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Não basta voltar-se para conhecer e
empenharesforços em consegui-lo, sem a
indispensável apresentação dos meios
utilizados e eficientes parao intento.

 

O quenãoestá codificado agrega-se ao
conhecido, revitalizando-o e revoluci-
nando. Atécnica e a pesquisa acrescen-
tam. Indicam a gênese e a dinâmica do
que vem surgindo e se encaminha para a
democratização. O exercício pragmático
difunde e consagra. Mais as situações se
manifestam sucintas, sintéticas, diretas,
maior a conquista. De todos.

Oferecer, para difusão e emprego, esbo-
ços e esquemas fundamentados, acessí-

veis, é promover o benefício e proveito de
quem,só porisso, aguarda. Os componen-
tes da **coisa”“entregues, limpose lúci-

dos, conduzem o interessado a vislum-

brar-lhes o significado implícito.

Ninguém, prudente, se abalança a
admitir que, em contato com o texto, des-

canse, abrindo mão de conhecer o con-

texto. Este, por certo, lhe chega, suben-
tendido naquele. Buscá-lo, pois, incum-
be-lhe, sob pena de permanecer à

margem, expectando.Atitude é de quem,
já sabe, precisa encontrare, para tanto, se

mobiliza rumo à descoberta que, não

ignora, é exequível. Transparece,à vista
arguta, armada.

O arsenal consta de uns poucos petre-

chos. Penetrantes, percucientes, discri-
minadores. Palavras ambíguas mas aceitá-

veis, inclusive, por assim ser: buscam,

auscultam, distinguem.

 

Se duas são as dimensões, doisníveis se

requer. Para o mesmoobjetivo. Sem passar
por um, ao outro não se vai, O outro, que

interessa, que é tesouro e labirinto, reco-

menda fio de Ariadne. Na posse deste,

Jason caminha, sem excessivo susto.

  

A área da fantasia psíquica, fonte
perene das realizações humanas, demora
nofundo da psique, onde tem reino,aces-
sível, apenas,aoidioma local, falado por

 



muitos. Os psicanalistas o aprendem. Os
que o praticam, fazem-se cidadãos.
Quem, infenso ao idioma, é da terra da
Babel. Forasteiro. Escolhe viverfora.

O processo de naturalização, para psica-
nalista, interpretador, atento, em geral,

nãoinclui furtivas olhadelas ao étimo de
bolso. Porta-o assimilado, para utilização
imediata, no puro vernáculo do padrão
subjacente psíquico.A isso dedicou lustro
ou mais, de sua existência, através de

exercício e treinamento, em infindosdiá-

logos imaginários, concretos, tendo a si
comocobaia.

Quem se domestica fala o idioma. Ao

domar-se, amarga o látego de enganar-se
e, ao sofrer com isso, aprendea técnica de

expressar-se com o nativo iletrado.

Manuais há que incluem, sob forma de
elementos fonéricos, a pronúncia figu-

rada e sintaxe, em gráficos de coordena-

das cartesianas, as bases da estrutura lin-

guística em questão. À experiência emo-
cional de manuseio vivo, de uma espécie

de tábua de Mendeleieff, de elementos
químicos, para o universo psíquico, por
certo, compensa quem nela se inicia ou a
desenvolve, em função de lhe reconhecer

abrangência c espaço para o ainda não
consignado.

A vida psíquica de cada um é unidade
em desdobramento. Convida-o, sem ces-

sar, a lhe seguir astrilhase indícios. Dia e

noite.

W. R. Bion, autor do presente volume,

renomado psicanalista, discutido, exímio

conferencista, esteve por mais de uma vez
no Brasil, apresentando-se, aberto a debate.

“Trabalhou muito, com pacientes gra-
ves, e difundiu conhecimentos. Os volu-

mes de Conferências Brasileiras revelam

importante face sua, de conhecedor de

psicologia de grupos e exemplo e modelo
para o modo de conduzir-se, em circuns.

tâncias tais, na experiência de partici-
pante de grupo-sem-líder.
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La response est le malheur de la question.

— Maurice Blanchot

(ou, como eu compreendoa expressão,a resposta

é a doença que mata a curiosidade)
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OBRAS COMPLETAS DE WILFRED RUPRECHT BION

NOTAS SOBRE A NOVA VERSÃO
BRASILEIRA DE “ELEMENTOS

DE PSICANÁLISE”

Oslivros de Bion têm sido recebidos de modos contrastantes, do entu-
siasmo à perplexidade. No que tange ao presente volume, elas podemser
avaliadas, por exemplo, pela resenha para o International Psycho-Analysis

feita logo depois de seu lançamento — por Roger Money-Kyrle; ou pela
carta de Winicott a Bionrelativaaolivro.

Um de nós, ao resenhar (para a Revista Brasileira de Psicanálise) o então

recém-lançado Cogitations, observou quedezenasdetextos e esboços que o

compunham eram preparatórios a Learning from Experience, Elements of

Psycho-analysis eTransformations. Ao vertermos Cogitations para o português,

tivemosa oportunidade de apresentar este ponto devista ao Dr. Salomão.

Durante nossa conversa, ele nos disse que talvez houvesse chegado o
momento de tentar novas versões, comentando: “O tempo permitiu uma

visão mais acurada da obra de Bion; não tínhamosisto naquela época. ..é algo que

acontece com as obrasescritas pelos grandes autores”. Ao que acrescentaríamos: a

apreensão abrangente e profunda destas obras depende principalmente da

experiência em análises que aproveitem as contribuições de Bion, mais

além doslimites determinados por entendimento, processo secundário,
racionalização e consciência.

Constatamos que parte das dificuldades sentidas na obra de Bion não

lhe são intrínsecas, mas ligam-se a questões de tradução.Isto não implica

negar quea escrita de Bion caracteriza-se porexigir algo do leitor. Com-

pacta em poucas e curtas frases, muita formação e informação. Usae cria

aforismose metáforas. Evocativa, nuncaexplicativa, questiona mais do que

responde. Utiliza modos pouco usuais de notação, derivados da matemá-

tica, da poesia,da prosa e da mística. Exige pereneexercício de correlação
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  coma experiência. Ela é fruto daclínica, não de uma mente quecriaria do
nada ou de si mesma. Nisto Bion lembra Freud

—

e tambémno estilo, um
trabalho de ouriversaria — talvez inspirado na postura analítica durante
umasessão.Suafilha Parthenopedisse umavez que umtradutornão po-
de “pular”trechos emsua leitura. Diríamos que nenhumleitor de Bion pode
dispensar uma atenção absoluta a todos os detalhes do texto. Cumpridas
estas necessidades, Bionnão é necessária, nem absolutamente um “autor
difícil”, como queremalguns. Pois

se

o observador influi no fenômeno
observado, obviamenteocritério “dificuldade” depende do leitor.

 

  

 

ESTE LIVRO

Concretamente pequeno, notavelmente condensado emconteúdo,
Elements efpsychoanalysis tem umforte ethos epistemológico. Na medida em
que a psicanálise é umaciência que estuda afastamentos da realidade, o
livrorespeita a natureza epistemológica da própria psicanálise, Noslevaa
questionar, parafraseando Sartre: “A psicanálise € uma epistemologia?”.
O livrotrata psicanaliticamente do pensare do conhecer, do tentar se apro-
ximardarealidade. Filia-se a Platão e Kant,no quetangea aceitar a incog-
noscibilidade darealidade última, ca alertas sobreosriscos de se restringir
aoaparelho sensorial como modode apreendera realidade,e usar o postu-
lado de que tudo parte de pré-concepções.! Namora criticamente com o
neo-positivismo, dele aproveitando uma busca de sintaxes matemáticas
que possamaferir o “valor-verdade”de enunciadosverbais. Na psicanálise,
aquelesfalados pelos pacientes e pelos analistas. Este uso se corporifica em
um instrumentoaferidor, o “Grid”. Quefoicriado para ser usado fora da
sessão analítica, comoexercício de treinamento de intuiçãoanalítica.

 

   

 

  

Introduz percepções originais sobre a função dos mitos, tanto na
gênese da psicanálise comonasessão — elesse constituíram como modos
primevosde a mente bumanaapreendera sua própria realidade, e da vida
mesma. O livro tentaalcançar aquilo que é mais básico empsicanálise —
no sentido de “elementar”. Ele desenvolvealgoiniciado em Learningfrom
Experience, sobre modos primevos de pensar e sobre o “objeto psicanalí-
tico”, e vai se continuar em Transformations. Todoseles tentam prover, ou
devolver, uma base científica para a psicanálise. Este projeto de Bion,se

 

1 Sandler, PC.

—

AApreensão da Realidade Peíguica. Vols [, 1] e II, Rio de Janeiro,:
Imago Editora, 1997-2000.

 



Elementos de Psicanálise n

realizado, poderia evitar que o “todo da psicanálise”se transformasse em

uma“vasta paramnésia destinadaa preencher o vazio de nossa ignorância”,

comoele diria,treze anos depois, no estudo “Evidência”.

SUGESTÕES DE LEITURA

Baseado em maisde duas décadas de aprendizado,leitura, ensinoindi-

vidual e em grupodeste texto pensamoster podido,frentea certas dificul-

dades dealgunsleitores, desenvolver cuidados para contorná-las

Bion criou símbolos quase-matemáticos, em um esforçoconsciente

para compactar, padronizar e simplificar a comunicação.Para algunsleito-

res, tal medida resultou no oposto disso. Tornou-se ancdótico oepíteto

“bioniano”, implicando uma pessoa que usa labirintos verbais herméticos.

Sugerimos ler ossímbolosde ummodo invertido e escandido verbalmente, prin-

cipalmente quandose tratar de categorias da “grade”. Assim, um símbolo

grafado nolivro como “C3”seria lido de modo invertido: “3C”. Porque

invertido? Porque este termo temumaconjunção substantivo-adjetivo. Em

inglês este tipo de conjunçãose escreve de modo inverso daquela que se

escreve em português. Porque escandido ou enunciado verbalmente? O sistema

exige que o leitor se familiarize coma nomenclatura de suas categorias.

“Toma-se primeiramentea categoria das colunas da grade e se lhe enuncia

verbalmente; toma-se depois a categoriadalinhae se lhe enuncia verbal-

mente. Biondefiniu que o número 3 corresponde, ourepresenta, a coluna

de “notação”,e aletra “C”, a linha de “sonhos”. Lendo “3C” deste modo

que sugerimos, obteremos, “notação de sonho”. “C3” = “notação de

sonho”. A2 seria, “hipótese definitória de um elementoalfa”.

 

CONVENÇÕES

Algumasdecisõesde tradução foramfeitas, emparte, em função destas

dificuldades.

Mantivemosa grafia originalpara os símbolos quase-matemáticos E,H,

L, PS, correspondentes à inicial em inglês dos termos Conhecimento

(Knowledge), Ódio (Hate), Amor (Love) e esquizoparanóide (paranoid-schi-

zoid). Pensamosque símbolos não admitemtradução. Quem emsã cons-

ciênciase arvoraria a traduzir uma bandeira? Ou algarismos? Oua notação

musical? Nocaso particular dos símbolos quase-matemáticos de Bion, evi-
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tam-se algumas confusões caso deixemos a notação original. Pois alguns
destes símbolossignificam, em português, fenômenose situações diferen-
tes. Penumbrasdesignificados eliminamo poder comunicacional dos sím-
bolos, que precisam manter umarelação biunívoca comascoisas significa-
das. Por exemplo,a letra C em portuguêssignifica nas traduções disponíveis
tanto o vínculo Conhecimento comoa linha

C

da“grade”. A letra O significa
tanto o vínculo ódio como o âmbito numenico “O”; a letra A confunde a
linha A da “grade” com o vínculo Amor. A manutenção dos símbolos origi
nais evita estas confusões tanto parao tradutor comoparao leitor.

 

Usamososseguintes dicionários: The Concise Oxford Dictionary 1993
(por recomendação da Sra Francesca Bion); Oxford Dictionary of English
Idioms 1993; Encyclopaedia Britannica's Merriam Webster Seguimos uma
padronização para verteros seguintes termos em inglês:

* Splitting,foivertidopara “clivagem”. Este termotem conotações precisas
na embriologia e na mincralogia. Estas duasciências descrevem fenôme-
nos naturais, como também o são os fenômenos mais profundos da
mente e do acontecer humano (comoosinstintos, por exemplo). Cliva-
gem parece-nos maispreciso para definir umaseparaçãotão profundae
total conforme descrita em alemão por Freud e Klein, do que outros
termosdisponíveis em português, como“cisão”, cujas penumbras de
associações são mais amplas, ao incluir separações incompletas, como
9corremem agrupamentos humanos dominadosporideologiae religião
(fenômenossociais, nem sempre naturais e por vezes antinaturais).

Awarenessfoi vertido como “consciência” ou“estar cônscio de”, exceto
quando indicado, implicando umestadoativo, ativamente mantido, de
“consciência consciente”, Como temos colocado nas notas de outras
versões, cvitamoscriar termos novos. Tentamos ainda manter termos
consagrados pelo uso e seguir um senso estético, que recomenda não
incluir no texto explicaçõesde sentido, No caso de “awareness” a inexis-
tência de umaversão adequada fez a escolharecair em umtermo (“cons-
ciência”) que não reproduz o sentido de“ativa consciência consciente”.
“Consciência” termo tambémfoi usado quando no original em inglês
Bionusa consciousness. Emtodosos casosfoiacrescentada umanota indi-
cando como está grafado no original.

 

Mean, verbo,foi vertido como“quererdizer”.

A não ser quandoindicado, sempre seguindo o sentido do texto, o subs-
tantivo sign foi vertido como “símbolo”. Em certas ocasiões, foi vertido
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como“sinal”.Isto evita qualquer privilégio do significante às expensas

do significado, o que ocorreria caso se usasse o falso cognato “signo”.

Evitamosanglicismos quandopossível, e neologismos, que têmse tor-

nado comuns emversões de textos psicanalíticos. Apenasparacitar dois

exemplos: “realizar” tem sido usado para verterrealize; imagética, para

 

imagery. Usamoso termo“realizar” entre aspas, e evitamosa solução de

neologismos.

* Artigos e preposições: fizemos um cotejar detalhado, palavra por pala-

vra, do original em inglês com versões anteriores para nossalíngua e da

versão para o espanhol, em grupos deleitura durante mais de quinze

anos. Ele nos permite afirmar que boa parte dos problemas de tradução

da obra de Bion parece advir de desatenção ao uso preci
 

 

so que Bion faz

de artigos definidos, indefinidose de preposições. A título de exemplo,

podemoscitaro termo“realidade”. Reconhecendo queostermos “a rea-

lidade” ou “a verdade” são entendidos comoexpressandoestados men-

tais com pretensõesà percepção e propriedade darealidade última, ou de

verdade absoluta, optamos por uma construção que poderá parecer

pouco usual, e até anglicizada: sem artigo. “Verdade”, comoclasse pla-
tônica, intuívele existente, difere de “AVerdade”, que designaria eventos

mais pertinentes a âmbitos religiosos absolutos, sociais ou de outras
convenções sempre arbitrárias, em geral alucinatórias.

A grafia doinstrumento “Grade”está sempre entre aspas. Umde nós, em

algunsestudos anteriores, enfocouos problemasdetradução e improprie-

dade envolvidos na escolha do termo “Grade”para verter o termo Grid.

Trata-se de um falso cognato. Por outro lado nosso critério de tradução

tem sido, há mais de vinte anos, não propor modificações emtermos con-

sagradospelo uso,o que nos parece ser apenas um caso de conferir veraci-

dade ao ditado, “pior a emenda do que o soneto”. O termopreciso em

português seria “Grelha”; “Grade”introduz umaidéia estática e imobilista
queinexiste nooriginal em inglês.Este últimoserefere a um instrumento

filtrante dinâmico, distributivo. Optamos então por manter o termo

“Grade”, sempre grafado entre aspas. Falsos cognatos que constituem

erros em qualquer versão, parecem-nosespecialmente distorcedores na

obra de Bion vertidapara o português. Apenas título de exemplos, cita-

mos os termos obtrude e, exigindo maiorsutileza no texto, satisfy. O pri-

meiro tem sido invariavelmente vertido como “obstruir” e o segundo,

quepode assumiro sentido de “atender”, temsidovertidoliteralmente.
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* Tomamosespecial cuidado com osverbose expressões verbais em inglês
should, may e must; notamos uma tendência a vertê-los, para línguas
neo-latinas, de modoalienadodosentidodafrase. Isto frequentemente
distorce um dossentidos de “should”, o de possibilidade, dotando-o de
um sentido canônico e autoritário em português (de “poderia”, para
“deveria”). Isto produz um distanciamento sério de um dos princípios
centrais da escrita (e, aparentemente, do mododetrabalhar empsicaná-
lise) de Bion: a consideração libertária de possibilidades. A psicanáliseé
umórganon e não um cânon.

 

ENGANOS NO ORIGINAL EM INGLÊS
E SUAS CORREÇÕES

Tivemosa oportunidade de completar detalhes bibliográficos quefal-
tavam na ediçãooriginal em inglês. O leitor atento notará nesta versão e nas
outras que preparamos umasérie de acréscimos de remetâncias. Para tanto,
contamos não só com a anuência, mas coma ativa colaboração da Sra. Fran-
cesca Bion. Tivemos também a oportunidade deesclarecer dúvidas, algu-
mas correspondentes a erros de impressão na ediçãooriginal. Isto significa
que o estudioso da obra de Bion em portuguêsestá tendoa possibilidade de
acessoà versão corrigida antes mesmodosleitores eminglês. Estes enga-
nosjamais foram mencionadosna literatura. A Sra. Bionestá procedendo à
sua correção na nova edição inglesa. Citamos um deles, apenasa título de
exemplo para ilustrar o problema. Por um errotipográfico, a versão inglêsa
“cria” uma palavra: premotion. O correto,claramente dado pelo sentido do
texto precedente c posterior, é premonition, premonição.

A possibilidade da Sra. Bion consultar os manuscritos de seu marido,
aliada à sua função de editora, nosentido que o termo,adquiriunas casas
editoras e no meio jornalístico de todosostextos de Bion, permitiu que,
em conjunto, elaborássemos soluções para estas dúvidas, que pareceram
provir de dificuldades narevisão de provas e impressão do original, Todas
as dúvidas e soluçõesestão indicadasnas notas de rodapé. As conversas que
mantivemos com

a

Sra. Bion,a exemplo do que ocorrera com nossas ver-
sões em português da Uma Memória do Futuro (Martins Fontes, 1989;
Imago, 1996), Conversando com Bion, Cogitações (Imago, 1993, 2001) foram
extensas e intensas,porescritoe orais. Assim,a presente versão é a primeira
a contar com a colaboraçãoativa e direta da Sra. Bion— semelhante ao que
cla deu a seu marido na redação de suas obras.
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Pareccu-nosgenerosa, a solicitação do Dr. Jayme Salomão:que cui-

dássemos das novas versõesbrasileiras daqueles que têmsido considerados

os quatrolivros básicos de Bion. Certamentecla é oportuna, pelos moti-

vos que ele deu. Foidele a primeira tradução mundial do Learningfrom

Experience c do Elements of Psycho-Analysis, em conjunto com o Dr. Paulo

Dias Correa. Posteriormente publicados pela Editora Zahar, constituíram

umúnico volume,intitulado Os Elementos da Psicanálise. Aceitar O convite

do Dr. Jayme Salomãofoi umade nossasformasde agradecerseu convite.

Implicou um refazer. A questãovaiestar na possibilidade de considerar o

presente esforço como um acréscimo amigável e respeitoso, e não uma

substituição crítica. Nosé clara nossadívidaderespeitoe gratidão aos que

se doaram anteriormente à atividade de traduzir a obra de Bion; de modo

especial, ao Dr. Salomão. As versões anteriores nos parecemtão funda-

mentais comoo são, nas ações militares, os

 

sapadores, ouos que detectam

minas. O enganoé a condição humanaparaaprendizado e crescimento.

Não conhecemos nenhum antecedente de umtradutor ter se disposto

rever seu trabalho desta forma; mas provavelmente não houve, igual-

mente, nenhum outro ps

 

analista que tenhasido tambémeditor pioneiro,

cuja coragem foi reconhecidapelo o próprio Bion. Ele teve no Dr. Salomão

não apenas seu primeiro tradutor, mas também primeiro editor para suas

obras mais ousadas: A Memoir ofthe Future, Caesura, The Grid — publicadas

em inglês, no Brasil.

O propósitode todotradutoré em princípio idêntico ao doautor: que

a obra possa ser aproveitada. Ass  im comoem umasala de análise a pessoa

mais importante é o paciente, na publicação de textos, nos parece que a

obra e

o

leitor são realmente o que importam. Escreveu Flaubert em uma

carta para George Sand. “Louvre est tout, Phomme est rien” (SA Obra é tudo; o

homem, nada”). Consideramoso tradutor comoconsideramoso psicana-

lista, O carteiro e a enzima.

 

 

Paulo Cesar Sandlere Ester Hadassa Sandler, 2003



CAPÍTULO UM

As teorias psicanalíticas têm sidocriticadas como não-científicas, por serem

um composto de material observadoe de abstraçõesfeitas a partir deste. São,

ao mesmo tempo, muito teóricas, isto é: são, em demasia, uma representa-

ção da observação para poderem seraceitas como uma observação;e são con-

cretas demais para terem flexibilidade que permite a uma abstração corres-

ponder a uma “realização”!. Em consegiiência, vemos umateoria que pode-

ria ser aplicada de modo abrangente — caso fosse formulada de modo
suficientemente abstrato — ficar sujeita à condenação porque sua própria

concretude dificulta reconhecer uma “realização” que ela poderia estar
representando. Como corolário, talvez pareça que aplicar a teoria a uma

“realização”, casotal “realização”esteja disponível, implique umadistorção
dosignificadodateoria?. Portanto,o defeito é duplo: por um lado,a descri-
ção de dados empíricos éinsatisfatória,àmedida que ela é, claramente,
muito mais aquilo que em linguagem coloquial? descrevemos como uma

 

1 Realization, no original. Ver, na Introdução, comentáriosa respeito do usoda palavra
“realização”. (N.T)

2 Umexemplo disto pode ser visto estudo no estudo deJ. Wisdom,sobre “An Exami-
nationofthe Psycho-analytical theories of melancholia” (“Um examedas teorias
psicanaliticas da melancolia”), Int. J. Psycho-anal. vol. 42, p. 113, 1962, onde ele
afirma claramente sobre a necessidade de umaextensão da toeria, mas vê que isto
envolve fazer umasuposição a respeito de qual poderia ter sido avisão de M.Klein.

3 Conversational english, no original. (N.T))
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“teoria”sobre o que ocorreu, do que um relato fatual do que ocorreu; por

outrolado,a teoria a respeito daquilo que ocorreu não podesatisfazer os
critériosaplicados a umateoria, na acepção comqueesse termoé empre-
gado para descreveros sistemasutilizados na investigação científica rigo-
rosa?. Então, o primeiro requisito é formular uma abstração? para repre-

sentara “realização” que teoriasjá existentes visam descrever. Proponho

procurar um modo de abstração queassegure ao enunciadoteóricoa reten-

ção de ummínimode particularização. A perda de compreensibilidade que

 

isso acarreta pode ser compensada pelousode modelos para suplementar

ossistemasteóricos. O defeito dateoria psicanalítica existente equivale ao

do ideograma, quando comparadoa umapalavra formada alfabeticamente;

o ideogramarepresenta apenas umapalavra, mas para se formar milhares

de palavras necessita-se, relativamente, de poucasletras. Analogamente, os
elementos que procuro devemser tais que sejam necessáriosrelativamente
poucosdeles para expressar, através de mudanças de combinação, quase

todasas teorias essenciais ao psicanalista praticante.

  

A maioria dosanalistas teve a experiência de sentir que a descrição das

características de umaentidade clínica específica poderia servir muito bem
para descrever outra entidade clínica, completamente diversa. Noentanto,

raramente a própria descrição é umarepresentação adequada até mesmo

para aquelas “realizações” às quais, obviamente, destina-se a corresponder.
A combinação emquecertos elementos se mantêm”é essencial para

o

signi-
ficadoa ser expresso por esses elementos. Supõe-se que um mecanismo
típico de melancolia só seja típico de melancolia por se manter em uma com-
binação específica. A tarefa é abstrair” tais elementos, liberando-os tanto da
combinação em que estavam mantidos comodas particularidades aderidas,
provenientes da realização à qual originalmente destinavam-serepresentar.

  

1 Emtermos da “Grade”, muito mais G3 do que de DouE3.
2 Umexcesso de C3 ao invés de G4
3 O conceito de abstração será discutido de modo mais extenso; sua utilização nas

etapas iniciais é provisória. Tal formulação estaria em G3.
4 Comparada coma tendência de produzirteorias ad hoc parasatisfazer umasituação

quando umateoria existente, enunciada com suficiente generalização, já poderia
dar conta do assunto. Compare-se com Proclus, citado porSir T L. Heath, nos
Euclid?s Elements (Elementos de Euclides) (Heath, T, L.: The Thirteen Books ofEudlid's
Elements (Os Treze Livros dos Elementos de Enclides), Capítulo 9, Cambridge Univer-
sity Press, 1956)
Umaconsegiiência de PS+D, Ver Capítulo 18.

