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 palestra trata da “lacuna fenomenológica” da psicanálise no que diz respeito à questão 
dos processos de fragmentação psíquica e também à descrição da “vida” psíquica dos 
fragmentos que resultam destes processos de fragmentação. Em outras palavras, o 

ponto de partida é a frequente falta de um entendimento preciso sobre o que está sendo 
fragmentado assim como da maneira como ocorre esta fragmentação. Embora a obra de 
Melanie Klein seja uma fonte importante de compreensão neste debate sobre fragmentação 
psíquica (especialmente com seus conceitos de identificação, projeção e identificação-
projetiva), uma certa opacidade fenomenológica permanece na sua teoria. Argumento que 
por meio de um diálogo entre Sándor Ferenczi e Melanie Klein é possível chegarmos a uma 
concepção mais rica de fragmentação psíquica. Este diálogo é ainda mais significativo porque 
existem algumas conexões genealógicas ainda não reconhecidas entre os conceitos 
ferenczianos e os conceitos kleinianos. Enquanto acompanhados de Klein nos encontramos 
no território dos objetos “bons” e “maus” – objetos polarizados e constantemente divididos 
e projetados – com Ferenczi somos capazes de dar conta de formas complicadas de imitação 
e também de um lado obscuro da identificação – a “identificação com o agressor”. Ao imaginar 
um diálogo entre Frenczi e Klein, aponto para uma surpreendente “virada ferencziana” em 
um texto tardio de Melanie Klein, no qual as “figuras aterrorizadoras” da psique não podem 
ser vistas simplesmente como partes persecutórias do superego, mas como um novo tipo mais 
enigmático de fragmentação psíquica.  
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