetivo, com o intuito de suprimir a tensão imprimida 

pela fonte pulsional, o que será alcançado ao se atingir o objeto. A supressão da tensão 

significa satisfação, o que, por sua vez, corresponde a uma descarga das excitações. 
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  Esse movimento de descarga nos remete a um esvaziamento vinculado ao princípio 

de constância, segundo o qual todo o aparelho psíquico tende a manter no nível mais baixo 

possível, ou constante, a quantidade de energia circulante pelo aparelho: “A constância é 

obtida, por um lado, pela descarga da energia já presente e, por outro, pela evitação do que 

poderia aumentar a quantidade de excitação e pela defesa contra esse aumento” (Laplanche 

e Pontalis, 1991 : 355). 

 Entretanto, a tendência à redução da tensão de excitação circulante no interior do 

aparelho psíquico pode também ser vista como um pendor à redução ao nível zero de 

excitação – o que Freud denominou estado anorgânico, o estado de não-vida, conforme o 

princípio de nirvana e a noção de pulsão de morte. Mas essa questão será melhor abordada 

mais adiante.  

  Conforme a submissão, mais ou menos eficiente, do funcionamento pulsional à 

“ação” do recalque, irá constituir-se a “reação” dos diferentes mecanismos de defesa; ou 

seja, as defesas configuram a expressão, sempre singular, da qual o indivíduo lança mão na 

repressão de algo. E com isso é possível supor o caráter das diferentes formações de 

compromisso, como podemos conferir nas palavras de Freud: “(...) diversas afecções 

neuróticas provêm dos diversos procedimentos em que o ‘ego’ se compromete para se 

libertar da sua incompatibilidade com uma representação” (Freud in Laplanche e Pontalis, 

1991:278).   

 Contudo, o funcionamento pulsional está implícito; ele não é claro ou objetivo, pois 

só se expressa a partir das formações do inconsciente e sob a lógica do processo primário, 

como podemos confirmar na citação abaixo: 

  “(...) ‘a doutrina das pulsões é um campo obscuro, até mesmo para a 
psicanálise’, ele [Freud] reivindicou essa opacidade como uma característica 
da pulsão. ‘A teoria das pulsões é, por assim dizer, nossa mitologia’, afirmou 
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em 1933. ‘As pulsões são seres míticos, portentosos em sua imprecisão’.” 
(Roudinesco, 1998: 631) 
 

  A rigor, os representantes das pulsões desencadeiam os processos de defesa, 

geradores dos sintomas dos distúrbios psíquicos, assim como das atuações, dos atos falhos, 

dos lapsos e dos sonhos, como também da própria constituição do ego – pois, conforme 

exposto por Freud na segunda tópica, o ego seria fruto de uma diferenciação e evolução do 

id. 

  A forma como se delimita a expressão dos diferentes mecanismos de defesa é que 

irá determinar os diversos distúrbios descritos pela psicopatologia psicanalítica, como a 

histeria ou a neurose obsessiva. Nesse sentido, os primeiros mecanismos de defesa descritos 

por Freud foram, inclusive, a conversão histérica – na histeria –, a substituição obsessiva – 

na neurose obsessiva – e a projeção – na psicose. 

 Posteriormente, em torno de 1915, com a elaboração do conceito de narcisismo, 

Freud reconheceu a mudança que se operava em sua concepção do funcionamento pulsional 

no que toca à sua meta, ao atentar para o dualismo entre libido do eu e libido de objeto, 

oriundo da complexidade envolvida em organizações psíquicas mais graves: 

 “É sempre possível que um estudo aprofundado das outras afecções 
neuróticas (sobretudo as psiconeuroses narcísicas, as esquizofrenias) nos 
obrigue a modificar essa formulação e, ao mesmo tempo, a agrupar de outra 
maneira as pulsões originárias. Por ora, entretanto, não conhecemos essa 
nova formulação nem tampouco temos argumentos que possam contradizer 
nossa oposição entre as pulsões do eu e as pulsões sexuais.” (Freud, 
1973:2.016) 

 

  É exatamente nesse ponto, em relação ao conceito de narcisismo, que as 

contribuições de André Green à metapsicologia psicanalítica irão propor uma reformulação 

dos moldes que Freud sugeriu na citação acima. 
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 Com a introdução do conceito de narcisismo, Freud vai se referir aos investimentos 

libidinais narcísicos, ou seja, à direção que tomam as relações objetais do sujeito, ou o seu 

desejo: opera-se um retorno à própria pessoa. Nos funcionamentos psíquicos mais 

primitivos, como nas psicoses, observa-se um desinvestimento nos objetos externos, e o 

que vemos ocorrer é um investimento exclusivamente direcionado ao próprio ego do 

sujeito. Assim, Freud denominou as psicoses como neuroses narcísicas. 

  Green vai introduzir sua teorização em relação aos funcionamentos psíquicos mais 

graves – especificamente esses que Freud considerou estarem além da teoria disponível 

naquele momento – buscando detectar quais mecanismos de defesa estariam em jogo nessas 

organizações. O espectro de distúrbios psíquicos graves é amplo, e Green vai se interessar 

por aqueles designados como limite ou fronteiriços. 

  Seria bom lembrar as bases da descrição de Freud sobre as defesas: “fazer 

retroceder”, “repelir”, “rejeitar”, “afastar” e “impedir” (como visto acima). O conceito de 

narcisismo – o retorno à própria pessoa – pode nos levar a pensar nesse tipo de reação 

defensiva (em que ocorre uma evitação do estabelecimento de vínculos com o mundo 

externo) como um retrocesso, uma rejeição, um afastamento. As defesas narcísicas, por sua 

vez, também envolvem um amplo espectro de ação, em função da quantidade de energia 

psíquica envolvida na dinâmica do sofrimento do sujeito. Contudo, grosso modo, André 

Green vai articular os mecanismos de defesa de uma forma geral, assim como os 

específicos dos casos-limite, aos quatro conceitos de “negação” cunhados por Freud – pois, 

segundo Green, esses são conceitos que representam os mecanismos de defesa primários. 

Tais conceitos, como podemos conferir, “rejeitam”, “repelem”, “afastam”, “impedem”, 

“fazem retroceder” – ou seja, cada um deles, a seu modo, busca algum tipo de “negação” da 

relação do sujeito com a realidade, tanto externa como interna. Os mecanismos de defesa 
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procuram proteger o sujeito por meio da evitação ou do retardamento de seu contato com 

conteúdos reais, mas insuportáveis: “Todos os outros mecanismos de defesa são do tipo 

secundário, cuja ação serve para completar a ação desses mecanismos primários” (Green, 

1990:78). 

 Para Green, as bases do funcionamento psíquico estruturam-se a partir daquilo que 

ele denomina “trabalho do negativo”. O trabalho do negativo refere-se à operação de 

simbolização fundante do sujeito humano. O simbolizar separa definitivamente “a coisa” de 

sua representação – essa seria uma operação de negativação. As descrições do trabalho do 

negativo elaboradas por Green, entretanto, englobam toda uma série de desdobramentos 

que vêm ampliar a conceituação psicanalítica dos sintomas psíquicos graves.   

   Retomando-se os conceitos, os quatro mecanismos de negação para Freud são a 

Verneinung  – negação; a Verleugnung – recusa; a Verwerfung – forclusão ou preclusão; e a 

Verdrängung – ou recalque. O recalque é a base de todo o processo defensivo e, conforme a 

sua eficácia, estabelecer-se-ão as defesas, mais ou menos primitivas, assim como todo o 

processo de simbolização humano. Ou seja, a eficiência do recalque, ou Verdrängung, vai 

determinar o tipo de defesa envolvida na organização psíquica do indivíduo: quanto mais 

primitivo seu funcionamento defensivo, mais frágil terá sido a operação do recalque. 

  Em relação à Verneinung  – ou negação –, sua importância justifica-se pelo fato de 

que a operação da “negativa” vai exprimir a ação do recalque. Para Freud, segundo Green, 

“(...) a negação é o substituto intelectual da repressão” (Green, 1990: 79), e aflora num 

lapso, negando uma representação recalcada que emergiu à consciência indevidamente, 

como “(...) no exemplo do paciente que sonha com alguma coisa e diz: ‘Não, não é minha 

mãe’” (idem: 79). É freqüente a ocorrência da Verneinung nas diferentes organizações 

psíquicas, mas como operação de negar uma realidade psíquica – isto é, inconsciente – e 
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não como uma negação da realidade externa; nesse sentido, ela ainda se encontra no âmbito 

do recalque, e portanto podemos considerá-la como pertencente ao processo secundário, já 

que o recalque estaria em operação primariamente. Esse tipo de organização defensiva 

acontece no funcionamento psíquico normal.  

 Nos outros dois conceitos, veremos expressos os principais mecanismos de defesa 

das organizações incidentes sobre a própria ação do recalque, ou seja, organizações onde a 

ação do recalque é falha ou pouco existente. A Verleugnung e a Verwerfung referem-se à 

operação da negação, só que em nível mais dramático, pois seus efeitos acabam recaindo 

sobre aspectos da relação do sujeito com a realidade externa, pois, como vimos acima, o 

recalque é apenas parcial.  

 A Verleugnung – ou recusa – é uma negação freqüentemente relacionada ao fetiche, 

em que o sujeito “(...) se recusa a reconhecer a realidade de uma percepção negativa (...)” 

(Roudinesco, idem: 656), ou ainda, onde o sujeito não suporta o reconhecimento de uma 

percepção, recusando-se a conferir-lhe o estatuto de realidade, negando-a  e falseando a 

percepção. O termo Verleugnung implica uma ambigüidade entre verdade e mentira, e 

quase sempre se refere a uma tentativa de se negar algo afirmado ou admitido antes. É um 

mecanismo de defesa encontrado tanto em organizações psicóticas quanto em neuroses 

graves, assim como nos casos fronteiriços. Os sentidos mais freqüentes ligados ao termo 

são: renegar, renegar sua crença, agir contra a própria natureza, negar-se a si mesmo. É 

como se o sujeito soubesse que o rejeitado existe, mas, mesmo assim, continuasse na 

negação de sua existência ou presença (Hanns, 1996: 303). A Verwerfung – forclusão ou 

preclusão – é mais propriamente o principal mecanismo da psicose, e Freud o relaciona 

com a rejeição, como lemos na seguinte citação:  
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  “Existe uma espécie de defesa muito mais enérgica e muito mais eficaz 
que consiste no fato de que o ego rejeita (verwirft) a representação 
insuportável e ao mesmo tempo o seu afeto, e se conduz como se a 
representação nunca tivesse chegado ao ego”.(Freud in Laplanche: 195) 
  

 A projeção é a operação segundo a qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro – 

pessoa ou coisa – qualidades, sentimentos, desejos e mesmo objetos que ele rejeita em si. 

Trata-se de um tipo de defesa muito arcaica, freqüentemente encontrada na paranóia, em 

que o negado é o que vem do exterior; o delírio seria um fracasso do recalque, como uma 

imposição de uma representação fantasística sobre a percepção, uma hipervalorização do 

mundo interno sobre a realidade externa.   

 O psicanalista francês J. Lacan, que exerceu importante influência nos primeiros 

anos da formação de André Green, inclusive no que se refere às bases da conceituação do 

“trabalho do negativo”, vai relacionar a Verwerfung freudiana ao conceito de forclusão 

como o mecanismo central da psicose. Vejamos a citação a seguir: 

“(...) a rejeição de um significante fundamental para fora do universo 
simbólico do sujeito. Quando essa rejeição se produz, o significante é 
foracluído. Não é integrado no inconsciente, como no recalque, e retorna sob 
forma alucinatória no real do sujeito”.(Roudinesco, 1998: 245) 
   

 Para Lacan, o significante – que fora foracluído – e suas representações não 

chegaram a ser formulados no inconsciente do sujeito psicótico, e dessa forma mantiveram-

se externos ao seu funcionamento psíquico, não encontrando referência ou predicado; 

entretanto, apresentam-se por meio das alucinações, invadindo a percepção do sujeito, ou 

seja, como se viessem da realidade externa. Trata-se de conteúdos cindidos, separados, mas 

que se mantêm nas imediações do sujeito como se fossem externos.  
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 No próximo item, será exposta a argumentação de André Green sobre os 

mecanismos do trabalho do negativo, mecanismos esses a partir dos quais será introduzida 

sua metapsicologia sobre os casos-limite ou borderline. 

 

2. As pulsões, a relação de objeto e a metapsicologia dos limites em André Green

“Não pensem que as diversas instâncias da personalidade sejam tão rigorosamente 
delimitadas quanto o são, artificialmente, em geografia política, os diversos países. Os 

contornos lineares, tal como os vemos nos desenhos ou na pintura primitiva, não podem 
fazer-nos perceber as particularidades do psiquismo; as cores fundidas dos pintores 

modernos se prestariam melhor a isso. Depois de ter separado as partes, somos agora 
forçados a reuni-las. Tentei fazer compreender o que era esse psiquismo tão difícil de 

penetrar; não julguem com excessiva severidade essa primeira tentativa. É muito provável 
que as divisões sejam muito variáveis nos diferentes indivíduos, que elas se modifiquem 

mesmo durante o funcionamento e que possam momentaneamente, apagar-se”. 
(Freud, 1973: 3.101) 

 

 A novidade da teorização proposta por André Green irá constituir-se de três temas 

centrais: a metapsicologia dos limites – que enfoca a questão dos casos-limite, assim como 

os limites na condição de parâmetros organizadores do aparelho psíquico, chegando-se até 

os limites do setting analítico; a reformulação da relação de objeto a partir do 

funcionamento pulsional, oriunda da reconsideração sobre a gênese do conceito de objeto 

psíquico; e a noção de função objetalizante e desobjetalizante da pulsão, com sua lógica de 

ligação e de desligamento, a partir do conflito entre as pulsões de vida e a pulsão de morte, 

constituindo os mecanismos do trabalho do negativo.   

 Green inicia seu trabalho com a apresentação – em um Congresso da Associação 

Psicanalítica Internacional, em 1975 – de um relatório que tinha por objetivo discutir um 

novo modelo clínico capaz de compreender os casos-limite; ele enfatizava que o modelo da 

clínica das neuroses criado por Freud não daria conta dessa categoria diagnóstica. Para 

Green, trata-se de uma organização psíquica original, e não simplesmente de uma psicose 
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latente: “(...) se os conceitos da psicanálise não eram adequados para teorizar essas 

estruturas clínicas, isso se devia, talvez, à necessidade de considerar o próprio limite como 

um conceito” (Green, 1990:13). 

 

.sobre a metapsicologia dos limites. 

 

 O primeiro postulado da metapsicologia dos limites vai apontar para a noção de 

pulsão como um conceito que se refere aos limites entre o somático e o psíquico, incluindo 

a dimensão biológica e sua expressão no âmbito do corpo, como no exemplo da conversão 

histérica: 

  “(...) esse misterioso salto no somático, para o qual Freud não encontra 
realmente uma explicação. De que Freud falava senão, justamente de que há 
problemas de limites? Alguma coisa que sai da esfera do psíquico para ser 
simbolizada dentro de outro espaço, que não é o espaço psíquico.” (Green, 
1990: 16) 

 

  O conceito de recalque vai instaurar exatamente o limite entre instâncias psíquicas. 

Green considera que a noção de limite remete-se à questão da territorialidade, aos aspectos 

que envolvem espacialidade. Retorna para ele a noção de pulsão como uma excitação que 

transpõe espaços psíquicos, alcançando o limite entre o somático e o psíquico e transpondo 

as fronteiras entre as instâncias psíquicas em direção à sua meta – o objeto. Green vai 

referir-se ao Projeto de uma psicologia (Freud, S; 1995, Imago Ed.), onde a discussão sobre 

os limites é fundamental: 

 

 “[O projeto] (...) é um documento inestimável, [vocês] perceberão que se 
trata apenas disso; toda a teoria da facilitação [consiste] nisso: o que pode ser 
retido? O que deve ser descarregado? O que pode passar? O que não pode 
passar? Quanto pode passar? Quanto pode ser distribuído nos investimentos 
laterais? Qual a quantidade de excitação? Como se processa a transformação 
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da quantidade para a qualidade e, sobretudo, da quantidade em 
complexidade?” (Green, 1990:18) 
 

 Transferindo a questão dos limites para a clínica, o setting é o espaço psicanalítico 

onde são definidos os limites para a prática, de horários a honorários. A estabilidade desses 

limites vai garantir as trocas transferenciais; Green chama o analista, inclusive, de 

“guardião do setting”. O contrato efetuado entre a dupla abriga as delimitações do espaço 

onde ambos “atuariam”, ou seja, tais limites norteiam a ação tanto do analista quanto do 

paciente, de tal modo que ambos possam respaldar-se neles. No entanto, Green não 

desconsidera a questão – para ele fundamental – da transgressão ao setting, que surge 

exatamente porque um setting foi instituído: “(...) o setting é definido para se fazer a 

experiência de transgressão, porque ninguém vai conseguir mantê-lo” (idem: 19). 

A partir da delimitação do setting é possível “avaliar as relações que se passam 

entre o ‘dentro’ e o ‘fora’ da análise”, assim como apreciar as “passagens” e as 

transgressões que “poderão ocorrer de um espaço ao outro, e nos dois sentidos”. Por outro 

lado, os limites do setting e sua estabilidade vão enquadrar a associação livre, pois ela é 

exatamente a abolição de um limite: “(...) abolição de uma censura que não é apenas moral, 

mas também racional”; considera-se também que “a associação livre desfaz a trama da 

linguagem, e desfazendo a trama da linguagem, desfaz a trama do pensamento e da lógica” 

(idem; ibidem), pois desvela o potencial de loucura do indivíduo. 