6 Umaconsegiiência de 9 &. Ver Capítulo 18,
7 Ver nota de rodapé número6

  

  

o
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Paraa finalidade que os quero,os elementos de psicanálise precisam

ter as seguintes características: 1, Precisamser capazesde representar uma
“realização” para cu a descriçãohaviam sidousadosoriginalmente. 2.Pre-
cisamser capazes de se articularcocom4outroselementos, 3. Quando assim

articulados, teriam que formar um sistema dedutivo científico capaz de

representar uma “realização”, supondo-se que exista alguma; posterior-

mentepoderemosinferir outroscritérios para um elemento psicanalítico.

Vourepresentar o primeiro elemento por 9 <; comojá o discuti exten-
samente em Aprendendo da Experiência, meurelato aqui será breve. Ele

representa umelemento que, embora comcerta perdade precisão, poderia

ser chamadodea característica fundamental da concepçãode identificação

projetiva, de Melanie Klein. Ele representa um elementotal que,se fosse

aquémdisto, não poderia mais serrelacionadoà identificaçãoprojetiva; se
fosse além, carregaria consigo uma penumbra de associações excessiva

para minhafinalidade. Ele é uma representação de um elemento que

poderia ser denominado como uma relação dinâmica entre continente e
conteúdo.

    

Representoo segundo elemento por PSD. Pode-se considerar que

ele represente, aproximadamente,(a) a reação entre as posições esquizopa-

ranóide e depressiva, descrita por Melanie Klein;e (b) a reaçãoprecipitada

pela descoberta dofato selecionado, descrita por Poincaré.

  

Já discuti os sinais L, He K, em Aprendendo da Experiência. Eles repre-
sentam vínculos entre objetos psicanalíticos. Parte-se do princípio que

quaisquer objetos assim vinculados afetam-se mutuamente. Os termos

“amor”, “ódio” e “conhecimento” usualmente representam as “realiza-

ções”a partir das quais eles foram abstraídos.

Usarei a notação R, derivada da palavra “razão” e das “realizações”

que pensamos que ela representa; e 1, derivada da palavra “idéia” e de

todasas “realizações” queela representa, inclusive aquelas representadas

  

1 Bion, W R.: Learning from Experience, Heincmann. (Aprendendo da Experiência.
Imago Editora)

2 Poincaré, H.: Scientific Method. (Método Científico). Dover Press.
3 Optamos por mantera simbologia original que corresponde,respectivamente, à pri-

meira letra dosvocábulosna língua inglesa: L(ove) — amor, H(ate) — ódio e K(now-
ledge) — conhecimento, emfunção de dois motivos: 1. Consideramosdesnecessário
traduzir símbolos; 2. Nocaso específicoda tradução para a língua portuguesa, intro-
duz-se uma confusão naleitura quandoo vínculo K é traduzidopor“C”; muitas vezes
o leitor não consegue saber se o autor está descrevendo umadas categorias dagrade,a
linha “C”, ouovínculo “conhecimento”. Nocaso do símbolo “O”, se o autorestá des-

crevendoo vínculo “ódio” ou O,arealidade última. (N.T.)
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por “pensamento”. I é para representar objetos psicanalíticos compostos

de elementos-a, os produtos da função-a. Descrevi o que quero dizer

por meio desse termo em outrolocal(Aprendendo da Experiência). Entendo

por função-a. aquela função por meio da qual impressões sensoriais se

transformam em elementoscapazes de serem armazenadospara utiliza-

ção em sonhos e em outros pensamentos. R visa representar umafunção

destinadaa servir àspaixões,quaisquerque sejam elas, conduzindo-asà

sua dominância no mundoda realidade. Entendo por paixões tudo que

está incluído em L, He K. R está associado a T na medida em que1 esteja

sendousado paratransporo hiato entre um impulsoe suasatisfação!, R?

garante que o impulso certamenteesteja ligadoa algumaoutrafinalidade

além daquela de modificar a frustração durante a pausa no tempo.

1 Freud, S. Formulações sobre os Dois Princípios do Funcionamento Mental.
2 Nãoleveiadiante a discussão de R por sentir não estar ainda numaposição de ver

suas implicações. Eu o incluo porque,pela minha experiênciaclínica,estoupersua-
dido do valor de umelemento como esse; outras pessoas podemser capazes de
usá-lo, conquanto sua elaboração esteja incompleta. Ver Hume:A Treatise ofHuman
Nature (Um Tratado da Natureza Humana) Livro II, Parte III, Seção 3. Clarendon
Press, 1896.



CAPÍTULO DOIS

Teorias psicanalíticas, à medida que sejam formuladas de modo claro e

compreensível,padecem do defeito de sua compreensibilidade depender

dofato de os elementos que as compõem ficarem investidos de um valor
fixo, como constantes, por meio de suas associações com os outros ele-

mentosnateoria. Esse fenômenoé análogo ao daescritaalfabética, na qual

letras desprovidas de significado podem se combinar para formar uma
palavra com significado. Por exemplo, na teoria de Freud, da situação de

Édipo,os elementos combinam-se, por meio de sua associação, para for-

mar a narrativa do mito de Édipo,adquirindoassim um significado contex-
tual que lhes dá um valor constante. Na condição de elementos em uma

descrição de uma“realização” que foi descoberta,isso é essencial para sua
utilidade; mas, na condição de componentes de umateoria a ser usada para

iluminar “realizações” queainda serão descobertas,isso é um defeito, por-

que o valor constante prejudica a flexibilidade necessária.

Asabstrações destinadas a constituir elementos de psicanálise teriam

deser capazes de combinar-se a fim de representar todasas situações psica-

nalíticas e todasas teorias psicanalíticas. Para queisso seja verdadeé neces-
sário que os elementos escolhidossejam essenciais, na acepção descrita na

página 23. Proponho dedicarmo-nosà discussãodesse tópico antes de con-
tinuarmos com o problemada abstração!, cuja solução é tão importante

 

1 Ver Capítulo 18.
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para que os elementosescolhidos, comoelementosde psicanálise, tenham

a capacidade de utilização na construçãode sistemas teóricos. Oprimeiro

passo é considerar quais fenômenos, dentre aqueles presentes na prática

analítica, são próprios aos elementos de psicanálise. Podemos prosseguir

por três caminhos:

1. Podemos procurar os elementos à medida que suas qualidades
 secundárias! ocorram e possamser reconhecidas na experiênciapsi

canalítica.

 

Mm Podemos descobrir os elementos à medida que suas representações

ocorrame consigamser isoladas na teoria psicanalítica.

3. Podemos investigar os procedimentos 1 e 2 e combiná-los como

umafonte de abstração de elementos.

Inicialmente, vouconsiderara obscrvabilidade dos elementos escolhi-

dos; mas, comoos elementos são essenciais e entram na composição de

todasas teorias, poderíamos pensar quea necessidade primeiraseriaver se

esses elementos podemser detectados nasteoria

 

Se umpaciente fala que não consegue aceitar algo dentro de si, ou o
analista sente que o paciente não pode aceitar algodentro desi, ele indica

umcontinente e algo a ser colocadoneste. Portanto, a formulaçãode não

poderaceitar algo dentrode si não deve ser descartada comose fosse apenas

um modo defalar. Alémdisso,ela implica umsenso de haver, no mínimo,

dois objetos. Ela poderia ser enunciada assim: 2 & > 2. Emalgumas cir-
cunstâncias, também observáveis em análise, o sentido da condição de

“dois-ou-mais” pode tornar-se intrusivo. No momento, vou ignorar a
implicação de número, embora o elemento que desejo isolar não possaser

descrito corretamente a menos que se entenda que SS >2.

Obviamente, o númerode ocasiões nas quais se formula verbalmente

que algo está “em” algo poderia ser incontável e, correspondentemente,

insignificante. O paciente está “em” análise, ou “em”uma família, ou “em”

umconsultório; oucle podedizer que tem uma dor “em”sua perna? A ava-

liação da importância ousignificância do evento emocional durante o qual
tais verbalizações parecem apropriadas à experiência emocional depende

 

1 Secundário, no sentido deste termo usado por Kant.
2 Ver Ryle Gilbert: Conception ofMind (Concepção da Mente), p. 22, não umerro de

categoria, mas uma expressão de percepção inconsciente de 9º como o conjunto
ao qual tudopertence.
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doreconhecimento de que continente e conteúdo, 2 &, é umdos elemen-
tos de psicanálise. Então, podemosjulgar se o clemento 2d é central ou

simplesmente está presente como um componente de umsistema de ele-

mentos que compartilhamsignificado entre si por meiode sua conjunção.

rio abstrair a idéia de continente e

conteúdocomo um elemento depsicanálise, deparo-me com uma dúvida.

Continente e conteúdo implicam uma condição estática e essa deves

Considerando agora se é nece

 

£

 

umadas implicações estranhas a nossos elementos; o caráter comparti
Ihado pelas palavras “conter ouser contido” deveria ter maior predomi-

nância. “Continente e conteúdo” têm umsignificado que sugere a influên-
   

cia latente de outro elemento emumsistema de elementos. Como se pode

levantar a mesma objeção contra “conter ouser contido”, vouassumir que

os dois enunciadosestão contaminados pela presença de elementos de um

sistema não-declarados de elementos (por exemplo, o efeito latente do

modelo, que discuti emAprendendo da Experiência). Portanto, encerro a dis-
cussãoassumindo que existe umaabstração central desconhecida, porque

incognoscível embora revelada de wma forma impura em formulações

como “continenteouconteúdo”:eé unicamente emrelação à abstração
central quese pode aplicar de modoapropriado o termo “elemento psica-

nalítico” ou alocar o sinal 2. A partir desta definição fica claro que o
suposto elementopsicanalítico não pode ser observado. Nesse aspectoele

nãodifere do conceito de coisa-em-si, de Kant — nãoé cognoscível, ainda

que suas qualidades primárias e secundárias o sejam. Mesmoassim, há

uma diferença emrelação a este aspecto. Os fenômenos de continentee

conteúdosão cognoscíveis como qualidades secundárias. A abstração cen-

tral é apenas um fenômeno, desde que eu, comoindivíduo, esteja cônscio

que me é conveniente postular a existência dealgo quenão temexistência,

comose defato fosse umacoisa-em-si. Casoeupostuleaexistênciade uma
mesa, como uma coisa-ena-si, eu o faço por acreditar quequecla existe e que

sua existência a elucidação do fenômeno que agrupo em umconjunto

com o nome“

  

esa”.

Essa explicação é necessária porque quero estabelecer os elementos de

psicanálise sobre um fundamento de experiência. Espero que o elemento

venhaa ser uma abstração, do mesmotipo quefoi dado através de meu

exemplo de £*, continente e conteúdo. Ele será uma “abstração central

desconhecida porque incognoscível”, mas esboçada, de uma forma impura,

por meio de sua representação verbal. Terá status e qualidade iguais à do

objeto que aspiramosrepresentarpela palavra “linha” ou por uma linha dese-

nhada sobre um papel.

 



CAPÍTULO TRÊS

Os elementos são funções da personalidade!. A respeito de todoseles

pode-se dizer: cada um é umafunção de alguma outra coisa e cada um tem

umafunção. À medida que cada um seja umafunção,o termo função tem

um significado similar aosignificado quelheé associado em matemática.

É umavariável relacionada a outras variáveis, em cujos termos pode se

expressar e de cujos valoresseuprópriovalor depende. À medida quecada

função tenha uma função, o termo “função” será usado como um nome

para um conjunto deaçõesfísicas ou mentais, governado por umafinali-

dade ou dirigido a esta. Sempre que usar o termo “função” o estarei

fazendopara denotar algo que tanto é, como tem uma função. À medida

que seja uma função, tem fatores; à medida que tenha uma função, tem

metas?

No momento, proponhoconsiderar que todosos elementosde psica-

nálise, sem exceção, sejam funções, utilizando o termo na acepção queaca-

beide delinear. Portanto, o sinal que representa umaabstração deve repre-

sentar umafunção que não é cognoscível, emborasuas qualidades primá-

rias e secundárias (no sentido kantiano) o sejam. Comoestou propondo

considerar os elementos como fenômenos observáveis, deve-se assumir

1 Para umadiscussão mais ampla sobre “funções”, ver Bion, WR.: Aprendendo da
Experiência.

2 Esse ponto ficará mais claro quandofor possível fazer referência à” grade”. Ver do
Capítulo 6 emdiante.
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que estoufalandoa respeito das qualidades primárias e secundárias dos ele-
mentos enão de caneais por meio dos ento.
Dentre tudoque podemosver no decurso de qualquer análise, o que deve-
mosselecionar comofunções da personalidadee que sejam tambémcle-
mentos de psicanálise? A escolhajá está limitada peloscritérios que propus

(Capítulo1, página 17). Precisamos agora limitá-la ainda mais, porque o
elemento precisa ser uma função, na acepção que propuspara o termoe,

além disso, o elemento precisa ser “visto” no transcurso do trabalho analí-

tico. Mas comodeclarar que as qualidades dos elementos são“visíveis”, em

vista de fato conhecido, que algunsanalistas professamser capazes de ver

   

  

coisas cuja própriaexistência é negada por outrosanalistas; desacordoeste,

suficientemente comumentre o paciente e o analista, apesar de eles com-
partilharema experiência “vista”?

À guisa de umcritério para o que constitui uma experiência sensível

proponho senso comum, na acepção que dei a este termo em outrotexto,
ou seja, algum“sentido” que é comuma mais de umsentido.

Vouconsiderar umobjeto como sendosensível ao examepsicanalí-
ticose, e apenasse,ele satisfizer condições análogas àquelassatisfeitas
quandoa presença de um objetofísicoé confirmadapelaevidência de
dois ou mais sentidos. Evidentemente, isso pode ser apenas uma analo-
gia pois, no atual estado de nosso conhecimento, até mesmo a ansie-
dade, ao menos emoutraspessoas, é uma dedução. O problemaé deter-
minar justamente o quão longe podemos ir ao aceitarmos que no
campoda psicanálise, deduções feitas a partir dos sentidos tenhama
mesmavalidade que os sentidos têm na física ounafilosofia. Nãotenho
a menor dúvida de que minha impressão a respeito de um homemestar
ansioso tem a mesmavalidade da minha impressão respeito de, diga-
mos, uma pedra ser dura. Mas, para a minha impressão ser válida, con-
sidero necessário sentir a pedra para me satisfazer de sua dureza e, no
mínimo,olhá-la para me satisfazer de que aquilo que toco é ma pedra.
Acorrelação assimestabelecida autoriza uma pessoaa reivindicar que o
termo “senso comum”caracteriza o seu ponto devista, de que o dado
objeto é umapedra; e que o ponto de vista, de tratar-se de uma pedra, é
comumaos sentidos da pessoa e, portanto, é uma visão de senso
comum, utilizando o termo “senso comum” com umaprecisão maior
do que a da conversa coloquial. O problemaé estabelecer alguma con-
vençãoou usosimilares, para definir a naturezadosenso por meio do
qual apreendemos um elemento psicanalítico e, como contrapartida,
definir a natureza das dimensões de um elemento psicanalítico. Na
execução desse plano parece haver, como ocorre comtanta fregiiência
nas investigações psicanalíticas, a pressuposição do quedesejamos des-
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cobrir. Para escreverisso, tenho que começarde algumlugar, o que cria
dificuldades, pois o início de uma discussão tende a impor uma apa-
rência de realidade à idéia de que o assunto em discussãotem uminí-
cio. A investigação psicanalítica formula premissas que, comoas da
filosofia outeologia, são diferentes daquelas da ciência comum. Osele-
mentos psicanalíticos e os objetos destes derivados têmas seguintes
dimensões":

1. Extensão no domínio do sentido.

2. Extensão no domínio do mito.

3. Extensão no domínio da paixão.

Não se pode considerar uma interpretaçãosatisfatória a menos que ela

ilumine um objetopsicanalítico; e que esse objeto, no momentoda inter-

pretação, possua essas dimensões. Emvista da importância que atribuo a
essas dimensões, voudiscuti-las detalhadamente.

Nãoé necessário nos determos muito no domíniodosentido.Issosig-
nifica que aquilo queé interpretado deveser, dentre outras qualidades, um
objeto do sentido. Por exemplo, certamente deveser visível ou audível para

o analista e, presumivelmente, para o analisando. Nocasoda última pres-

suposição não se realizar, deve haver fundamento tal que a própria falha

correspondente seja consideradasignificativa, Colocando de outro modo,
quandoo analista fornece umainterpretação, deve ser possível para ele e

para o analisando ver que, no momento, ele está falandoa respeito de algo

que é audível,visível, palpável ou odorífico.

É mais difícil fornecer umaexplicação satisfatória arespeito do que

quero dizer com extensão no domínio do mito? Semessa extensão não

posso concebera possibilidade dese fazer modelos, como parte do equipa-

mento disponível para o psicanalista. Suponhamos que umpacienteesteja

enraivecido. Dá-se maior significado a uma formulação, para este efeito,
caso se acrescente que a raiva do paciente é igual à de uma “criança

querendobaterna babá, porque a babádisse quea criança era malcriada”.
O enunciadoentre aspas não é uma expressão de umateoria em uma expo-

sição genética. Não se pode supor que o enunciado expressa umateoria de

que menininhosbatemnassuas babás se elas os chamamde malcriados.
É um enunciado semelhante àqueles que osfilósofos, comdesprezo, des-

 

iscussão da “grade”nos Capítulos 18es

o que entendo por essas dimensõ
2 O problemase relacionaà discussão da linha C de “grade”

 

guintesirá explicar de modo mais pleno

 



28 W, R. BION

cartam como mitologias, quando usam o termo pcjorativamente para des-
crever teorias ruins. Eupreciso de enunciados deste tipo, como parte dos
equipamento e procedimentocientíficos analíticos. Eles não são afirma-
ções de um fato observado:são enunciados de um mito pessoal. Se a for-
mulação dopsicanalista que acompanha

a

experiência do objeto psicanalí-
tico nãotiver um componente dessetipo, faltará a essa experiência uma
dimensão necessária. Vou mereferir a essa dimensão como o componente
mítico ou “como se”. —

Escolhi deliberadamente para a última dimensão o termo “paixão”
preferentementea termos que parecessem mais comuns; emparte porque
Os termos mais comuns têm umsignificado que não deveria ser pertur-
bado. Entendopor“paixão”, ou pela suafalta, o componente derivado de L,
He K!. Uso o termopara representar umaemoção experimentada com
intensidadee calor, emborasem qualquer insinuaçãodeviolência: o termo
paixão nãodeve transmitir o sentido deviolência, a não ser queesteja asso-
ciado ao termo “voracidade”.

 

Pode parecer que eu, ao introduzir paixão,estaria repetindo o que
disse anteriormente, quando incluí L, H e K como elementos. Não é o
caso;porpaixão, entendo uma das dimensões que L, H ou K precisam pos-
suir para que sejam reconhecidos como um elemento presente?. Além
disso, a evidência da presençada paixão que pode ser fornecidapelos senti-
dos não deveser tomada como dimensão da paixão. Ou seja, caso julgue-
mosqueotom irado dopaciente evidencia ódio, não devemos presumirter
discernidopaixão, H defato, como uma dimensão de um objeto psicanalí-
tico. Em tal episódio,a evidência fornecidapelossentidos podeser correla-
cionadatalvez com a evidência sensorial, mas não sensível, de paixão. Estar
cônscio? de paixão não dependedossentidos. Para que ossentidos estejam
ativos apenas uma mente é necessária; paixão evidencia que duas mentes
estão vinculadas,e que, para quea paixão esteja presenteé possível que haja
menos do que duas mentes. É necessário distinguir claramente paixão de
contratransferência, sendo que esta última constitui evidência de repres-
são. Maiores consideraçõesa respeito de paixão não são relevantes para a
questão imediata da paixão como umadas dimensões do objeto psicanalí-
tico e, portanto, de umelemento psicanalítico.

1 Amor, ódio c conhecimento. (N.T)
2 Vero Capítulo 19, a respeito de “sentimentos”.
3 Awareness, no original. (N.T))



CAPÍTULO QUATRO

Nocapítulo um,disse que

a

falta deelaboração dos elementos da psicaná-

lise tem bloqueado o"desenvolvimento de uma prática psicanalítica e dei

exemplosdospossíveis objetos de pesquisadetais elementos. No capítulo

dois, discuti possíveis critérios para avaliar objetos propostos como ele-

mentos, enfatizando que um dos critérios essenciais é a condição de obser-

vá-los na prática! No capítulo anterior, estipulei que todos os elementos

devem ser funções da personalidade e que eles podemser concebidos

como tendo dimensõesas quais, na mente do analista, seriam impressões

sensoriais, mito e paixão.

Neste capítulo proponho abordarmoso problema de modo novo, pro-

curando umaresposta para a seguinte pergunta: considerando qualquer

sessão psicanalítica como uma experiência emocional, quais de seus ele-

mentos devem ser selecionados de modoa tornar claro que a experiência

foi umapsicanálise e não poderia ter sido nenhumaoutra coisa?

Muitas características de umapsicanálise podemser consideradas

comotípicas, mas não o são de modoexclusivo. Começar da regra comum,

de encontros entre duas pessoas, pode parecer insignificante; mas esses

vários vértices? aparentemente insignificantes tomados em conjunto con-

 

Observability, no original. (N.T)
2 Departure, no original. O termo vértice será usado em Tiansformations. Essa, no

entanto,nos pareceu umapalavra mais precisa em português para expressar o sen-

tido do texto. (N.T.)
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tribuem, em última instância, para umadiferença que demanda um termo

especial. Provavelmente, um catálogo de tais diferenças definiria mais o
que constitui umairuitação de psicanálise do que aquilo que é genuíno, a

menos que a diferença possa ser formulada em termos de elementos.

Parece que ao tentar enfocaras peculiaridades emocionais da expe-

riência, evitaríamosas desvantagens de catalogar detalhadamente as dife-

renças; mas surgem dificuldades, pois é comumospacientes sentirem que

a análise é friamente despida de emoções e,aindaassim, que provoca efei-

tos próprios a umaintensasérie de emoções. O guia mais seguro é a expe-

riência; recorroa ela na esperança de descrevê-la emtermostais que possi-
bilitema outras pessoas comparar suas experiências ela.

Em geral, entende-se o ditado: — uma análise precisa ser conduzida

em umaatmosfera de privação — comosignificando queo analista precisa
resistir a todo e qualquer impulsode gratificar os desejos deseus analisan-

dos ou ao anseio de gratificar os s  eus próprios desejos. Restringindo a

expressão desse enunciado, semrestringira área queele abrange: o analista
ouo analisando não podemperder, em momentoalgum,o senso deisola-

mentonaintimidadedarelação de análise!

O analista não pode, independente do quanto a cooperaçãose revele

boa oumá, perder ouprivar seu paciente do senso de isolamentoligado ao
conhecimentode que as circunstâncias que levaramà análise, e as conse-

qiiências que podemsurgir dela no futuro, constituem uma responsabili-
dade que não se pode compartilhar commais ninguém.É necessário que

discussões com colegas ouparentes a respeito de assuntos técnicos, ou
outros quaisquer, jamais obscureçam esse isolamento essencial.

 

O impulsopara ser voraz? e mesquinho opõe-se ao estabelecimento
de umarelaçãogeradora de experiências de um senso de responsabili-
dade.

Noobjeto sob exame,o senso de solidão parece estar relacionadoa um

sentimento de estar sendo abandonado;no objeto examinador, de que ele

está apartando da fonte ou da base da qual sua existência depende.

Resumindo:só se conseguedistanciamento” à custa de dolorosos sen-
timentos de solidão e abandono, experimentados(1) pela herança mental

 

Este ponto será novamentediscutido empremonição.
2 “Termos como “voracidade” são usados porqueestou discutindoos elementos da

prática psicanalítica. Assim que tais elementos foremclaramente discriminados
como uma parte da experiência emocional, oanalista poderá considerar de que
modoteorias psicanalíticas, por exemplo, do erotismoanal podemiluminá-los.

3 Detachment, no original. (N.T)
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animal primitiva a partir da qual se efetua o distanciamento; e (2) pelos

aspectosda personalidade que conseguiramficar distanciados do objeto de
exame, objeto sentido ser indistinguível dafonte de viabilidade daqueles
aspectos. O objeto de exame, aparentemente abandonado, é a mente pri-

mitiva e a capacidade social primitiva doindivíduo como um animal polí-

tico ou grupal. Apersonalidade distanciadaé, emcerto sentido, novata para
sua tarefa e tem de sc dedicar a empreitadas que sãodiferentes daquelas

para as quais seus componentesestão, com mais frequência, adaptados; ou
seja, o exame do meio ambiente, semincluir o self. Parte do preço é pago em
sentimentos de insegurança.



CAPÍTULO CINCO

As conclusões doscapítulos anteriores sugerem a necessidade de discutir
mais a questão dadecisão; será que ela envolve a tradução do pensamento

em ação, ou algum processo análogo, como,por exemplo,traduzir o pen-

samento em uma idéia fixa, umavariável comose fosse uma constante?