 A questão dos casos-limite levará Green a pensar sobre a tendência a considerar o 

espaço psíquico como uma unidade globalizante; nesses casos, a estrutura psíquica do 

sujeito é indeterminada, podendo se voltar tanto para um quadro depressivo quanto para um 

perverso, tanto para um toxicômano quanto para um psicótico.  
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 “Parece-me, na verdade, que é como se no interior da estrutura psíquica 
os núcleos psicopáticos, perversos, toxicomaníacos, depressivos, delirantes, 
travassem uma luta uns contra os outros, para saber qual deles conseguirá 
apoderar-se da totalidade da estrutura psíquica (...)”.(idem: 20) 
 

 O principal aspecto da discussão de Green vai recair sobre a relação transferencial, e 

sobre a questão da relação de objeto, em que a indeterminação da organização psíquica dos 

sujeitos vai oscilar conforme o desenrolar da “relação de objeto transferencial”. E mais uma 

vez lemos em seu texto: 

 “(...) a ausência de uma organização nitidamente estruturada no paciente, 
com hierarquia das diferentes posições e a comunicação muito importante 
que existe entre esses diversos núcleos, faz com que estejamos diante de um 
caso-limite como diante de uma placa giratória, onde o limite de um lado ou 
de outro está de acordo com a evolução da relação de objeto-
transferencial”.(Green, 1990: 21)    

  

 Esse aspecto recai sobre a dimensão técnica quando, numa mesma sessão, é possível 

o analista se ver confrontado com vários núcleos psíquicos que surgem na relação 

transferencial. Sendo assim, o analista é convocado a agir de uma forma bastante diversa da 

técnica tradicional da clínica das neuroses, “(...) ele é obrigado a restabelecer os vínculos 

que são atacados pelos processos do pensamento do paciente”(idem: 23). Green sugere que, 

para tanto, é necessário abolir os limites da própria atividade racional do analista: “(...), 

portanto, também ele poder saber perder-se, poder esquecer a categorização de pensamento 

que lhe é própria em tempo normal” (idem: ibidem). E, para Green, isso só é possível em 

função da estabilidade em que o setting é estabelecido. 

 Green postula, a partir desse aspecto, que a idéia implícita do estabelecimento do 

setting é a idéia do sonho para Freud; ou seja, a partir do enquadramento do sono, e do 

respectivo afrouxar da censura, tornam-se possíveis a expressão e o desenrolar da regressão 

natural do sonho e a ação dos conteúdos inconscientes sob o regime do processo primário.  
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 .Sobre a reformulação da relação de objeto a partir do funcionamento pulsional. 

 

 A relação de objeto proposta por Green representa um instrumento de grande valor 

para a reflexão sobre a relação transferencial e a possibilidade de um desenvolvimento da 

relação psicoterapêutica. Esse ponto é substancial para a fundamentação de uma nova 

modalidade psicoterapêutica que se proponha a dar conta da clínica de pacientes graves.   

 Para introduzir a questão do objeto, André Green afirma que Freud localiza a pulsão 

em primeiro lugar na sua obra, negligenciando o papel do objeto. Green acrescenta que, 

assim como no que toca ao objeto, Freud minimizou o papel da transferência e do analista. 

A pulsão, segundo Freud, seria um equivalente do instinto humano, com base em seus 

quatro elementos estruturais: a “fonte” e a “pressão” como aspectos insubstituíveis, com 

um vago parentesco com o instinto animal; e a “finalidade” e os “objetos” da pulsão, com 

seu caráter móvel, variável. A variabilidade destes últimos leva Green a supor sua íntima 

relação com o objeto: 

 “Um organismo tem pulsões que se exprimem no somático, suas pulsões 
só chegarão a existir e só serão objetos de conhecimento por ele, e só 
mobilizarão nele mecanismos de significação na medida em que o objeto as 
revelar.” (Green, 1990: 63) 

 

  O que fica claro é que o objeto é o revelador da pulsão, como visto acima. Quando 

a relação objetal falha – que é o que ocorre nos casos-limite –, a pulsão se faz sentir; 

quando não falha, isto é, quando o objeto está presente, a pulsão é satisfeita e “quase não 

faz sentir seus efeitos”. E Green diz ainda: “Falta ao bebê o objeto para quem sua 

respiração signifique algo” (idem: ibidem).  Poderíamos ilustrar essa afirmação de Green 

com o caso clínico apresentado, e localizarmos as falhas da relação entre a mãe e a paciente 
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exatamente nesse ponto. Tais falhas, ou melhor, a não satisfação pulsional a contento, seria 

o fator comprometedor da mobilidade ou substituição do objeto primordial, ou a mãe. 

 Retornando a nossa reflexão, o objeto é, pois, o elemento do funcionamento 

pulsional eminentemente substituível. Sua mobilidade se deve ao fato de que houve, como 

pressuposto, uma história de satisfação; assim, parece ter-se constituído no sujeito uma 

confiança tal no ambiente que isso permitirá o deslocamento. Até o ego pode tornar-se 

objeto como substituto do objeto, “o ego como objeto do id”, o que caracteriza o 

narcisismo, na perspectiva de um narcisismo positivo. 

 A rigor, qualquer coisa pode se transformar em objeto, como também até esse 

objeto substituto da relação de objeto original pode perder muitas características desse 

primeiro objeto. Portanto, esse deslocamento irá beneficiar por acréscimo, com novos 

elementos, a própria operação de investimento em relações de objeto, enriquecendo-a: “No 

limite extremo, basta que uma só das características do objeto seja salva, para que haja 

investimento significativo (...). Basta que o investimento significativo seja conservado, para 

que seja mantida a condição de deslocamento do objeto” (idem: 75). 

 Green acrescenta que o próprio investimento significativo pode se tornar objeto. 

Para justificar essa idéia, irá apoiar-se no mecanismo da sublimação, no qual os destinos da 

pulsão possuem caráter ideal e, a partir do deslocamento e da inibição de meta sexual, 

transformam a meta original em atividade culturalmente elevada e alcançam satisfação. A 

sublimação seria o efeito do investimento significativo. Podemos compreender melhor essa 

formulação por meio do exemplo que Green nos dá em seu texto: 

“(...) se na infância você era um voyeur, você se torna um fotógrafo... Isso é 
uma caricatura, bem entendido. Seria, entretanto, um erro acreditar que a 
fotografia, para o fotógrafo, é uma coleção infinita de fotografias. A 
fotografia é um investimento que não corresponde à seqüência de fotos 
tiradas, mas à atividade da fotografia, mesmo quando não se tiram fotos. 
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Assim sendo, é o interesse pela fotografia que se torna o objeto, e não 
somente as fotos tiradas, o que me permite então falar do que denominei de 
‘função objetalizante da pulsão’.” (idem: 75)     

 

 A relação de objeto é o principal elemento da teoria a incidir diretamente sobre o 

manejo na clínica do acompanhamento terapêutico; sua importância é enfatizada aqui por 

também representar o elemento fundamental da constituição do sintoma do transtorno 

borderline, segundo Green, em relação direta com o objeto absolutamente necessário. A 

partir dessa noção podemos supor que houve falhas na relação do sujeito com o objeto 

primordial, ou com a mãe. Vejamos a citação que segue: 

“Nesta medida, há uma forma de presença ausente do ‘objeto absolutamente 
necessário’ – inscrito no psiquismo como estrutura (não saturada, diria Bion) 
e vazio –, que é a base da tolerância a todas as distâncias, ausências e 
inadequações dos objetos substitutivos e, portanto, a base de todos os 
movimentos desejantes; indo mais longe, é a base de todo o pensamento. 
Quando há uma ‘ausência de ausência’ ou uma ‘presença de presença’, o que 
no fundo é a mesma coisa, pois ambas desconhecem o vazio, o processo de 
constituição psíquica fica obstruído (...).” (Figueiredo, 2004: 13) 

 

  Vale a pena apresentar o percurso, desenvolvido por Green, sobre a gênese da 

concepção de objeto psíquico na psicanálise, justificando-se a relevância que esse conceito 

assume na proposta de reformulação de certos conceitos psicanalíticos, para que se 

viabilize uma psicanálise do paciente grave.  

 Num primeiro momento da teoria, o objeto foi concebido como objeto sexual, 

referido ao seio materno; também foi enfocado como sinônimo da pessoa prestativa, ou da 

mãe, ou ainda como parte dela. Posteriormente, foi visto como parte do infans, como objeto 

internalizado, substituto do seio materno. A idéia de objeto internalizado vai contribuir para 

a problemática da divisão do eu – a partir na noção de objeto interno e de objeto externo – e 

da divisão do dentro e do fora do psiquismo. No centro dessa divisão, também vamos 

encontrar o objeto do auto-erotismo e sua relação entre o sujeito e o objeto. 
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 Sob a perspectiva de objeto sexual, o objeto possuirá a propriedade de gerar prazer, 

ainda tomando-se como pressuposto a relação do sujeito com o objeto externo gerador de 

prazer e sua transformação em objeto de desejo, em função de sua ausência. 

 Podemos supor que, face às vicissitudes da ausência do objeto e à demora no 

alcance da satisfação, o objeto se torne passível de substituição, ou deslocamento: o objeto 

se transformaria num não-objeto, numa representação, o que, em certa medida, iria 

compensar a falta de satisfação, por suplência. 

 Um outro aspecto importante é a “realidade do objeto”, ou sua objetividade: a 

percepção do objeto – ou a prova de realidade do objeto enquanto tal – sempre foi rejeitada 

por Freud. A oposição entre percepção e representação é nodal para se pensar o objeto, a 

partir da insegurança teórica gerada entre o objeto do mundo exterior e o do mundo interior. 

Para a psicanálise a realidade é um problema, na medida em que o objeto é da ordem da 

representação. Contudo, o limite da representação, para Green, encontra-se na relação de 

objeto primordial, ou do objeto absolutamente necessário, geradora da vivência traumática 

desencadeadora do transtorno psíquico. 

 O poder de sedução do objeto de representação é um outro importante aspecto da 

problemática surgida entre percepção e representação, pois o poder de sedução acrescenta 

obtenção de prazer ou desprazer, e esperança de prazer – o que coloca em cheque, segundo 

Green, a objetividade do aparelho psíquico. 

 A importante conceituação da noção de objeto transicional criada por Winnicott virá 

propor um paradoxo incontornável em relação à oposição mundo interno e externo, ou 

ainda entre percepção e representação, vindo a instaurar a importância do ambiente e, com 

isso, a relevância da realidade externa. Esse autor sustenta que a criança crê criar (inventar) 

a mãe, se a presença real dela for suficientemente boa (estável). Segundo Green, esse 
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paradoxo levou Winnicott à concepção de um espaço potencial, ou área intermediária, onde 

são criados objetos de uma terceira ordem, os objetos transicionais. Green também afirma 

que outros autores antes de Winnicott, sob uma perspectiva na qual o objeto era pensado 

apenas como interno – não sexual – consideravam que a sua perda determinaria o percurso 

do processo psíquico (Klein, por exemplo); outros pensadores ainda supunham um objeto 

jamais perdido, mas sempre procurado (Fairbairn). 

 Uma outra variação da oposição percepção/representação é operada pela polaridade 

sujeito-objeto: o único pólo oposto ao objeto é o eu (moi), e apenas em relação com o eu é 

possível determinar a natureza, a função e a economia dos objetos. A relação do objeto 

absolutamente necessário é singular, e também conflituosa, por pertencer ao mundo 

externo e ao interno. A impossibilidade da satisfação completa do desejo por um objeto – o 

que leva ao reenvio do objeto para o deslocamento de um objeto para outro, assim como de 

um alvo a outro da pulsão – também pode se justificar pela bissexualidade do desejo do 

sujeito humano.   

 Um último ponto importante a ressaltar sobre a gênese do objeto, considerado por 

Green, é a questão do ato e da atividade. Para a psicanálise, o ato é da ordem do sintoma: o 

acting-out. Contudo, por meio dos atos do sujeito é possível reconhecer o trabalho 

analítico, ou o ato analítico. A pulsão é ativa, e pressupõe uma atividade. E todo objeto é 

substituível, face à eficiência do objeto absolutamente necessário. A atividade da pulsão 

pára quando encontra satisfação. No início de seu percurso, ela não é somática ou psíquica, 

mas, durante seu transcurso, ao se aproximar da obtenção do alvo, ela se transforma em 

psíquica, obrigatoriamente. As representações surgem em função dos obstáculos ocorridos 

no percurso da pulsão em direção ao alvo, e a demora da satisfação estimula o aparelho a 

transformar a pulsão em representação. O lugar do objeto é justamente o de desencadear 
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todo esse processo: as pulsões correspondem à atividade psíquica básica, e elas só entram 

em atividade em função da busca para encontrar o objeto, e sua falta subseqüente. Green 

sentencia: o objeto é o revelador da pulsão. 

 

.sobre a função objetalizante e desobjetalizante da pulsão 

 

 No item anterior, dentre outras coisas, foi apresentada a idéia de Green sobre o 

investimento significativo, cuja importância está em ser o elemento desencadeador da 

“função objetalizante”. Se pensarmos nas pulsões de vida e de morte a partir desse 

parâmetro, concluiremos que a função objetalizante refere-se à pulsão de vida, e a função 

desobjetalizante vincula-se à pulsão de morte. A função objetalizante da pulsão produz 

ligações, como verificamos no pressuposto das relações de objeto. A própria sexualidade 

não pode ser vista de outra forma, senão como atividade de ligação. Recuperando a idéia de 

Freud sobre as pulsões de vida ou pulsões sexuais, podemos dizer, então, conforme Green, 

que a função objetalizante da pulsão é ligar a pulsão de amor ao objeto. Green sustenta que 

“não é possível pensar a sexualidade sem objeto até mesmo no auto-erotismo”. 

 Quanto à pulsão de morte, seu mecanismo básico é o desligamento. Há, entretanto, 

fusão entre as duas pulsões, pois a pulsão, em todos os humanos, possui tanto a função 

objetalizante quanto a desobjetalizante; nessa direção, o caráter puro da pulsão de morte irá 

caracterizar um funcionamento extremo do psiquismo. Como exemplo, Green cita o 

narcisismo negativo, que – ao invés do positivo, que busca a unidade ou integração – 

colocaria em jogo a aspiração ao nada, à não-vida ou à morte, como vemos em quadros 

depressivos, ou melancólicos.  
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 A função desobjetalizante, além do caráter exposto acima, também irá expressar 

uma rigidez: ao contrário do processo de deslocamento, em que o investimento 

significativo busca ligações, deparamo-nos com sujeitos fixados a supostos fragmentos da 

relação com o objeto absolutamente necessário. Muitas vezes esses sujeitos estão 

congelados em relações de dependência nas quais o aspecto mais evidente são os sinais de 

um passado de desamparo radical. Como no primeiro caso clínico discutido.  

 Green parte do princípio de que o trabalho do negativo tem sua origem na pulsão de 

morte, assim como todos os mecanismos de negação citados no item anterior. Nesse ponto, 

duas questões estão envolvidas: o trabalho do negativo sob uma perspectiva do recalque – 

ou Verdrängung, como também da Verneinung, ou negação - e o trabalho do negativo sob 

uma perspectiva da recusa e da forclusão – Verleugnung e Verwerfung. Como podemos 

observar, todos os quatro conceitos de negação são vinculados à pulsão de morte, mas os 

dois últimos teriam caráter destrutivo ou francamente patológico.  

 Como vimos anteriormente, no funcionamento saudável também é possível 

encontrar sinais da pulsão de morte; Green relaciona a pulsão de morte ao mecanismo de 

dividir, desligar, separar, o que, por sua vez, está presente na realidade de forma geral. Mas, 

para ele, o que vai distinguir um funcionamento patológico caracterizado pela pulsão de 

morte será quanto mais articulado estará ele com a pulsão; por outro lado, quando um 

funcionamento está mais vinculado ao recalque – como a própria atividade do recalque, ou 

o mecanismo da negação –, é a vida que está mais em ação. 

“Quanto mais perto o funcionamento estiver da pulsão mais perigos 
oferecem; quanto mais o trabalho do negativo se aproxima do representante 
psíquico das pulsões mais a vida está em perigo. Ao contrário, quanto mais 
se aproxima da repressão mais a vida está em ação. A repressão é protetora 
do inconsciente.” (Green, 1990: 11) 
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3.Os mecanismos psíquicos do transtorno borderline para André Green 

“Quando lidamos com pacientes cujos psiquismos puderam contar com objetos 
fundamentalmente eficazes e adequados, a parte do objeto tende a se tornar 

 invisível e inaudível, vale dizer, nestes o trabalho do negativo realiza sua tarefa  
 constitutiva, o que inclui (...) o esquecimento dos objetos.  

Quanto mais um objeto falta em suas funções constitutivas, mais barulho faz, quanto 
mais ele se ausenta em suas funções, quando necessitava estar presente, mais sua  
presença é ofuscante e perturbadora, atraindo a atenção do clínico e do teórico.” 

(Figueiredo e Cintra, 2004: 20) 
 

 

  André Green situa no trabalho de Ferenczi, contemporâneo a Freud, a expressão 

das primeiras preocupações com a clínica dos pacientes difíceis; para Green, foi aí que se 

introduziu historicamente a problemática dos casos-limite ou borderlines. Por meio de 

inovações na técnica analítica – comentadas anteriormente na introdução –, em função dos 

impasses impostos pela clínica com esses pacientes, Ferenczi desentendeu-se com Freud, 

rompendo com o mestre e analista.  O que parece ter ocorrido foi exatamente o confronto 

com Freud em relação à maneira de se ver a relação objetal, pressupondo Ferenczi a 

natureza do trauma de forma diferente daquela patrocinada por Freud – ou seja, como uma 

falha na relação de objeto; com isso, introduziu-se o reconhecimento do objeto externo 

primordial, ou seja, do objeto absolutamente necessário. Tal relação seria constituída pela 

carência do objeto primário: Ferenczi teria encontrado o bebê dentro do adulto na relação 

terapêutica, por meio de funcionamentos marcados pela estagnação e pela inércia do 

dinamismo psíquico, e também uma verdadeira sideração das capacidades do eu, como 

conseqüência de vivências traumáticas, inclusive a não-resposta da mãe levando a 

conseqüências desastrosas em certos casos (Green, 1995: 27). 

 “Por certo, o termo necessidade é problemático demais entre os 
psicanalistas, mas nós sabemos bem o que quer dizer: trata-se de 
necessidades afetivas. O que está em jogo são verdadeiras feridas não 
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cicatrizáveis no eu do bebê, que paralisam a atividade do eu. Isso que 
aparece, dentro da esfera da sexualidade, é depois de tudo a menor 
conseqüência do que se passa no nível do eu.” ( idem: ibidem) 

 

 Ferenczi coloca a ênfase da questão patológica nas dificuldades surgidas no manejo 

clínico com seus pacientes. Green irá iniciar sua discussão a partir do mesmo aspecto, 

salientando a importância do que ocorre na relação terapêutica: a reação terapêutica 

negativa, como efeito da resistência. 

 A resistência, dentro da relação terapêutica psicanalítica em geral, é uma operação 

derivada do recalque que limita a fluidez do trabalho associativo, numa perspectiva do 

paciente neurótico; com o paciente borderline, em que a problemática narcísica está 

envolvida, testemunhando a existência de falhas na operação do recalque, vai comprometer 

de forma mais inflexível a regra fundamental da psicanálise, que é a associação livre: “A 

regra fundamental da psicanálise de não filtragem e de não seleção é transgredida 

consciente e inconscientemente” (Green, 1988: 25). Assim, a resistência será um dos 

principais pontos de ancoragem para a reflexão de Green sobre a analiticidade, e levará a 

uma necessidade de ampliação do alcance do analisável aos quadros diagnósticos 

limítrofes. 

  

  “A resistência pode testemunhar de um medo de ser julgado, 
condenado, punido, indo da ameaça à perda do amor, à angústia de uma 
mutilação. A resistência se opõe ao perigo de uma desorganização, pela 
perda do controle do dizer que faz surgir um medo da loucura. A resistência 
deixa transparecer um temor de aniquilamento consecutivo a um 
desencadeamento pulsional não ligado, de predominância destrutiva.” (1988, 
25) 

 

 Nos casos-limite, a resistência se estabelece em razão de uma operação de 

negativação do eu, ou melhor, das funções egóicas. Recordando o que foi abordado 
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anteriormente sobre os mecanismos de defesa da negação, estamos diante daqueles 

mecanismos mais radicais – a Verleugnung e a Verwerfung –, quando a operação do 

recalque foi falha ou insuficiente. Tais mecanismos entram em jogo face ao risco de um 

desencadeamento pulsional.  

 Esses mecanismos estão estreitamente ligados à destrutividade, e começam a ser 

elaborados por Green a partir de sua descrição sobre o narcisismo de morte.  A rigor, para 

Green o narcisismo opõe uma das resistências mais bravias à análise. 

 “Green recusa-se a uma simples descrição do narcisismo como estado 
clínico. Seu objetivo é explicar como a pulsão de morte está ligada no 
aparelho psíquico e como o fracasso dessa ligação permitirá o tratamento dos 
casos inacessíveis, aqueles em que ela opõe a mais forte resistência que 
existe, uma resistência silenciosa, indiferente, verdadeira anorexia de vida.” 
(Duparc, 2000: 57) 

 

 Para melhor compreender o funcionamento psíquico patológico, Green elabora 

importantes conceitos tocantes ao funcionamento psíquico normal, para então supor que é a 

ausência desses conceitos o que irá constituir um desenvolvimento psíquico seriamente 

comprometido. Dentre eles está o próprio trabalho do negativo – citado anteriormente –, 

representando o trabalho de simbolização, e ainda dentro desse conceito, como uma 

derivação, a noção de alucinação negativa, que guarda importantes semelhanças com a 

idéia de paradoxo em Winnicott, mencionada acima. Ou seja, em função da eficiência do 

objeto primordial, ou absolutamente necessário – isto é, da eficiência da presença da mãe 

suficientemente boa –, cria-se um fundo de ausência necessário, como um espaço vago para 

a inscrição dos objetos substitutivos. A eficiência da presença do objeto é medida pela 

capacidade de estar só do sujeito: “(...) a constatação do objeto está ligada a sua ausência”, 

como diria Freud.   
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 “Um dos temas através dos quais a problemática do trabalho do negativo 
viria a se impor a André Green: o da alucinação negativa; esta possibilidade 
de não ver que é condição de toda visão, a capacidade de não ouvir, como 
condição de toda escuta.” (Figueiredo, 2003) 
 

 
 A alucinação negativa vai representar, para Green, o primeiro passo rumo à 

separação do sujeito do objeto, em seu processo de desenvolvimento subjetivo, referindo-se 

ele à simultaneidade com que Freud justapõe “a perda do seio” ao momento em que o bebê 

pode apreender a mãe como pessoa total (1988:35); contudo, Green se reporta a uma 

apreensão que não supõe uma percepção. Para ele, não significa que o objeto tenha se 

afastado, ficado fora, e aí sim o bebê o tenha substituído pela representação. Para Green, no 

lugar da representação ocorre uma alucinação negativa do objeto (a mãe), que a desloca 

para o auto-erotismo. 

“O auto-erotismo nas portas do corpo marca a independência com respeito ao 
objeto; a alucinação negativa marca com a percepção total do objeto a 
colocação fora-de-mim deste, sucedida pelo eu-não-eu ao qual fundar-se-á a 
identificação. 
(...) A mãe é tomada no quadro vazio da alucinação negativa, e torna-se 
estrutura enquadrante para o próprio sujeito.” (idem: ibidem) 
 

 

 A alucinação negativa é tratada como uma operação fundante do sujeito separado da 

mãe. Esse conceito estabelece que, por meio de uma “ausência sobre um fundo de 

presença”, vai constituir-se para o sujeito a estrutura enquadrante de sua psique, como um 

espaço aberto ou uma tela em branco. Quando isso não ocorre é que surgem as patologias 

graves. 

 Retomando a noção de narcisismo, vimos que Freud referiu-se às neuroses 

narcísicas como funcionamentos mais primitivos, ou graves, que correspondiam a um 

comprometimento das relações do sujeito com o mundo externo, assim como a uma reação 
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defensiva de retorno para a própria pessoa dos investimentos libidinais, o que supomos ser 

efeito de uma relação objetal traumática. Vimos também, logo acima, a noção de auto-

erotismo como parte do processo das relações de objeto do sujeito sob uma perspectiva 

saudável.  As patologias graves vão surgir a partir da ineficiência da presença do objeto 

primordial, ou objeto absolutamente necessário. O trabalho do negativo, que vinculamos ao 

recalque, não operara satisfatoriamente, levando o sujeito a uma busca por uma 

positividade absoluta, impossível. Portanto, são sujeitos mobilizados pela ação da pulsão de 

morte ou, como vimos anteriormente, pela função desobjetalizante da pulsão. 

 Green se refere ao narcisismo negativo, ou narcisismo de morte, como uma 

aspiração ao nível zero de energia circulante no aparelho psíquico, “expressão da função 

desobjetalizante que não se conformaria em recair sobre os objetos ou seus substitutos, e 

sim recair sobre o processo objetalizante mesmo” (Green, 1993:123).    

 A meta da pulsão de morte é atingida por meio das formas mais extremadas da 

função desobjetalizante, ao se efetuar o mecanismo de desligamento. Nesse caso, Green 

adverte que não só seriam atacadas as ligações com os objetos, mas também com todos os 

seus substitutos; o empobrecimento do “eu” pode ser um exemplo disso, por obra da ação 

de desinvestimento. 

 A função desobjetalizante desempenharia influência sobre uma série de quadros 

clínicos: o autismo infantil, psicoses paranóides crônicas – como aquela denominada por 

Green de anorexia mental –, e também os distúrbios somáticos do bebê. As doenças 

psicossomáticas seriam um exemplo revelador da ação do narcisismo negativo. Green 

também se refere às depressões graves, bem como ao processo de desintegração do “eu” 

que ocorre nas psicoses e em soluções de compromisso baseadas na destruição, com as 

quais ele afirma se confrontar em seu trabalho clínico, “nas neuroses graves, como nas 
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neuroses de caráter, nas estruturas narcísicas, nos casos fronteiriço, etc.” (Green, 1993: 

120). O mecanismo citado por Green como sendo o mais freqüente nesses casos é um luto 

insuportável, e suas defesas correspondentes. 

  A questão do luto nos remete aos principais tipos de angústia presentes no 

sofrimento do paciente borderline: a angústia de separação e a angustia de intrusão, ambas 

vinculadas possivelmente a falhas na relação objetal – ou seja, a falhas ambientais 

desagregadoras das relações intersubjetivas, que comprometem os limites do “eu”, onde 

essas angústias podem ser localizadas. É comum encontrar nesses pacientes estados de alta 

porosidade, ou seja, uma extrema exteriorização, ou descarga, de conteúdos pulsionais, 

assim como uma hipersensibilidade a estímulos externos, e por isso invasivos. 

“Creio entender o que chamam de angústia de separação; é o resultado do 
que se criou efetivamente no interior do sujeito; uma intrusão intolerável. 
Isto acontece quando o objeto se encontra numa situação de excesso de 
presença em função de sua falta.” (Green, 1993: 386) 
 

 Ao luto insuportável é possível relacionar a lógica do objeto absolutamente 

necessário a partir de um excesso tanto de presença como de ausência da mãe: um objeto 

que jamais se ausenta, e jamais poderá ser substituído, como também uma presença que 

jamais poderá se ausentar. O luto ainda pode ser visto como uma obstrução que protege o 

sujeito de possíveis invasões do objeto. 

  Essas condições nos remetem a questões de técnica em relação às quais, até agora, 

segundo Green, o modelo winnicottiano de manejo da angústia na clínica tem sido o mais 

adequado. Deve-se dar especial atenção à possibilidade de se instaurar o que Winnicott 

denomina de “espaço potencial”; para Green, essa é uma idéia fundamental, pois abre a 

dimensão da virtualidade para o paciente. A problemática do manejo é a motivação básica 

para a justificativa da clínica do acompanhamento terapêutico.    
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 Os principais traços das patologias com as quais Green trabalha na clínica, 

atualmente, giram em torno do problema do luto, que para ele se aproxima mais da noção 

de melancolia, criada por Freud, que propriamente da noção de luto, também freudiana: 

esses traços apresentam-se como sintoma de difícil dissolução. Para melhor definir esses 

quadros, Green criou o “complexo da mãe morta”, um fenômeno que só ocorre na relação 

transferencial. Como a neurose de transferência, o complexo da mãe morta vai surgir na 

relação analítica como uma depressão singular, uma depressão de transferência (Green, 

Narcisismo de Vida(...), 1988: 247). 

 Green forja esse nome – “complexo da mãe morta” – por não se tratar de um quadro 

de neurose. Nesse sentido, é possível situá-la numa perspectiva limítrofe em relação à 

questão do luto e da melancolia, na visão de Freud.  Sua origem remonta “a uma imago que 

se constitui na psique da criança em conseqüência de uma depressão materna” (idem: 239). 

 Utilizando o mesmo princípio da alucinação negativa – em que se constitui “um 

espaço de ausência sobre um fundo de presença” –, no caso do complexo da mãe morta o 

que estaria comprometido seria o “fundo de presença”, constitutivo do espaço vazio (vago) 

onde os objetos substitutos da mãe, ou do objeto primordial, iriam se apoiar. Com isso, o 

espaço vazio não estaria livre; ao contrário, estaria ocupado pelos restos da própria falta da 

mãe: “A mãe-morta é, portanto, ao contrário do que se poderia crer, uma mãe que 

permanece viva, mas que está, por assim dizer, morta psiquicamente aos olhos da pequena 

criança de quem ela cuida” (idem: 239).  

 Para Green, trata-se de pacientes que apresentam um certo tipo de sofrimento, 

“persistente, mais ou menos invalidante”, que vai além de uma depressão normal; na 

realidade, é uma problemática pouco conhecida, porque pouco explorada pelos teóricos. 

Nesse complexo depressivo, a destrutividade em jogo “tem as cores do luto: preto e branco. 
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Preto como a depressão grave, branco como os estados vazios aos quais se dá agora uma 

atenção justificada”. O preto teria também relação com o que ele chama de “sinistro da 

depressão”, estando vinculado ao “ódio que é constatado na análise dos deprimidos”, como 

conseqüência de uma “angústia branca que traduz a perda sofrida no nível do narcisismo” 

(idem: 243, 244). 

 No que se refere à série branca, Green destaca a “clínica do vazio”, que se constitui 

dos seguintes mecanismos defensivos: alucinação negativa – quando patológica –, psicose 

branca e luto branco.  

“O branco é, assim, a ausência de objeto, ausência de si (ausência de objetos 
de investimento libidinal e narcísico), ausência de representação e de 
pensamento e, simultaneamente, uma opacidade. Não é o branco que, como 
fundo, propicia a emergência dos pontos, das linhas e figuras. É o branco 
opaco, obstinado e impenetrável. Um branco “cheio”, portanto embora cheio 
de vazio, pois o que está interiorizado (sem ser na verdade introjetado e sem 
servir de base a uma verdadeira identificação) é um... ‘introjeto do objeto 
primário que dele só conserva uma forma totalmente abstrata e que exerce 
sua ação no modo de um impedimento ao prazer narcísico de se sentir vivo, 
em ação, em progresso’”. (Figueiredo, 2004: 49). 

 

A clínica do vazio também pode ser vista como a clinica do negativo: trata-se de 

patologias que, na realidade, expressam os efeitos de um “desinvestimento massivo”, 

radical, que “deixa marcas no inconsciente sob a forma de buracos psíquicos que serão 

preenchidos por reinvestimentos defensivos”. Isto é, a partir dos modelos básicos dos 

mecanismos de negação: Verneinung, Verleugnung, e Verwerfung.  

 “Nós compreendemos também a considerável mudança que houve no 
aparelho psíquico. O aparelho psíquico não é mais um aparelho que 
simplesmente elabora, ele não é mais um aparelho que se contente em 
recalcar, porque recalcar é conservar. Ele é também um aparelho que denega, 
pela forclusão, pela clivagem evacua, elimina e se automutila.”(Green, 1995: 
44) 
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 Dentre os mecanismos citados, Green considera mais importante, nesses casos, a 

clivagem, o principal artifício da Verleugnung: a clivagem do pensamento no acting-out, a 

clivagem da psique na somatização, e as questões que envolvem a bissexualidade, que não 

discutiremos aqui. Green também destaca a clivagem voltada para a destrutividade, como 

mencionado em citação acima. O mecanismo oposto à clivagem é a depressão, comentada 

anteriormente: “Soma e ato enquadram o espaço psíquico, que servem ao domínio da 

evacuação. O espaço psíquico é governado pelos dois mecanismos fundamentais: a 

clivagem e a depressão” (idem: 42). 

 Para Green, a psicossomática é um exemplo de forclusão, pois se trata de um 

movimento de excluir da psique um conteúdo, de rejeitá-lo. Ao perderem terreno no plano 

psíquico, os objetos agem diretamente no soma; essa relação objetal também pode ser vista 

como non-sense, como escreve ele, no espaço onde o sentido não tem possibilidade de 

operar.  

  Vale ressaltar a noção de “psicose branca” como uma importante contribuição para 

a compreensão e o manejo do paciente borderline. Em seu livro “O filho disso, a 

psicanálise de um encontro”, Green explora a noção do trabalho do negativo sob uma 

perspectiva patológica, descrevendo um atendimento realizado com um paciente que sofre 

do que ele vai denominar “psicose branca”: uma estrutura psicótica em estado latente, 

invisível, em negativo, em que se reconhece o que Green chama de uma “depressão sem 

afeto” e uma “alucinação negativa do pensamento” que traduzem a ação da pulsão de 

morte. Isto é, por depressão sem afeto podemos pensar o desinvestimento massivo, 

estabelecimento de um vazio, algo que se assemelha a um estado melancólico, com uma 

desvitalização intensa, levando ao que ele denomina de alucinação negativa do pensamento, 

um vazio que impede e paralisa o pensar, uma possibilidade de não pensar absoluta, 
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alucinante. Trata-se da expressão dos mecanismos de negação mais extremos, a 

Verleugnung e a Verwerfung.   

Essa noção, na minha opinião, traduz um possível diagnóstico para o caso clínico 

apresentado. E nesse sentido podemos fazer uma articulação com o mecanismo de negação 

manifesto nas atitudes da família, ao rejeitar, excluir a possibilidade, esquivar-se, do 

reconhecimento da problemática patológica da paciente. Numa perspectiva da forclusão, 

tradução do mecanismo da Verwerfung, esse reconhecimento é rejeitado no plano simbólico 

- como diria J. Lacan a respeito desse mecanismo por ele criado - e vai retornar no real do 

padecimento da moça, numa perspectiva de sua materialização; esta negação extrema é nela 

encarnada, reencenada, muito embora como externa a ela, imposta, e sobre a qual só lhe 

resta explodir, “conjurar”, correr atrás, quebrar a cristaleira, etc. A moça teria sido rejeitada 

numa família em que não havia espaço para ela, e os efeitos dessa rejeição constituíram por 

conseqüência seu transtorno psíquico, que por sua vez fora rejeitado mais uma vez, 

enquanto distúrbio. 