Eadecidir se
são,eseus

  

  

Todoanalista pode levar a cabo, porsi mesmointrospecçãoa respeito

de queclichês! ele usa mais comumente. Ela sugere com frequência que o
problema em análise é saber qual, dentre as interpretações possíveis, é a

interpretação correta em um determinado momento; cla surge da percep-

ção das várias idéias expressas em trabalhos escritos sobre análise e, mais

ainda, da multiplicidade do Comportarento humano, al como é experi-
mentado navida comum. Na 1, a é tão ex dinária

nas Acredita-se, epistase, queas teorias analíticas exerçam um

efeito terapêutico, caso seu conteúdo e expressão estejam corretos. Eu

1 Cliches, nooriginal. (N:T)
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acredito quea introspecçãoirá mostrar à maior parte dos analistas que eles

empregam um númerorelativamente pequeno de teorias e que é possível

ver queelas incidem nas seguintes categorias:

 

1

2

3

1. Definição. Grosseiramente, tais interpretações tomam a seguinte

forma:a de queo paciente está mostrando, através de suas associa-

ções, que ele está deprimido; até o pontoqueseja uma hipótes defi-

nitória é um mododedizer: “Isso que você,o paciente, está experi-

mentandoagora, é aquilo que eue, na minha opinião,a maioria das

pessoas, chamaríamos de depressã
  o.” Não cabe nenhuma discussão

a respeito daafirmação, à medida quecla se presta a definir para o

paciente o que o analista quer dizer; pois, no caso, a únicacrítica

válida seria a de que o enunciado é absurdo porser autocontraditó-

rio,se fosse possível demonstrar queele assim o é

19 Enunciados querepresentam de tal modoa “realização”quea ansie-

dade do analista frente aofato dasituação lhe ser desconhecida, e

correspondentemente perigosa, seja negada por uma interpretação,

a qual visa provar ao próprio analista e ao paciente que isso nãoé

assim. Qualquer analista praticante avalia quetal estado de coisas

pertence ao âmbito da contratransferência e queindica análise para

o analista. Mas mesmoosanalistas não conseguemter toda aanáli

que poderiam considerar descjável; coria como

” presentese passadas. Um

exemploêdetal emunciadosseria um breve resumo,lembrando o pa-

  

ciente de algo queo analista acredita ter ocorrido em tumaocasiãoante-

rior. Isto correspondeà função que Freud designa pelo termonotação".

4, Enunciadosrepresentando umsistema dedutivo científico,até o ponto

em que um talsistema podeser expresso cmlinguagem coloquial. Tal

enunciado mantémafinidades com asdotipo 3, acima, pelo fato de ser

econsiderar que ela reprí alização”, da qual foi    

 

Freud, S. Formulações sobre os dois princípios dofuncionamento mental, SE, vol. XIV.
Ordinary conversational English, no original. (N.T)
Freud, S. Formulações sobre os dois princípios dofuncionamento mental, vol. XIV.
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siga umclichê! analítico: “Gostaria de chamar suaatenção para
É similar a 5, abaixo, porém mais passivo e receptivo, correspon-
dendoareverie. É uma formulaçãoteórica, expressa comtanto rigor
científico quanto as circunstâncias da prática analítica o permitame

cuja função é testar o ambiente. Nesse aspecto, tem afinidades com:

pré-concepção. É essencial para haver discernimento. Umade suas
funçõesé a receptividade paraofato selecionado.(Entendopor“fato

selecionado” aquele que dá coerênciae significadoa fatos já conheci-

dos, mas cujo relacionamentoaté então não foidivisado.)

u Parecido com1, 2, 3 e 4, na medida em quediga respeitoà formula-

ção — todos são formulados por uma representação idêntica; ou,

emoutras palavras, a interpretação pode ser verbalmente idêntica

em cada caso — mas é umateoriautilizada parase investigar o des-
conhecido. O exemplo mais óbviodisso é o mito de Édipo, con-

forme Freudo abstraiu para formara teoria psicanalítica. A função
das formulações teóricas nesta categoria é usarinterpretações com
umaintenção,a de iluminar material, o qual, de outro modo, per-

maneceria obscuro— a fimdeajudaro paciente a liberar mais mate-
rial. O objetivo primárioé obter material parasatisfaçãodos impul-
sos de investigação no paciente e no analista. Note-se quea quali-
dade probatória de tais interpretações podeajudara dar conta das
diferenças de reação no paciente emrelaçãoàs reações queele mos-

traria às interpretações das categorias 1 ou 4, Pode-se discriminar
esse componente daqueles derivados do conteúdodainterpretação.

6. Naúltimacategoria que proponhodistinguir, o enunciado, embora
ainda esteja incorporado em uma representação idêntica àqueles
empregados emtodos os outros enunciados,é usada como um E
dor?. A intenção é, primariamente, que a comunicação habilite o
paciente a gerar soluções para seus problemas de desenvolvimento.
(É claro que o paciente podeusá-la para solucionar seus problemas,e
não parasolucionarseus problemas de desenvolvimento; ouseja, cle
podeusar as interpretações comoconselho e não comointerpretação,

  

Cliche, nooriginal. Observamosque Bionusa umtermo que possuiumaacep-
ção de algo preestabelecido,estereotipado, para descrever umestado de mente e
uma formulação doanalista insaturados c investigativos, aproximadosnotexto à
reverie e à pré-concepção. (N.T.)
Essc termoestá sendo usado no seu sentido matemático, umsímbolo que indica
umaoperação aritmética (+, -, x,/) são operadores para adição, subtração, mul-
tiplicação e divisão. (N.T.)
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mas minhaintenção aqui não é discutir essas e outras respostas do

paciente.) Funções de interpretações que incidem nessa categoria, e
portanto as interpretações, neste seu aspecto específico, dentre ou-

tros, são análogas a ações em outras formas de empreendimento

humano. Parao analista, a transição que mais se aproximadadecisãoe

da tradução de pensamento emaçãoé a transição do pensamento para

as formulações verbais da categoria 6. Pelo que eudisse no Capítulo4,

fica claro que é nasatividades dessa categoria que o senso de solidãoe

isolamento têm maior probabilidade de ficar em evidência.

 

Estas categorias não são exaustivas ou exclusivas. Espera-se que a expe-

riência possalevar a substituí-las por categorias melhores. Éessencial resistir
ao impulso de aumentar indevidamente o número de categorias; emparte,
porque isso é muito fácil de se fazer, mas tambémporque, para meupresente
objetivo, é necessário ter o menor númerodecategorias fundamentais.

Devo enfatizar que, embora naprática, as interpretações certamente

estarão incorporadas nas mais diversas formulações, do ponto de vista teó-

rico, a mesma interpretação, formulada nos mesmos termos, pode ser

usada facilmente na mesma sessão de todos esses seis modos, ouainda

mais. Esbocei as categorias para queelas se relacionem, nem tanto ao con-

teúdo dateoria ou a formas sobas quais estão representadas, mas ao traba-
lho quese destinamfazer. Vou meantecipar dizendo que essascategorias sê

aplicam ao uso que se podefazer“pensamentos”, assim que eles tenham
sido representados, tanto pelo paciente comopelo analista. Este capítulo se
ocupou de um aspecto específico daquilo que poderia, de modogeral, ser

chamado de pensamentos, depois de eles terem sido representados por
palavras ou por uma combinação de palavras.

Portanto, este capítulo é umacategorização de “IP”(p. 20, Capítulo 1),

de acordo com usos que se pode dar às representações de “T”. Esse trata-
mento de I é umaexposição esquemática e exclui o componente temporal
implícito em umaexposição genética ou de desenvolvimento. Emvista da

importância que I assume agora, como um doscandidatosa se estabelecer

como um elemento de psicanálise, proponho dedicaralgumas das próxi-

mas páginas para'umaexposição genética de I, em contraste a uma exposi-
ção esquemática, emboraisso envolva umacerta repetição de idéias quejá
apresentei em meu estudo sobre Pensar!.

1 Referência ao estudo “A Thcory ofThinking”, apresentado no “Simpósio sobre
o Pensar”. Congresso Internacional de Psicanálise. Edimburgo, 1962. Publi-
cado em Second Thoughts, 1967.

 



CAPÍTULO SEIS

 

A classificação sugerida para interpretações analíticas pode ser aplicada a
todas as formulações, tantoas feitas pelo paciente como pelo analista. Mas

desejo introduzir outro mododeclassificação para o mesmo material e,

para isso, proponho abordara experiência com pacientes que sofrem de

perturbações do pensamento. Essa classificação, em contraste com o

esquema que compus no último capítulo, terá umreferencial genético e

não sistemático.Seexistenãoalguma“realização” quedela se aproxima

é uma questão quedeixo em aberto no momento.

1, Elementos-B.Este termorepresenta a mais antiga matriz da qual é
possível supor queos pensamentos brotam. Eles compartilham qualidades
como objeto inanimado e com o objeto psíquico,semquehaja qualquer
forma inçãoentreosdois. Pensamentos sãocoisas, coisas são pensa-
mentose elas têm personalidade.

  

2. Elementos-a. Este termo representa o resultado dotrabalho da fun-

ção-a. sobre as impressões sensoriais. Esses não são objetos no mundo da

realidade externa; são produtos do trabalho efetuado sobre os sentidos os

quais acredita-se, estão relacionadosa tais realidades. Possibilitam a forma-

ção e o uso de pensamentos oníricos.

3, Não considero que haja, ou possa haver, qualquerevidência para a
existência de umarealização que correspondaa elementos-f, função-a e
elementos-a,a não ser fatos observados que não podem ser explicados sem
o auxílio de elementoshipotéticos comoesses. A postura é diversa para o
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restante das formulações. É possível supor que haja evidência para a exis-

tência de pensamentosoníricos, preconcepçõese para o restante das cate-

gorias. Continuemos:

4, Pensamentos oníricos. Estes dependemda existência préviade ele-

mentos- e clementos-a:;a não ser poristo, não requerem nenhumaela-

boraçãoalémdaquela quejá tiveram nateoria psicanalítica habitual. São

comunicadospelo conteúdo manifesto do sonho, mas permanecemlaten-

tes, a menos que o conteúdo manifesto seja traduzido em termos mais

sofisticados.

 

Alcança-se, com os sonhos, um domínio onde há evidência direta

dos fenômenos comos quais tem-se que lidar. Quando umpaciente diz

que teve um sonhoe passaa relatá-lo dispõe-se ao menos, de evidência

direta. Infelizmente, quando o objeto de investigação é o próprio pensa-

mento, essa garantia se dissipa. A asserção de que um paciente teve um

sonho é, emgeral, evidência suficiente para que o trabalho evolua; mas

não o é, se precisarmos saber o que aconteceu quando o paciente fala que

sonhou. Por exemplo, se umpaciente reclama queteve uma dorna perna,

deveríamos supor, no contexto apropriado, que ele sonhou que teve uma

dor naperna? Ou deveríamos considerar que algumas vezes o conteúdo

manifesto de um sonhoé mais umasérie de dores do que umasérie de
imagens visuais que foram verbalizadas e ligadas entre si pela narrativa?

5. A pré-concepção!. Esta corresponde a um estado de expectativa.

É um estado de mente adaptadopara receber umagamarestrita de fenôme-

nos. Uma ocorrência precoce poderia ser a expectativa que umbebê tem

doscio, A correspondência da pré-concepção comumarealização origina a

concepção.

6. Aconcepção. À concepção podeser considerada como umavariável

que foi substituída porumaconstante, Caso representemosa pré-con-
cepção por W(£), com (É) representando o elemento insaturado, então,

aquilo que substitui (É) por uma constante deriva-se darealização à qual a

preconcepção se corresponde. Noentanto, a concepção pode então estar

sendo empregada como uma pré-concepção, à medida que ela pode ex-

pressar uma expectativa. A correspondência de w(5) coma realização

atende à expectativa, mas aumenta a capacidade de wy(E) para mais

saturação.?

f A descrição de pré-concepção é provisória. O conceitoserá elaborado posterior-
mente, principalmente no Capítulo 18 e subsegiientes.

2 Comparar comaquilo que digo a respeito de abstração, no Capítulo 18.
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7. O conceito deriva da concepção por meio de umprocesso destinado
a libertá-la daqueles elementos que a tornariaminadequadapara ser um
instrumentona elucidação ou expressão da verdade.

 

8. O sistema dedutivo científico. Neste contexto, o termo “sistema

dedutivocientífico” significa uma combinação de hipótesese sistemas de
hipóteses, relacionadas logicamente! entresi, A relaçãológica de um con-

ceito comoutro, e de uma hipótese comoutra,intensifica o significado de
cada umdos conceitos e hipóteses assim vinculados; expressa umsignifi-

cado que os conceitos, hipóteses e vínculos não possuemindividualmente.

Nesse aspecto, pode-se dizer que o siguificado do todoé maior do que o

significado da somade suas partes.

 

9. Cálculos? O sistema dedutivo científico podeser representado por

umcálculo algébrico. Nocálculo algébrico, reúne-se umcerto númerode

sinais, de acordo com certas regras de combinação. Ossinais não têm

quaisquerpropriedades, além daquelas conferidas pelas regras de combi-

nação. (a+b)2=a?+b?+2ab é umadeclaração das regras de combinação de a
eb;a e b não têm nenhumoutrosignificado? além daquele quea possibili-

dade de sua substituição por números lhes confere; devem ser compreen-

didos como tendoa capacidade de ser manipulados do mododefinido pelo

enunciado (a+b)2=a?+b?+2ab, Emsuma,dizer quea e b têm proprieda-
des só poderia significar que eles se prestama ser manipulados de acordo

comregras; e que as regras às quais se conformam podemser deduzidas

daquilo que no enunciado, como na concepção, retém uma capacidade
para saturação.

  

Isto completa minha exposição genética. Proponho agora combi-

ná-la coma exposição esquemática do Capítulo 5. Lembrarei que esta

delincou um esquemaprovisório, por meio do qualseria possível catego-

rizar os vários usos dados a “I”; contrasta assim como esquemaquesugiro

no presente capítulo, dos vários estágios por meio dos quais “I” poderia

ter se desenvolvido. É necessário notar que no esquemagenético, pode-

se dizer que todasas linhas, de Ba H,inclusive, contêm elementosinisa-

turados aguardando umarealização, antes que possamser “atendidos” e

tornem-se disponíveis para serem empregados como preconcepções.

 

  

 

1 Compararacondição de relacionamento lógico comaquilo quedigo no Capítulo
18, sobre coerência

2. Para umadescrição completa dos termos sistema dedutivo científico e cálculo algé-
brico, conforme são utilizados no método científico rigoroso, ver Braithwaite,
R.B.: Scientific Explanation. Cambridge University Press, 1955.

3 Ver a discussãoentre coerência e significado, Capítulo18.  
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A linha A difere de todas as outras, pois não contém nenhumelemento
insaturadoe, portanto, não serve para ser utilizada como preconcepção.
No momento, por umarazãoespecial, proponhodeixar sem discussãoa
linha B, o elemento-a.. Pela mesma razão, vou deixar para depois a dis-
cussão de aspectos importantes da linha C, os pensamentos oníricos, e os
próprios sonhos. Natabela!, no final doestudo, disponhoas exposições
sistemática e genética ao longo de eixos diferentes.

Essatabela formaltransmite arde rigidez que pode parecerestranho a
uma abordagem clínica. Espero quea discussão subsegiente, envolvendo
seu uso,possaafastar qualquerreceio nesse sentido — resguardadoo fato
de queela seja utilizada apropriadamente. Vouindicar qualé este uso, con-
siderando algumas implicaçõesda “grade”? Os númerosde referência são
as coordenadas da grade.

AI. Pode-sedefinir esta categoria comoextremamente primitiva. Não
mostra nenhumadiferenciaçãoclara das qualidades comoas que esperaría-
mosencontrar, digamos, em umsonho, conformerelatado por um pacien-
te. Não mostra nenhumadiferenciação entre qualidades animadase inani-
madas, sujeito e objeto, moral e científico. Por estar saturada, não serve
parascr usada comopré-concepção. Sóé possível considerar que tenha um
uso como uma definição em um único sentido: qualseja, queé possível
dizer que definir é aprisionar algo dentro de certos limites; a verbalização
nãoliberaseusignificado, mas nega-lhe umasaída. Entretanto, serve para
identificação projetiva. Para não sobrecarregar a memória doleitor com
uma multiplicidade de exemplos, vou usar bem poucos e pedir que ele
tolere otédio da repetição. Aproveito o exemplo queusei em meuestudo
sobre o Pensar:a criança experimenta um medodcestar morrendo— se é
que a sofisticação terminológica do adulto consegue, de algum modo,
expressar a experiência — e o aprisiona em um elemento-f (colocado
agora na categoria AÍ da “grade”), Este é projetado dentro do continente e
seu destino subsegiente depende de umasérie de contingências que não
vouantecipar agora, pois lidarei com clas mais tarde,

  

A2. Asindicações que dei em Al mostram,estritamentefalando, que
A2 deve ser umaclassevazia, pois A1 é incapaz de se desenvolver. Mesmo
assim, em umcertosentido, Al podeser usadapara preencher algumasdas
funções de A2, umavez que o aprisionamento implícito em Al nega a libe-
ração de qualquersignificado. Mas a comparação de A2 com G2 irá mostrar
 

1. Table, no original. (NT)
2. Grid, nooriginal. Ver nota introdutória. (N.T)
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que existe umagrandediferençaentre elas (até onde se possa dizer que AZ
exista, emvirtude de substituir Al) e a implicação desta diferença deveser

proporcionalmente maior.
Nãovou considerar A3, A4 e AS emdetalhe, pois tudo aquilo que disse

a respeito de A2é aplicável a clas comas devidas modificações. São, essen-

cialmente, classes vazias. Mas vale um breve comentário sobre A6, pois o

clemento-p, tratadoporidentificação projetiva, presta-se a ser usado como

umoperador. Sua importânciafica definida de modo mais preciso compa-
rando-a com Dé,E6, F6, G6 e H6,as quais ainda não discuti.

Nasituação emquea criança projeta o elemento-B,digamos, o medo

de estar morrendo,este é recebidopelo continente de um modotal que é

“desintoxicado”, ou seja, modificado pelo continente; assim, a criança

pode retomá-lo dentrodesua própria personalidade sob umaformatolerá-
vel. É umaoperação análoga quela desempenhadapela função-a.. A crian-

ça depende de a Mãe agir como sua função-o..

  

Colocando em outros termos, o medo é modificadoe o clemento-p,

comoresultado,transformado em um clemento-a. Recolocandoisto de um

modo ainda menos abstrato, removeu-se do elemento-f o excesso de

emoção que havia impelido o crescimento do componente restritivo e

expulsivo; daí, efetuou-se umatransformação que capacita a criançaa reto-

mar algo que, por conveniência, chamamosde elemento-a, o qual agora
serve para ser usado como uma definição ou pré-concepção. A mudança

realizada pela mãe que aceita os temores da criança é uma mudança que
depois scrá realizada pela função-a,, nas personalidades cujo desenvolvi-

mento tenhasido relativamente bemsucedido. Do mesmojeito, pode-se

descrever a função-a comorelacionada à mudança que associei à concep-

ção! eao conceito (E e F neste capítulo), conforme descrevi

emminhaexposição genética.

stas entidades

 

1 Vero início do Capítulo 6 para a discussãona dinâmica docrescimento, e os Capí-
tulos 18 e seguintes.



CAPÍTULO SETE

Vourepresentar atabela! delincada no capítuloanterior? pelo símbolo T. Não

proponhodiscutir qualsignificado, casoexista algum, deveseratribuídoàs

classes representadas por coordenadas como5.1. Não precisamos supor que

tais elementos existam. Noentanto, não desejo descartá-los no momento;

proponho, na procura dos elementos, reconsiderar os eixos da estrutura”.
Utilizoo sinal I tantopara representar tabela inteira como um, ou mais de
um, dos compartimentos que diferenciei pelas coordenadas. Por exemplo,

vamos supor que no decorrer de uma análise o material sugira a predomi-

nância de I. Esta impressão deveria ter sido obtida como umresultado da

atenção livremente flutuante; esse estado de mente se aproxima daquele

representado por D4 (uma vez que, em função de minha personalidade e
treinamentopsicanalítico,eujá estou disposto a entretercertas expectativas).
Umestado de atenção,estar sendo receptivo ao material que o paciente está
produzindo, aproxima-se a uma pré-concepção; portanto, a mudança da

atenção para preconcepçãofica representada por um movimentona “grade”,

de D4 para E4. Caso cuprocure confirmar,a partir de outro material, que o

pacienteesteja apresentando, E3 e E5 entram emação; caso eu comecea ver-

balizar as minhas impressões, F5 tambémfica envolvido. Se parece que agora

1 Table, nooriginal(N.T)
2 Vero Capítulo 19, discussão a respeito de sentimentos.
3 Framework, no original (N.T)
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é hora de interpretar, nova mudança ocorre; desta vez, emdireção a G6,

tendo emvista uma formulação destinadaa afetar o paciente.

Comoaspectos do comportamento do paciente relevantes para a sua

análise incidem na classe de fenômenos representados por1, eles serão

representados poralgumas das categorias tabuladas. Suponhamos que o

paciente tenha dito,no início da sessão: “Sei que você não gosta de mim.”

Posso pensar, a partir do conhecimentoquetenho do paciente, queele está se

referindoa algo dasessão anterior. Essaseria então uma teoria que preserva a

sua visão de umevento passado. Nesse caso, pod

 

se considerarquea reali-

zação aproxima-se a G3. Mas, se o G3 dasessão meleva a pensar que o pa-

ciente, comesse material, pretende alicerçar a suposição de que não gosto

dele, então eu iria considerar que seu comentáriopertenceà categoria repre-

sentada por G1, ouseja, aproxima-se a umahipótese definitória.
  

    

Se, pelo contexto do enunciado, suponhoque sentimentos persecutó-

riosestejam operando,e queo paciente, pelas suas preconcepções,inter-

preta meu comportamento como evidência desses sentimentos, então seu

enunciadorecairia nas categorias E4 e F4. No entanto,se considero que o

enunciado visa evocar uma confirma

classificável como G6.

ção ourefutação, eu o consideraria

  

Estive supondo,neste exemplo, que a importância do comportamento

do pacientesitua-se no domínio del. Entretanto, até o momento,levei em

consideração o conteúdo de seu pensamento afim de determinar, em um

dadocaso, quala categoria emqueele iria recair. Se o contexto daanálise

mostrava um conteúdo relacionado a umarivalidade edipiana, as catego-

rias de I às quaisele pertencia seriam, na maioriadoscasos, de importância

secundária para determinar a natureza do material edipiano apresentado.

Masseo próprio I está em questão,a importância do conteúdo reside em

sua relevância para determinara categoria de I. Podemosconsiderar que

emqualquer material psicanalítico todasas categoriasdatabela, compossí-

vel exceção dasséries da linha B, desempenham umpapel mais ou menos

importante. O leitor podever porsi mesmo, que existem algumascatego-

rias da tabela onde os pensamentos do analista não deveriam incindir.

É difícil imaginarpara que o analista precisaria de cálculos, casoestes esti-

vessem disponíveis, excetotalvez paraescreverartigos ouparaatividades

extra-analíticas. Do mesmo modo, mas por motivosdiferentese familiares

a todosos analistas, ele não deveria empregar nenhumadascategorias da

coluna 2. A tabulação na grade podeajudar a tornarexplícitas características

da situação analítica que sempre devemser atentamente monitorizadas,

comopossíveis perturbações da análise.

 
    

 



Elementos de Psicanálise as

Meuinteresse imediato é o usoda “grade” quandoo problemaque se
apresenta é o próprio I. A tabela propõe-se a cobrir de modo abrangente
todos os fenômenos que em uma conversa comum poderiamser descritos
como “pensamentos”, emboraseja possível questionarseé corretodescre-

ver algumascategorias deste modo. Como eu disse em outra ocasião!,
parece que pacientes que sofremde perturbações de pensamento devem

suas incapacidades, em parte, a falhas no desenvolvimento dos próprios

pensamentos, exemplificadas natabela pelos clementos-f; em parte, a
falhas no desenvolvimento de um aparelho para lidar com pensamentos.
Seria fácil dizer que o óbvioa se fazer com pensamentosé pensá-los; é mais

difícil decidir o que significa realmente tal afirmação?. A afirmação tor-
na-se maissignificativa na prática, quando é possível contrastar aquilo que

umapersonalidade psicótica faz com pensamentos em vez de pensá-los; e
quanta disciplina e dificuldade envolve, para qualquer pessoa, um certo

 

grau de pensamento coerente. Vouignorar qualquer uso que se possa dar
ao pensamento organizado; em parte, porque já os incluí comofatores na

função-I e, em parte, porque a experiência com perturbações do pensa-
mento mostra que a principal importância destes usos em relação às per-

turbações do pensamento é a de iluminá-las por contraste.

Emprimeiro lugar, vou enunciar a teoria em termos de um modelo,

comoo seguinte: a criança, sofrendoacessos de fome e medo queesteja

morrendo, estraçalhada por culpa e ansiedade, impelida por voracidade,

evacua e chora. À mãe pega a criança, alimenta-a e a conforta; eventual-

mente, a criança dorme.