A psicose branca para Green testemunha o prejuízo do sujeito em poder estar só; 

este “estar só” é a condição na qual está ancorada sua identidade (Green, 1973:285). A 

relação que se estabelece com esses pacientes é dual, isto é, trata-se de um tipo de 

expectativa de conexão direta, sem intermediação de um terceiro, como a linguagem, por 

exemplo; na medida em que “o sujeito se constitui através de uma relação especular tal que 

não o permite libertar-se da cena primária para poder constituir-se numa relação com um 

outro, se mantendo totalmente fusionado, através da clivagem, sem traços de clivagem: o 

outro é ele mesmo, um ele mesmo jamais só”(idem: ibidem).  A psicose branca vai afetar a 

constituição da identidade do sujeito a partir das falhas de sua relação com o objeto 
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absolutamente necessário – ou a mãe – e, portanto, podemos supor que não houve, para 

esse sujeito, a alucinação negativa da mãe (Idem: ibidem).                   

 Para finalizar, sob o prisma da metapsicologia dos limites, Green faz uma bela 

articulação com a noção de relação de objeto: 

 

“Não temos limites porque temos objetos, e devemos ter limites porque 
temos objetos. Essas duas frases contraditórias se explicam da seguinte 
maneira: por termos o objeto, saímos de nossos limites para entrar em 
contato com ele, para restabelecer uma espécie de unidade primitiva mítica; 
mas precisamente porque temos objetos, devemos colocar limites em nossa 
possessividade, em nossa crueldade, em nosso desejo de gozar desse objeto 
sem consideração com ele. Esta é a situação paradoxal que faz com que o 
objeto seja ao mesmo tempo o que nos faz sair de nossos limites e o que nos 
obriga a ter limites, se não quisermos perdê-lo.” (Green, 1990: 11) 
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III. Para introduzir uma articulação entre as clínicas: psicanálise e 

acompanhamento terapêutico. 
“Encontramos nossos pacientes em suas casas, nos consultórios de seus analistas e psiquiatras ou 

em qualquer outro lugar, e juntos empreendemo-nos em algo a fazer: pegar um cinema, ir à 
faculdade ou ler o jornal. Podemos, também, simplesmente vagar pela cidade ou mesmo por 

pensamentos. Por vezes, acontece nada fazermos... juntos”. (APSI, 1995: 270) 

 

Para introduzir uma fundamentação da prática do acompanhamento terapêutico, 

iremos nos utilizar da elaboração teórica de André Green, e para tanto será necessária uma 

certa manobra, na medida em que suas reflexões dizem respeito à prática psicanalítica 

padrão, ou seja, àquela que tem lugar no consultório. Vale acrescentar, contudo, que vamos 

nos confrontar exatamente com uma constante crítica desse autor à padronização da 

psicanálise. E, justamente em função de seus questionamentos sobre a eficiência da técnica 

psicanalítica com pacientes graves, é que nos pareceu ser possível efetuar uma articulação 

de suas contribuições com o acompanhamento terapêutico. 

Green propôs, mais recentemente, a idéia de “pensamento clínico”. Segundo ele, 

essa idéia, à primeira vista, pode parecer contraditória, já que o pensar estaria, 

classicamente, mais voltado para outros domínios, como a ciência e a filosofia, e a clínica 

se ocuparia apenas do campo empírico e da experimentação: “(...) eu sustento que existe em 

psicanálise não somente uma teoria da clínica, mas um pensamento clínico, isto é, um 

modo original e específico de racionalidade vindo da experiência prática” (Green, 2002: 

11). 

Assim, tentaremos propor, com este trabalho, uma racionalidade oriunda da prática 

do acompanhamento terapêutico como uma alternativa possível para a clínica do paciente 

grave, articulando-a às contribuições do pensamento de Green sobre psicanálise. 
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Iniciaremos a empreitada com a recente noção de objeto analítico – “o objeto da 

análise e o objeto na análise” (idem: 339) – e sua importância na instalação da situação 

clínica. Sobre o objeto analítico, Green sustenta que se trata de um objeto “terceiro”, que 

“não pertence nem ao analisando, nem ao analista, mas é formado pelo encontro analítico, 

que na sua forma mais apropriada ao pensamento analítico herda as características da 

transicionalidade” (idem: 330). 

Podemos utilizar essa mesma noção em relação ao encontro entre o acompanhante e 

o acompanhado, pois o que se estabelece no encontro entre a dupla é o espaço potencial, 

onde ocorrem os fenômenos transicionais. Green refere-se à transicionalidade, isto é, à 

noção relativa ao conceito de objeto transicional – criado por Winnicott para descrever esse 

novo campo conceitual que compreende o início do processo de simbolização do bebê a 

partir da primeira “possessão não-eu”, ou seja, quando se inicia no bebê a separação entre o 

mundo interno e o externo. A esse processo Green vai relacionar a área intermediária “entre 

duas partes de dois corpos, boca e seio, que criará um terceiro objeto entre eles, não 

somente no espaço real, que os separa, mas no espaço potencial de seu encontro após a 

separação” (Green, 2003:71). 

Nesse modelo, em que um terceiro é criado, algo se instala também entre os 

integrantes da dupla – acompanhante e acompanhado –, formado pelo que se passa entre e 

com eles, e que tem por meta a sua sustentação, inclusive na ausência ou separação, por 

meio da espera de que esse “algo” seja recuperado no próximo encontro. 

“Quando se utiliza da transicionalidade como campo de intervenção o que se 
tem em mente é que duas ou mais pessoas possam se encontrar como pessoas 
reais, cuja tarefa é colocar em marcha um processo de simbolização. 
Qualquer vivência que emerja, seja do paciente, seja do analista, seja do 
ambiente em que se encontram coloca para o par uma necessidade de 
simbolização. Essa tarefa poderá exigir o exercício de uma ou mais – até 
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todas – funções ambientais... Temos, então, um enquadre que se estabelece 
fundamentalmente pela tarefa acima mencionada e pelo fato do analista ou 
acompanhante serem sempre os mesmos, o que implica a autenticidade da 
pessoa que está realizando o trabalho clínico. Essas seriam as primeiras 
invariantes. Esse tipo de enquadre requer do AT a capacidade de se manter 
funcionando, ou seja, sua capacidade de discriminar, pensar e jogar (brincar) 
em qualquer situação.” (Barretto, 1998: 177) 

Com a transicionalidade, Green também faz alusão ao aspecto dinâmico da 

experiência: “(...) a jornada do bebê desde o puramente subjetivo até a objetividade (...)” 

(Green, 2003:71) – como podemos conferir na relação terapêutica, de uma forma geral, e 

no AT, especificamente. 

A relação terapêutica em psicanálise representa uma oportunidade de atualização de 

vivências passadas, a partir do modelo da transferência, no qual é suposto propiciar-se a 

repetição, proporcionando-se um modo muito especial de recordação a partir de 

“revivências”. O que se repete com o analista – segundo o modelo da compulsão à 

repetição – são conteúdos não elaborados, comunicados muitas vezes de forma bruta, que 

também dependerão da capacidade de elaboração do analista para serem transformados. O 

que se repete também é o modo de organização das defesas do paciente, cujo padrão teve 

origem em sua relação com o objeto absolutamente necessário, ou a mãe. 

No acompanhamento terapêutico (que vez por outra denominamos simplesmente 

“AT”), vemos ocorrer, pelos mesmos princípios de funcionamento da prática psicanalítica 

regular, as repetições, a transferência e a contratransferência. Entretanto, isso se dá num 

grau maior, em função do quanto esse terapeuta penetra na realidade psíquica de seu 

paciente, por participar de sua realidade concreta. Essa aproximação propicia uma 

dinamização da relação terapêutica, cuja característica fundamental também é “a jornada 

rumo à simbolização” (Green, 2003: 71), somada à aposta de se sustentar o tipo de relação 
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objetal que estiver em jogo com o acompanhado. Green sugere que o dinamismo do 

processo de simbolização, proposto a partir da idéia da “jornada” do objeto transicional, 

segue o mesmo modelo da teoria pulsional freudiana: 

“Ousarei sugerir que Winnicott desenvolve aqui uma alternativa à teoria 
pulsional freudiana, que inclui uma mudança similar no espaço, da fonte para 
o objeto. Recordemos que o espaço transicional não está apenas ‘entre’: é um 
espaço onde o sujeito futuro está em transição, uma transição em que ele 
toma posse de um objeto criado na vizinhança de um objeto externo real, 
antes de alcançá-lo.” (Green, idem: 72) 

Ora, na prática clínica, ao assumirmos a posição de objeto, não só nos colocamos 

como objeto para conter e acolher os impulsos, surgidos na fonte, como também para 

despertá-los, ou despertar a pulsão. Da possibilidade de realização dessa experiência é que 

se institui o objeto “terceiro”. 

No acompanhamento terapêutico, em função da gravidade dos casos, estamos mais 

expostos ao confronto com o funcionamento pulsional de nossos pacientes, principalmente 

em função das falhas na relação com o objeto primordial. Exatamente como pudemos 

conferir no caso apresentado. 

Nesse sentido, tentaremos fazer uma aproximação entre uma importante declaração 

de Green a respeito da loucura e de sua correlata, a paixão, e do lugar que esses elementos 

ocupam na clínica psicanalítica regular, apresentando esse novo enquadramento – o 

acompanhamento terapêutico – como um espaço de acolhimento possível para essa questão. 

Primeiramente, vejamos a passagem a seguir: 

“Não é porque nós estendemos consideravelmente o campo da paixão, como 
o da loucura, dentro da clínica e da teoria, que devemos tirar conclusões 
pessimistas. Consideremos em primeiro lugar que nós temos podido 
reconhecê-la, sobretudo lá onde ela já está. Não a introduzimos. Ela está 
como ela sempre esteve. E, se é necessário reconhecê-la é porque ela nos 
parece desconhecida. Trata-se de um reconhecimento, e não de reduzi-la, 
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mas de a transformar pela análise, quer dizer, de fazer com que Eros vença as 
pulsões de destruição. É sem dúvida o que Bion quis dizer ao fazer a 
diferenciação entre ‘psicótico insano’ (um psicótico doente mental) e um 
‘psicótico são’. Isto exige que o analista não feche mais a porta a esta 
loucura, e que ele consinta em acolhê-la e partilhá-la, analisando-a. Para 
fazê-lo, o que já ocorre em muitos casos, é necessário que se reconheça no 
afeto todo seu alcance. Quer dizer, deixar o espaço livre aos afetos nos 
aspectos os menos ordinários e os menos razoáveis, os mais contraditórios e 
os mais complexos. Suportar a carga de paixão da transferência é sem dúvida 
extenuante, é o preço a pagar, pelo analista, pelo progresso da análise. Inútil 
dizer que a contratransferência está aqui em primeiro plano.” (Green, 1990: 
141) 

Uma tal aproximação das palavras de Green com o acompanhamento terapêutico 

pode ser mais bem ilustrada a partir do relato de uma outra situação clínica. 

Estávamos, Roberto e eu, em sua casa, parados, de pé diante da porta. Eu tinha 

chegado há pouco e ainda trazia a bolsa no ombro. A porta da sala permanecia aberta, e a 

vitrola estava ligada em altíssimo volume. Parecia uma cena cinematográfica: eu conseguia 

ter uma visão circular, trezentos e sessenta graus, da incidência da luz, da cor, do que havia 

atrás, dos lados e na frente. Minha impressão é de que tudo vibrava, latejava. Ele talvez 

quisesse estar ali, mas aparentava estar em muitos lugares simultaneamente. Ficamos um 

bom tempo assim, como que interrompidos. Estar com Roberto implicava captar a sua 

presença dessa maneira, esfacelada, em muitos pedaços, sabendo que nossa comunicação 

seria, muitas vezes, subliminar. Então ele falou: “Preciso comprar material de pintura, 

vamos?” Diante disso, respondi: “Claro!”. 

Fomos em dois carros, em função dos nossos horários e da localização. Roberto 

dirigia. Entre nós, agora, havia o trânsito: meu carro ia à frente e, assim, com um olho eu 

mirava a frente e com o outro, o retrovisor. Eu andava e freava conforme o que se passava 

atrás do meu carro. Chegamos e a loja estava fechada; assim, fomos caminhando até um 

café. Enquanto atravessávamos a rua, ele resolveu falar; carros passavam, havia muito 
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barulho, estávamos um pouco afastados: “Estive pensando, tenho que te pagar, pagar o 

médico, eu ando duro e preciso comprar roupa”. O trânsito, os carros... “- Comprar 

roupa?”,  perguntei. “É que eu queria umas roupas mais alegres”, respondeu. 

Chegamos ao café e ele mudou de assunto. Suas idéias começaram a se embaralhar 

e então eu disse: “Você estava falando em comprar roupas mais alegres...”. E ele 

respondeu: “Por dentro eu sou muito triste, parece que todo mundo vê, eu preciso de roupas 

mais alegres, assim como todo mundo”. E eu completei: “Eu também estou aqui pra você 

falar dessa tristeza que está aí dentro”. E ele respondeu: “Eu sou muito sozinho mesmo, 

essa é a verdade, só tenho vocês e a empregada”. 

 A continência oferecida por esse tipo de enquadramento – onde a atuação, ou ação, 

está envolvida, testemunhando-se a experiência concreta – permite ao paciente, a partir de 

um vínculo mais comprometido, fazer elaborações. Nesse caso há a concretude do ato, 

assim como a da loucura. 

Ainda com base em Green, relativamente à questão apontada na citação anterior, o 

que nos parece importante destacar – para operar uma aproximação de seu pensamento com 

a perspectiva do acompanhamento terapêutico – é a diferenciação que ele procura fazer 

entre loucura e psicose. Green faz isso ao resgatar um termo  – loucura – que para ele é pré-

científico, e que, entretanto, vai auxiliá-lo em seu questionamento sobre a prática 

psicanalítica convencional, a partir da ênfase que esta dá ao desejo e aos fantasmas, como 

uma forma de minimizar, dentro do enquadramento das sessões, “o desdobramento da 

paixão, quer dizer, da linguagem das pulsões” (idem, ibidem). E ainda: 

“As limitações do enquadre analítico, as proibições que restringem o agir, o 
constrangimento em relação à verbalização, se elas tem o mérito de nos 
revelar melhor os mecanismos de defesa que nos dão também acesso ao 
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mundo do desejo e dos fantasmas, nos fazem perder de vista, em 
contrapartida, o funcionamento da pulsão em ato, com toda a carga dinâmica 
que acompanha seus extravios.” (idem: 178) 

O que podemos reconhecer como constitutivo da prática do acompanhamento 

terapêutico é exatamente a possibilidade do sujeito enlouquecer. Nesse sentido, trata-se de 

um tipo de enquadramento em que o setting tradicional, com suas restrições, é modificado –  

melhor dizendo, é ampliado, ou amplificado. As questões diagnósticas que mais se 

beneficiarão serão aquelas que se estabelecem a partir da desmesura, ou seja, que se 

organizam além dos limites da representação. Por outro lado, o acompanhante também vai 

situar-se numa dimensão que não está nem dentro ou fora, mas sim no espaço potencial 

para o acompanhado, como o objeto transicional citado anteriormente. 
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IV. O acompanhamento terapêutico e o paciente borderline 
 

. Sobre a questão diagnóstica e a indicação. 

O acompanhamento terapêutico do paciente borderline envolve a mesma 

necessidade de delimitação diagnóstica que o atendimento em consultório, em função das 

dificuldades do manejo com esse tipo de organização de personalidade. O primeiro cuidado 

a se tomar é com a sua indicação: a diferença reside numa questão de ordem “econômica” 

do funcionamento psíquico, ou seja, na quantidade de sofrimento envolvida na 

sintomatologia do sujeito, em que haja um prejuízo acentuado de sua autonomia, assim 

como um agravamento do caráter destrutivo de suas atuações, levando-o a situações de 

risco. O paciente diagnosticado como borderline, com indicação para o acompanhamento 

terapêutico, muitas vezes não é considerado como tal, em função do quadro de 

desorganização em que se encontra; em vez disso, tem sido classificado genericamente 

como psicótico. Contudo, uma tal generalização pode trazer grandes dificuldades para a 

relação terapêutica, até mesmo inviabilizando-a. A compreensão diagnóstica, no caso de 

pacientes graves, é muito importante para nortear o trabalho. 

O borderline em estado grave pode se assemelhar, ou até vir a constituir mais tarde 

uma esquizoidia, em função da sua desorganização, exatamente como pudemos observar no 

caso apresentado. Entretanto, essa vizinhança, segundo alguns autores – como Green –, é 

considerada pouco fundamentada. Vejamos a opinião a seguir: 

“Primeiro ampliaram-se as menções sobre a esquizofrenia estendendo-a às 
psicoses em geral, e invocou-se a presença de uma estrutura psicótica latente, 
até mesmo de um ‘núcleo’ psicótico, para esclarecer as particularidades 
desses pacientes (...) Tudo isso nos convida (...) a centrar nossos esforços na 
definição de um quadro conceitual que tente explicar o polimorfismo das 
manifestações e que, se possível, se mostre capaz de indicar os movimentos 
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estruturais que levarão o sujeito a oscilar numa direção e não noutra.” 
(Green, 2002: 466-7) 

E ainda: “A própria noção de limite (ou borderline) sugere a concepção de 

atravessar uma fronteira em que reencontramos a antiga idéia de casos situados nos limites 

da esquizofrenia ou da psicose, ameaçando provocar uma descompensação nessas 

afecções” (idem, ibidem). 

Nesse ponto, Green refere-se ao caráter estável dos casos-limite (como ele os 

denomina), ainda que com toda a sua instabilidade estrutural, afirmando que não é comum, 

no que toca a esses pacientes, “vê-los cair de maneira duradoura em organizações 

psicopatológicas mais graves” (idem, ibidem); contudo, quando isso ocorre, estamos diante 

de um caso com indicação para o acompanhamento terapêutico. E nesse sentido, mais à 

frente no artigo de Green, podemos ler: 

“A nosografia psicanalítica deixaria de ser concebida como um catálogo de 
categorias estanques, e passaria a ser vista como um conjunto articulado e 
atravessado por movimentos dinâmicos que permitem imaginar tanto as 
relações entre as diversas entidades como as possibilidades de transformação 
de uma entidade em outra” (idem, ibidem). 

 Vale lembrar que uma das questões mais perturbadoras do caso clínico central 

deste trabalho foi o diagnóstico no qual pareciam estarem presentes aspectos relativos 

aos mecanismos de negação explorados por Green em sua teorização – no sentido 

mesmo de negar a doença, mas não sob a perspectiva da negativa (Verneinung), e sim 

da recusa e da rejeição (Verleugnung e Verwerfung). Esses aspectos serão discutidos 

no segundo capítulo. 
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Uma outra autora, referindo-se a um caso clínico, declara que uma paciente 

“no início da análise, apresentava uma personalidade borderline (...) [e] foi, por via 

de uma regressão, adquirindo características esquizóides” (Dias, 1998: 339). Essa 

autora comenta que, por meio de uma regressão ocorrida em análise, a paciente 

começa a apresentar uma modificação em seu quadro – como ocorreu com o caso 

citado no item anterior: o que, a princípio, parecia se tratar de um funcionamento 

borderline, em função de uma relação com a própria interioridade muito 

empobrecida, se modifica, passando a se expressar através de uma maior fragilidade 

em relação ao mundo externo, como se houvesse uma ameaça de invasão, o que para 

a autora significaria uma característica do funcionamento esquizóide. Em relação a 

esse confronto entre o mundo interno e o externo, Dias escreve: 

“O que parece evidenciar-se é que os borderline não são propriamente 
atingidos pelos encontros e acontecimentos da vida que, no fundo, não lhe 
dizem respeito, uma vez que não há um si-mesmo para ser concernido. O 
mundo permanece externo e a única ponte possível é pela via de registrar-
lhes as regras e as expectativas e submeter-se a elas”. (idem, 333) 

Essa autora, embasando sua descrição na obra de Winnicott, opõe o funcionamento 

borderline ao esquizóide, considerando ambas as patologias como “tipos complexos de 

organização defensiva, em que prevalece em cada um deles um certo tipo de defesa 

primária” (idem: 329). 

A aproximação entre essas duas categorias, mesmo sendo por meio da oposição, 

como essa autora propõe, é muito útil para a indicação do acompanhamento terapêutico, 

pois é no agravamento do quadro do paciente borderline que esse tipo de enquadramento é 

cabível. Essa lógica de oposição – na qual a vivência de um estado regressivo é o que vai 

determinar uma experiência de interioridade –, é o que dramaticamente vai caracterizar, por 
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outro lado, o agravamento do quadro. Nesses casos, encaram-se as situações de maior risco; 

contudo, o dinamismo que se observa nessas transformações é o que, curiosamente, nos 

permite considerar a possibilidade de melhora. 

Ainda em relação à oposição entre borderline e esquizóide, confirma Dias: 

“Nas esquizofrenias em geral, as pontes entre o mundo subjetivo e o objetivo 
nunca chegaram a ser formadas ou foram destruídas e o indivíduo é incapaz 
de operar como um ser humano total. No caso dos fronteiriços, à diferença do 
esquizóide, isso se deu em detrimento do mundo subjetivo que não foi 
legitimado, apagou-se ou, de algum modo, tornou-se persecutório. 
Como toda organização defensiva, também os casos fronteiriços podem 
apresentar as mais variadas composições de defesas primárias. Pode-se dizer, 
no entanto, que eles se caracterizam por alguns aspectos interligados: 
primeiro, há predominância da defesa de tipo falso si-mesmo; segundo, 
percebe-se clinicamente a presença da defesa contra a agonia impensável de 
perder o contato com objetos e, terceiro, por uma fuga obsessiva da 
desintegração, ou seja, enquanto o indivíduo que não carrega consigo o 
sentimento de ter sido aniquilado tolera momentos de desintegração e pode, 
como diz Winnicott, “flertar” com a psicose, essa possibilidade não existe 
para o fronteiriço.” (idem: 330) 

É necessário assinalar, porém, que a estrutura do funcionamento borderline subjaz 

aos estados regressivos, o que vai determinar uma conduta especial no manejo da interação 

com esses pacientes, diferentemente do que ocorre com o paciente esquizóide. 

 

. Sobre o setting 

A questão do setting é um dos principais aspectos a determinar essa nova 

modalidade clínica. No transcorrer da história da psicanálise, houve diversos exemplos de 

impasses vividos pelos analistas diante de quadros patológicos em que a técnica padrão se 

mostrou ineficiente. Cada vez mais pacientes com comprometimento grave ou de manejo 

difícil têm buscado a análise, mobilizando analistas na invenção de novas formas de tratar e 

na expansão de possibilidades técnicas para evitar tantos fracassos. Mas é possível datar em 
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torno da década de 1920, com Sándor Ferenczi, importantes tentativas de acolher os 

chamados pacientes difíceis. 

As propostas de modificação da técnica sempre surgiram acompanhadas de novos 

pressupostos teóricos acerca da gênese das patologias, muitas vezes alterando os princípios 

tradicionais da psicanálise sobre o funcionamento psíquico. No que se refere a Ferenczi, a 

partir de determinada questão patológica – envolvendo um tipo de resposta incomum do 

paciente à técnica, como nos casos-limite ou borderline –, propôs ele uma modificação na 

forma de acolher os pacientes, o que refletia uma mudança de concepção sobre as origens 

desse distúrbio, divergente da concepção tradicional, ou seja, da teoria da sedução, ou do 

trauma da sedução. 

A concepção tradicional de trauma, para Freud, se apoiava na premissa da fantasia 

sexual incestuosa, baseada na sedução, ou na fantasia de sedução. Com Ferenczi, o que 

entra em jogo é o trauma, fruto da atitude intrusiva parental geradora de reações defensivas 

no sujeito infans, com efeitos devastadores para o seu posterior desenvolvimento. Tais 

defesas, quando tratadas na análise, demonstraram possuir uma complexidade tal que a 

técnica tradicional, baseada na neutralidade e abstinência do analista, não se mostrava 

eficiente. Daí origina-se toda uma reflexão sobre alteração do setting e sobre uma 

psicanálise modificada. O acompanhamento terapêutico, surgido como recurso alternativo 

às internações, vem contribuir para o tema com a proposta de setting modificado. André 

Green, psicanalista atento a questões atuais, refere-se à psicanálise contemporânea como 

uma evolução da clínica psicanalítica, graças às modificações da técnica por força dos 

novos pressupostos nosológicos: 

“(...) ainda nos tempos de Freud, o campo do trauma ampliou-se um pouco. 
A sexualidade deixou de ser a origem unívoca dele. Com Ferenczi (1920), a 
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natureza do trauma se modificou e seus efeitos se agravaram. Não só a 
sexualidade deixava de ser a única coisa em questão, mas Ferenczi, 
defendendo sua concepção de confusão de línguas, descrevia uma 
modalidade despercebida do trauma, que colocava em questão a atitude do 
objeto (e conseqüentemente, a do analista)... Aqui, o trauma está ligado tanto 
às respostas que o objeto não deu como àquelas que foram dadas de maneira 
inapropriada para satisfazer os desejos do adulto ou para evitar a aflição da 
criança.” (Green, 2002: 471) 

 

. A atitude do objeto. 

 

Ferenczi trouxe muitas contribuições para a prática da psicanálise e elas podem nos 

servir como justa referência para a fundamentação desse novo setting. Ao questionar a 

situação analítica, ele postula que “o paciente não está completamente só” (Kupermann, 

2004: 2), contrapondo-se à escuta no enquadramento tradicional e declarando que a técnica 

tradicional poderia vir a representar um verdadeiro obstáculo à cura, em função da 

“insensibilidade e indiferença dos analistas” (idem, ibidem). A conduta tradicional levaria a 

“resistências objetivas” à análise; por isso, ele propõe uma “técnica mais elástica”, apta a 

“favorecer a expressão afetiva” (idem, ibidem). 

Como vimos em Green, o mais importante é a atitude do objeto, tanto na 

“localização no ego dos efeitos traumáticos ligados à influência materna nos casos-limite” 

(idem, ibidem), quanto no comportamento do analista. No acompanhamento terapêutico, a 

atitude do objeto também vai representar, em certas situações, uma metáfora dos cuidados 

maternos, como vimos no caso clínico apresentado no início deste trabalho; naquele sentido 

– comentado na p. 33 -, o manejo com pacientes graves, muitas vezes, tem de fato a mesma 

função da maternagem, e esse aspecto inclusive, é um importante recurso dessa modalidade 

clínica: 
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“Afinal, qual seria a especificidade do procedimento clínico abordado nesse 
trabalho (de AT)? (...) Dentro da perspectiva que desenvolvemos nosso 
percurso, o oferecimento (utilização) do AT para um determinado sujeito, e 
se apóia na compreensão de que este sujeito se desenvolverá caso encontre 
condições favoráveis em seu ambiente. Existe uma necessidade de se 
exerçam junto ao sujeito determinadas funções ambientais que possam 
colocar em marcha seu desenvolvimento psíquico. 
(...) O manejo é, na verdade, o pavimento daquela adaptação ambiental, na 
situação clínica ou fora dela, que faltou ao paciente no seu desenvolvimento. 
(...) É no cotidiano do sujeito, tanto na dimensão da sua vida social quanto 
familiar, que o acompanhante intervém “. (Barretto, 1998: 195-199). 

 

 São necessários um “maior tato e disponibilidade afetiva do analista, convocando 

ao exercício da afetação mútua” (Kupermann, idem, ibidem). Ferenczi propõe uma 

“ampliação dos limites do permitidos na clínica (...). Contrapondo-se à abstinência” (idem, 

ibidem). 

“De qualquer maneira, quando ocorrem tais tentativas [de suicídio, em casos-
limite] durante uma análise, é muito importante que o objeto [o analista] se 
mostre presente. Contrapõem-se aqui uma neutralidade sem nuanças, 
aceitável, a rigor, ante uma problemática histérica pura, e uma neutralidade 
de fundo, que não exclui a presença e o testemunho de confiabilidade de um 
objeto que não responde por meio de represália ou de indiferença.” (Green, 
idem: 481) 

Porém, alguns psicanalistas encontraram na própria técnica tradicional, ou seja, na 

interpretação da transferência, uma possibilidade de se tratar o paciente borderline. 

Um dos mais importantes psicanalistas a seguir esse modelo é O. Kernberg, que 

relata sua experiência com esses pacientes por meio de “uma psicoterapia psicanalítica 

stricto sensu” (Kernberg, in Outeiral, 1993: 202). Para ele, os casos borderline apresentam 

uma transferência primitiva imediata, notada pela conformação de suas resistências como 

“um reflexo da gravidade dos transtornos intrapsíquicos e interpessoais” (idem, ibidem); 

assim, ele considera que as resistências devem ser “enfocadas logo, sendo interpretadas em 

termos do ‘aqui e agora’”(idem, ibidem). Para tanto, é exigida do terapeuta uma postura de 
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neutralidade técnica, e isso não pode ocorrer “se os limites da realidade não forem mantidos 

de maneira firme”. (idem,ibidem). Mesmo assim, encontramos no texto de Kernberg uma 

tentativa de adaptação às condições do paciente, quando ele se refere ao clima das sessões: 

“Contudo, embora a abordagem técnica para os pacientes borderlines seja similar à 

psicanálise, a atmosfera terapêutica é bem diferente” (idem, ibidem). Kernberg declara que 

a interpretação da transferência não pode ser sistemática e que o terapeuta tem de estar 

atento à gravidade dos acting-outs do borderline, inclusive ao que ocorre na realidade 

externa às sessões e que possa vir a oferecer risco, não só para a continuidade do tratamento 

como também para a integridade do paciente. 

Kernberg também se refere às limitações da “neutralidade técnica” e à necessidade 

de adoção de outros procedimentos, tais como envolver “uma equipe de profissionais 

adequada a pacientes impossibilitados de conduzir-se de maneira autônoma no decorrer de 

longos períodos durante a psicoterapia” (idem: 203). Quanto à neutralidade técnica, ainda 

podemos ler: “A neutralidade técnica, portanto, é um embasamento teórico a partir do qual 

devem ocorrer repetidos desvios, e fica reduzida, freqüentemente, à interpretação” (idem, 

ibidem). 

Em função das limitações que o paciente borderline possui para operar num nível 

simbólico, ou seja, a brutalidade com que seus conflitos emergem, pouco ou de nenhuma 

forma mediados pela representabilidade — como ocorre com o delírio ou com as 

alucinações nos pacientes psicóticos —, há uma “diferença qualitativa quanto às condições 

da psicanálise-padrão, a qual é importante manter sempre em mente” (idem, ibidem). 

De certa forma, ao descrever as dificuldades que os pacientes borderlines 

apresentam para a clínica, Kernberg é testemunha das tentativas de adequação das 
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iniciativas técnicas à oferta de tratamento para esse tipo de paciente. O acompanhamento 

terapêutico, nesse sentido, é mais uma delas. 

Um outro importante psicanalista a se dedicar à clínica do paciente borderline e à 

transmissão de sua experiência foi H. Searles, que situa a origem desse distúrbio em uma 

fase da passagem da comunicação pré-verbal para a verbal, quando ocorre uma 

inadequação das atitudes habituais dos membros da família em relação ao sujeito infans. 

Searles considera que deve haver uma mudança na técnica psicanalítica: “É certo, as 

interpretações são importantes; mas a atmosfera, onde o clima afetivo reina nas sessões dia 

após dia, ano após ano, conta infinitamente mais” (Searles, 1986: 16). 

Esse autor enfatiza a importância da contratransferência como elemento importante 

da técnica, principalmente por se tratar, no caso dos borderline, de sujeitos com 

dificuldades afetivas que incidem sobre a representabilidade, e cuja comunicação se dá em 

níveis pré-verbais. Searles postula que não é possível para um analista favorecer um 

paciente a reencontrar e integrar experiências vividas precocemente – e que permanecem 

dissociadas até então – sem que haja uma certa contaminação das próprias experiências 

precoces do analista dissociadas das quais, eventualmente, ele se saiu bem, e que, de 

alguma forma, possam ser projetadas no eu infantil do paciente (idem: 19). 

Um outro importante aspecto dessa operação, não raro de acontecer na interação da 

dupla e que complementa a contaminação entre paciente e analista, é o que Searles vai 

salientar ser uma ameaça que leva o analista, muitas vezes, a se sentir compelido a impor 

sua própria realidade ao paciente: “A dificuldade principal para o analista é que ele se 

encontra ameaçado a impor sua própria realidade ao paciente no lugar de lutar com ele para 

adquirir um senso de realidade que seja válido só por ele” (Idem: 18). 
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 Por outro lado, de uma maneira geral, faz parte do dispositivo de relação analítica, 

assim como do acompanhamento terapêutico, o risco de haver influencia do terapeuta sobre 

o paciente, o que é conhecido como sugestão. Com o paciente borderline, essa situação 

pode ser agravada face à maneira como esse tipo de patologia lida com a exterioridade. Em 

função disso, o suporte que o acompanhante terapêutico pode oferecer se assemelha à 

estabilidade oferecida pela relação de objeto primária, já a presença do acompanhante pode 

ser sentida em sua ausência. Da mesma maneira, ele pode estar ausente, mas no sentido de 

não se colocar em evidência, e dar suporte ao paciente. Trata-se do interjogo de presença e 

ausência possível de se articular com a noção de alucinação negativa, quando a presença de 

um objeto fundamental se coloca de fundo, como garantia para o estabelecimento de 

deslocamentos para outras relações de objeto. A noção de alucinação negativa – que será 

abordada no segundo capítulo, ao enfocarmos a metapsicologia borderline de André Green 

– é uma função psíquica, se assim podemos denominar, que vai refletir a estrutura 

subjacente de presença do objeto absolutamente necessário, a partir da qual o sujeito vai 

poder esquecê-la, e deslocar-se para relações com outros objetos. A alucinação negativa 

leva a “esta possibilidade de não ver que é a condição de toda visão, a capacidade de não-

ouvir, como condição de toda escuta” (Figueiredo, 2003:2).     

Em geral, a estrutura borderline de personalidade apresenta defesas maciças por 

meio das quais o sujeito “adere”, no sentido de um mimetismo, ao funcionamento do outro 

– no caso, do analista, ou do acompanhante. Esse tipo de funcionamento defensivo visa 

suturar exatamente a falta da estrutura enquadrante, ou a presença subjacente do objeto 

absolutamente necessário. Para ilustrar esse ponto, encontramos uma boa descrição no 

texto de Dias: 
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“O sutil radar que a falsa identidade desenvolve na submissão à expectativa 
do outro não tem o sentido de deixar-se levar pelo desejo do outro e não ter o 
próprio desejo. Esse tipo de indivíduo não chegou a algo tão pessoal e 
sofisticado quanto um desejo. É pior: ele precisa mimetizar o outro. Primeiro, 
porque estando o seu si-mesmo verdadeiro inacessível, ele não tem bússola 
interna: não sabe de si e só sabe o que deve sentir e como agir segundo o 
roteiro traçado pela expectativa ambiental e se o papel que ocupa na 
circunstância for bem definido. Segundo, porque esse é o modo pelo qual a 
sua existência própria passa desapercebida até para ele mesmo. A idéia de ser 
um eu e de que algum impulso surja dele mesmo é inconcebível. Qualquer 
circunstância em que a individualidade é chamada a aparecer é vivida com 
sobressalto e como perigo. Na situação clínica, quando algo do si-mesmo 
verdadeiro emerge, aparece o medo impensável de perder toda capacidade 
para a relação objetal” (Dias, 1998: 332). 