Reformulando o modelo para representar os sentimentosdacriança,

temosa seguinte versão: a criança, repleta de doloroso amontoado de fezes,

culpa, temores de morte iminente, pedaços de voracidade, mesquinharia e

urina, evacuaestes objetos maus dentrodoseio que nãoestá lá. Conforme

ela o faz, o objeto bomconverte o não-seio (boca) em umseio,as fezes c a

urina, emleite; os temores de morte iminente e a ansiedade, em vitalidade

e confiança; a voracidade e a mesquinharia, em sentimentos de amore

generosidade; a criança suga de volta suas más propriedades, traduzidas

agora em bondade. Proponho, como abstração para correspondera este

modelo, umaparelhoparalidar comestascategorias primitivas de I, con-

stindo em um continente9cem1umconteúdo & (O mecanismoestá

 

1º Bion, W Re Learning ofExperience. (Aprendendo da Experiência).
2 Vero Capítulo 18, adiante, para mecanismosrelacionados com coerência e com-

preensão.
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implícito na teoria daidentificação projetiva, na qual Melanie Klein for-
mulou suas descobertas da mentalidade infantil! Proponho, provisoria-
mente, representar o aparelhopara pensaratravés do sinal 2.92. 16 o mate-
rial, por assim dizer, a partir do qual este aparelho é manufaturado.
O material como qualeste aparelho destina-sea lidar éI. I desenvolve uma
capacidadepara qualquer umde seus aspectosassumir, indiferentemente, a
função ? ou Y para com qualquer outrode seus aspectos,? ou &, Agora,
devemos considerar I em sua operação 2”, uma operação sobre a qual
geralmente falamos, em conversas comuns, como sendo pensamento. Do
pontodevista dosignificado, o pensar dependeda introjeção bem-suce-
dida do seio bom,responsável originalmentepelaperformance da função-a..
A capacidade de qualquer parte de I ser o o para o 9 de outra parte de 1
depende dessa introjeção. Lidarei, em outro lugar?, com a importância
disto para com explicação e correlação. Resumidamente, pode-se ver que
explicaçãorefere-se à atitude de umaparte da mente para comoutra; e cor-
relação refere-se à comparação do conteúdo expresso por umaspecto de 1
com o conteúdo expresso por outro aspecto de I.

 

1 Klein, Melanie: Notes on Some Schizoid Mechanisms, 1946.
2. Ver o Capítulo 18 e seguintes, sob coerência e compreensão,
3. Ver o Capítulo 18, sobre mecanismos relacionadosà cocrência e compreensão.

 



CAPÍTULO OITO

É necessário considerar agora certas contradições e confusões, mesmo que

o conhecimento atual possa ser inadequado para resolvê-las. Em primeiro

lugar, proponho revero eixo genéticoà luz do aspecto daidentificação pro-

jetiva que representei por £d. Antecipando o que direi no Capítulo 17,

vouassumir que a operação$dºsejabenignae, comosugeri, responsável

pelos desenvolvimentosimplicados pela ordenaçãogenética doeixo letra-

doatéH. (Para compreender o que eu quero dizer com operação

benignade £ &, ver o modelona página 40.) A inspeçãodeA até H, à luz de

$ 2, revela queas categorias mantêm umarelação entre
 

 

i, pois cada cate-

goria depende de mudanças, na categoria anterior, para que se adapte para

operar tanto como uma pré-concepção quanto registro. Assim, Ef depen-

de de que Di corresponda aumarealização que habilite a formação de uma

concepção,a qual, por sua vez, seja capaz de conduzir a F1. Colocandoisto

em outros termos: o elemento representado por, digamos, D1, está au-

 

mentandoo escopo de sua função de notaçãode tal modoquea suafunção

de atenção tambémaumenta (emprego os termos“notação”e “atenção” no

sentido usado por Freud!). Usandoa tabela para repetir isto de um modo

diferente, DI se desenvolve por intermédio de estágios, representados por

D3 e D4,para tornar-se El.

1 Freud,S.: Dois Princípios do Funcionamento Mental.
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Portanto, amecânica da mudança de umafase a outra— representadas
desde A até H — podeser representada por 291, O vínculo entre as fases
representadas pelas categorias, de A até H, é mecânico. E sobre o vínculo
dinâmico? Esteérepresentado porL, HeK.Abenignidade daoperaçãoirá
dependerdanatureza do vínculodinâmico.

O eixosistemático de I, os usos que se podedar a umaformulação,
consiste em umasérie de categorias que poderiamser estendidas.Já que a
formulação permanece a mesma,apenas o uso quese faz dela varia; obvia-
mente, a formulação é o vínculo entreas várias categorias de uso. Na reali-
dade, aquilo que deve ser procurado é a contraparte,no eixo sistemático, do
mecanismo que vincula geneticamente a exposição genética. Tal busca
envolveriaa investigação de mecanismosde evasão € modificação do pra-
zer e da dor; não posso adentrar neles aqui. É provável

que

omecanismo
por intermédio do qual um uso do ei

 

  

 

cixo1-6 setransforma em outro uso,
seja aquele mecanismo empregadona evasão ou modificação e a dinâmica
sejaprazeredor.

As descobertas de Melanie Klein

a

respeito das posições esquizopara-
nóide e depressiva requerem umateoria na qual certos elementos aparen-
temente nãorelacionados, associadosa sentimentos de perseguição,são reu-
nidos em umtodo integrado, associado a sentimentos de depressão. Vou
empregar esta teoria em conjunto como termo “fato selecionado”, empres-
tadode H. Poincaré? Cadauso,classificado sob as categorias 1-6 do eixo
sistemático, depende da operação desse mecanismo sobre os elementos
desde A até G. Assim, o uso que consiste no emprego de um aspecto das
categorias de A até H,parafinalidades de pesquisa ou indagação, surgiu em
virtude deste mecanismoe torna-se efetivojustamente pelo emprego deste
mecanismo. Represento o mecanismo pelo símbolo PS&Dep. Como
antes, o vínculo dinâmico é L, Hou K.

  

 

Pode-se descrevero processo de mudança, de uma cutecani represen-
tada na grade para outra, como um de desintegração e integração,
PS6D.A benignidade ou não da mudançaefetuada pelo mecanismo 2&
depende da natureza do vínculo dinâmico L,Houk.

Observaremosque no decorrer da discussão — que começou ao se
fazer umadistinção entre os pensamentos e o aparelho para utilizá-los,
prosseguiu ao atribuir aos pensamentos umaprioridade temporal, de tal
 

1 Consideraçõesque se seguem irão mostrar que este mecanismoestá relacionado àcrescimento.
2 Poincaré, H.: Science and Method, p. 26. Dover Publications.
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modo que eles pudessem ser estudados separadamente do pensar — foi
necessário reintroduzir uma mecânica primitiva de pensar, oualgo muito

parecido com o pensar, para explicar o desenvolvimento dos pensamentos.
Defato, é maisfácil acreditar que o desenvolvimento espontâneo nadis-

cussão representa os fatos com maior aproximação à verdade do que no
caso de tomarmos a prioridade atribuída aos pensamentos, uma conve-

niência epistemológica, como uma representação acuradadarealidade do

pensar. Noentanto, existem fundamentos para supor que um “pensar”
primitivo, ativo no desenvolvimento do pensamento,teria queser diferen-

ciado do pensar requerido para o uso de pensamentos!. O pensar empre-
gado no desenvolvimento de pensamentosdifere do pensar requerido para

usar os pensamentos quando desenvolvidos. O último deriva do meca-

nismo PSD, considerado no Capítulo 92. Quando é necessário usar os

pensamentos sob as exigências da realidade, seja esta a psíquica ou a

externa, os mecanismosprimitivos têm de ser dotadosde capacidades de
precisão, uma demandada necessidade de sobrevivência. Portanto, temos

que considerar tanto o papel desempenhado pelosinstintos de vida e de

morte, como o desempenhadopela razão;esta, que emsua forma embrio-

nária, sob a dominância do princípio do prazer, destina-se a servir como

escrava das paixões, foi forçada a assumir uma função similar à de senhora

das paixões e matriz? da lógica. Pois a busca por satisfação de desejos
incompatíveislevaria à frustração. Ultrapassar com sucesso o problemade

frustração implicaser razoável; umafrase como“osditames darazão” pode

veicular aFeRpiRsSÃO de Feação emocional primitiva de uma função cuja

   

 

inçº ária de satisfazer
t ei poderosa pode

pacid patir àsinvestidas de seus senho-
stradoseAos questões terão de ser consideradas à

medida que a dominância do princípio darealidadeestimula o desenvolvi-

mento do pensamento e do pensar, da razão,e da consciência da realidade

psíquica e ambiental.

1 Ver crescimento e interação de 9º e PS++Dno Capítulo 18.
2 Enos Capítulos 18a 20.
3. The parent of logic, no original. (N.T)

 



CAPÍTULO NOVE

O mecanismode identificação projetiva capacita acriança a lidar com emo-

ção primitiva, contribuindoassimpara o desenvolvimento de pensamen-

tos. O interjogo entre as posições esquizoparanóide e depressiva também

está relacionado ao desenvolvimento dos pensamentos e do pensar. Foi

ssinalado (por Melanie Klein e Segal) que a formação simbólica está rela-

cionada à posição depressiva. Isto é compatível com uma conexão entre

uma capacidadepara pensare o interjogo entre as duas posições. Pareceria

existir uma conexão entre PS&D e £&, emboraa falta de semelhança

  

torne difícil ver qual forma a conexão, caso exista alguma, assumiria!

A reunião de elementos que aparentemente não têm nenhuma conexão

fatual ou lógica, de modo quea conexão entreeles seja exibida e uma insus-

peita coerência revelada, como no exemplo de Poincaré?é característica de

PSD. AoperaçãodePSDéresponsávelpor revelar a relaçãodos “pen-

samentos”jácriadosporSS.Mas,fato, parece que PSe+D gera pensa-
mentostanto quanto 2. O desenvolvimentorequer umexame algo deta-

lhado.

A observação mais precoce que fui capaz de fazer parecia sugerir que o

desenvolvimento do pensar através de PSD dependia da produção de

sinais. Isto querdizer que o indivíduoteria que reunir elementos para for-

  

1 Vero Capítulo18, adiante, nadiscussão sobre o crescimento.
2 Poincaré, H.:Science and Method. p. 30. Dover Publications.
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marsinaise, então, reunir ossinais antes de poder pensar. Neste caso, não

apenaso falar, mas também opensar, seriam precedidos pelo “escrever”.

Seu discursoreal ficava incompreensível se eu tentasse desvendá-lo apli-

cando meu conhecimento de vocabulário e gramática comuns. Seu dis-

curso ficava mais significativo se eu pensasse nele como sendo um rabisco

sonoro, mais umassobiar à-toa e sem tom; não poderiaser descrito como

discurso, discurso poético ou música. Assim como umassobiar à-toa não

chega a ser música por não obedecer a nenhuma regra ou disciplina da

composição musical, assim comoo rabisco não chegaa ser umdesenho por

não estar de acordo coma disciplina de criação artística, assim tambéma

suafala, por não obedecer aos padrões do discurso coerente, não se quali-
fica como comunicação verbal. As palavras empregadas caem em um

padrão sonoro indisciplinado!. O paciente acreditava poder ver este pa-

drão, pois acreditava queas palavrase frases que emitia estavam incorpora-

das aos objetosda sala. Ele emitia objetosfatuais, e nãofrases; o padrãofor-

madorevelava, supostamente,o significado desses objetos,significado que

agora o paciente esperava poder revogar. Notar-se-á a semelhança disto

comidentificação projetiva.

O procedimento que acabei de descrever qualifica-se como umaten-

tativa de estabelecer pensamento porque, apesar das verbalizações parece-

remreferir-se a objetos presentes e dependerem da presença destes, o

exame mostrava que os objetos estavam sendoutilizados comosinais para

possibilitar pensar sobre objetos que não estavam presentes. Neste aspecto,

os objetosnasala estavamsendo usados do mesmo modo que um matemá-
tico poderia empregar a notação matemática para resolver um problema,

sem ter que se basear na presença física dos objetos em que o problema

estava centrado. Normalmente, se um homem desejasse saber quantas

maçãs haveria no caso de quatro homens possuir três maçãs cada, ele não

iria precisar da presença dos homense das maçãs, pois poderia empregar

umanotação e as regras matemáticas para manipular seus sinais. Caso o

paciente que exibe as características que descrevi tivesse sido capaz de

empregar com sucesso os objetos nasala, poderia ter “pensadosobre” obje-

tos que não estavam nasala. É importante notar que, nesse exemplo, os
objetos na sala eram sinais, e não símbolos. Se o paciente temde aguardar o

aparecimentode objetos apropriados antes de poder pensar, estes são ina-
dequados comosinais; seestes não são os objetos correntes,? sobre os quais

1. Ver adiante: coerência e significado.
2 “Actual”, nooriginal. (N.T)
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ele está tentando “pensar”, representam então umatentativa de inventar e
empregar sinais. Nessesentido,este emprego de objetos correntes representa
um grau de libertação em relação a um estado de mente em queé imperativo
o emprego de objetosfatuais.

Sente-se que existe, em mcio a esses objctos-sinais, como vou deno-
miná-los porconveniência, um objeto que a todos harmoniza: em virtude

de suas supostas funções, assemelha-se ao “fato selecionado” de Poincaré.

Difere do fato selecionado, conformeutilizo o termo,pelo aspecto em que

o paciente não sente que ele seja diferente de uma coisa emsi, e esse ele-
mento-, diversamente dofato selecionado, depende de uma ocorrência
externa fortuita.  

        . Obviamente, considerar qual dos dois, $ ou PSSD, é anterior
nos distrai do problemaprincipal. Vou supor a existência de um estado
misto, no qual o paciente é perseguido por sentimentos de depressão e
deprimido por sentimentos de perseguição. Estes sentimentos são indis-
tinguíveisde sensações corpórease do que,à luz de umaposterior capaci-
dade de Sisrsrviment, poderia ser descrito como coisas-em-si -

 

Nãoreivindico a existência de umarealização que correspondaà des-
crição quefaço a seguir: devemosconsiderá-la como umarepresentação de
umahipótese necessária para dar coerência a diversas observações clínicas.   
1. Existe um paralelo curioso em uma descrição feita por R.B. Onians(Origins ofEuro-

pean Thought, p. 369, Cambridge University Press), das idéias gregas do enigmae da
esfinge.
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estruturado frouxamente, comooreticulum descrito pelo Dr. Jaques. Eles

podemser igualmente considerados como o protótipo abortivo de um

cont eúdo,vm & frouxamente estruturado, antes da compressão para

entrarem9.

Pode-se recolocar a descrição em termos de PSD:a coesão deele-

mentos-f para formar “' é análoga à integração característica da posição

depressiva; a dispersão deelementos-péanáloga à clivageme fragmenta-

ção características da posição esquizoparanóide.

Recolocando a descrição acima em termos mais sofisticados:a disper-

são de elementos-f tem alguma analogia com a correspondência de uma

preconcepção a umarealizaçãopara produzir umaconcepção; a expectativa

de umseio correspondendoà realização doseio.

 

Embora a compressão de elementos-f para formar c'e a sua dispersão

para formar um $ de trama frouxa (um reticulum em busca de O)seja suges-

tiva de PS&D, cla não pode,de fato, ser considerada como equivalente,

pois elementos-3 carecem da valência necessária para umaverdadeira inte-

gração. O interjogo entre as posições esquizoparanóide e depressiva per-

tence a uma etapa em que os elementos podemser integrados,c a integra-

ção podes

articuladas. Tais enunciados representama realização tanto pela natureza

comopelo conteúdo de suas formulações. A concentração de elemen-

  r representada por formulações verbais compostas de palavras

tos-B aproxima-se mais de uma aglomeração do que de uma integração

ou coerência: a depressão e a perseguição associadas são, do mesmo

modo, incoerentes.

Caso os elementos-B dispers

 

s não encontremnenhumcontinente (o

seio, provavelmente, é modelo correspondente a 2) os elementos-f dis-

persos, funcionando, conforme vimos, como umreticulum frouxamente

te:

 

ido (em busca de um conteúdo) como que se tornam, de um modo

muito maisativo, deprimidos-perseguidose vorazes. O objeto expelidor, o

centro desses elementos-f,já empobrecido pela dispersão, é então amea-

gado de aniquilação por seus elementos-f evacuados, uma vez que osele-

mentosdispersos ficam buscandosaturação. Os desenvolvimentos que a

isto se seguemforamdescritos por Melanie Klein e seus colaboradores e
nãoprecisam nos deter agora. Meu objetivoprincipal é estabelecer a rela-

ção teórica entre a teoria da identificação projetiva e a teoria das posições

esquizoparanóide e depressiva.

  

  

 

 



CAPÍTULO DEZ

No segundo parágrafo do últimocapítulo, descrevi um comportamento
destinado a desenvolver pensamentospela interação de PS&D e objetos

narealidade externa que foram considerados comoelementos-f3. Compa-

reio processo aorabiscar ou escrever, como um métododeevacuarobjetos

que poderiamentãoser inspecionados outratados de manciratal que esses

objetos produzissem umsignificado. Descrevi este processo comoparte

do desenvolvimento de umacapacidade para pensar, sendo que a manipu-

lação dos elementos-f pelo mecanismo PSD tambémpoderia ser consi-

derada como umaetapa no desenvolvimento da autoconsciência; pois sen-

te-se que os elementos-B contêm uma parte da personalidade emsua com-
posição. Quando reconsiderarmos o que são os elementos de psicanálise,

veremos que a importância disso está no fato de aqueles elementos, supos-
tamente, possuírem certas características como voracidade, amor, ódio,

inveja, curiosidade. Os mecanismosenvolvidos nestes fenômenos primiti-

vos podemser considerados, em sua forma mais simples, comoPSD (ou

fragmentação+integração) e 2º (ou expulsão++ingestão). Vou descrever

agora estes mecanismos, reformulando-os emtermos de modelos.

PSpode ser considerada como uma nuvemde partículas capazes de se

reunir, D; e D pode ser considerada como um objeto capaz de se tornar

fragmentado e disperso, PS. Pode-se considerar as partículas, PS, como

uma nuvem de incerteza, Pode-se considerar que essas partículas elemen-

tares se aproximam de umapartícula elementar, objeto, ou elementos-f,
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um processo que é um casoespecífico do movimento geral representado
por >D.

D pode ser considerada de vários modos: como um objeto integrado,

como uma aglomeração produzida pela convergência de partículas ele-

mentares para umapartícula ou elemento-f ou como um exemplo especial
de um objeto integrado,a saber,tanto £ ou &, Pode até mesmoser adotada
para representar o universo defragmentaçõe: dispersas ou partículas ele-

mentares PS. Equivaledizer: cara: campo de
fras s,então Dpode: partículas cle-
e

PS pode funcionar comose fosse umaformade 2. Umarealização
correspondente a esta abstração pode ser vista na prática, quando um

paciente parece despejar umasérie de associações incoerentes, desarticu-
ladas e desconexas, cuja finalidade é estimular o analista a fazer uma for-

mulação para preencher umadas seguintes funções: (1) umfatoselecio-

nado para dar coerência ao todo (umainterpretação); (2) um comentário

significativo, do qualserá extraído significado; (3) um comentário sig-
nificativo, ao qual as associações desconexasirão se fixar para destruir o

significado (O paciente poderetrucar, “E daí?”, à resposta queele susci-

tou no analista); (4) um comentário significativo ao qualas associações
desconexasirão sefixar para possuí-lo. (O paciente aparentemente não
responde mas, imediatamente, apresenta o pensamento do analista como
se fosse seu.)

  

  

Emsuma, ambos os mecanismos podem operar segundo seu modo
característico ou de um modotípico ou que lembre o modode operação do
outro. Pode-se pensar quea descrição que dei de PS, operando como uma
formade £ represente umasituação na qual o mecanismo PS&D ficou
detido em PS; mas, para manter sua funçãovital, assume a qualidade ope-
rativa da mecânica de 2d, retendo assim sua qualidade dinâmica. Do
mesmo modo 9 & pode assumira qualidade operativa peculiar a PS&D'.

Da última parte do Capítulo 7 em diante estive interessado na mecâ-
nica do pensar. Propus que os pensamentos fossem consideradosanterio-
res ao aparelho para usar pensamentos; no decurso da discussão modifi-
queieste pontodevista, sugerindo que o termo“pensar”teria deser usado
para descreveros processos por meio dos quais pensamentossão produzi-
dose osprocessospelos quais, em seguida,lida-se com os pensamentos. Se

 

1 Emparticular ingestão de por £, e penctração de 9 por S'substitui algumasdas
funçõesdo fato selecionado.
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tivermos que usar o termo “pensar”para abarcartanto a produção como o
emprego de pensamentos, teríamosquediferenciá-lo de modo que as ati-
vidades de criação e emprego possamser consideradas separadamente.
Considerei então PSGDe 2 &º separadamente, como mecanismos refe-
rentes à elaboração e ao emprego de pensamentos. Finalmente, tentei mos-
trarque PSDe 2 & não devem ser considerados como representantes de
umarealização de duasatividades separadas, mas como mecanismos que
podem, quandonecessário, assumir cada umascaracterísticas do outro.
Emtudoisto, só me ocupei do conteúdona medida em queeste ajudasse a
ilustrar os mecanismos. Antes de me dirigir ao conteúdo, devoassinalar
umadificuldade nouso do termo, “conteúdo”.Ele é, claramente, apropria-
doa hipótesesdo tipo que representei por £ 9. Játivemosdificuldades ine-
rentes ao uso de termostais como “mecanismo”, em função do modelo
implicado e de sua inadequação para veicular um significado, quando a
vida é umelementoessencial nosignificadoa ser expresso. A dificuldade
envolvida no uso do termo, “conteúdo”é similar. Embora eu vá falar da
situação edipiana comoseela fosse oconteúdo de pensamentos, vaificar

 

claro que podemosconsiderar os pensamentose o pensar comoparte do
conteúdoda situação Edipiana. O termo“situação Edipiana” podeserapli-
cado à (1) realização dos relacionamentosentre pai, mãe e criança; (2) pré-
concepção emocional, usando o termo“pré-concepção” do mesmo modo
que eu

o

utilizei aqui, comoaquilo quese corresponde coma percepção de
umarealização,para dar origem a uma concepção; (3) umareação psicoló-
gica estimulada em umindivíduo por(1), acima. Confio queo contextoirá
deixar claro em qualdestes sentidos emprego o termo.

 

Freud usouo mito de Édipo de um modo que iluminou mais do que a
naturezadefacetas sexuais da personalidade humana. Graças àssuas desco-
bertas é possível ver, pela revisão do mito, que ele contém elementos não
enfatizadosnas investigaçõesiniciais, por terem sidoeclipsados pelo com-
ponente sexual do drama. Os desenvolvimentos da psicanálise tornaram
possível dar mais peso a outras características. Em primeiro lugar o mito
liga, emvirtudede sua formanarrativa, os vários componentes na história
de ummodoanálogoao da fixação dos elementos de um sistema dedutivo
científico pela sua inclusão nosistema: é semelhante à fixação dos elemen-
tos no cálculo algébrico correspondente, ondetal cálculo existe. Nenhum
elemento,tal comoo sexual, podeser compreendido salvo emsta relação
com outros elementos; por exemplo, com a determinação de Édipo de
prosseguir suainvestigaçãodo crime,apesardosavisosde Tirésias. Conse-
quentemente, não é possível isolar o componente sexual, ou qualquer
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outro, semdistorção. Só é possível descrevera qualidade! que sexo temna

situação edipianapelas implicações que lhe são conferidas pel

na histór

  a sua inclus

a. Casosexoseja removidoda história, ele perde sua qualidade,a

menos queseu significado

 
 

 

preservado por uma cláusula expressa, que

“sexo” é umtermousado para representar sexo do modo com que este é

experimentadono contexto do mito. O mesmovale paratodos os outros

elementos que se prestama ser abstraídos do mito?Estandointeressado

emelucidar os elementosde psicanálise, vou considerar a sequência causal,

conforme expressa no mito, como umelemento,se pensarmosque é neces

sárioabstraí-la; mas, por outrolado,esta sequência é subordinadaàfunção

devincular todosos elementos, de modoa conferir-lhes umaqualidadepsí-

quica específica. Neste aspecto,os elementos sofrem modificações análo-

gas às dasletras de umalfabeto, combinadaspara formaruma palavra espe-

cífica. A combinação dos elementosnahistória é análoga à combina

hipóteses em um sistemadedutivocientífico.

 

o de

 

O encadeamento causal é necessáriopara expressar o sistema moral do

qualele é parte integrante. O enigma,atribuído tradicionalmente à E:

finge, é uma expressão da curiosidade do ser humano a respeito de si

mesmo. Umatributo essencial da história é a autoconsciência ou a curiosi-

dadeda personalidade sobrea própria personalidad

 

 

: assim sendo,a inves-

tigação psicanalítica temorigens de venerável antigiiidade. A curiosidade

tem o mesmostatus que nos mitos doJardimdo Édene da Torre de Babel

—é umpecado. Deixandode lado a cadeianarrativa da história, exceto pela

sua contribuição em unir os componentes entre si, eu isolo os seguintes

elementos:

1. O pronunciamento do Oráculo de Delfos.

2. O aviso de Tirésias, cego por ter atacadoas serpentes, cuja cópula

observou.