 No caso clínico central do trabalho, a questão da exterioridade – ou a submissão à 

expectativa do outro – evidenciava-se por seu aspecto extremo quando da irrupção da crise; 

ou seja, quando o mecanismo saturou-se, não era mais possível se conformar no modelo. 

Desde o episódio do raspar o cabelo, a falsa identidade arrebentou-se, era ela própria quem 

emergia. 

Searles, ao se referir a esse aspecto, reporta-se à obra de H. Deutsch, uma das 

pioneiras a descrever a personalidade borderline, tratando-a como personalidade “as if” 

(“como se”). Um dos riscos levantados por Deutsch é que um paciente desse tipo saia da 

análise com sua personalidade superficialmente adaptada, modelada simplesmente 

conforme o funcionamento da personalidade do analista (idem, ibidem). 

Um outro ponto importante a salientar da obra de Searles, apto a nos auxiliar numa 

reflexão sobre o setting, é o que ele denomina como “tonalidade afetiva” do paciente. Esse 

conceito se refere a uma correspondência, por parte do analista, ao tom da postura do 

paciente, imprimindo-se essa tonalidade afetiva à sessão como um recurso importante no 

atendimento do paciente borderline. Fazendo-se uma transposição para o setting no 
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acompanhamento terapêutico, também ali a tonalidade afetiva demonstra ser uma 

ferramenta bastante eficiente. Um bom exemplo disso é a fala de uma paciente: “Ih! Nós 

duas, juntas, estamos que nem dois tocos, se jogar na correnteza, onde parar, fica!” (frase 

de uma paciente em acompanhamento terapêutico). 

A exclamação da paciente se reporta à sincronia da ação do terapeuta em relação à 

sua, num plano subjetivo, com o caráter de uma certa “mutualidade”. Ou, como Searles 

destaca, a mesma “tonalidade afetiva” orienta a atitude do terapeuta. No caso do 

acompanhamento, a mutualidade pode vir a diminuir a assimetria entre terapeuta e paciente, 

representando um elemento facilitador da interação entre a dupla. Com o acompanhante 

presente no acontecimento, a testemunhar o fato vivido, a mutualidade vai levar a uma 

maior implicação do terapeuta no processo de amadurecimento do paciente. Trata-se de 

uma relação terapêutica que, em determinados casos, tangencia a amizade. Como podemos 

conferir no trecho a seguir: 

“Os elementos de loucura, estranheza e dificuldades que possam estar 
presentes, de modo mais intenso, em um dos membros desta dupla — e que, 
provavelmente, foram motivo para designar um acompanhamento terapêutico 
—, esses elementos deixam de ser o vértice a partir do qual o outro é visto e 
compreendido. Esses aspectos tampouco precisam ser negados, mas o que se 
passa é que a percepção e o vínculo com o outro se ampliam e a tônica da 
relação tange a amizade” (Barretto, 1998: 188). 

A seguir, transcreverei uma sessão com outra paciente, em que a questão da 

mutualidade no setting comparece. Tratava-se de uma situação doméstica; nós estávamos 

na cozinha da casa da paciente, que desejava decidir o que fazer naquele dia. 

Era domingo de manhã, e P não sabia se iria à piscina na casa de amigos, se passaria 

o dia com a família da prima, ou se ficaria em casa à-toa, vendo televisão. O dia estava 

ensolarado e parecia convidativo para se fazer algo diferente. P. sempre se queixava de sua 
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dificuldade de escolher, de se decidir. Assim, seria esse o meu lugar aquela manhã: assumir 

a função egóica de P. Contudo, a função psíquica era de P, e não minha. Dessa maneira, 

meu trabalho seria acompanhá-la, passo a passo, ao longo do processo de seleção das 

alternativas, vivenciando o que cada uma delas representava. As alternativas não me foram 

apresentadas ordenadamente; assim que cheguei, ao contrário, parecia que ela não tinha 

nada para escolher. P convidou-me a sentar na cozinha, me ofereceu café, e começamos a 

tecer o que, no final, se constituiria como algo a fazer naquele domingo: 

P – “Ah, menina, você não sabe, M, o marido da minha prima, lembra? Pois então, 

M me pediu dinheiro emprestado, e agora eu estou me sentindo horrível porque não 

emprestei, acho que ele ficou chateado comigo.” 

AT – “E você não ficou chateada com ele?” 

P – “Claro. Fiquei muito. Esse negócio de dinheiro só dá problema na minha vida. 

Esse maldito do dinheiro. Eu não empresto mais, falei pra ele. Mas acho que eu fui meio 

grossa.” 

AT – “Hum.” 

P – “Eu estou chateada, eu gosto dele, ele é muito legal, a minha prima... Ah, tô me 

sentindo super mal.” 

AT – “É ruim mesmo, quando surge uma desavença com alguém que a gente 

gosta.” 

P – “Eu odeio isso. E o que me dá mais raiva é que eles sabem como me incomoda 

esse negócio de me pedir dinheiro emprestado.” 

AT – “E ele também não foi muito cuidadoso com você, se ele foi pedir justo 

dinheiro, que é uma coisa que te aborrece tanto. E aí você ficou aborrecida mesmo, e falou 

com ele do jeito que você falou.” 
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P – “É, que droga. Não queria que tivesse acontecido.” 

AT – “É. É ruim mesmo.” 

P – “Minha irmã falou pra eu passar o domingo na casa deles. Mas agora...” 

AT – “Agora fica difícil mesmo. Talvez precise deixar o tempo passar um pouco. 

Foi ontem essa conversa com M?” 

P – “Foi.” 

P – “Minha irmã tem mania de decidir o que eu devo fazer.” 

AT – “É, né?” 

P – “Ela disse que ficaria tranqüila se eu passasse o dia na casa de minha prima.” 

AT – “E o que você acha?” 

P – “Eu quero que minha irmã se dane, principalmente agora, não vou na casa 

deles.” 

AT – “É, aconteceu ontem, é natural que hoje você não esteja se sentindo tão à 

vontade com M.” 

(Silêncio.) 

P – “Tá um dia bonito, né? Um sol forte...” 

AT – “É.” 

P – “Dava uma piscina, né?” 

AT – “É.” 

P – “Tenho umas amigas, as da festa de ontem, que, na verdade, são amigas de 

minha irmã, mas elas sempre me chamam para ir na piscina, e eu nunca vou.” 

AT – “Ah, é?” 

P – “Eu bem que podia aceitar hoje.” 

AT – “O sol está convidativo.” 
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P – “Mas eu acho que eu vou ficar em casa mesmo.” 

AT – “É? Fazendo o quê?” 

P – “Nada, ué. Vendo TV. Eu vejo sempre. Durmo e o tempo passa.” 

AT – “Hum.” 

P – “Não sei o que faço.” 

AT – “E agora?” 

P – “Passar o dia na prima é muito legal também, mas o problema é que, quando eu 

vou lá, tenho que dormir.” 

AT – “Por quê?” 

P – “Porque o M trabalha aqui perto e, quando vem na segunda-feira, ele me traz.” 

AT – “Sei.” 

P – “E eu não tô a fim de dormir lá. E depois dessa estória do dinheiro... Eu não me 

sentiria bem. Ai, que droga, eu gosto tanto deles, é tão ruim quando essas coisas 

acontecem...” 

AT – “Mas vocês também podem conversar de novo... Por que você não fala com 

ele sobre isso, sobre como você está incomodada?...” 

(P refletiu.) 

P – “Pode ser agora?”  

AT – “Ué, por que não?” 

P levantou-se e foi direto ao telefone. Ligou para M, e falou do quanto estava se 

sentindo mal por causa da recusa do empréstimo. Ele lhe explicou o motivo do pedido de 

empréstimo, mas P manteve a negativa, dizendo que gostava muito deles e não queria 

estragar a amizade por esse motivo. Conversaram sobre o domingo, ela comentou que 
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estava pensando em ir à piscina, e me pareceu que a prima – com a qual ela falou depois de 

M – apoiou essa idéia. Desligou o telefone bastante aliviada. Fomos sentar no sofá da sala. 

P – “Não sei se vou à piscina ou se fico aqui mesmo.” 

AT – “Como é essa piscina?” 

P – “Ah, é ótima, a casa é novinha, acabaram de construir, é lá na Cidade 

Universitária.” 

AT – “Hum.” 

P – “Mas eu também gosto de ficar aqui e não fazer nada, fico vendo Domingo 

Legal.” (Sorriu.) 

AT – “Será que vai ser legal mesmo?” 

(Sorriu.) 

AT – “Mais legal que a piscina?” 

P – “Eu faço uma omelete e fico numa boa. Tanto faz pra mim.” 

AT – “Tanto faz?” 

P – “Acho que vou ligar pra elas.” 

Foi ao telefone, e ligou para as donas da piscina; conversaram sobre a festa da 

véspera e combinaram um encontro. P disse que iria um pouco mais tarde, depois do 

almoço, e desligou. 

AT – “Nosso tempo vai terminar daqui a pouco.” 

P – “Vamos fazer a omelete bem rápido, então?” 

AT – “Acho que dá tempo.” 

P – “Então vamos.” 

Fizemos a omelete, uma acendeu o fogo, a outra foi à geladeira; e, enquanto ela 

comia, sentei ao seu lado à mesa. Tocava uma música agradável no rádio, e 
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acompanhávamos a melodia movimentando a cabeça em silêncio. Ao terminar, ela foi até o 

quarto pegar o maiô, voltou para a cozinha e perguntou: 

P – “Você me dá uma carona até o meio do caminho?” 

AT – “Claro.” 

Fomos. 

 “O AT se utilizará do potencial terapêutico presente no cotidiano da vida do 
sujeito, a fim de promover seu desenvolvimento. Assim, poderá, em um 
determinado período ou com um determinado paciente, exercer funções que 
tenham a ver com a maternagem e a paternagem e, em outros momentos, 
com a amizade. 
O manejo (management), como a maior parte dos termos utilizados por 
Winnicott, caracteriza-se por estar muito próximo de uma linguagem 
cotidiana (...). O manejo não recebeu por parte desse autor uma preocupação 
de que fosse sistematizado, o que encontramos são menções, exemplos 
clínicos (...). No entanto é possível apreender, através de seus textos, que o 
manejo se refere a uma intervenção no setting (enquadre) e/ou no cotidiano 
do sujeito, levando em conta suas necessidades, sua história e a cultura na 
qual está inserido (...). É por meio dessa técnica que se exercerão as diversas 
funções psíquicas ambientais que são fundamentais na constituição do self de 
um sujeito.” (Barretto, 1998: 196-7) 

 Nesse sentido, podemos chamar atenção para a questão da mutualidade e sua 

abordagem sob a perspectiva da experiência compartilhada com o paciente diante dos 

impasses rotineiros de sua vida. O mesmo se diga quanto à potência do manejo nessas 

circunstâncias cotidianas. De uma certa forma, nos é possível assumir à risca a proposta 

sugerida por Winnicott na citação acima. 
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. Sobre a cena terapêutica: regressão e simbolização 

 

Ainda com base em Ferenczi, no que se refere à “originalidade de seu estilo clínico” 

(Kupermann, idem, ibidem), podemos retomar um importante aspecto do item anterior e 

fazer mais um paralelo com o setting no acompanhamento terapêutico. Ferenczi vai 

introduzir o jogo e o brincar na análise de adultos, artifícios que mais tarde farão parte da 

técnica da psicanálise com crianças, como podemos conferir no texto de Kupermann: 

“Ao incentivar o jogo permitindo-se jogar junto com seus analisandos, 
Ferenczi assumia o compartilhamento do psicanalista nas possibilidades de 
criação promovidas pela experiência clínica, rompendo definitivamente com 
uma longa tradição segundo a qual caberia ao analista apenas a função de 
suspender inibições, sendo a emergência de processos criativos 
responsabilidade exclusiva do analisando, de acordo com a sua competência 
sublimatória, o que se daria "espontaneamente", isto é, sem participação 
direta do analista. Seu projeto de "soltar as línguas" nas análises implicava o 
analista convocando-o à adoção de um estilo clínico diferenciado, tendo 
como visada o resgate da criatividade e, conseqüentemente, da possibilidade 
de reinvenção do viver para as subjetividades enrijecidas e comprometidas 
em sua capacidade de brincar, fantasiar e imaginar.” (Kupermann, 2004: 9) 

No acompanhamento terapêutico, podemos fazer um paralelo com a introdução do 

caráter lúdico na análise, por meio da noção de cena terapêutica, em que o acompanhante e 

seu paciente constroem uma cena real – porque está acontecendo ali, naquele instante –, 

que também é, por outro lado, imantada da mesma ilusão que caracteriza o jogo, o brincar 

da criança e a representação do ator. 

Nessas condições, ocorre um rebaixamento da consciência sob “o círculo mágico do 

jogo”, quando “o eu racional é incapaz de disciplinar as intensidades que estão envolvidas 

no ‘estar em jogo’” (Maia, 1995: 109). O acompanhante empresta sua realidade para essa 

montagem, como um personagem, como numa brincadeira, por meio de seu potencial 

criador; dessa forma, permite que se institua um vínculo fortalecido, capaz de dar suporte à 
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transferência. Assim, consideramos essa experiência um convite para o desencadeamento 

do processo simbólico, pois o que está em jogo, literalmente, é o mesmo elemento que dá 

suporte ao pensar. 

A importância do brincar no processo de simbolização foi primeiramente explorada 

por Freud, com o “Fort – Da” no texto Mais além do princípio do prazer (1920), como 

podemos conferir ainda no texto de Maia: 

“(...) o jogo de um menino com um carretel atado a um barbante é analisado 
e interpretado por Freud. De acordo com Freud, o ato de jogar o carretel e 
emitir sons simultaneamente, num movimento de presença/ausência, garantia 
ao menino circunscrito pelo espaço lúdico, o domínio sobre a situação de 
ausência da mãe.” (idem, ibidem) 

Podemos reconhecer aí a matriz da elaboração, pois a criança representa a ausência 

da mãe pela encenação do ir e vir do carretel, repetindo por meio dessa representação o que 

ainda não é possível formular em pensamento. É uma forma de aliviar o impacto da 

ausência e instituir meios para suportá-la, reafirmando a função simbólica do brincar. 

Vemos posteriormente, com Winnicott, a idéia de fenômeno transicional oriunda do 

conceito de “objeto transicional”, em que se procura designar a área intermediária entre o 

sujeito e o objeto, no processo de relação objetal, como sendo experimentada pela primeira 

“possessão não-eu”: com as primeiras atividades “do punho na boca do bebê recém-

nascido, e que acaba[m] por conduzi-lo a uma ligação com o ursinho” (Winnicott, 1975: 

14). Winnicott se refere à importância do brincar ao permear a transição da relação 

“eu/não-eu”, tanto na constituição da relação objetal como no processo de simbolização: 

“Em outros termos, é a brincadeira que é universal e que é própria da saúde: 
o brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde; o brincar conduz aos 
relacionamentos grupais; o brincar pode ser uma forma de comunicação na 
psicoterapia; finalmente, a psicanálise foi desenvolvida como forma 
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altamente especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo 
mesmo e com os outros. 
O natural é o brincar, e o fenômeno altamente aperfeiçoado do século XX é a 
psicanálise. Para o analista, não deixa de ser valioso que se lhe recorde 
constantemente não apenas aquilo que é devido a Freud, mas também o que 
devemos à coisa natural e universal que se chama brincar.” ( Winnicot, 1975: 
63) 

A partir da lógica do brincar, como princípio da simbolização, e de sua função 

terapêutica no espaço da clínica, é possível circunscrever mais um elemento constitutivo do 

campo psíquico: a cena lúdica (ou encenação), onde o jogo e o brincar se materializam. Por 

meio dela podemos reconhecer uma expansão do campo psíquico do sujeito, na transição 

entre o mundo interno e o externo. Aqui a chamaremos de cena terapêutica. 

Assim, por exemplo, a versatilidade do jogo que, no teatro, um ator se permite é a 

mesma verificada na atenção flutuante. O acompanhante é convocado a jogar e atuar por 

intermédio de uma superposição de papéis e posições que fazem lembrar o verso de 

Fernando Pessoa: “o poeta finge ser dor, a dor que deveras sente” (F. Pessoa, 

Autopsicografia, 1931). A esse respeito, encontramos uma correspondência nas palavras de 

Silva Jr.: “O fingir do poeta é a prova de sua consideração entre si mesmo e o outro. 

Diferença que seria um abismo insuportável pela mera expressão da verdade” (Silva Junior, 

2000: 42.). 

A essa superposição de papéis é possível vincular a questão do fingir poético, ou do 

outrar-se (idem, ibidem), articulando-o à neurose de transferência “como uma neurose 

artística”, isto é, “(...) um processo análogo ao de Pessoa em relação à dor fingida (...) O 

caráter artificial da transferência” (idem: 42). 

O setting, no acompanhamento terapêutico, é bastante específico; ele se estabelece 

na pessoa do acompanhante, e envolve limites, como o setting analítico, mas não do mesmo 
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tipo. Ou seja, a relação terapêutica se instala por meio de um setting estável que permite ao 

acompanhado, ao entrar em transferência, sentir-se amparado, pois ele se encontra, na 

maioria dos casos, em um estado regressivo. Os estados regressivos do paciente, por outro 

lado, poderão dar vazão a situações aptas a serem vividas como encenações, tal como 

ocorre na psicanálise de crianças. O jogo proporciona um espaço privilegiado de trocas 

entre a dupla: 

“É somente através de um afeto de familiaridade que seremos capazes de 
entender a seriedade do jogador. Se não a entendemos, através de nossa 
própria experiência – ou como observador participante, ou como brincante – 
o jogo perde seu sentido. Quando jogamos, estamos ‘em jogo’. A consciência 
de que se trata apenas de um jogo sofre um rebaixamento. Por mais que se 
reflita sobre a fragilidade do círculo mágico do jogo, o eu racional é incapaz 
de disciplinar as intensidades envolvidas no ‘estar em jogo’.” (Maia, 1995: 
109) 

Apresentarei alguns aspectos de um outro material clínico para melhor ilustrar a 

questão. São fragmentos de uma sessão de acompanhamento terapêutico efetuado com uma 

paciente idosa, envolvendo ponderações sobre senilidade e neurose, e na qual alguns fatores 

mencionados acima vão estar presentes, mais especificamente o que se refere à cena 

terapêutica, ao jogo e à regressão. 