3. O enigma da Esfinge.

4. A conduta imprópria de Édipo, porter prosseguidoa suainvestiga-

ção de modo arrogante; assimtorna-se culpado de hubris

 

1 Este ponto torna-se mais claro quando discuto o contcúdoideativo de umenuncia-
do como um métodode expressar sentimento.Ver os Capítulos19 e seguinte.
Particularmente curiosidade —vínculo K.
Hybris, no original. Optamos por grafar emitálico, pelo fato de esse termo não cons-
tar nos dicionáriosde portugués consultados. Orgulho arrogante oupresunção; na
tragédia grega: orgulho excessivo ou desafio emrelação aos deuses, levando à
nêmesis. (NT)

w
o
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A estes, acrescenta-se umasérie de desastres:

- A pragainfligida à população de Tebas.
. Os suicídios da Esfinge e de Jocasta.

. A cegueirae exílio de Édipo.

O assassinato do Reiv
a
m

É dignode nota que:

  
ER ja, por um

u    

 

Isto conclui minhabreve revisão do mito de Édipoà luz da teoria psi-
canalítica. Vou considerar em que aspecto é significativo considerar o

mito de Édipo como um componente importante do conteúdo da mente

humana.



CAPÍTULO ONZE

Aodiscutir o mito de Édipo como uma parte do conteúdo da mente,

encontramo-nos, desde o princípio, com dificuldades específicas. A pri-

meira dificuldade é caracterizada, nesse contexto, pelo emprego de uma

locução que implica o modelo de um continente. A segundadificuldade é o

aspecto específico do mito, em que os seguintes elementos parecem cor-

responder ao eixo numérico da “grade”:

1. O pronunciamento dooráculo define o temada história e pode
ser considerado como umadefinição ou hipótese definitória.
Ele se assemelha a uma pré-concepção ou a um cálculo algé-

brico, por ser uma “formulação insaturada” que é “saturada”

pelo desdobramento da história; ou, na acepção matemática, a

uma “incógnita” que é “satisfeita” pela história. O que tem de

ser desdobrado é o enunciadodo temada história; a descrição do

criminoso procurado.

2. Pode-se considerar Tirésias como representante da hipótese, sabi-
damentefalsa, que é sustentada para agir como umabarreira contra a

ansiedade, a qual é prevista acompanhar qualquerhipótese ou teoria

que poderia substituí-la.

3. O mito, como um todo, pode ser tomado comoo registro de uma

realização, preenchendo portanto a função que Freud atribui à

notação.
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4. AEsfinge estimula a curiosidadee inflige pena de morte a quem fra-

cassa emsatisfazê-la. Ela pode representar a função que Freud atri-

buiuà atenção, mas implica uma ameaça contra a curiosidade que

estimulou.

5. Édipo representa o triunfo dacuriosidaderesoluta sobre a intimida-

ção; sendoassim,é possível usá-lo como umsímbolo paraa integri-

dade científica  O instrumentodeinvestigação.

Pode parecer que eu esteja forçando o mito a se encaixar nas minhas

próprias concepções, mas não é preciso grande astúcia para enxergar essas

facetas dosignificado. O modoclássico comquea psicanálise emprega o

mito,ilumina a natureza dos vínculos L e H; ilumina igualmente o vínculo
K. Características que podem servir como símbolos para a mecânica do
pensar contribuem para minhasuspeita, de que é inadequado considerar a

situação edípica como umaparte doconteúdo da mente. Proponho suspen-
der, temporariamente, a discussão da concepção da mente como tendo

conteúdo,até que tenhalidado com o mito de Édipo emsua função de
pré-concepção!.

Volto-me agora a umaexperiência clínica em que o analista e o anali-

sando parecem estarfalando a mesmalíngua,ter vários pontos de acordo e,

contudo, permanecer sem qualquer outro laço além do fato mecânico,

continuar comparecendo às sessões analíticas. O progredir da análise
revela umadivergência queirei sumarizar da seguinte maneira:

O analista está, e pensa estar, em umconsultório conduzindo uma

análise. O paciente considera o mesmofato, seu comparecimentoà análise,

como umaexperiência que lhe fornece o material bruto que dá substância a
umsonhodiurno. O sonho diurno,assiminvestido de realidade, é que o

paciente, por ser extremamenteintuitivo, é capaz de ver com exatidão, sem
qualquer análise, onde residem suas dificuldades e assombrarc deliciar o

analista com seubrilhoe cordialidade. O paciente relata, e o analista acre-

dita, que ele, o paciente, teve um sonho. O paciente relata, mas NÃO
acredita, que teve um sonho. O paciente sente que o sonho, uma experiên-

cia de grande intensidade emocional, é um clarorelatório dosfatos de uma
experiência horripilante?, Ele espera queo analista, aotratar esta experiên-
cia como um sonhoquerequer interpretação, venhaa dar substância ao seu

 

  

 

Ver abaixo, Capítulo 15, próximo aofinal, e Capítulo 19, sobre a função do mito como
uma pré-concepção inata destinada a se combinar coma realização darelação parental.

2 Para categorização desse fenômeno na“grade” ver a discussão que se segue, no
Capítulo 19 sobre a aplicação da “grade”aossentimentos.
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sonho diurno — que era apenas um sonho. Em suma, o paciente está
mobilizandoseusrecursos, e estes incluemo fato daanálise,para bloquear
sua convicção de que o sonho nãosó era, mas é,a realidade; e quea reali-
dade, como o analista a compreende,é algo a ser valorizado apenas por
aqueles elementos que servem pararefutar o “sonho”.

Esse relato não é uma novateoria de sonhos, mas uma descrição de um
estadovisto em umpaciente extremamente perturbado, embora provavel-
mente de ocorrência bastante comum. O “sonho”, estando ounão correta-
mentedescrito pela inclusão nacategoria de sonhos,é algo queiria emergir
na sessão como umaalucinação, casoa capacidade dopaciente para o sonho
diurnosc enfraquecesse.

 

A descrição não consegue revelar uma especificidade marcante de tal
situação, ouseja, o quanto o analista e o paciente concordam sobreosfatos.
Maso acordoa respeitodosfatos é similarao acordo que duas pessoas pode-
riam ter a respeito da disposição delinhas, luz e sombra em umdesenhoilus-
trando perspectiva reversível — umavê um vaso enquanto a outra vê duas
faces: então, quais são osfatos sobre os quais as duas concordam?

Pode-se supor, no exemplodaperspectivareversível, que o acordoesteja
nas impressões visuais reais; a divergência, no domínio das pré-concepções.
Talvez isso pudesse representar de modorazoável a situação comopaciente,
mas esse é um assunto a ser determinadopela observaçãoclínica de cada um
dos casos em quetais fenômenos aparecem. Prefiro não baixar umaregra
geral. O princípio teria queser: a observação clínica deve determinar onde
está a interseção dos pontos devista do analista e do paciente.

  

Aimportânciado acordo entreanalista e paciente reside nofato de que o
acordo é óbvio e ululante, mas a discordância, que pode ser tão ululante
quanto,não é de modoalgum óbvia. Ela reside no uso que o paciente faz dos
fatossobre os quais houve acordo,para negar aquilo que ele está convencido
dequesejam osfatos. Portanto, o conflito entre os pontosde vista dopaciente
e doanalista, e paciente com ele mesmo, não é umconflito como os que
vemos nas neuroses, entre um conjunto de idéias e outro, ou entre umcon-
junto de impulsose outro, masentre K e menos K (—K)ou,para expressá-lo
de modopictórico, entre Tirésias e Édipo e não entre Édipoe Laio.

O ponto de vista do senso-comuma respeito do desenvolvimento
mental é queesse consiste em um aumentodacapacidade para captar a rea-
lidade e em um decréscimo naforça obstrutiva das ilusões. A psicanálise
supõe que haja efeitos terapêuticos ao expormosas fantasias arcaicas à
modificação, por meio de umasofisticada capacidade de aproximá-las de
uma série de teorias, teorias que são consistentes e compatíveis com a
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recepçãoe a integração de acréscimosde experiência. Esta suposição não

consegueresistir ao exame rigoroso, mas tem de ser recebida com indul-

gência para que produzasignificadoútil. Será possível encontrar alguma

descrição em que o rigorcientífico compensea falta de indulgência? A pos-

sibilidade de interromper os processos de deterioração da mente e da per-

sonalidade, como esses termos são compreendidos, do ponto de vista

médico, depende da resposta a essa questão. O primeiro problemaé ver o
que podeserfeito para incrementaro rigorcientífico através do estabeleci-

mentodanatureza de menos K (-K), menos L (-L) e menos H (-H). Vou

começar considerando a mecânica do pensar. Não vou mais considerar o

mecanismo 9d" pois não desejo acrescentar nada mais ao quejá disse sobre
o despojamento de cada um desses componentes pelo outro. O meca-

nismo PS&D pode ser tratado sumariamente da seguinte maneira: ao

invés de umainteração envolvendo dispersão de partículas comsenti-

mentos de perseguição (Capítulo 8) e integração com sentimentos de

depressão, temos em — PS&D desintegração, total perdição e estupor

depressivo, ou, impacto intenso e violência estuporosa degenerada. Em-

bora essas descrições de — 2.& e — PS&D sejamincompletas, clas podem
ser utilizadas até que haja mais experiência disponível. Preciso considerar

agora a natureza do mecanismo que equiparei à perspectiva reversível.

Clinicamente o quadro que se apresenta é curiosamente desconcer-

tante. Em geral não há dúvidasa respeito do quãoseveras são incapacida
des do paciente, mas até o próprio paciente tem dificuldades de dizer por

que procura análise. Tambémpode ocorrer que inicialmente se subes-

time o quão severa é a pertubação. Mas logo, tantoa falta de contato entre

analista e paciente comoa desinais de conflitos comuns começaa consti-

tuir um quadro inequívoco. Existem evidências de que o paciente é uma

 

presa de experiências emocionais extremamente dolorosas: o analista

usualmente temde confiar no relato do paciente, como a única evidência

destas. Quando elas ocorremna sessão, o paciente invariavelmente tem
uma “explicação” fácil a respeito do que está ocorrendo. A explicação,

frequentemente, é acomodada em termos que disfarçam, com êxito, a

real natureza da experiência. Se o paciente está em análise há algum

tempo,as explicações são manipuladas de tal modo que convidamo ana-

lista a interpretar nos termosque o paciente aprendeu aesperar dele —

mantém-se assim o “acordo” a respeito da interseção. Deste modo fica

estabelecida entre o analista e o paciente o que, em outro lugar!, chamei

1 Bion, WR.: Learningfrom Experience. Heinemann.
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de umabarreira de contato!. Será possível coletar algum material dos
mecanismosenvolvidos nesse comportamento queilumine os fenômenos

menos (-L, “H, —K) e, eventualmente, o problemade estabelecer os ele-

mentosde psicanálise?

1 Em Aprendendo com a Experiência Bion usa a denominação “barreira de contato”de
dois modosdiferentes. O termo,cunhadoporFreud para descrevera entidade neu-
rofisiológica que depois foi chamada de sinapsc, é usadoporBion para descrevera
barreira entre consciente e inconsciente, barreira em processo de formação cons-
tante, pela proliferaçãoe coesão dos elementos-a; esta barreiraassinala os pontos de
contato e separação entre elementosconscientes e inconscientes, originando a dis-
tinção entre eles. O termo “barreira de contato”enfatiza o contato entre consciente
e inconsciente e a passagem seletiva de elementos de umparao outro (Capítulo 8,
página17). Em outro momento (Capítulo 9, página 22) Bionfala de um outro tipo
de divisão de coisas, algo quefica como que pairando entre analista analisando,
mas que não oferece resistência à passagemde elementos de uma zonaà outra. Bion
postula que essa barreira, inadequada para o estabelecimento de consciente e
inconsciente, seria por sua vez, em concomitância à barreira de contato anterior-
mente descrita e constituída por elementos-a.,formada, por assim dizer, porele-
mentos-f,destituídos da capacidade de se vincular em entresi, com manifestações
clínicas específicas. Passa a denominá-la de tela-B. (N.T)



CAPÍTULO DOZE

O modelo da perspectiva reversível, quando aplicadoà analise, revelauma

situaçãocomplexa. O paciente detecta uma nota de satisfação na voz do

analista e responde em umtom que veicula desalento. (Aquilo que foi dito

é irrelevante para nosso interesse imediato.) O paciente detecta umapres-

suposição moral em umainterpreta a sua resposta é significativa pela

rejeiçãosilenciosa que faz da suposição moral. Aquilo que faz com que

umapessoa veja duas faces e a outra veja um vaso permanece intangível,

mas, no domínio das impressões sensoriais, há acordo. te etação é

aceita, mas as premissas foram rejeitadas e substituídas silenciosamente

por outra:
Emqualquer interpretação há umapressuposiçãosignificativa, sendo

que uma delas é que o analista é o analista: essa pressuposição pode ser

negadasilenciosamente pelo paciente. Embora pareça aceitara interpreta-

ção,ele negasuaforça,portê-la substituído por outra pressuposição. Asso-

ciações posteriores podem mostrar qualé a sua pressuposição.
Portanto, a discussão entre analista e analisando não é verbalizada!;

ambas aspartes concordam sobreo que analista fala, mas— isto é insigni-

ficante. Portanto, o conflito não entra emdiscussão pois restringe-se a um

domínio que não é considerado como uma divergência entre analista e

  

  

  

1 Oanalista conseguedetectar essa situaçãose usara “grade” para categorizaras inter-
pretações e as respostas queclas evocame então comparar a relação entre as respec-
tivas categorias da“grade”, Ver Capítulo 20.
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Suponhamos que isto se introduza na análise: o paciente c o analista

concordamimediatamente, pois que outra proposição seria mais óbvia, ou

que o paciente aceitaria commais fidelidade? Mas a maneira de aceitá-la

indicará que, na opinião do paciente, a importância da interpretação do
analista baseia-se nas premissas do analista— suafalsas premissas. A natu-

reza dafalsidade não é salientada: reside no subentendidodequeas pre-

 

as são dotipo que leva uma pessoaa ver duas faces quandoela, com o

mesmodireito, poderia ter visto um vaso.

O fenômeno queestou descrevendo difere de uma divergência de

opinião sobre a importância de fatos conhecidos; emtais ocasiões a dife-
rençaé claraediz respeito aosfatos. Na “perspectiva revertida” a discor-

daa quandoo analisando

jantoeleleva a cabo

  
  

 

Apausa parece ser indistinguível da pausa que umpaciente neurótico

faria, para digerir a interpretação que ouviu. Duvido quea verdadeira natu-

reza da pausa possa ser observada clinicamente; pode ser que uma hab;

 

dadepara diferenciá-las dependa semprede longa experiência comas pau-

sas do paciente e da descoberta, maistardia do que imediata, que, depois de

vários meses de uma análise aparentemente bem sucedida, o paciente

adquiriu um amplo conhecimento das teorias do analista, mas nenhum

insight. A pausa não está sendo empregada para absorver plenamente as

implicaçõesdainterpretação mas, antes, para estabelecer um ponto devista

que não é expressoao analista; a partir deste pontodevista, a interpretação

doanalista, embora não tenhasido modificadaverbalmente e nem questio-
nada, tem umoutrosignificado além daquele queoanalista pretendeuvei-

cular. Qualquer crescimento de insight depende do quanto o paciente foi

forçado a digerir a interpretação, de modo a efetuar a mudança em seu

ponto devista. Tal interpretação distorcidadifere do fluxo comumderesis-
tências; O paciente, comfregiiência, irá se apegar a uma ambigiiidade na
frase ou entonação do analista para dar à suainterpretação um viés que o

 

analista não pretendia. É difícil observara diferença, pois o paciente que
reverte a perspectiva também emprega os modos usuais de distorcer a

interpretação, comfrequência suficiente para obscurecer a condição mais
séria. Ele irá receber bem as interpretações desses mal-entendidoscasoelas
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enfatizemos aspectos intencionais da sua contribuição; fica aliviado ao
acreditar que sua dificuldadeestá sob controle consciente.

Segue um exemplo da análise de um homeminteligente que dava a
impressão, sessão após sessão, de estar cooperando de um modo que era
tanto cordial quantoinstruído — desde que suasrespostas nãofossemexa-
minadas com muita agudeza. “Meu secretário”, dizia, “queixa-se amarga-
mente de sua esposa: ele diz que ela não o compreende, Diz que ela se
queixa dele constantemente: críticas amargas e hostilidade sobre suafalta
de compreens

texto desta e de outras comunicações semelhantes, das quais consistia a sua

” Nocon-  o, incapacidade para amare assim pordiante.

análise, era evidente queseria possível discutir uma ampla gamade fenô-
menostransferenciais. Seria razoável supor, em vista da experiência que
essepacientetinha deanálise e de sua indubitável aptidão e sensibilidade,
que ele iria observar umarelação detransferência entre ele mesmoe seu
secretário e queseria capaz de compreendero queestaria implicado emsua
comunicação sobre os seus sentimentos a meu respeito. Emvárias oca-
siões, sua maneira de comunicar associações mefez suspeitar que cle pode-
ria ter inventadoos episódios descritos parailustrar umateoria detransfe-
rência que ele foi coletando nodecorrer de sua análise.

Dei interpretações a essas comunicações e a outras comunicações
similares, todaselas, como esperava, razoavelmente apropriadas e convin-
centes, dado o contexto. Suas respostas eram variadas; iam de um silêncio
quase pasmo a uma aquiescência apática, aos quais se seguia mais material
— mais“associaçõeslivres”. Algumas vezesele dizia que, duranteo silên-
cio, tinha ficado “pensando” durante o silêncio “sobre o que você disse”.
Algumas vezes, discordava da interpretação ou de algum aspecto dela e
então, comose fizesse um esforço para alcançar uma solução, mudava de
opinião para concordar que eu provavelmente estava certo; não — com
toda certeza, certo. Em outras ocasiões, quandocu sentia queele, segura-
mente, devia estar familiarizado com minha interpretação, concordava
brandamente, comose ela fosse umclichê que dificilmente perturbaria
seus pensamentos. Somente quandofuicapaz de sugerir que ele fazia esse
tipo de comunicação porsentir que os episódios mencionados lhe eram
extremamente incompreensíveis, produziu umaresposta que mostrou
que, de fato,era esse o caso. Um fracasso tão absoluto para compreender,
sempre seria notável; mas duplamente, em um homemquetinha tido tanta

er explicado porfalta de
inteligência, falta de sensibilidade, falta de experiência ou inépcia da minha

experiência de ser analisado. Isto não poderia
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análise; pois os exemplosque ele comunicava eram quase todos do tipo que

poderia ter sido escolhido parailustrar teorias psicanalíticas.

Esta últimacaracterística dessas comunicaçõesé, nesse contexto, par-

ticularmente desconcertante: se o paciente não tem nenhumaperspicácia

psicanalítica, como explicar a evidência de uma seleção cuidadosa, ade-

quada aos princípios psicanalíticos? Caso se admita a evidência da seleção,
como explicar o fracasso na compreensão?

Eu excluoa hipótese de negação intencional, consciente ou semicons-

ciente, do trabalhodo analista. A minharazão, da qual voufalar mais tarde,

é a evidência de dor. Após as interpretações teremestabelecido a realidade
da incapacidade dopaciente para compreender, houve ampla evidência da
severidade de sua dor.

Emcadacaso,a perspectiva que me capacitou, mas não aopaciente,
captar o significado das associações, foi fornecida pela teoria edipiana. Em

todos os casos, aquilo que parecia fazer com que o paciente revertesse a
perspectiva, era o mitode Édipo. Eu digo mito e nãoteoria porquea distin-
ção é importante:a teoria edipianac suas várias formulações pertencemà

área da grade coberta por F4, G4, F5, G5. O mito pertence à árca C.

A capacidade do paciente para aprenderas teorias psicanalíticas,

mas não para usá-las, é uma falha em combinar pré-concepções com

realizações que delas se aproximem. O elemento insaturado permanece
insaturado.

 

Melanie Klein descreveu umasituação na qual a personalidade ataca

seu objeto com tanta violência que acredita ter fragmentado cominu-
tivamente não só o objeto mas a personalidade também. Nasituação que

descrevi parece não haversplitting dinâmico. É comose o splitting ficasse
aprisionado em uma postura de ação estática, não sendo mais necessário,

como quandoa alucinação substitui a realidade. O paciente não tem de

discordardoanalistaou experimentar conflitos edípicos dentrodesi: ele

reverte a perspectiva. É importante considerar de modo mais próximo o
que issosignifica'.

Reverter a perspectiva não é o mesmo que evacuar elementos. Este é

um processoativo e o comportamento do paciente emanálise fornece evi-

dências que são bastante compatíveis— enunciando de um modosimplifi-

cado—com umateoria de queele está agindopara “descarregarsua psique

1º O splitting “estático” e o fracasso em combinar pré-concepção comrealização será
melhor compreendido quando relacionado discussão na primeira metade do
Capítulo 19.
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dos excessos de estímulo”, como Preud a descreveu!. A formulação verbal

mais precisa que consigo fazer é que o paciente considerouas interpreta-

ções do analista comoevidência de que ele, o paciente, evacuouelermen -

tos-8; um estado de mente mais próximodaalucinação do quedodelírio.

A buscade elementos envolve investigar mais dor, perspectiva reversível e

mito de Édipo.

1 Freud,S: Tivo Principles ofMenta! Functioning (Dois Princípios do Puncionamento Mental).

 



CAPÍTULO TREZE

A perspectiva reversível é evidência dedor; o paciente reverte a perspectiva
paratornarestática umasituação dinâmica. O trabalho doanalista é resti-

tuirdinâmica a umasituaçãoestática,possibilitando o desenvolvimento.
Comodisse em meuúltimo capítulo, o paciente manobra para estar de

acordo com as interpretações do analista; assim, estas se tornam sinal  

exterior de umasituação estática. É improvável queasinterpretações do

analista sempre permitam isso; também é improvável que o paciente sem-

pre possuaa agilidade mentalsuficiente para combinara interpretação com
um desvio que reverta a perspectiva, a partir da qual a interpretaçãoé vista;

assim, o paciente emprega umarsenal que é reforçadopordelírio e aluci-

nação. Se não conseguirreverter a perspectiva de imediato,ele podeajustar

a sua percepção dosfatos, ouvindo erroneamente e compreendendoerro-

neamente, de modo que estes possam dar substância ao pontode vista está-
tico: um delírio está em curso.

Se isso não forissuficiente para manter a situação estática, o paciente.

recorre ucinação. Pára simplificar, posso recolocar isto como: alucinar

p: rvar, temporariamente, uma habilidadede reverter a perspectiva;
e reverter a perspectiva para preservar umaalucinação estática,

 

O recurso prolongado à perspectiva reversível é assim acompanhado
por delíriose alucinaçõesdifíceis de detectar, porque ambossãoestáticos e

evanescentes. Alémdisso, uma vez que o seu objetivo é preservaras for-

mulações do analista (interpretações) como umaexpressão patente de con-
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cordância e umadefesa contra mudança,o verdadeiro significado do com-

portamento dopaciente como umsinal de delírio ou alucinaçãonãoé apa-
rente, a menos queoanalista esteja alerta para essa possibilidade. Ospensa-

mentosexpressos pelo analista pertencem à área F5, G5 e G6:a mesmafor-

mulaçãoé aceita pelo paciente, mas como umaexpressão de pensamento

pertencente a F1, G1, G2.

Umaanálise que está tomando esse rumopareceser curiosamente insa-

atória, poisa falta de progressoreal só se manifesta de modolento; e então

pareceser estável, tediosa, crônica. Narealidadea situa

go:
— dor. As manobras do paciente parecem carecer de objetivo porque,

 

tis!

 

o é instável e peri-

A pistaparaisto reside nofato mencionadono começodeste capítulo

 

embora a pronta aceitação das interpretações desperte suspeitas, não fica

claro queelas se dirijamcontra mudança,qualquer mudança, e dor. É a quali-

dade dinâmica da interpretação que evoca reações evasivas. Quer dizer, a

objeção à interpretação é quecla temqualidades apropriadas às colunas 5 e 6

da “grade”, qualquer que possaserconteúdo.

A referênciaà “grade”faria suspeitar que, se o paciente manipula para

 

deslocar todo 1 para a área das colunas 1 e 2, como possível acréscimode 3,

deve tender afa

  

zer O mesmocomseus próprios fenômenos 1. Defato,este
yjuda a explicar algumas das características de seus sonhos,

pré-concepçõese teorias.