Uma tarde brincávamos de mímica, na sala, com parte de sua família. Estavam ela, 

duas filhas, alguns netos e eu, que era uma espécie de seu coringa: a mim ela recorria 

quando algo falhava, como uma lembrança ou um gesto, ou quando havia algo que ela 

precisava executar. Num certo momento, chega seu médico para uma visita, e os dois saem 

para outro cômodo. Essa senhora estava muito contente essa tarde, principalmente com a 

vinda do médico. Quando voltei, alguns dias depois, encontrei-a no entanto muito 

deprimida, pois não conseguia lembrar-se do que acontecera naquela tarde; procurei, assim, 

não descrever os fatos ocorridos naquele dia, por suspeitar da existência de algum motivo 
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especial para aquele esquecimento. Essa senhora tinha um apreço muito grande por seu 

psiquiatra. Eu tentava acompanhar suas lamentações, e num certo momento ela me 

perguntou se eu tinha estado lá, e o que eu teria feito. Comentei sobre o jogo de mímica e 

disse-lhe que formamos uma dupla bem eficiente. Imediatamente ela se lembrou do 

médico, do quanto ele foi bom para ela e de como havia se sentido feliz com sua visita. 

 
 
. Sobre o enquadramento e a família 

 

O acompanhamento terapêutico é uma clínica que acontece no contato direto com a 

família do paciente. Por um lado, o terapeuta se beneficia dessa proximidade por 

testemunhar in loco a questão familiar, onde reside a origem do problema; por outro, tem a 

possibilidade de intervir, com sua ação terapêutica, num espaço mais íntimo do paciente 

permitindo uma potencialização da mesma. Contudo, é alvo de injunções familiares que, 

muitas vezes, alcançam um tal nível de dramaticidade, exatamente em função de sua 

presença, que podem vir a inviabilizar o atendimento. A intimização vai representar a sua 

potência enquanto recurso clínico, como vimos na pesquisa de R. Reis.  

Entretanto, a lida com a família pode vir a compreender um dos impasses da clínica 

do acompanhamento terapêutico, no caso do paciente borderline. Pois é no limite dos 

recursos psíquicos de cada família que será possível empreender uma retomada do processo 

de amadurecimento do paciente, o que a rigor ocorre em qualquer modalidade 

psicoterapêutica. 

No acompanhamento, essa questão atinge níveis importantes e, às vezes, brutais de 

expressão. Ocorre uma intensificação dos efeitos intersubjetivos dos vários aspectos em 

jogo na relação terapêutica, indo da transferência à contratransferência, passando pela 
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duplicação, até triplicação do que podemos chamar de espaço de afetação intersubjetiva — 

em função da quantidade de membros envolvidos da família que, às vezes, é numerosa —, 

em que o terapeuta pode ser atingido de forma a ameaçar sua própria capacidade de 

elaboração. Não há como não ser dessa maneira, já que o acompanhante vai ao encontro do 

acompanhado onde este estiver, portanto, sempre entrará em contato com questões 

primitivas da família, em função do enquadramento; como também, por se tratar de 

pacientes graves, de forma geral, e borderlines, especificamente. 

A questão da condução do setting se amplia por introduzir uma tensão especial em 

relação à neutralidade. Foi citada, no item anterior, a importância de uma certa 

flexibilização da neutralidade na relação com o paciente borderline. No enquadramento do 

acompanhamento terapêutico, essa tensão pode se tornar problemática, pois, ao focar sua 

atenção no processo de singularização do paciente, o terapeuta pode ter de manejar uma 

oposição aos seus parentes. A questão borderline, assim como a psicótica, está intimamente 

implicada na subjetividade parental do sujeito, de forma cindida, de maneira que a atitude 

do acompanhante, ao proporcionar atualizações das problemáticas precoces do 

acompanhado, pode desencadear atualizações surpreendentes em seus familiares. Ou seja, a 

implicação familiar, ou parental, é indiscutível, como declara Green: “A psicose se instala 

no momento em que o sujeito é forçado a mobilizar suas pulsões de destruição como um 

meio de por fim à relação fusional com o objeto primordial. Eu creio, com efeito, que a 

psicose é uma conjuração do objeto”.(Green, La folie prive, 1990: 180). 

A especificidade desse tipo de enquadramento vai nos impor a necessidade de 

cuidados especiais na sua condução. O acompanhamento terapêutico não se propõe a ser 

um tipo de psicoterapia familiar, quer dizer, o acompanhante vai prestar atendimento 

apenas ao seu acompanhado, entretanto, vai estar circunscrito, muitas vezes, no espaço 
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familiar, que será afetado por sua presença. Tal efeito vai ocorrer, de forma mais receptiva 

ou não, em função do tipo de relação objetal determinante na estruturação da família em 

questão, em outras palavras, a forma como se estabeleceram na família as relações de 

objeto, vai determinar quão primitivas serão as defesas que vão estar em jogo. 

Nesse sentido, podemos considerar como um dos principais aspectos presentes na 

sua constituição, o papel representado pelas relações objetais; elas se fundamentam a partir 

do modo como se estruturou a relação com o objeto absolutamente necessário, ou objeto 

primário. Ou seja, é possível articular a eficiência dessa relação objetal à eficiência da 

função da família para o processo de amadurecimento do sujeito. Retomando a 

conceituação de Green a respeito da relação com essa dimensão do objeto - o objeto 

absolutamente necessário (a mãe, ou quem exerça essa função) -, como função básica, que 

irá instituir o espaço psíquico do sujeito como espaço aberto para desencadear a 

simbolização. Levando aos deslocamentos para novas relações de objeto, confirmando o 

sucesso da relação inicial, fundante do sujeito, dando origem ao que o autor denomina de 

“trabalho do negativo”. 

O trabalho do negativo refere-se, numa primeira instância, à forma como o objeto 

absolutamente necessário pôde apagar-se, negativar-se, encontrar-se implícito como 

sustentação para novas ligações, novas relações objetais. Isto é, tal operação implica o 

sucesso da relação inicial, representada aqui, em seu primeiro movimento, pela esta relação 

bem sucedida. 

“Assim, o ‘objeto absolutamente necessário’, vítima de uma primeira 
alucinação negativa, ‘deve-se fazer esquecer como constituinte da estrutura 
psíquica’. 
Ele desaparece como ‘objeto’ no sentido estrito do termo – seja objeto 
externo, seja objeto interno – e também desaparece como ‘ambiente’; mais 
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que isso, sua posição como elemento constituinte da estrutura psíquica é 
esquecida. 
No entanto, passando pela outra via da negatividade (a da excorporação), o 
objeto negado reaparece à distancia em sua diferença e ‘...existe sob a forma 
da ilusão de que não é constitutivo da estrutura psíquica, mas se dá como 
algo diferente dela, como objeto de atração e repulsão’. 
Isso seria o que deve ocorrer em um processo bem-sucedido de constituição 
do psiquismo.” (Figueiredo, 2004: 17) 

Entretanto, confrontamos-nos no acompanhamento terapêutico com sujeitos em que 

essa operação fracassou, como podemos observar no caso clínico descrito, em que o 

trabalho do negativo vai situar-se em sua segunda instância, na qual o objeto absolutamente 

necessário não se apagou, se mantendo vivo, interferindo e, muitas vezes, impedindo que 

novas relações objetais sejam possíveis para o sujeito — a relação terapêutica é mais uma 

delas. Podemos supor com aquele caso, o que ocorre quando o objeto “(...) se ausenta 

quando devia estar presente e se impõe quando deveria deixar-se rasurar”. (idem: 18) 

A tensão entre a questão da ausência/presença da mãe, e de sua “presença invasiva 

conduzindo à influência do delírio ou a inacessibilidade da depressão”, e as conseqüências 

disso sobre a capacidade de pensar - como no exemplo daquela moça - leva Green a 

declarar: 

“Nos dois casos há um prejuízo sobre o pensar. Por quê? Porque nos dois 
casos a ausência é impossível de se constituir. Com efeito, o objeto sempre 
intrusivamente presente, penetrante permanentemente dentro do espaço 
psíquico pessoal, mobiliza um contra-investimento permanente para lutar 
contra esta efração que esgota os recursos do eu, ou o força a se desobstruir 
pela evacuação da projeção expulsiva. Não estando jamais ausente, não pode 
ser pensado. Ao inverso, o objeto inacessível não pode jamais ser conduzido 
ao espaço pessoal, ou em todo caso, jamais de maneira suficientemente 
durável, e não pode mais ser formado sob o modelo de uma presença 
imaginária ou metafórica.” (Green, La folie privé, 1990: 79). 

Em contraposição, na relação terapêutica, é possível também o psiquismo do 

terapeuta diante de uma série de contingências, ser afetado pela problemática do paciente, 
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sendo necessário um grande esforço psíquico seu, de elaboração do que não é possível ser 

pensado pelo paciente. Green acrescenta que, por outro lado, o terapeuta precisaria traduzir 

tais comunicações do paciente através de “uma atividade criativa de representações 

fantasmáticas para não se deixar levar por essa morte psíquica”. (idem, ibidem). 

Como vemos, na relação terapêutica, em geral, se repete — e com isso se reflete — 

a forma como se organizou para o sujeito o tipo de relação de objeto da qual se originou sua 

questão patológica. No nosso caso, do acompanhamento, não poderia ser diferente, o que o 

diferencia é a intensidade com que isso ocorre. Em relação ao paciente borderline grave 

essa questão se enfatiza na medida em que seus principais aspectos indicam tratar-se de 

uma organização patológica, fruto de importantes falhas na relação com o objeto 

primordial. Em outras palavras, invariavelmente o sujeito borderline sofreu de maus tratos 

na infância, infligidos pela mãe, ou por quem exerceu essa função. 

“... uma investigação dos períodos narcísicos na infância mais remota desses 
pacientes revela fatores que afetam seu desenvolvimento narcísico de modo 
adverso. Em pelo menos 75% dos casos desse grupo, os históricos mostram 
que um ou mais dos seguintes fatores estiveram presentes desde a mais tenra 
infância. A mãe era neurótica ou psicótica franca, que desenvolveu uma 
psicose ou vários episódios psicóticos de curta duração em mais de uma 
oportunidade. Essas mães ocasionaram mágoas em seus filhos por causa de 
uma deficiência de afecção materna espontânea: entre elas estavam mães que 
se mostravam excessivamente preocupadas ou zelosas; eram muito 
meticulosas quanto aos seus hábitos, comida e comportamento das crianças, 
embora lhes faltasse a capacidade sadia de afecção espontânea. Houve na 
família brigas que se estenderam por muitos anos entre os pais e muitas 
explosões temperamentais entre eles ou para com a criança. Em algumas 
famílias, houve divórcio, separação e em um dos casos abandono do lar por 
um dos cônjuges, antes dos pacientes chegarem aos sete anos...” (Stern, 
1938: 161) 

Aproveitando mais um pouco a contribuição do texto de Stern, ele também vai 

declarar que esses pacientes possuem um quadro patológico que se fundamenta na questão 

narcísica, diferentemente do paciente neurótico - em que a causa se encontra num conflito 
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da sexualidade infantil -, nos caos borderlines a questão narcísica estaria referida 

diretamente às relações de objeto, desse modo também, à relação com o terapeuta, que será 

por sua vez, a ferramenta privilegiada na condução da cura. Contudo a aproximação com a 

família pode acentuar a problemática.  

É importante, porém, situar na família e, especificamente, na cisão familiar ou, mais 

especificamente ainda, no mecanismo da clivagem, oriundo do casal parental ou de um 

deles — privilegiadamente na mãe —, um importante obstáculo para uma boa evolução 

desse tipo de relação terapêutica. A respeito da noção de cisão, vale acrescentar que se trata 

de um mecanismo de separação de um conteúdo insuportável, como um cisma, em relação 

à possibilidade de seu reconhecimento. Essa atitude dificulta muito a atuação do 

acompanhante terapêutico como agente do trânsito entre as partes cindidas. Podemos 

relacionar o mecanismo da clivagem aos traços borderlines de personalidade: é o 

mecanismo da Spaltung, em que dois estados opostos coexistem e se desdobram, negando-

se ao reconhecimento um do outro, como podemos conferir: 

 “Mas, ao descrever a clivagem do ego (intra-sistêmica) e não uma clivagem 
entre instâncias (entre ego e o id), Freud quer por em evidência um processo 
novo em relação ao modelo do recalque e do retorno do recalcado. Com 
efeito, uma das particularidades deste processo é não levar à formação de um 
compromisso entre as atitudes em presença, mas mantê-las simultaneamente 
sem que entre elas se estabeleça relação dialética”. (Laplanche e Pontalis, 
1991: 66) 

O acompanhante precisa transitar entre a cisão e a clivagem familiar sem repeti-las, 

ou sucumbir a elas. O brincar pode ser uma alternativa para a dupla, assim como a saída 

pode ser apresentada muitas vezes apenas p/ o paciente, e não pra família. 

Freqüentemente trata-se de um conflito — entre a esperança, ou desejo de cura, e a 

inacessibilidade aos conteúdos envolvidos, cindidos e/ou clivados, através da recusa ou 
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rejeição — embutido no pedido de tratamento: o terapeuta é contratado para tratar, mas não 

lhe é permitido que o faça. Isso porque o paciente carrega consigo e expressa em seu mal o 

que não foi possível lidar da patologia parental. 

Em seu texto da 31ª conferência, nas “Conferências Introdutórias” de 1932, Freud 

faz uma alusão às injunções familiares na formação do superego do filho e à quantidade de 

energia psíquica envolvida na ação dessa instância, assim como o nível de sofrimento 

depreendido da operação e a formação de compromisso subseqüente, ou seja, a influência 

parental no processo neurótico. Nesse texto, Freud descreve a base desse processo como 

sendo a identificação. Essa seria a forma mais importante e originária de ligação com o 

outro, como “ser como ele”, o outro, no caso, o pai. Diferencia, também, nessa operação, a 

eleição de objeto: na identificação, o menino quer ser como o pai; na eleição de objeto, 

deseja tê-lo. Entretanto, quando ocorre a perda do objeto, ainda em Freud, é comum o 

sujeito compensar essa perda identificando-se com o objeto perdido e, nesse sentido, a 

instituição do superego seria uma conseqüência do complexo de Édipo, que envolvendo a 

perda do objeto, o sujeito se recompensaria com a identificação parental. Quando o 

complexo de Édipo se conclui de forma insatisfatória, o superego também se institui 

insatisfatoriamente. A constituição do superego inclui a aquisição de mais uma herança por 

parte do filho, o ideal do eu dos pais, que será perseguido mais ou menos intensamente, 

podendo submeter o sujeito de forma patológica, em função do processo de identificação. A 

importância, para nós, dessa passagem é o reconhecimento de Freud das injunções parentais 

nas origens da constituição do funcionamento psíquico, assim como de suas falhas e, 

conseqüentemente, de suas soluções de compromisso patológicas, que podem se reproduzir 

por toda a vida do sujeito. 

 119



Alguns autores utilizaram a expressão “neurose familiar” para se referir à 

“influência patogênica de um casal parental constituído em função de uma 

complementaridade neurótica”. (Laplanche e Pontalis, 1991: 310) 

“Mas ao se falar de neurose familiar sublinha-se menos a importância do 
meio do que o papel desempenhado por cada membro da família numa rede 
de inter-relações inconscientes (aquilo que se chama muitas vezes de a 
‘constelação familiar’). O termo assume o seu valor principalmente na 
abordagem psicoterapêutica das crianças, pois estas estão situadas desde o 
início nessa ‘constelação’. Do ponto de vista prático, isto pode levar o 
psicoterapeuta não apenas a procurar agir diretamente sobre o meio, mas até 
a referir à neurose familiar o pedido formulado pelos pais para tratar a 
criança (criança encarada como ‘sintoma’ dos pais)”. (idem, ibidem) 

A problemática familiar é, portanto, passível de reconhecimento no pedido de 

tratamento dirigido ao terapeuta; no caso do acompanhamento terapêutico, uma 

abrangência ao âmbito familiar embutida nesse pedido envolve a agravante de defesas 

primitivas, que vão estar em jogo por se tratar, invariavelmente, de pacientes em estado 

grave. Entretanto, é importante salientar a utilização desse tipo de atendimento para casos 

que não envolvem patologias psíquicas manifestas; muitas vezes, tem-se utilizado o 

acompanhamento para outros tipos de limitações, contudo, esse tipo de enquadramento — o 

acompanhamento terapêutico — sempre vai desencadear no sujeito acompanhado, de uma 

forma ou de outra, algum processo regressivo, em que defesas primitivas vão ser acionadas. 

Em relação às injunções transferenciais familiares na direção do terapeuta, como 

uma reação terapêutica negativa da família, podemos encontrar nas palavras de Winnicott 

um fundamento para sua ocorrência: ele se refere ao “desprazer” presente em todo processo 

regressivo, ou seja, a experiência regressiva vivida numa relação terapêutica, como é o caso 

do acompanhamento terapêutico, em que haja “um retorno a um estágio de dependência 

mais primitivo implica em sofrimento e numa sensação de precariedade inerente ao 
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depender”. (Winnicott, 1990: 178) A presença do acompanhante no interior da família, 

através de um desdobramento de sua posição, que envolve o testemunhar do sofrimento 

familiar, pode enfatizar esse sofrimento. E para concluir, podemos ler mais uma vez em 

Winnicott: “As toscas habilidades do psicoterapeuta, se o compararmos com a mãe real, faz 

com que seja inconcebível — mesmo na terapia mais cuidadosamente controlada — uma 

regressão à dependência vivida com prazer”. (idem, ibidem) 

E assim, podemos articular o sofrimento presente na família ao sofrimento do 

paciente, a partir de sua estreita complementaridade, ao testemunhar sobre a precariedade 

do ambiente, onde “não haveria nele qualquer esperança para uma existência individual”. 