é o caso isso a

A liçãoa se tirar dessadiscussãoé a necessidade de deduzir a presença

de dorintensa e a ameaça que ela representaà integração mental. Portanto

vouconsidera
 

  a dor como umdoselementos de psicanál

 

A dornão pode estar ausente da personalidade. Uma análise deve ser

dolorosa, não porque exista necessariamente algumvalor na dor, mas por-

que nãose pode considerar que uma análise na qual não se observae dis-

cntea dor, seja uma análise que lide com umadas razões centrais para a pre-
sençado paciente. A importância da dor pode ser subestimada, como se

fosse umaqualidade secundária, algo queirá desaparecer quandoos confli-

tos estejamresolvidos; de fato, a maior parte dos pacientes adotaria esse

ponto de vista. Alémdisso,essa visão podeser sustentada pelofato de uma

análise bem-s

 

acedida levar mesmoà diminuição do sofrimento; entr

tanto essa visão obscurece a necessidade, mais óbvia emalguns casos do

 

que emoutros, de quea experiência analítica aumenteacapacidade do pa-

ciente para sofrer, mesmoque.opacientee oanalista possamesperar dimi-

nuir a própria dor. A analogia com a medicinafi

capacidade paraa dorfísica seria umdesastre emqualquersituação, exceto

 

a é exata; destruir uma
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naquela emque um desastre ainda maior se constitua em umacerteza —à
própria morte.

Naperspectivareversível, o fato de oanalista aceitar a possibilidade de
a capacidade para dor estar prejudicada, pode ajudara evitar erros que
poderiamlevar a umdesastre. Caso nãose lide com o problema,à capaci-
dade dopaciente manter a situação estática pode sobrevir uma experiência
de dortão intensa que resulta em umcolapso psicótico.

  
análise é

ção que ela ocupanasteorias de Freuddoprincípio do
prazer-dor. Éevidente que a dominância do princípio darealidade,e real-
mente o seuestabelecimento,são ameaçadosse o paciente inclinar-se mais
paraa evasão dadordo quepara sua modificação; alémdisso, a modificação
da dor é ameaçada caso a capacidade do paciente para a dor esteja danifi-
cada. Comodiscutia relação entreo estabelecimento do princípiodareali-
dadee a psicose em Aprendendo coma Experiência," nãoirei dizer mais nada
sobre isso aqui.

O argumentopara aceitar a dor como umelemento de ps
reforçado pela pos

  

A dor não pode ser considerada umíndice confiável dos processos
patológicos, emparte emfunção de sua relação com o desenvolvimento
(reconhecida na frase usada comumente, “dores de crescimento”) e em
parte porque a intensidade do sofrimento nemsempre é proporcional à
severidade dodistúrbio, Seu grau e significado dependemda relação com
outros elementos.

O conceito de crescimento está implícito nadiscussão da perspectiva
reversível como um meio de preservar uma defesa contra dor. Cresci-
mento é um fenômeno que parece apresentar dificuldades específicas à

ol escendoou peloobjeto queestimula
OSfenômenosprecedenteséobscurae

Idades de observá-lo contribuemparaa an-
siedade deseestabelecer “resultados”, por exemplo, da análise, Será neces-
sário rastrear sua relação com PS&D, 2º.Sua dependência de uma capa-
cidade para entreter os componentessociais e narcísicos dasituação edí-
pica envolve mais disacussão do mitode Édipo, do mito de Babel (Gêne-
sis XI, 1-9) e da versão antiga do mito de Éden(Gênesis II, 8-3 passim).
Os modelos primitivos para crescimento mental são a Árvore do Conhe-
cimento, a Torree a cidade de Babel, c a Esfinge. Os mitos (linha C da

  

  

 

  

  

 

1 Learning fromExperience, nooriginal. (N.T)
Uma das vantagens de se referirà “grade” é, categorizando nela

a

resposta do pacienteà interpretação,o crescimentoseria revelado.
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grade) fornecem uma formulação sucinta das teorias psicanalíticas rele-

vantes tanto para ajudar o analista a percebercrescimento como para alcan-

gar interpretações que iluminem aspectos de problemas do paciente per-

tencentes ao crescimento.

 



 

CAPÍTULO QUATORZE

NoCapítulo 3 descrevi o mito pessoal como uma importante ferramenta

notrabalho psicanalítico. Nos Capítulos 11 e 12 atribuí ao mito de Édipo

umaimportância equivalente, masaté mais ampla, por seu status público e

racial ao invésdestatus privado. As vantagensda transição do mito privado

para o racial são análogas à transição da comunicaçãoprivadapara pública!

Diferentes pessoas irão ler o mito de Édipode diferentes modos, mas o

grau de concordância faz com que ele seja um canal para a comunicação
pública, comoo uso feito por Freud demonstrou. Vou usar os mitos do

Jardimdo Édene da Torre de Babel para reforçar a expressão,já implicada
pela Esfinge no mitode Édipo,das atitudes de um deus hostil a que os seres

humanos obtenham conhecimento, pois sente queesta busca ameaça a sua

supremacia.

 

NoJardimdo Éden, possuído pelo Pai, é proibido se alimentar da

Árvore do Conhecimento do beme do mal. A serpente, ou Satã disfarçado,

incita a mulher a desafiar o decreto do Todo-Poderoso. A revelação da

desobediência se associa à culpa c à nudez. O desfecho, como no mito de

Édipo, é o banimento. No mito de Babel,a torre será usada para adentrar

nos domínios que Jeová considera seus — o céu. O desfecho é o exílio,

como nos mitos do Jardim de Éden e do Édipo, mas um antecedente

1 Compare Scientific Explanation (Explicação Científica) —R. B. Braithwaite, página 6,
e sua referência a Heinrich Hertz napágina 91.
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importante é a destruição da linguagem comume a disseminação da con-

fusão, de tal modo quea cooperação se torna impossível.

  

Desejo usar aqueles componentes desses mitos que pictorializam, na

acepção deilustrações internas ou símbolos que fazemospara nós mesmos,

características que poderiamvira ser os elementos que eu procuro.

1. Existe um deus, ou destino onisciente e onipotente, embora mode-

lado antropomorficamente. Esse deus pertence a um sistema moral
e parece scr hostil à humanidade emsua busca por conhecimento,

até mesmoconhecimento moral.

2. Em todos, destaca-se a penetração em umlugar ou estado de
bem-aventurança,a inge:

mentosexual e prazersão

 

tão oua expulsão deste estado. Conheci-

acterísticas proeminentes do conheci-

mento procuradoe proibido.

 

3. Nos mitos do Éden e de Édipo há umaestimulaçãode desejos proibi-

dos aserpente incita o desejo pelafruta, Édipoinstiga a busca do

criminoso; em Babel há uma variação importante — o povo se

reúnee é disperso,a linguagem única é substituída por várias lin-

guagens. A Esfinge incita a curiosidade através de seu enigma.
Usando esses mitos como umafonte para representação pictórica

dos elementos do eixo horizontal da Tabela,a funçãodefinitória de

uma formulação, coluna 1, pode ser representada pelo oráculo e

pela formulaçãode metas comoas expressas na frase “vamoscons-

truir umacidade e uma torre”. Tirésias, ou o deus oudestino a quem

representa, pode representar a força repressora exercida pela fór-

mula usada na coluna2. A ação, coluna6, é representada pelo desfe-

cho, exílio oudispersão.

 

Nãoé meu objetivo estabelecer uma correspondência exata; sugeri no
Capítulo 11 que esses mitos servem como umacontraparte primitiva das

formulações sofisticadas cujo emprego no trabalhocientífico, coloquei

sobre o eixo horizontal da “grade”, Sãovitais mas carecem de precisão, uma
vez que sãoprimitivos e pictóricos — daí a necessidade de formulações
sofisticadas, como emciência. Portanto, fazer com que a correspondência

entre o eixo horizontal e os elementos do mito pareça exata seria umafalsi-

ficação que obscureceria a natureza do mito. Igualmente, não conseguir

ver queessa correspondênciaexiste, obscureceovalor do mito como fer-

ramenta para se encontrar fatos. Desejo restituir o mito aoseu lugar em

nossos métodos, de modo que possa desempenhar a parte vitalizadora
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que desempenhounahistória(e na descoberta que Freud fez da psicaná-

lise); por essa razão que ointroduzi no Capítulo3. O mitoé também um

objeto para investigação em umaanálise, comoparte do aparatoprimitivo

do arsenal de aprendizado doindivíduo.

Se o mito de Édipo,alémdo lugar quejá ocupanateoria analítica, for

reconhecido como umaparte essencial do aparelho de aprendizado em

estágios primitivos do desenvolvimento, vários elementosdiscerníveis nos
fragmentos de um ego desintegradoassumem umanovaimportância.

De acordo com Melanie Klein, alguns pacientes muito perturbados
atacam seu objeto comtal violência que sentem não só o objeto como

tendo se desintegrado, mas também personalidade que desfechou o ata-
que. Essa desintegração é característica do paciente que não consegue tole-

rara realidade e, portanto, destruiu o aparato que ocapacita a percebê-la.
O mito privado, correspondente ao mito de Édipo, capacita o paciente a
compreender a suarelação comospais. Se esse mito privado, emsua fun-

ção de investigação,for danificado, mal desenvolvido ou submetido a uma
tensão excessiva, irá se desintegrar; seus componentes são dispersos e o

paciente fica sem um aparato que o capacitaria a compreender a relação

parental e, assim,ajustar-se a ela. Nessas circunstâncias, os fragmentos de

dipoirão conter elementos quesão componentesdo mito deÉdipo, e que

deveriam ter operado como uma pré-concepção. Comoreconhecer os

componentes dispersos de umego desintegrado? Nesse caso, o analista

que procura iluminar os fragmentos do aparato de aprendizadodopaciente

podeserlevadoa reconhecê-los notando fragmentosisolados! do mito de
Édipo (e os mitos que associeia ele).

  

O mito privadotem esse papel importante natentativa de o indivíduo
aprender da experiência, análogo ao papel desempenhado pelos mitos
públicos comosistemas de notação registro no desenvolvimento de gru. 

  

 

  

po: naqual aparece mate-

rial. estespedisper-
sosetendo tendênci

umaversão privada,

 

comportamento associado a elas,Fparecem variar dee algo incoerente e sem

sentido a formulações que parecemconvidar, de modovago, a comentá-
  

 

Esses fragmentos aparecem especificamente no material psicótico, amplamente
dispersosno tempo analítico. Umdosproblemas de interpretação é mostrarque
esses fragmentos temporariamentedispersosestãorelacionados.
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rios, algumas vezesaté mesmo sugerindoo próprio comentário a que estão

convidando.

A procura de elementos de psicanálise é restrita ao aspecto destes ele-

mentos cujo discernimento é tarefa do psicanalista. Bles não podemser

representados,seja por sinais abstratos, tais como eu sugeri, ou por narrati-

vas mitológicas evocando imagens visuais, de modotal que qualquer pes-

soa que não seja um analista treinadoe praticante conseguiria reconhecer a

realização que se aproxima da representação. Nesse capítulo, ao mostrar

umacorrespondênciaentre mitoe ositens do eixo horizontal da “grade”,

espero que os analistas habituados a observar pacientesà luz das pré-con-

cepções quea teoria edípica lhe dotou, possamter mais facilidade para fazer

a transição entre fenômenosdos fundamentos teóricos para os fenômenos

de consultório. O hiato permanece e só pode ser transposto por treina-

mento e experiência; em certa medida, pela interpolação da descrição de

tais eventos, em termosvívidose exatos, entre O conceito de “componentes

edipianos” e os eventos do consultório. Fazeressas descriçõesseria exigir

muito dos poderesdo escritor;e neste caso elas representariam umgrau de

particularização inadequado, exceto em passagens curtas € relativamente

infrequentes no total de uma análise.

Embora meu objetivo seja isolar elementos darealidade da prática ana-

lítica, e não da teoria, tenho que representá-los por meio de sinais e mitos

que pertencem ao domínio da representação, em um sistema dedutivo

científico, de abstrações e hipóteses de nível superior. Isso não deve obscu-

recer o fato de todosinal ser destinado a representar fenômenos que um

psicanalista poderia experimentar em sessões analíticas. O sinais escolhi-

dos para representar os elementos devem ajudar no prosseguimento do

trabalhoe reflexão a respeito da experiência de análise,



CAPÍTULO QUINZE

Reconsidero, neste capítulo,a transferência. Encontramosos elementos

da transferência naquele aspecic do paciente que denuncia sua percepção da

presença de um objeto que não é clemesmo. Nãose pode desconsiderar

nenhum aspecto de seu comportamento;é preciso estimar suarelevância

emrelaçãoaofato central. O fato de o paciente cumprimentar ou deixar de

fazê-lo, suas referências ao divã, à mobília ou ao tempo, tudoisto precisa

ser visto como aspectos quese relacionam à presença de um objeto que não

é ele mesmo. Em cada sessão é necessário considerar a evidência de um

modo novo e; nada podeser tomado comogarantido,pois a ordem em que

aspectos da mente do paciente se apresentam à observação não é decidida

pelo tempo de duraçãodaanálise. Por exemplo,o paciente pode considerar
o analista como umapessoaa sertratada comosefosse umacoisa; ou, como

macoisa em relação à quala suaatitude é animística. Se y(É) representa o

estado da mente do analista vis-à-vis o do analisando,(E) é o elemento insa-

turado, aquele que é importante em toda sessão.

peculiaridade de umasessão psicanalítica, o aspecto que estabelece

que ela é umapsicanálise e não poderia ser nenhuma outra coisa, reside

no fato de o analista usar todo material para iluminar uma relação K.
A interpretação detransferência é peculiar, pois refere-se a todo material

sem discriminação; mas é altamente seletiva ao avaliar a importância
desse material. A importância das informações que o paciente comunica

decorre de seus próprioscritérios: o analistaestá restrito a interpretações
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quamagaasangapaselacioficomomasisote Elas não podemserexpres-

sões de Lou H. |

Usualmente um analista não esperaria entrar em umaséric de especu-

lações conscientes sobre a naturezade formulações simples. Masse 0 ana-

lista deseja fazer alguma“lição de casa”, querdizer, uma meditação ex-

tra-analítica sobre umasessão,seja paratreinar c amplificar sua capacidade

para deduçãointuitiva, seja por ter algumas dúvidas sobre a acurácia do tra-

balho que vemfazendo, poderá remeter o material duvidoso à “grade”.

 

Suponha que o paciente tenhadito “Eusei que você me odeia”; o analista

poderia fazer especulações sob algumas das formas que se seguem: do

ponto devista gramatical e semântico,a sentença, aparentemente está cor-

reta; mas é necessário examiná-la criticamente para determinar a quais

categorias da “grade”se aplica.

 

Se tomarmos emconjunto o contexto da formulaçãoe o elemento (5)

de y(E), representandoo estado de mente do paciente, é provável que para

o paciente a importância da formulaçãoresidanofato de ela ser uma expul-

são de flatosdisfarçada; neste caso, o analistairia avaliar a chanceda formu-

laçãoter sido umclemento-B pertencente à linha A.

A sessão poderia indicar quea frase sc relacionava a um sonho que o

paciente tivera, ou que talvez fosse parte de umafantasia. Neste casoiria

pertenceràs linhas Bou €.

Ainda em um outro contexto, poderia ser mais apropriado suspeitar

que a formulação era umapré-concepção

e

teria querecair na classe repre-

sentada nalinha D.

Noentanto, suponha que a formulaçãotenhase seguidoa umainter-

pretaçãocrítica, a qual poderia, porsuavez,ter sido interpretada pelo pa-

ciente como uma expressão de hostilidade; então, do ponto de vista do

paciente, poderia ser apropriadoconsiderá-la como uma correspondên-

cia de umapré-concepção com umarealização.

Nãoé possível supor que recaia na linha H; entretanto,ela poderiaser

corretamenteatribuída à linha G; mas, para isso ser apropriado, o analista

precisaria ser capaz de reuniralgumascircunstâncias presentes que leva-

ram-noa supor que a formulação representasse um enrijecimento da

crença em umaidéia quase que permanentementefixa.

Vamos agora considerar o eixo horizontal. Neste eixo, as colunas
representamas funções quea formulaçãofeita deve cumprir. À formulação

pode ser um pronunciamento oracular, um anúncio do temada sessão,

umadefinição à luz da qual o resto da sessão deve ser compreendido. Em
suma, ela pode recair na categoria representadapela coluna1.
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Se a formulação parece recair mais na categoria da coluna2 isso signi-

fica queela é sabidamente falsa mas provê ao paciente uma teoria que age

como uma barreira defensiva contra sentimentose idéias que poderiam
ocupar o seu lugar.

Se a formulação parece recair nas colunas 3, 4ou5, cla é umaformula-

ção probatória, sendo bastante compatível coma cooperaçãonainvestiga-

ção analítica.

Se pertence à coluna6, é um alerta de atuação! incluo ematuação o uso

da própria análise como uma forma de atuação. Para ilustrar o valor da

“grade” como um instrumento para ajudar o analista a pensar sobre um

problemaanalítico,isto é, como um instrumento de notação que provê um

registro de fato e um sinal que pode ser manipulado de modoanálogo aos

números na matemática, irei contrastar A6 e F6 considerandoaimportân-
cia de cada um.

A6indica que é para se considerar a formulação “Eusei que você me

odeia” como umelemento-B empregado como umato. Se o analista con-

clui que a formulação cai nessa categoria, ela podesignificar apenas que a

sessão deve ser considerada mais como umaatuação do que como umases-

são analítica comum. Deve-se considerar que os movimentos musculares

necessários para expressar as palavras são de primordial importância, uma

vez que se destinam a descarregara psique do acréscimo deestímulos. As

palavras indicam que o paciente tem um sentimento (que ele aparente-

mente considera do mesmo modo que uma personalidade normal consi-
deraria um objeto concreto) de que,através de seus movimentos muscula-

res, pode separar e expelir aquilo que foi umaparte de sua personalidade

(também considerada como um objeto concreto). Como produto final

dessa manobra, o paciente não mais fica sobrecarregado pelosentimento

de que o analista o odeia. Supostamente,agoraestá livre parasentir que o
analista é seu amigo.

Agora vamos para F6. Se a formulação pertencea esta categoria, isto

agorasignifica que o paciente está convencido de que o analista é seuini-

migo. Além disso, em função de sua pertinência à coluna 6, a formulação

significa que, bascado nesta suposição, o paciente está atuando ou está

prestesa atuar. A importância analítica da formulaçãodo paciente é muito

diferente nos dois casos; é uma questão importante diferenciar as duas
categorias e decidir a qual das duas a formulação pertence.

1º Acting out, no original. (N.T)
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Vamosconsiderar como a formulação “Eusei que você me odeia” apa-

rece emoutra categoria; suponha que ela pertença às categorias que estão
na linha C, porque o paciente disse ter sonhadoisso. Ouela poderia ser

parte de umafantasia ou sonhodiurno; neste caso, seriam proeminentes as

características de imagens visuais, ou quemsabe mito. À intensificação

desse elementotendea afetar os elementos expressosatravés dos cabeça-

lhos do eixo horizontal da “grade”. Tal interjogoestá implícito na “grade”.

Consegientemente, as colunas 1-6 tendem a se tornarpictorializadas e

personificadas, como sugeri ao equacionar cada uma delas a um persona-

gem do mito de Édipo. Por exemplo,se for ocaso de umainterrupção na

análise parecer iminente, a formulação parece apropriada a C6;a interrup-

ção estaria relacionada aoexílio; o analista teria que prever o aparecimento

de outras características da situação edípica. Saliento a importância de

reconhecer a categoria à qual o material pertence como umpasso em dire-

ção à previsão de fenômenos correlatos no material e portanto ao seu reco-

nhecimento. Se o material se ajusta à categoria C5, poderíamosesperar
umaintensificação da determinação com quese trilhou o curso da curiosi-

dade; se nacategoria C2, umaintensificaçãodaresistência à emergência de
material novo.Irei deixar a importância da emoção expressa

você me odeia” para o próximo capítulo!.
A descrição quedei não é a de um processode pensamento adequado

aocontato real com o paciente. A sessão analítica é uma oportunidade de
observação muito preciosa para ser ameaçada por pré-ocupações do tipo

que a minhadescrição implica; o temadestelivro é apresentar um esquema

parafacilitar o pensamento sobreo trabalhoanalíticofora das próprias ses

sões. O objeto detal trabalhoextra-sessão é substituir as anotações laborio-

sas e, amiúde, destituídas de sentido por pensamentocriativo; ele provê

prática, análogaàs escalas e exercícios do músico,para aguçar e desenvolver

intuição. Gradualmente, torna-se mais e mais possível chegar instantanca-

mente a conclusões, queinicialmente são os frutos de laboriosa intelectua-

lização.

 

 “Eusei que

 

1 Etambémpara a última parte do Capítulo 19, ondediscuto sentimentos.



CAPÍTULO DEZESSEIS

Problemas de instinto e emoção pertencem ao corpoprincipal da teoria

psicanalítica; devemos considerar sua inclusão entre os elementosde psi-

canálise, pois eles aparecem naprática psicanalítica.

A emoção que chamaa atençãoteria que ser óbvia ao analista mas não

observada pelo paciente; normalmente, uma emoção que é óbvia para o

pacienteé dolorosamente óbvia; evitar dor desnecessária deve ser uma meta

no exercício da intuição an-lítica. Umavez que oanalista, por intermédio

de sua capacidadeintuitiva, é capaz de demonstrar uma emoção antes de

ela ter se tornado dolorosamente óbvia, scria útil se nossa procura por ele-

mentos de emoções fosse dirigida para facilitar as deduções intuitivas.

instinto sexual é uma parte integrante da teoria psicanalítica; mas oele-

mento sexual, no sentido de algo que preciso procurar, não é sexo, mas

aquiloa partir do qual posso depreendera presença de sexo. Maspara meus

objetivos, o termo“elemento” não pode ser usado de modoapropriado para

denotar algo que parece ser uma propriedade de algo mais fundamental,

cuja presença ele denuncia. Portanto o elemento que escolho não é um

sinal de sexualidade, mas um precursor de sexualidade. Dentre os elemen-

tos que procuramos deve estar o precursor da emoção, não uma emoção
emsi, a menosqueela seja a precursora de alguma outra emoção quenão

ela mesma. Assi

 

im, quandoo ódio que umpacienteestá experimentandoé

umprecursor de amor, sua virtude como umelemento reside em sua qua-
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lidade de precursor de amore nãonofato deser ódio. E assim, para todas as

outras emoções.

Estouaventando, no domínio das emoções, algo semelhante à relação
entre a pré-concepção e a concepção.

Se as interpretações propiciam o desenvolvimento de emoções, por

iluminar seus precursores, segue-se que não se pode considerar os senti-

mentossexuais e outros comoelementos.A contraparte da preconcepção é

a premonição, Estados emocionais observados de mododireto são significa-

tivos apenas como premonições.

  

Defini a pré-concepção como um elemento privado ao indivíduo,

possivelmente não-consciente; o mesmo vale para a pré-monição.

Se parecer origem de confusão usar o termo preconcepção comoalgo a

ser diferenciado de umsistema dedutivo científico, c então falar de uma

teoria analítica como uma preconcepção do analista, vou usar o termo

pré-concepção para distingui-lo de uma preconcepção. Pré-concepção,

comoeua coloqueinalinha D da grade, é umtermo querepresenta um
estágio no desenvolvimento do pensar; preconcepção, na acepção das

preconcepções teóricas do analista, refere-se ao uso de uma teoria, per-

tencendoassimàs colunas3 e 4 da “grade”. Por exemplo, o analista pode

ter umapista que algo, queainda não percebe bem, esteja acontecendo na

sessão, Esse estado pode ser representado por D3. À medida que sente
maior convicção no desenvolvimento, seu estado de mente mudaaté,

vamos dizer, ele conceber que está emergindo material edípico; agora,

seuestado de mente é representado por G4 ou G5. Em outraspalavras, cle

pensa que as teorias edipianas de Freud irão facilitar e direcionara sua

curiosidade probatória. Retornandoà importância dos impulsos emocio-

nais ativos no decorrer da experiência analítica e ao modode suaelucida-

; quando um paciente vem à primeira consulta, suas premonições

proporcionam informaçõesa seu respeito que não podem ser obtidas de
outros fatores. A partir delas, é possível obter alguma idéia de comoele
provavelmenteirá usar umaanálise,

 

Proponho usar o termo “premonição” de um modo queseja mais

representativo de estados emocionais do quede conteúdo emocional, dei-

xando assim o termo “pré-concepção”para representar este último. Não

dissocio “pré-monição” de sua associação com umsentido deaviso e ansie-

dade. O sentimento de ansiedadeé valioso para guiar o analista a reconhe-
cer a premonição no material. Portanto a premonição pode ser represen-

tada por (Ansiedade (E)) onde (E) é um elemento insaturado.
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A análise precisa ser conduzida de tal modoque existam as condições
para observar pré-monições, uma conclusão compatível coma definição

Freud para a situação analítica, comoumasituação onde predomina uma

atmosfera de abstinência.! Se as premonições não puderemser experi-
mentadas, torna-sedifícil para o analista darainterpretação corretae difi-
cil para o paciente captá-la; a dor desnecessária, da qual já falei, torna-se

maisprovável.
    

 

 
facilita aci  A distinção entre pré-concepção e pré-moniçã ação de um

sistemapara pensar sobrea prática analítica; não é mais falsificador do que a
separação entre uma emoçãoe outra, implicada pelo uso de termos como

“sexo” ou “medo”. Freud mostrou que em certas paralisias e anestesiashisté-

ricas a distribuição correspondia mais aidéias da estrutura anatômica do que à

distribuição de nervos conhecidapelo anatomista. Umanatomista pode usar

o conceito de uma mão, desde que não permita que seu pontodevista de

estruturas anatômicas seja obscurecido, aousá-lo em investigações para as

quais este ponto devista é impróprio. Umpacientediz sentir medo mas não

sabe o que teme. Nós supomos tambémque esse homem podesentir medo

mas não podesentir sexo. Qual é o modelo implícito em umaformulação

onde um homemsente medo, mas não sabe por quê? Umapossibilidade é

que o modeloseja derivado daquele modelode si mesmodadopelos pais.

Parece sugerir que “sentir medo” e “saber porquê”, ou “sexo” e “medo”
sejamcoisas diferentes. Otratamentocorreto dependedavisão que temos à

respeito de um paciente que perdeu todo o sentimento “em sua mente”,
Analogamente,é importante saberquaissão as premissasnasquais bascamos

umavisão de que “sexo” e “medo” ou “sentindoreceio” e “saber por quê”
sejam diferentes. A suposição que temosque distinguir, neste universo de

discurso, entre a pré-concepção e a premoni

 

ção e a sua implicação, que

existe uma similaridade entre objetos assim distinguidos, leva-me ao ponto

que eudescjoestabelecer, a saber, que a categorização do conteúdoideacio-

nal facilitada pela “grade” é igualmente significativa caso seja aplicada à

experiência emocional. Por exemplo, podemosconsiderar a formulação
“Eusinto que você me odeia”significativa pelaidéia que expressa. À idéia

podeser colocada em umadascategoriasda grade. Ou podemos considerar
quea formulação é importante por expressar uma emoção. A emoção (ou

pré-monição) pode então ser colocada em uma das categorias da grade.

O assunto será discutido de modo mais completoapós considerarmos o
problemade “sentimentos”, levantado no Capítulo 19.

 

1 Ver Capítulo 4, página 30.

 



CAPÍTULO DEZESSETE

Obviamente, podemoscategorizar a própria “grade” de acordo com suas
próprias categorias. Assim,o eixo horizontal podeser descrito como uma
série de definições de usos diversos. À medida quea “grade”esteja sendo
empregada para definir o eixo horizontal, ela pertence às categorias da
coluna1, No entanto,o uso da “grade”, tal comoela está, poderia qualificar
sua inclusão nalinha F. Mas, vamos supor quese quisessetestar o valor de
algumas das sugestões que fiz neste livro; nesse caso, o eixo horizontal
poderia ser considerado como uma pré-concepção para a qual desejou-se
encontrar uma realização correspondente. Enquanto objeto de investiga-
ção, iria incindir nacategoria de uma conjunção constante delimitada, uma
hipótese definitória que estabeleceu quecertos elementosestão constante-
mente conjugados. Como objeto de investigação adicional, seria tratada
então de um modo destinado a investi-la de significado oua expor qual-
quersignificado que ela pudesse ter.

O eixo horizontal, comoo dispusna “grade”, é representadoporsinais

abstratos, de um modo, como disse acima, que possa qualificá-lo para per-
tencer a umadas categoriasda linhaF. Mas,seguindo uma sugestão implí-
cita na “grade”, tomarei os “usos” do eixo horizontal e os substituirei por
personificações, reformulando-osassim, eventualmente, nos termos que
os qualificariam ser categorizados nalinha C."

1. As sugestões precedentes são exemplosdo uso da“grade” para escolher um modo
de empregar umconceito. Contrasta como uso da“grade”como intuito de encon-
trar acategoria para umobjeto psicanalítico que já tenhasido empregado.
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Poderia ser conveniente substituir qualquer sinal ou símbolo que

escolhi, por exemplo,osinal wy para a coluna 2, Procedendodeste modo

consigo preenchera linha comsinais e símbolos que têm significado para

mime, a partir daí, estabelecera base para comunicação privada, istoé, para

comunicação privada comigo mesmo. Emvez dosigno Wy, posso usar o

sinal “Smith”, um homemque conheço, e que tem para mim uma impor-

tância particular. No entanto, uma vez que essa discu

pública, vou empregarsinais que representam símbolos já públicos e que

  
ão pretende ser

são, por consequência, mais propícios paralevar a cabo uma comunicação

pública. Consigofazer i:

 

o usando elementos de um mitoquesejafamiliar

 

à audiência que esperoalcançar. Por umlado,ele deve ser apropriado ao

assunto a ser simbolizado; por outro,à cultura do grupo aoqual quero me

dirigir. Comoessa comunicação é endereçada primariamente apsicanalis-

tas, vouusar o mito de Édipo, do modoindicado no fim do Capítulo15; o

relatojeovístico! (o segundo, no Gênesis) da Criação e o relato da constru-

ção da Torre e da Cidade de Babel, no Gêne:

vísticos e antropomórficos; esta última característica contribui para seu

   XI. Estes doisrelatos sãojeo-

valor nesta discussão.

Uma vez que estou usando um mito comoa rota de meus símbolos,a

própria substituição é umusoartificial? de elementospertencentes muito

mais à linha Cdoque, vamosdizer,às linhas G ou H. Possoescolher perso-

nagenspara correspondera colunasseparadas1, 2, 3 etc. ou posso colocar o

mito inteiro emcada um dos compartimentos C1, C2, C3 et

 

. ou qualquer

personagem único, simbolizando1-6, pode ser colocado emtodasas colu-

nas 1-6 na linha C. Portanto, Tirésia:

 

 

simbolizando a coluna 2 pode agora

aparecer nas colunas1,3, 4,5,6. Se fosse usadona coluna2 representaria

umsímbolo que representa umaidéia, entretida como objetivo de negar a

emergência de umaidéia mais precisa porém mais aterrorizadora. Nesse

 

caso,ele representaria a aderência de uma força repri aummito, para

este ser utilizado como força repressora.

Umavez que Tirésias é umsímbolo para o uso que a coluna2 repre-

senta, talvez parecesse mais breve e mais simples dizer que qualquer uso

representado nas colunas 1-6 poderia ser colocado em qualquer outra

 

1 Jeovístico refere-se ao postuladoautor de partes do Hexateuco, os primeiros seis
livros do Velho Testamento, onde Deusé referido comoJeová. (N.T.)

2 Vera nota de rodapé nº 1 dapágina89,
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coluna — e nasuaprópria. Mas,defato, nãoé assim: um usonãopode agir

como um uso; C2 não pode, com sentido, ser colocado em co,

Mas um símbolo que representa um modo de pensamento, como
“Tirésias” representa sonho ou mito ou modelo, pode, ao ser colocado na

coluna 2, representar um sonho oupens  mento mitológico usado para ini-

bir outro modo de pensamento, mesmo que esse outro modo de pensa-

mento esteja sendo usado, ele mesmo,para inibir. Assim, um sistema

dedutivo usado para inibir a emergência ou outros pensamentos podeser,
ele mesmo,inibidopor sonho de um pensamento mitológico usado para

este objetivo. Tirésias, ou um símbolo privado correspondente, pode ser

usado para inibir o uso de umateoria científica parainibir pensamentos
ulteriores. Formulando isso de modoabstrato em termos da grade, C2
pode ser usado para inibir G2.

A reformulação dos usos que se pode dar ao pensamento, através da

substituição de símbolos obtidos do mito, expressoutais usos em termos

que osinsere na categoria designada comolinha C. A nova formulação pos-

sibilitaria submeter o enunciado reformulado ao tratamento ou processo,

qualquer queseja ele, que governaa transição doselementosnoeixo verti-
cal de um nível parao nível logo abaixo — um processo que descrevi como

de crescimento, positivo ou negativo. Os usos, formulados em termos de

mito, linha C, podemagora ter sua qualidade sucessivamente rebaixadas

até que se tornem objetos analíticos representados pelos elementos-f da

linha A; ou serem estimuladosa crescer de modo que possam ser represen-

tados porsinais apropriados aos elementos das linhas D, E,F, Ge H.

  

A própria categorização da qual partimos, a saber, aquela expressa

pelos sinais usados para representar os usos sob os quais se pode colocar

uma formulação (os números representando as colunas) pode ser vista

comopertencente à linha G. Os números são usados puramente como um

meio de notação. Portanto, eles podemser vistos comoclassificáveis na
coluna3.

Poderíamos descrevera substituição de símbolos para os “usos” por

personificações como um movimentoefetuado, de baixo para cima, no

eixo vertical — da linha G para a linha C — umaquestão de manipulação

desinais e distribuição topográfica na grade.

“C2”representa umaformulação abstrata. Mas a categoria C2 é destinada a conter
pensamento onírico e não formulações sofisticadas, C2 em C2 poderia portanto
significar que C2, ou o que ele representa, foi erroneamente categorizado, ou, o que
dá na mesma, C2apenasparece ser um conceito científico, mas é um mito.
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Se o mito inteiro for colocado em cada compartimentoda linha C, os

compartimentos representam um instrumento científico! para examinar
detalhadamente? o material analítico. O próprio mito pode ser represen-

tado por F ou G5: um instrumento para umavisão macroscópica do mate-

rial analítico. Masse ao invés do mito todo, usarmos apenas umde seus

componentes, a leitura da “grade” representa uminstrumento que permite

uma visão maisrestrita do material — umavisãoanáloga ao exame micros-

cópico. O movimento > A diminuia sofisticação do componente repre-

sentado, mas o movimento > H a aumenta, sendo o último próximode

umprelúdio à interpretação.
A “grade”, enquanto representação de um instrumento usado pelo

analista para examinar o paciente, tambémé uma representação do mate-

rial produzido pelo paciente como uminstrumento para investigar o ana-

lista. Masa “grade”,se o analista investiga o material(a realização) para ver

em qual categoriase situa a representação que se aproxima darealização,é

uminstrumento e não simplesmente sua representação. A realização à

qual suaatençãoé dirigida (coluna4) é a realidade da pré-concepçãoe pre-
monição.

Até o momentoestive voltado para mancejos de símbolos na “grade”.

Será possível dizer que esses manejos correspondemàs dinâmicasdasreali-

zações representadas pelas leituras na “grade”? Supor que o crescimento

ocorre nãoé, de modo algum, dificil; masserá que os processos de cresci-
mento, tais como são deduzidos das observações no consultório, aproxi-

mam-se das regras de manejo dos sinais na “grade”? Pode-se dizer que os
movimentos representam os resultados de crescimento ou diminuição —
eu não estou discutindo apropriação e expropriação relacionadas à voraci-
dadee inveja — mas, no momento, o manejoreal de símbolosnãodeve ser

usadapara representar os próprios crescimento ou diminuição. Esse assunto
podeserreconsiderado apósa discussão do eixo vertical,

 

Umacaracterística do mito de expulsão,na versãojeovística da criação,

é aparente conflito entre a sede de conhecimentoe a vontadeda deidade.
Na história de Babel, o deus tambémse opõe à vontade do povo;ele apa-

 

1. CE Capítulo 19. O usodo mito de Édipo como umapré-concepção destina-se a se
corresponder coma realização parental para produzir compreensão da relação
parental.

2 Scanning, nooriginal; optamospela expressão, “por exame detalhado”; emborase
empregue nojargão médicoc até coloquialmente o anglicismo,“escanear”, cla
nãoexiste na normaculta. (N. T.)

3 Ver Hanson, N.R.: Padrões de Descoberta, p. 100, &5 (d).
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rece para impingirseu própriodireito de ocuparo céu semser perturbado.

Em ambosos mitos,o deusé antropomórfico, à maneiratípica das fontesJ.
O Éden o mostra contrário a que se alimente daquilo que outorga um

conhecimento do beme do mal: o mito de Babel o mostra contrárioà lin-

guagem, porque a linguagem comumconfere ao povo a capacidade para

cooperar na construção tanto de uma cidade como de umatorre, sendo que

a últimafacilita a entrada noscéusde deus. No Éden, a punição é a expulsão
do jardim: nahistória de Babel, a integridade da linguagemé destruída,
sendo que cada fragmentose torna uma novalinguagem, sobrevindoa con-

fusão e a dispersão dos diferentes grupos de linguagem. O tema doexílio,

comum a ambasas histórias é discernível no exílio de Édipo. Implica-se

sexo em todosostrês. No Éden, o conhecimentoestá relacionadoaoato de

comere à moralidade, umavez que ele torna a discriminação entre o bem e

o mal possível. Em Babel, o conhecimento parecese referir mais a padrões

científicos do que morais, emboraa posse dos céus por deus seja um
assunto “moral”.

 

  

Em cada umdesses três mitos, os elementos apresentam uma seme-
lhança com os elementos dos outros dois; a partir deles, pode-se obter
prontamente representações simbólicas da sexualidade oral e dispersão,
superego repressivo,ligação através da linguagem, aprendizado e autoco-

nhecimento, sexualidade genital (por exemplo, torre e cidade). A diferença

noconteúdoaparente é devida à forma da narrativa através da qualos ele-

mentosestão ligados emcada história. A importância relativa dos elemen-

tos dependerá da natureza da exploração paraa qual estejam sendo usadose

da coerência queo fato selecionado traz aos elementos, quando eles são
reintegrados no processo de análise. A reintegração não é algo que ocorre

de uma única vez; no decurso de umaanálise o analista vê elementos do

material analítico se juntarem de modo impróprio; a elucidação fornecida

por suas interpretações possibilita umaintegração e coesão renovadas.
O fato selecionado que dá coerência pode ser uma idéia ou podeser uma

emoção. As emoções que originamas integraçõese desintegrações do pa-
ciente precisamser deduzidas da inspeção de premonições.
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eixo vertical (A-H), relativo mais a uma exposição genética do que a uma

sistemática, envolve umapremissa de crescimento dependente de(a) psico-

mecânica!; (b) umaalternância entre particularização e generalização (con-

cretização e abstração); (c) saturações sucessivas; e (d) pulsões emocionais.

(a) A relação entre os mecanismosde identificação projetivac a alter-

nância entre as posições esquizoparanóide e depressiva em K apresentam

dificuldades devidas, aparentemente, a uma incompatibilidade. Pode-se

chegar a uma solução através da investigação clínica dos ataques destruti-

vos (clivagem) que transformam & em fragmentos; entretanto, esses frag-

mentosretêm entresi, em sua formafragmentada, uma associação sufi-
ciente para permitir a penetração em um problema. Uma fragmentação

similar de ? deixa umaassociação de fragmentosqueainda desempenham
a função de ingerir ouintrojetar. A objeção de se dar prioridade à clivagem

reside nofato de ela não permitir quea alternância entre as posições esqui-

zoparanóide e depressiva tenha qualidade primária: deve-se considerar a
identificação projetiva (2 &) e as posições esquizoparanóide « depressiva

comopotencialmente primárias.

 

  

 

(b) A objeção à “alternância entre particularização e abstração”, como

ummétodo de descrever uma teoria, é que o termo “abstração” implica
remover umaqualidade de algo. É mais provável quea teoria possa corres-

1 Verp. 91. Refere-seao interjogo entre £ e Seentre PS eD. (N.T).
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ponderàs realizaçõesseaformulação de umaabstração ou generalização for

vista comoa característica importante da transação,e não como umaextra-

ção de qualidades de uma representação conhecida ou de sua correspon-

dente realização. É necessário reconhecer a generalização (ou abstração)

como um processo pelo qual um elemento insaturadofica saturado (de

modolimitado), para consolidar o ganho. A abstração, ou a formulação, de

uma generalização consiste no nomear! uma nova entidade. Aquilo que

tem sido considerado como um estado dinâmico, no qual elementos de

uma realização são abstraídos seletivamente para formar uma abstração,

generalização ou, de modo ainda mais abstrato, um cálculo algébrico, pre-

cisaria ser considerado comoa correspondência de uma pré-concepção

comumarealização para formar umaconcepçãoeportanto uma reformula-

ção: a reformulação é um nomear da constelação total de pré-concepção e

concepção, para impedir a perda de experiência, pela dispersão ou desinte-
gração de seus componentes. O proci

 

o conhecido como uma abstração

está relacionadoà notação (como descrita por Freud) e a uma ampliação da

memória. É relevante aqui considerar com mais detalhea idéia de cresci-
mento positivo e negativo (Capítulo 17, página 80).

Introduzoa idéia de crescimento negativo como um métodode abor-

dar umaspecto do aprender da experiência; não quero dar o sentido de
espoliação, à qual associo impulsos hostis e destrutivos tais como inveja.
Espoliação implica empobrecimento da personalidade. O que quero dizer
está exemplificado pela reformulação doeixo horizontal da grade em ter-
mos mais apropriados ao simbolismo mitológico do que a um sistema
dedutivo (maislinha C doquelinha F ou G). Umacapacidade para cresci-
mentonegativo é necessária, emparte, para revivescer uma formulação
que perdeu significado; em parte, para estabelecer um vínculo no tornar

públicoo conhecimento privado; mas talvezseja necessário sobretudopara
alcançar umavisão ingênua? quando umproblemaficou tão soterrado pela
experiência que seu contorno tornou-se borradoe suas possíveis soluções,

obscuras. Umadas vantagensda “grade”é queseu uso,para pensarsobre o
material que emerge naprática psicanalítica, estimula a reconsiderar fenô-

 

1 Comparara teoria de Condillac, que asidéias tornam-se fixas por meiode suaa
ciação comumsinal oupalavra (Etienne Bonnet de Condillac, Essay on the Origin of
Human Khowledge;); Hume sobre conjunção constante; c Freud sobre o pensar
“tornou-se investido comoutras qualidades que cramperceptíveis à consciência
somente através de sua conexão comtraços de memória de palavras” (Freud,S.:
“ivoPrinciples ofMental Functioning, 1911).

2 Naivety ofoutlook, no original. (N.T)
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menosfamiliares, tais como sonhos ou material edípico c as formulações

teóricas psicanalíticas que lhes são correspondentes. A habilidade de um

analista para reter a substância de seu treinamento e experiência e ainda

assim alcançar umavisão ingênua! em seu trabalho permite queele descu-

bra, por si mesmoe a seu próprio modo,o conhecimento herdado de seus

predecessores.

 

(c) A teoria implícita na representação de uma pré-concepção por

intermédio de uma constante 1junto a umelemento insaturado(É) é con-

veniente, desde que lembremos que o sinal (É) é uma representaçãode

uma realização complexa. Não conhecemos a natureza do processo de

saturação nem sabemos como determinar o quanto a psique é banhada

pelos estímulos de uma nova experiência. Considero-a como uma repre-

sentação útil até que se possa substituí-la por outra melhor.

 

(d) Acrescento um lembrete ao quejá disse sobre as pulsões emocio-

nais: a preocupação do analista é comos aspectos premonitórios dessas

pulsões; teríamosque levar emconta a natureza política do ser humano ao

avaliarmosa forçae a direção dessas premonições. Osfatores determinan-

tes, mesmo em manifestações íntimas de sexo ou agressão, podem estar

fora da personalidade e dentro do grupo.

Umeixo vertical, relacionado a uma exposição genética, depende de

um conceito de crescimento; a idéia central, que me guiou na formulação

desseeixo,foi a da pré-concepção. Até entãoserviupara supor queas abs-

trações e generalizações são extraídas ou abstraídas de um conceito já exis-

tente. Empacientes emque as desordens de pensamento são relevantes,

essa visão de abstrações e generalizações não consegueexplicar a natureza

de seus pensamentos.A falha reside no modelo implícito no termo “abstra-
ção”. O termoquenecessito precisa expressar, no domínio dapsicanálise,

aquilo que é expresso em matemática quandose diz que uma fórmula, já
descoberta, aproximou-se de umarealizaçãoe, no futuro, poderá se apro-
ximar dela.

Esse significado é inerente ao termo “pré-concepção”, do modo que

desejo empregá-lo. É o significado que desejo expressar em termostais

como“generalização” e “abstração”. O sistema dedutivocientífico (G) e o

cálculo algébrico (H) também podem compartilhar a qualidade de uma

pré-concepção; no eixo vertical, termosdiferentes expressam diferenças

1 Naif no original. (N.T)
2 Freud, S.: Instincts and their Vicissitudes.
3 Ver Capítulo 1.
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que são mais de grau de sofisticação, do que de função. Formulandoa
mesmacoisa de outro modo, os termos variam noeixovertical, mas todos

têm o mesmouso; no eixo horizontal, os termossão todos os mesmos, mas

os “usos” variam. A importância da formulação que estou apresentando

reside em seu uso para estabelecer a teoria de que qualquer termo, tal
como:“cachorro”, “inconsciente”, “sonho , “mesa”, passaa existir quando

sereconhece que um conjunto de fenômenos tem umacoerência, cujo sig-

nificadoé desconhecido.

 

Umobjeto nãoé percebido e nomeado como “cachorro” porquese abs-

trai do objeto percebido uma qualidade de “cachorrice”. O termo “ca-
chorro” (“inconsciente”, “sonho”, “mesa” etc.) é usado quandoe porque se

reconhece que umconjuntode fenômenos, conquanto desconhecidos, está
relacionado. O termo é usado para impedir a dispersão dos fenômenos.

Quemrelembraahistória, tendo achado o nomee portanto ligadoos fenô-
menos, podese dedicar, se assim o desejar,a determinaro queele significa—
o que é um cachorro; o nome é umainvenção para tornar possível pensar e
falar sobrealgo antes que se conheça o queé essealgo. De acordo com essa
teoria, postular um elemento-a. ou umafunção-a, como fiz, é simples-

mente fazer uma extensão sofisticada e consciente de um procedimento

 

  

normal espontâneo que sempreexistiue é inerente ao desenvolvimentoda

linguagem. O termo“cachorro” ouotermofunção-a. passamaexistir, um
de modoespontâneoe inconsciente, o outro de modo premeditadoe artifi-

cioso, porqueos fenômenossão destituídosde sentidoe necessitamser coli-
gadospara que se possa pensar sobre eles, O significado pode começar a ser
acumuladologo que se tenha dado um nomee, assim,a dispersão tenhasido

impedida. O quão rápida e espontaneamenteisto ocorre, pode ser ilustrado

pela observação! de como as tentativas de forjar umtermodespido de uma

penumbra de associaçõessão vencidas, amiúde, pela velocidade comquetal

termo sem sentido acumula um significado. Para resumir: a pré-concepção
aguarda suarealização produzir uma concepção: o termo “cachorro”espera

por umcachorroreal que lhe forneça umsignificado. O cálculo algébrico

espera umarealização quedele se aproxime. Desse modo,estão corretos os

matemáticos que dizem que a matemática não temsignificado. As fórmulas

matemáticas são análogas às pré-concepções, comocuuso o termo,aguar-

dando uma realização que delas se aproxime, antes que se possa dizer que

tenham um significado. A própria “grade”, comoeua esbocei aqui, compar-

tilha as qualidades que atribuoà pré-concepção.

   

  

1 Popper, KR.: The Logic ofScientific E

 

very Capítulos II, 9 e 10.
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Observar-se-á queessa teoria, do nome comoaquiloque impedea dis-

persão dos fenômenos, para que possam funcionar como uma pré-con-

cepção,está em desacordo coma teoria quejá usei, por exemplo, da geome-

tria cuclidiana ser abstraída darealização de espaço e, portanto, encontrar sua

 

realização em espaço. A teoria da pré-concepção que estou apresentando

requer umreajuste em nossos pontosde vista sobre concretização, particula-

rizaçãoe elementos-p. O termo“pré-concepção” é ambíguoporque denota

umaferramenta,a função paraa qual cla existe e o usoqueela pode ter; natu-  

ralmente, os dois últimos podemser o mesmo.
 

Avisão genética a respeito de umaabstração difere da concepção de uma

abstração comoumarepresentaçãodealgo quefoi removido dealgo. É ne-

cessário reajustar noss

 

idéia a respeito doconcreto. E necessário ver que

termo“cachorro”e todosos outros termos que aparentemente possuem um

significadodefinido nãotêmsignificado, até que adquiramum por meiode

acréscimos de experiência. Umateoria de que é necessário considerartais

termos comofenômenos de conjunçãoajudaadissiparas contradições ine-

rentes à teoria de que umaabstraçãoé algo que foi removido dealguma outra

coisa. A postulação de Hume sobre conjunçãoconstanteé totalmente com-

patível com umateoria de queo termo“cachorro”surge comointuito deser

umsinal de que certos fenômenosseparados, e até entãoincoerentes, estão

constantemente conjugados. Se esse fatofor claramente mantido emsepa-

rado de qualquer idéia implicadapelo termo, que os elementos constante-

mente conjugados têm qualquer outro significado além de os elementos

estarem constantemente conjugados, não haverá nenhuma dificuldade.

Assim,é adequadoatribuir-se a gênese do termo “cachorro”ao produtodo

mecanismo PSD. A questão do significado surge somente depois de o

termo “cachorro” ter servidoparasinalizar e perpetuara conjunção. Poderia

ser colocado assim: “Estes fenômenos estão constantemente conjugados.

Registroessefato e ligoos fenômenosentresi, de tal modo que continuarão

constantemente conjugados por meio dosinal “cachorro”. Agora queliguei

os fenômenos, posso descobrir o que significa a sta conjunção constante.