(idem: 180) 
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Conclusão 
 
 

Para concluir, a partir da metapsicologia borderline de André Green nos foi possível 

estabelecer uma possibilidade de diagnóstico para o caso clínico apresentado no início do 

trabalho, como ilustrativo da problemática patológica descrita por esse autor. Dentro do 

espectro das patologias por ele discutidas, consideramos que a “psicose branca” pode 

representar um estado específico e grave da organização borderline. 

 Com base nos mecanismos primários de negação, e especificamente dos 

mecanismos mais dramáticos, citemos a Verleugnung, que corresponde à recusa, a partir de 

uma oposição ao reconhecimento de uma percepção negativa – como o próprio distúrbio  –, 

que renega sua existência, agindo contra a própria natureza e negando-se a si mesma.  E 

tomemos também a Verwerfung, que se refere à rejeição, mecanismo de negação próprio da 

psicose, em que a oposição é ainda mais enfática, levando a um repúdio do conteúdo 

insuportável e apontando para uma tentativa de eliminação ou desaparecimento daquilo que 

fora rejeitado. Tais mecanismos traduzem a força e a intensidade da pressão de negar um 

determinado conteúdo.  Por outro lado, a noção de psicose branca refere-se a uma psicose 

em negativo, como uma psicose negada ou negativada, ou seja, como uma reação aos 

efeitos dos mecanismos citados anteriormente, impedido-os de se expressar ou eclodir. 

Podemos então considerar uma associação muito própria, neste caso, entre os 

mecanismos da negação e a noção de psicose branca como um possível diagnóstico; a 

psicose branca apareceria, com seus efeitos paralisantes, como uma tentativa de neutralizar 

a ação devastadora de uma psicose propriamente dita. 
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“De fato, (a psicose branca) trata-se de uma estrutura invisível, raramente 
pura, sempre aquém ou além do que sua denominação tenta definir 
(cercar). Isto é, ela pode facilmente passar por um estado depressivo 
mais ou menos neurótico, ou por um estado limite, ou mesmo se 
esconder sob um quadro psicótico sem sinais patentes.”(Green, 
1973:264)(Grifos nossos). 

 
  
 Green enfatiza que a psicose branca é sempre um fenômeno nuclear, ou seja, seus 

efeitos têm relação com o centro ou o “umbigo” da problemática patológica em jogo. A 

partir do progresso do trabalho, pude reconhecer que a questão patológica da paciente 

estava num momento de expansão, como se eu estivesse testemunhando sua eclosão. 

Podemos relacionar esse aspecto, inclusive, ao processo regressivo desencadeado pelo 

acompanhamento terapêutico e, nesse sentido, justamente a relação terapêutica pôde 

permitir uma expressão mais clara dessa sintomatologia. 

Um outro importante aspecto a salientar é a questão do vazio, ou da paralisação do 

pensar, expressa de forma tão radical na fase melancólica do processo, e em relação à qual 

encontramos uma correspondência, mais uma vez, nas palavras de Green, em sua descrição 

da psicose branca: “Na psicose branca, esse vazio antes parece ser expressão das pulsões de 

destruição atacando os processos de ligação” (idem, 270). À paralisia do pensar, Green 

atribui um desinvestimento massivo, com a função de obstruir um possível ataque das 

pulsões de destruição sobre o pensamento; trataria-se de um alerta ao eu, para se evitar uma 

comunicação entre os processos primários e secundários, que, por sua vez, podem 

representar a eclosão de um surto psicótico. Esse desinvestimento teria por função a 

proteção, como Green afirma, numa operação suicida. A psicose branca é testemunha da 

função desobjetalizante da pulsão, ao efetuar a ação do desligamento. 

O estado melancólico da paciente parecia refletir a contenção de um impulso 

destrutivo endereçado provavelmente à mãe, e possivelmente com o sentido de uma 
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retaliação à opressão à qual ela sempre esteve submetida. A propósito, antes da eclosão do 

estado melancólico, houve uma briga muito feia entre as duas, em razão da necessidade da 

mãe ir embora para sua própria casa; vale lembrar que a mãe minimizava o distúrbio da 

filha.  

A última crise, com a perseguição e a explosão (quebra dos copos da cristaleira), 

nos parece corresponder a uma reação radical, uma conjuração a esse estado de submissão, 

seja em relação à mãe, em virtude do caráter atual de sua “absoluta necessidade” dela como 

objeto; seja em relação à filha, como atualização da compulsão à repetição da cena 

traumática vivida na infância.        

 Entretanto, ao longo de vários encontros (sessões), observei que a paciente parecia 

estabelecer uma atitude ambivalente em suas trocas, já que ela se apresentava com uma 

aparente integridade, ou mesmo estabilidade, na sua expressão e aparência do seu discurso, 

no colocar-se diante do outro, na forma como se conduzia; entretanto, o conteúdo daquilo 

que ela exteriorizava era muitas vezes absurdo e quase sempre inadequado. 

 O enquadramento do acompanhamento terapêutico, por sua vez, parecia oferecer 

uma moldura para que o caráter disruptivo de suas comunicações tivesse expressão. 

Portanto, é possível fazer um paralelo entre o enquadre terapêutico e a “prótese” egóica 

com a qual ela se re-vestia, provavelmente para viabilizar um certo nível de pertinência ao 

ambiente. Entre o interior e o exterior havia, assim, uma cisão, que levava a uma 

duplicidade – possivelmente para que ela mesma se oferecesse proteção contra invasões ou 

esvaziamentos (eliminações). 

  Essa duplicidade revela, uma certa proeza – ainda que paradoxal – na 

construção de um estranho equilíbrio de forças antagônicas. 
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      “O que detém nossa atenção é a unidade da concepção que liga o afeto e 
o pensamento. A relação entre a antecipação e o desvio é sinal de 
desenvolvimento do ego em relação ao id. (...) O paradoxo da psicose branca 
é que seu êxito e seu fracasso referem-se a essa tarefa. Porque é claro que a 
antecipação do ego funciona incontestavelmente. O afeto de angústia como 
sinal de perigo põe em movimento o recalque, como testemunha da ausência 
de representação e do fantasma. Mas o prejuízo é igualmente evidente porque 
essa antecipação-desvio não dá lugar a um desenvolvimento do pensar, mas a 
uma paralisia deste.” (Green, 1973: 287)   
 
 

 
 A intimidade surgida entre a dupla favorecia a expressão dos conteúdos cindidos, ou 

negados, da paciente. Esse tipo de enquadre se estabelece por força de um enquadre 

implícito na subjetividade do acompanhante. Se o compararmos ao enquadre do 

consultório, a partir dos princípios técnicos clássicos do setting analítico, vamos encontrar a 

rigor o seu protótipo, ou seja o protótipo da função psicoterapêutica do enquadramento, ou 

como Green sugere no quadro a seguir: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Há, portanto, dois aparelhos psíquicos que se comunicam igualmente, do 
soma para o real, pois o acting pode ser também experimentado pelo analista, 
como o desejo de mexer-se ou de sair da sala, o mesmo que faz com que o 
analisando lhe diga: ‘Chega! Vou-me embora. Para mim, a sessão terminou’. 
É, pois, na circulação e no vaivém não apenas no interior do paciente, mas 
entre o paciente e seu analista, que se produzem as trocas.” (Green, 1990: 67) 
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 O principal motivo para que utilizemos André Green como teórico privilegiado 

desta dissertação é o fato desse autor considerar o enquadre como ponto de partida. O 

enquadre refere-se fundamentalmente à metapsicologia dos limites, com base no postulado 

de que a “pulsão está no limite entre o somático e o psíquico”, assim como a extrapolação 

dos limites da representação expressos no corpo na conversão histérica (cegueira histérica); 

a metapsicologia dos limites também diz respeito aos limites entre as instâncias psíquicas; e 

a jornada da pulsão do limiar do soma ao psíquico, pulsão essa despertada pelo objeto e que 

acaba por atravessar os limites entre as instâncias psíquicas em direção ao extremo motor, a 

sua meta, a saber, o objeto. 

O enquadre vai corresponder ao estabelecimento dos limites para que tudo isso 

ocorra. Entretanto, pudemos conferir, por meio deste trabalho, que existe a possibilidade de 

uma variação da configuração do setting, no acompanhamento terapêutico, sem que se 

renuncie ao setting.  

 O enquadre, ou setting, também é para Green, a possibilidade de transgressão do 

próprio enquadre, “porque ninguém vai conseguir mantê-lo” (p. 65 desse trabalho). 

 No enquadre vão situar-se as questões intersubjetivas da relação terapêutica, a partir 

da transferência e da contratransferência. Essas questões envolvem os limites entre a 

representação e a percepção, por meio das “trocas afetivas e discursivas” (p. 25 idem), com 

a “intimização da relação entre auxiliar e paciente” (idem), garantindo-se uma possibilidade 

de vínculo estável como base para outras vinculações (alucinação negativa). O 

acompanhamento terapêutico é, portanto, um enquadramento que vai oferecer uma relação 

intersubjetiva viva, permitindo instituir-se o jogo entre ausência e presença do objeto – o 

terapeuta – como moldura da tela em branco, favorecendo-se a simbolização. 
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 No acompanhamento terapêutico, a dimensão de ausência estabelecida pelo trabalho 

do negativo, ou pela simbolização, se dá efetivamente por meio da presença real do 

acompanhante junto ao paciente, na sua rotina, acolhendo a errância e o transbordamento a 

partir do mesmo princípio com que o setting analítico suporta a associação livre, em sua 

condição fora do limite. 

“Costumamos dizer que o acompanhante mantém uma relação de vizinhança 
com o paciente. Às vezes coloca-se a seu lado, como “sombra” que lhe dá 
uma referência corporal e uma tranqüilidade para a ação. Às vezes, toma-lhe 
a frente, ou para fazer um gesto desconhecido pelo paciente, ou para lhe dar 
o pontapé inicial da montagem da cena, ou para impedi-lo em (de) atos 
ameaçadores e perigosos (é quando se faz uso da violência, diríamos, 
necessária). Outras vezes basta estar um passo atrás, deixando que o paciente 
experimente seu jeito de estar no mundo e até de criar novas formas para tal.”  
(Porto e Sereno, 1991: 29) 
 

 
Com base na idéia de que o enquadramento vai conter a relação de objeto 

pressupondo-se a atitude do objeto (como Green ilustra no comentário: “Falta ao bebê o 

objeto para quem sua respiração signifique algo”), e segundo a lógica de que o objeto é o 

revelador da pulsão e a relação de objeto se constitui a partir de um enquadre, é possível 

responder às perguntas formuladas na introdução.  

É possível considerar a prática do acompanhamento terapêutico uma modalidade 

clínica consistente para o atendimento do paciente grave, em determinadas condições: desde 

que o vínculo terapêutico se estabeleça entre a dupla; e desde que a relação transferencial do 

paciente, assim como da família, permita que o trabalho evolua, por meio dos reveses que 

seu percurso vier a impor à dupla. O principal deles é o acolhimento da regressão do 

paciente.  

As vantagens desse tipo de enquadramento são dadas pela oferta de convivência, 

pela intimização da relação intersubjetiva e, essencialmente, por uma relação terapêutica 
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viva. As desvantagens, por outro lado, muitas vezes aparecem ao longo do processo, como a 

necessidade de uma maior implicação da família, o que algumas vezes é insuportável para 

esta. É também desvantajoso o fato de que a atenção que o acompanhante vai dedicar ao 

acompanhado pode ser excessiva em relação às suas possibilidades; e, ainda, muitas vezes 

aparece a questão econômica, que pode representar um empecilho para sua viabilização, em 

função da dedicação e da quantidade de tempo disponibilizados para determinado paciente.  

Sob a perspectiva do sintoma, o paciente borderline grave vai se beneficiar desse 

tipo de enquadramento, desde que as condições acima sejam atendidas, pois sua 

problemática sintomatológica constitui-se em função de falhas de sua relação com o objeto 

absolutamente necessário, que, como vimos, vai determinar as suas possibilidades de 

corresponder a uma oferta de relação intersubjetiva. Entretanto, o que a rigor vai tornar 

possível a interação entre a dupla é imprevisível. 

Concluindo, o acompanhamento terapêutico possui vantagens sobre a análise 

tradicional, em relação ao atendimento de determinados pacientes e em determinadas 

condições, não sendo possível generalizá-lo para todo e qualquer paciente grave, pois 

estarão em jogo, a partir de um enquadramento vivo, as subjetividades da dupla 

acompanhante e acompanhado. 

  

 

 

 

 

 

 

 128



BIBLIOGRAFIA 

 

Abram, J., org. “André Green e a Fundação Squiggle”, São Paulo, Ed. Roca, 2003. 

 

André, J., “Lês etats limites”, Paris, Press Universitaire de France, 1999. 

 

APSI, “Anuário de Psicanálise”, Rio de Janeiro, Ed. Relume Dumará, 1995. 

 

Barreto, K., “Ética e técnica do Acompanhamento Terapêutico”, São Paulo, Ed. Unimarco, 

1998. 

 

Camargo, E. M. C., “O acompanhamento terapêutico e a clínica”, in A rua como espaço 

clínico, São Paulo, Ed. Escuta, 1991.  

 

Dalgalarrondo, P. “Transtorno borderline: história e atualidade”, in Revista 

Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, Vol. II- nº 2- junho de 1999, São Paulo, 

Escuta. 

 

Dias, E., “A teoria das psicoses em D.W. Winnicott.”, São Paulo, Tese de Doutorado, 

PUC-SP, 1998. 

  

Duparc, F., “André Green”, São Paulo, Ed. Via Lettera, 2000. 

 

 129



Equipe de Ats do Instituto A Casa, “A rua como espaço clínico”, São Paulo, Ed. Escuta, 

1991. 

 

Equipe de Ats do Instituto A Casa, “Crise e Cidade”, São Paulo, Ed. Educ, 1997. 

 

Figueiredo, L.C., “Elementos para a clínica contemporânea”, São Paulo, ED. Escuta, 2003. 

 

Figueiredo, L.C., “Lendo André Green: o trabalho do negativo e o paciente limite”, in 

Limites, São Paulo, Ed. Escuta, 2004. 

 

Figueiredo, L.C. “Acerca de André Green”, São Paulo, PUC, pós-graduação, xerox, 2003. 

  

Freud, S. “Obras completas”, Madrid, Biblioteca Nueva Ed., 1973. 

 

Green, A., “Conferências brasileiras”, Rio de janeiro, Imago Ed., 1990. 

 

Green, A.. “Gênese et situation dês états limites”, in Les états limites, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1995. 

 

Green, A. “L’enfant de ça: 

 

Green, A., “Propédeutique, La métapsychologie revisitée”, Paris, Ed. Champ Vallon, 1995. 

 

Green, A., “El trabajo de lo negativo”, Buenos Aires, Amorrortu, 1993. 

 130



 

Green, A., “Narcisismo de vida e narcisismo de morte”, São Paulo, Ed. Escuta, 1988. 

          

Hanns, L., “Dicionário comentado do alemão de Freud”, Rio de Janeiro, Imago Ed., 1996. 

 

Ibrahim, C., “Do louco à loucura: O percurso do auxiliar psiquiátrico no Rio de Janeiro”, in 

A rua como espaço clínico, São Paulo, Ed. Escuta, 1991. 

 

Kupermann, D., “A progressão traumática: algumas conseqüências para a clínica da 

contemporaneidade”, Rio de Janeiro, palestra proferida no Congresso Internacional de 

Psicopatologia Fundamental, 2004. 

 

Laplanche e Pontalis, “Vocabulário de psicanálise”, São Paulo, Ed. Martins Fontes, 1991. 

 

Macedo, H., “Do amor ao pensamento”, São Paulo, Via Lettera Ed.,1999. 

 

Maia, M. S., “No brincar está o sério, o sério, no brincar – o homem jogador”, in  Universos 

da Psicanálise, Rio de Janeiro, Ed. Relume Dumará, 1995. 

  

Pereira, M.E., “A introdução do conceito de ‘estados-limitrofes’ em psicanálise”, in 

Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, Vol. II – nº2 – junho de 1999, 

São Paulo, Ed. Escuta. 

 

 131



Porto, M., “Sobre acompanhamento terapêutico”, in A rua como espaço clínico, São Paulo, 

Ed. Escuta, 1991. 

 

Reis, R., “Acompanhamento Terapêutico: emergência e trajetória histórica de uma prática 

em saúde mental no R.J.”, Rio de Janeiro, Dissertação de Mestrado, PUCRJ, 1995. 

 

Roudinesco, E., “Dicionário de psicanálise”, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1998. 

 

Silva Jr., N., “ Modelos de subjetividade em Freud: da catarse à abertura de um passado 

imprevisível”, in Pulsional Revista de Psicanálise, Ano XII, nº139, novembro de 2000,. São 

Paulo, Ed. Escuta. 

 

Winnicott, D. W., “O brincar e a realidade”, Rio de Janeiro, Imago Ed., 1975. 

 

Winnicott, D. W., “Natureza humana”, Rio de Janeiro, Imago Ed., 1990. 

 

Zilberleib, C., “Anotações sobre uma convivência”, in Winnicott: seminários brasileiros, 

Rio de Janeiro, Ed. Revinter, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 132



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 133


	.A crise, a última internação e a interrupção do acompanhame