Assim vamoschegar ao significado do termo'cachorro””

O mecanismo £ d entra emjogoe o produtode sua operaçãoé o signi-

ficado.

Assim,a naturezada relação entre PSD e 9 &'ganha algumesclareci-

mento. Delincar o objeto total depende da operação PS++D: osignificado

doobjeto total depende da operação bem-sucedida de 9,
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A escolhadoseixos pode parecerarbitrária, sem mais razões; ela deriva da

própria situação analítica.

Em umaanálise, o pensar é a atividade mais evidente do paciente.

O analista consegue ver o uso que o paciente faz da situação analítica.

O paciente pode pedir ajuda, abusar das possibilidades de ser cruel para

comoanalista, procurar umadescarga para o amore para a generosidade e

assimpordiante. O paciente faz isso pensando em silêncio, conversando

como analista, pensandoalto e, eventualmente, por intermédio de ação.

Faz formulações classificáveis sob os cabeçalhos A-H do eixo vertical.

A informação disponível para comunicação é selecionada, retida ou ex-

pressa, de acordo como uso que o paciente descja dar a ela. Sendo assim,
consegue-se avaliar a importância do conteúdo da comunicaçãoa partir do

uso, que é apenas uma dascaracterísticas da contribuição do paciente, mas a

característica que é mais importante de modo contínuo; portanto, merece

atenção, isolamento e ser elevada ao eixo 1-6 da grade.

 

Umavez que o autoconhecimento é uma meta do procedimento ana-

lítico, o equipamento para obter conhecimento, o aparelho e a função de

pré-concepção devem ser proporcionalmente importantes. O crescimento
e umacapacidade para crescimentosãoigualmente fundamentais. O eixo

vertical (A-H) representatanto osestágios de crescimento comoa função

de pré-concepção.
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A representação de umprocesso, como o de umcrescimento contí-
nuo, pelos cabeçalhos A-H, dá uma impressão enganadorade tratar-se de

entidadesdistintas, bemdelineadas; porfalta deevidência, deve-se assumir

que a transição de umaà outrase faz gradualmente.

 

A escolha do mito de Édipo, como umreservatório onde buscar sím-
bolos para substituir o eixo horizontal (1-6), possibilita-me ilustrar uma

característica do mito como uma pré-concepção. O mitode Édipopode ser
considerado como uminstrumentoque auxiliou Freud a descobrira psica-

nálise, e a psicanálise como uminstrumento que capacitou Freud a desco-

brir o complexo de Édipo. Dirijo-me agora à parte desempenhada pelo

mito, ou pelas suas contrapartes em elementos « e £, no crescimentoda
psique,

O mito podeser considerado como umaformaprimitiva de pré-con-

cepção e um estágio na publicação,isto é, na comunicação do conheci-

mento privado do indivíduo para o seu grupo. Em última instância, é

necessário representar qualquerteoriacientífica por um meio quefacilite a
publicação. Os processos pelos quais o conhecimento privado é comuni-

cado no interior do indivíduo são obscuros; sua elucidação depende de

avanços que os psicanalistas ainda têma fazer. O sonho,caso seja conside-

rado como um mitoprivado, tem umanova importância. Em umsonho, o

 

material edipiano requer a teoria clássica aceita, que mostraa situação edi-

piana tal como ela é gerada pelo inconsciente, sob o impacto da investiga-

ção analítica; mas, em certos casos, esse material também deveser conside-

rado comoevidência de um mecanismo primitivo de pré-concepção, uma
versão privada do que, mais tarde, torna-se publicamente comunicável por

meiodesuacorrespondência como mito de Édipo. O mesmoé verdadeiro
paraos mitos de Édipoe Babel, quandoo assuntoé a capacidadepara pen-
sar. Do mesmo modo, os analistas precisam considerar que, possivel-
mente, O material edipiano evidencia o aparato primitivo de pré-con-
cepção, possuindo, portanto, uma importância adicional àquela que tem na

teoriaclássica, Estoupostulando umprecursor da situação edipiana, não na

acepção queeste termo poderia ter na discussão que Melanie Kleinfaz das

Early Phases of the Oedipus Complex!, mas comoalgo que pertence ao ego

comoparte de seu aparelhopara contato coma realidade. Emsuma, pos-

 

   

tulo um mito edipiano privado em umaversão elemento-a que é o mcio, a

pré-concepção, emvirtude do quala criança é capaz de estabelecer contato
comos pais comoestes existem no mundodarealidade. A correspondência

1 Etapas Precoces do Complexo de Édipo. (N.T.)
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desta pré-concepção edipiana — clemento-o. — coma realizag

reais origina a concepção dospais

o dos pais

De acordo com Melanie Klcin, quandoacriança não cons  gue tolerar

a relação parentalporinveja, voracidade, sadismo ououtrarazãoe a ataca

destrutivamente, resulta que a própria personalidade queataca fica frag-

mentadapela violência dos ataques de clivagem. Recolocandoessa teoria

emtermos da pré-concepçãoedipiana: há uma carga emocional carreada

pela pré-concepção edipiana-—elemento-a privada de tal monta que a

própria pré-concepção edipiana é destruída. Comoresultado, a criança
perde o aparelhoessencial para ganhar uma concepção darelação parental

e, consequentemente, paraa resolução dos problemas edipianos: nãoé que

não consiga solucionar aqueles problemas — ela nunca osalcança.

 

A importância disso paraa prática é que os fragmentos do que parece

ser material edipiano devem ser tratados comreserva. Se a evidênciafor

relacionadaà umdesastre sofridopelo ego,à destruição da pré-concepção

 

e, consegiientemente, à destruição da habilidade para conceber,as inter-

pretações baseadas na suposição de que o mater ial edipiano fragmentado é

evidência de umobjeto destruído serão apenas parcialmente bemsucedi-

das. É necessário dirigira investigaçãopara diferenciar, dentre os clemen-

 

tos do material edipiano, aqueles que são fragmentos da pré-concepção

cdipiana, dos quesão fragmentosdasituação cdipiana fragmentada. Como

noprimeirocasoo pacientefica barradodeaprender da experiência da rela-

ção entre os pais, tudoaquilo que dependeda resolução do complexo de

Édipo para o desenvolvimento do paciente e para um desfecho bem-

sucedido da análise fica gravemente prejudicado.

Devo deixar o desenvolvimento desse tema para um tratamento

futuro, quando espero mostrar em maior detalhe a maneira de usar a

“grade” para penetrar em uma percepção e compreensão mais claras do

material clínico. A natureza dos elementosestá determinadapela sua posi-

çãorelativa nos doiseixos(1-6) e (A-H).

O que poderia ser chamadodeps

 

icomecânicado pensar, representado

pelointerjogo entre £ e &' e entre as posições esquizoparanóide e depres-

siva (PS&D e o fato selecionado) fornece o vínculo entre cada umadas

linhas.

Noinício deste capítulo dei um resumo das brevesrazões para a esco-

lha dos “usos”para oseixos 1-6: Noeixogenético, a importância atribuída

aos psicomecanismosrepresentados por PS&De 2º requer maior dis-

cussão. Nofinal do Capítulo18 eudisseque, ao se descobrir que elemen-

tos até entãonãorelacionadoseramcoerentes, essa coerênciafoifixada por
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intermédio da nomeação. O nome tinha uma função, análoga àquela da

formulação matemática, fixando a conjunção constante porele represen-

tada. Nesse aspecto,a fixação de elementos coerentes é idêntica à corres-

pondência da pré-concepção com realização, para produzir uma concep-

ção. Agora precisamosconsiderar o processo pelo qual o nome acumula
significado através da operação de 9d,

  

Discuti a parte que o modelo docanal alimentar desempenha na com-
preensão do pensar. A introdução de uma mudança de ênfase, no nosso

exame dos fenômenosrepresentadospelo eixo vertical (A-H) da “grade”,

auxilia uma discussão detalhada do mecanismoe das dinâmicas envolvidos

no crescimento do significado. Irei representar essa mudança de ênfase

usandoo termo “sentir” ao invés de “pensar”. Essasubstituiçãoé baseada

nautilização, bastante comum,naprática analítica, de frases tais como:

“Sinto quetive umsonhoa noite passada”, ou “Sinto que você me odeia”,

ou“Sinto que vouter um colapso”. Tais locuções implicam uma experiên-

cia emocional e, portanto,são mais apropriadas ao meu objetivo do que as
implicações mais austeras de “Penso que...” As comunicaçõesintroduzidas
por termostais como “Sinto”, são, amiúde, métodos de expressar emoções
ou premonições. É nesta função de expressar emoção quedesejo conside-
raresses fenômenos. Proponhodeixar a “grade”inalterada; as categorias
representadas pelas suas coordenadasda “grade”aplicam-setanto às classes
de “Penso que...” “pensamentos” comoàsclasses de “Sinto...” e “senti-
mentos”, De modoa indicar a ênfase no conteúdo emocional, falarei mais
de “sentir” do que de “pensar”, masa “grade” permanece inalterada paraa
categorização de “pensamentos” ou “sentimentos”.

Considerandoas formulações cujo desenvolvimento é representado
pelo eixo vertical (A-H) como expressões de sentimentos, o mecanismo
$9, por meio do qual a mudança de umalinha da “grade”para outraé efe-
tuada, podeser representado por outros modelos além daqueles forneci-
dospelo trato digestivo. Desses, os mais sugestivossão: (1) o sistema respi-
ratório,ao qual se liga o sistemaolfativo; (2) o sistemaauditivo,ao qual se
ligam transformações, tais como música + ruído;e (3) o sistemavisual.
Cada um dostrês provê modelospara os mecanismos £ &,representando a
identificação projetiva empregada para propósitos de K. O sentido de tato
geralmente é empregado como umantídoto para a confusão, que pode
ocorrer quando se emprega $&. Seu uso, para restabelecer a confiança
obtidaao sentir-se que há umabarreira entre dois objetos, umafronteira
limitante ausente na relação continente +» conteúdo característica dos
modelos(1), (2), (3), produzo efeito paradoxal: a relação mais próxima do
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pontodevista topográfico, implicadapelo contato tátil, é menosíntima,isto

é, menosconfusaque a relação mais distante, implicadapelos modelos(1),

(2), (3)! Vale notar que as manifestações clínicas de asma tornam-se mais

significativas do ponto de vista psicanalítico, caso sua relação para com O

modelo respiratório para pensar—sentir seja reconhecida.

Visões de pensar e sentir, formuladas em termos apropriados à linha G,

podem ser reformuladas pelo uso destes modelos dotrato digestivo, sis-

tema respiratório, sistemaauditivo e sistema visual emtermosapropriados à

linha C e vice-versa.

Assim, o mecanismoPS + D aliado ao mecanismo £ 9, é responsável

pelo crescimento da pré-concepção, seja no sentido da ingenuidade ou no

dasofisticação.

Umavez que podemosusaras categorias da “grade”pararepresentar

sentimentos, a categorização dos enunciadosvai depender muito do con-

texto analítico onde o enunciadofoifeito. O analista precisa decidir se a

idéia que está sendo expressa tem a intenção de ser um instrumento por

meio do qual comunicam-se sentimentos ouse os sentimentos são secun-

dários à idéia. Muitas expressõessutis de sentimento podemse perder, seas

idéias por intermédiodas quais estes sentimentosse expressam foremcon-

sideradas, por equívoco, comoo peso principal da comunicação. A facili-

dade com que se pode expressar nuanças sutis de sentimento torna a

comunicação do que parece ser idéia um veículo ideal para a comunicação

de premonições; as “idéias” teriam de ser examinadas do mesmo modo.

Se as categorias da “grade” foremtão apropriadas aos “sentimentos”

comoàs “idéias”, deveria existir uma contraparte emocional dos clemen-

tos-f. Dentro do campo limitado ao qual restringi os clementos-até

agora, sugeri que o termo fosse usado para cobrir uma área de fenômenos,

tais como os “pensamentos” que alguns pacientes psicóticos consideram

indistinguíveis de “coisas”. No domínio dossentimentose daqueles aspec-

tos dos pensamentos onde sentimentos predominam, teríamos que esten-

der a abrangência do termo “clementos-2”a estes fenômenos análogos.

Nãoestou certo de quais sejamesses fenômenos análogos, caso existam.

Mas, o mesmo paciente que considera “pensamentos” como “coisas”,

mostra todosossinais de considerar como“fatos”, aquilo que estou habi-

tuadopsicanaliticamente a acreditar que sejam fantasias. Portanto, sugiro,

de modoprovisório, queas categorias de elementos-f da grade não sejam

1 Umpaciente psicótico consegue ter relações genitais sem confusão, mas ficará
seriamente confusopor(1), (2), (3).
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descartadas sumariamente como não-existentes; mas, no domínio das

expressões de sentimento,teríamos de concebê-las comorelacionadas às

fantasias, sentidas comoindistinguíveis de fatos. Essas fantasias, indistin-

guíveis de fatos, devem ser consideradas comoa contraparte emocional de
“pensamentos” elementos-f,indistinguíveis de “coisas”. Emoutras pala-
vras, teríamos de consideraras categorias de clementos-f da grade como

mente algumas

   

representaçõesparaas quais pode-se descobrir psicanaliti

realizações que delas se aproximem.

 



CAPÍTULO VINTE

Antes de sumarizaros principais temasdeste livro, preciso deixarclaro que

a “grade”, embora geneticamente aparentada a um certo númerodeteorias

analíticas, difere do objeto para cuja representação emprega-se normal-

mente otermo “teoria”. Podemosindicar melhor a sua natureza se a des-

crevermos como umaconvenção para analisar! fenômenos psicanalíticos?.

Masse um analista usa essa convenção, ele entretém umapré-concepção

da qual a “grade”, impressa ou escrita, é uma representação. Assim, o

estado de mente do analista, que se aproximada representação,a“grade”

impressa ouescrita, podem serclassificados em uma das categorias da

“grade”, de acordo comouso quese está dandoa ela e coma posição que

esta categoria ocupa nodesenvolvimento genético do equipamentocientí-

fico doanalista. Umavez que o analista pode escolherusara “grade” e as

  

teoriasa cla associadas para qualquer motivo,a “grade” podeser usada para

impediro conhecimento (coluna 2) oupara promovê-lo (colunas1,3, 4, 5

etc.). Do mesmo modo, umavez queo usoda “grade”significa que o ana-

lista entretémumapreconcepção”,talvez o usoquefaz dela pode ser cate-

 

1º Construing, nooriginal, cujo significado é analisar na acepção de análise sintática,
construir gramaticalmente umafrase, Otermoé coerente coma orientação neopo-
sitivista do instrumento“grade”. (NT)
Mas veja a discussão noiníeio do Capítulo 17.
Preconception, nooriginal. Ver discussão a respeito do termo

e

dadiferençaproposta
emrelação à pré-concepção no Capítulo 16, página74. (NV)

 

9
o
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gorizado de modo mais preciso se empregarmoso eixo vertical para essa
finalidade, vendoa categoria apropriada da grade nalinha D.Portanto,se o
leitor não querser perturbado emseuestado de mente, ele poderá não usar
a “grade” ou então empregá-la como um meio de expressar sentimentos e
pensamentos que podemserrepresentados por D2. Se, ao contrário, ele
estiverdisposto a empregara “grade” para continuar investigando,estará
empregando-a como um meiode expressar sentimentos e pensamentos
que podem ser representados por D (ou, de acordo com o graude sofistica-
ção queele introduza, F (ou G)4.

Estou cônscio de que a “grade” não só pode, mas requer ser aprimo-
rada. Senti que a coluna 2 poderia ser substituída por umsentido negativo
do eixo horizontal. É plausível e manteria uma agradável semelhança com
O sistema de coordenadas cartesianas usado no desenvolvimentoda geo-
metrizalgébrica. Além disso, algumas dificuldades diminuiriam se, ao in-
vés do arranjo presente,o eixo horizontalfosselido

 -(n)- (0-1).5,-4,-3,-2,-
12,345... (1-1), (n)

  

coma coluna 2 representando aquilo que na gradeatual é a coluna3. Então
talvezse diga que todos os “usos”sn podemser usados negativamente,
como umabarreira contra o desconhecido oucontra aquilo que é conhe-
cido, mas sentido como desagradável. Noentanto,estou primordialmente
interessado emdelinearos usos dados aos fenômenos representadospelo
eixo vertical, e não emadentrar nas complexidades dos “usos” quese pode
daraos “usos”, considerando que seria melhordeixar que a investigação
clínica amplie estes últimos.

Dirijo-meagora aos usos da “grade”. O sumário não pretende ser
exaustivo.

A. Revisão Meditativa. 1. Suponhaqueo analista, ao fimdodia detra-
balho, queira rever algum aspecto deste seu trabalhosobre o qual tenha
dúvidas. Além disso, considere que a preocupação esteja centrada em
algumafrase do paciente. Evocandoa sessão, o contexto da formulação e a
entonaçãodo paciente, o analista pode colocar a formulação emumacate-
goria que, à luz de conhecimentoposterior, pensa estar correta. Tal medita-
ção é relacionada com notação e memória. É aparentadaa registrar o que
aconteceue é um exemplo de usar a “grade” e as teorias queela representa
parafinalidades de notação. Mesmo que não ponhaseutrabalho no papel,
oanalista está fazendoalgo que vai imprimir o episódio em sua memória.
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2. O analista pode escolher qualquercategoria da “grade”para colo-

car, especulativamente,a formulação. Então,ele podedirecionar suas espe-

culações, considerando quais seriamas implicaçõescasoa asserção perten-

cessedefato à categoria ondeele a colocou provisóriae especulativamente.

Issosignifica que ele “ligou” umcerto número de elementos e pode ir

adiante,para descobrir o significado de sua suposta conjunção. A “grade”

auxilia o direcionamento de suas especulações.

3. No decurso de 1 e 2, ele estará considerando a possibilidade de

outras categorias, onde poderia, de modoapropriado, ter colocado a for-

mulação. Tal atividade é umestimulante para a capacidade de atençãodo

analista.

4. O analista pode examinar suas interpretações ao submetê-las ao

mesmo procedimentoa que submeteuas associações do paciente em1, 3,4.

5. O analista podecolocar aassociação e sua interpretação real, oua inter-

pretação proposta, nas categorias apropriadase assim examinar a dupla, asso-

ciaçãoe interpretação. Assim,ele pode comparar e examinar à relação entre a

categoria daassociaçãoe a categoria da interpretação e não a relação entre

associaçãoe interpretação. Torna-se possível, as

 

im, prover tma base para

investigação do valor desenvolvimental da interpretação e associação, de

acordo coma naturezada relação de suas respectivas categorias.

6. O analista pode tomar, dentreas associações do paciente,as formu-

lações conflitantes; colocá-las de acordo com suasrespectivas categorias da

“grade” e, então, examinara natureza do conflito por meio de uma compa-

raçãoentreascategorias das formulações conflitantes. Assim,seria possível

ver o que contribuiu para o conflito através da natureza das categorias das

formulações conflitantes.

B. Ojogopsicanalítico, EmA eu propususospara a “grade” associa-

dos de3 modo bem próximoa experiências analíticas reais. Entretanto,a

“grade” pode ser usada de modo proveitoso, em umtipo de faz-de-conta

analítico, no qual o elementoda experiência é muito menosinfluente. Tal

exercício imaginativo está mais próximodaatividade do músico, que pra-

tica escalas e exercícios que não são diretamente relacionados a qualquer

peça de música, mas aos elementos que compõemqualquertipo de música.

Isso me traz de volta aos elementos de psicanálise e à sua elucidação.

Defino os elementos de psicanálise como sendo aqueles fenômenos

cujos vários aspectos podemosver recair dentrodas categorias da“grade”,

aindaque algumas categorias permaneçam vazias no presente momento.

Tais fenômenossão:
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(a) Idéias, conformedescritas nos Capítulos 1-18.

(b) Sentimentos, conforme descritos no Capítulo 19, incluindodor.

(c) Associação e Interpretação.

(d) A dupla associação e interpretação.

(e) Pares conflitantes (uso o termo “par” de modoa deixa
“dupla”liberado para os fenômenos (d) acima.

  r O termo

(£ Osdois eixos da “grade” (comocasosespeciais).

No Capítulo 3 sugeri que o objetopsicanalítico tinha três “dimensões”:

sentidos, mitologia e teoria analítica. Traduzindoisso emtermosdas catego-

rias da “grade”, qualquer objeto analítico, antes de ser qualificado comotal,

precisa exibir características categorizadas nas linhas B, C e G. Umobjeto

analítico não é o mesmo que umelemento, mas pode-se considerar que

tenha umrelacionamento com um elemento análogoaorelacionamentode

uma molécula com um átomo. O objeto analítico não é necessariamente

uma interpretação, embora uma interpretação seja um objeto analítico.

Umainterpretação deveestar bascada na evidência de objetos analíticos; ela

mesma é umobjeto analítico, composto de objetos analíticos. O objeto ana-

lítico emerge comoumresultadoda operaçãode PSD e £ & noobserva-

 

dor. O material deve aparecer ao observadoranalítico como tm número de
partículas distintas, não relacionadas e incoerentes (PS&D). O paciente

podeestar descrevendo um sonho,seguido por tma lembrança de tminci-

dente que ocorreunodia anterior, seguido por umrelato de algumadificul-

dadena família deseuspais. O recital pode levar três ou quatro minutos, ou

mais. À coerência queessesfatos têm, na mente do paciente, nãoé relevante
para o problema doanalista. Seu problema— euo descrevo emestágios — é

ignoraressa coerência de modoa confrontar-se coma incoerência é experi-

mentar incompreensão a respeito daquilo que lhe está sendo apresentado.
Graças a sua própriaanálise deve ter-lhesido possível tolerar essa experiência
emocional, emboraela envolva sentimentos de dúvidac talvez até mesmo de

perseguição. Esseestadoprecisa perdurar, talvez por umcurto período, mas

provavelmente por um período mais longo,até emergir uma nova coerên-

cia; neste ponto ele alcançou > D,o estágio que descrevi comoanálogo à

nomeação ou “conjunção”. A partir desse ponto seus próprios processos

podemser representados por 4— o desenvolvimentodosignificado. Foi

necessário dar essadescrição algo esquemática, do trabalhar. mental do ana-

lista, para introduzir umadiscussão de certas anomalias aparentes,às quais
mevoltarei agora. Irei tomara formulaçãoquefiz (Capítulo 17), quetodo o
mito de Édipo poderia ser colocado em uma categoria únicaou, alternativa-
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mente, que partes do mito poderiamocupar um único compartimento na

“grade”, Isso podeparecerincompatível com 2distinção que fiz entre um

objeto psicanalítico e um elemento de psicanálisc. Entretanto, a anomalia

desaparecese avaliarmosque o mito, no contexto emque é mencionado,é

a representação mais curta e mais compacta quesc pode criar para expres-

sar, vamos dizer, um sentido de presságio de uma qualidade específica.

A importância do mito, nesse caso, reside nofato de ele representar um

sentimento €, comotal, o seu lugar em umacategoria da “grade” denota

um elemento psicanalítico. Tomado com outros elementospsicanalíticos

similares, cle e os outros elementos formam em conjuntoo campo de ele-

mentos incocrentes nos quais se espera queo fato selecionado, que dá coe-

rência c relacionamentoa fatos até então incoerentes e nãorelacionados,

irá emergir. Assim “nomeado”, “conjugado”, o objetopsicanalítico emer-

giu. Resta discernir seusignificado. Esse mesmo mito — o mesmo emter-

mos de sua formulação verbal — pode então ser um objeto psicanalítico

que é instrumental para darsignificado à totalidadedos elementos, um dos

quais foi o sentimento representadopelo mito na suacategoria da “grade”.

Portanto,ainterpretação correta irá depender de o analista ser capaz, em

virtude da “grade”, de observar que duas formulações idênticas do ponto

de vista verbal sãopsicanaliticamente diferentes. Para reiterar, quandos:

observa que aspectos de umaformulação verbal recaemnas linhas B, C, G,

cla representa umobjeto psicanalítico. Quandose vê que umaformulação
verbalidêntica recai, vamosdizer, em D2,ela é um elementopsicanalítico.

Noexemplo que tomei, o mitonacategoria D2representa umsentimento de

presságio; é uma premonição de umtipo específico, empregadapara excluir

alguma outra coisa. (A propósito, todaa discussão precedente pode ser

tomada como umexemplo dousoda “grade”, para um exercíciodestinadoa

desenvolvera intuição c a capacidade para discriminaçãoclíni

 

2.) Para con-

cluir: idéias e sentimentos representados pela sua colocação em uma única

 

categoria da “grade”são elementos de psicanálise; associaçõese interpretações

 

comextensões no domínio dos sentidos, mitos e paixão (ver Capítulo 3),

requerendotrêscategorias da “grade” parasua representação, são objetos

psicanalíticos. Por conseguinte, as classes a-facimasão só elementos apenas

quando recaem em umaúnicacategoria da “grade”.Isto tem umaimportân-

cia prática: se são elementos, apesar de qualquer aparência em contrário, é

necessário saber qualé o objeto psicanalítico do qual são tma parte.
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