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Reflexões sobre a entrada de um psicanalista em  
um hospital geral 

 
Cristiane Paracampo Blaha Rangel1 

 
Somos feitos de tempo, e isto significa: somos passagem, 
movimento sem trégua, finitude. A cota de eternidade que 
nos cabe está encravada no tempo. É preciso garimpá-lo, 
com incessante coragem, para que o gosto do seu ouro 
possa fulgir em nosso lábio... 

 
Hélio Pellegrino, entrevista a Clarice Lispector 

 

Resumo: A partir de sua trajetória no campo da assistência médica, a autora tenta refletir sobre a 
especificidade do trabalho do psicanalista em um hospital geral visando a construção de um campo 
de estudo. 
 
Palavras-chave: psicanálise; hospital; experiência emocional; transitoriedade, cuidar;conversar. 
 
I-Introdução: uma apresentação. 
 
Minha trajetória de trabalho em hospital começou de forma quase acidental. Estudante de 
Psicologia, interessada em trabalhar com Análise Institucional, então um tema palpitante na 
Psicologia da UERJ nos anos 80, inscrevi-me para um estágio no Hospital Pedro Ernesto que 
pretendia ser um trabalho com os grupos de profissionais de saúde, e não de atendimento clínico a 
pacientes. No entanto, tal não ocorreu. A presença de uma psicóloga na enfermaria de Pediatria, 
ainda que estagiária, rapidamente provocou a demanda por atendimento psicoterápico de base 
analítica, o que acabou sendo consentido e endossado pela supervisora. Nos anos 90, já formada, 
com consultório e iniciando a formação no Instituto da SBPRJ, retornei ao Hospital como TPB2

 de  
Psicologia Médica, visando me aperfeiçoar e investir neste campo de atuação. Curioso perceber 
que, embora jamais tenha trabalhado com análise institucional, o interesse por um trabalho 
institucional se manteve, e desde então sempre trabalhei no consultório e em uma instituição de 
saúde. 
 
Por treze anos, de 1999 a 2012, trabalhei na Clínica Oncologistas Associados, quando tive uma 
grande experiência de atendimento a pacientes com câncer e seus familiares, e pude aproveitar e 
aprender com a parceria da psic. Elena Lerner.  
 
Em meados de 2012 fui convidada pelo Dr. Luiz Antônio de Almeida Campos a assumir a 
Coordenação de Psicologia do recém inaugurado hospital UNIMED, de média e alta complexidade, 
e é sobre essa entrada que desejo trabalhar aqui. 
 
Em primeiro lugar, essa coordenação é compartilhada com uma colega, a psicóloga Christine 
Rutherford, que até então eu não conhecia, que é gestalt-terapeuta. Inicialmente, como somos só nós 
duas, eu ficaria com a parte de Oncologia e ela com as terapias intensivas, mas como a Oncologia 
                                                           
1 Membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio 1 de Janeiro, mestre em Psicologia, PUC- 
RJ. 
2 Treinamento profissional com bolsa 
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ainda não começou a funcionar, vi-me deslocada para uma experiência que havia vivido 
anteriormente na Psicologia Médica do HUPE: a assistência, por pedido de parecer, a pacientes de 
idades variadas, doenças de todo o tipo e gravidade, além de dividir com ela a assistência aos 
setores fechados3 do hospital.No entanto, se naquela ocasião eu tinha como "retaguarda" a 
Psicologia Médica do HUPE, notadamente na figura do supervisor José Roberto Muniz, e uma 
presença ainda forte da Psicanálise na cultura do hospital,agora a retaguarda é a Psicanálise que vivi 
e tenho vivido com analistas, supervisores, amigos e colegas da SBPRJ e toda a comunidade 
psicanalítica,nas leituras, estudo e trocas com os autores, meus companheiros aparentemente 
silenciosos, mas que me ajudam a construir esse novo campo. Hospital novo, função nova: quais 
são as questões que tem me impactado e o que tenho pensado e sentido? Que recorte posso fazer na 
Psicanálise para pensar o “ser uma psicanalista em um hospital geral"? 
 
Alfredo Simonetti, psicanalista e psicólogo hospitalar, ressalta que o modelo de estudo da 
Psicanálise é dual, e que no hospital raramente teremos um setting assim, todo atendimento, mesmo 
que só do paciente, envolve necessariamente a família e as equipes assistenciais e tem um efeito 
sobre todos. Também ressalta que, por mais experiente que seja o psicólogo, mesmo com todo 
estudo e preparo,a entrada em um hospital requer outro tipo de aprendizado: 
 
"E (o psicólogo) aprende que terá que aprender aprendendo, com os pacientes, com a sua dor, 
angústia e realidade. E o paciente, de modo muito peculiar, ensina ao psicólogo sobre a doença e 
sobre como lidar com a dor diante do sofrimento " ( Simonetti,2011) 
 
Não perder essa dimensão, mas não ficar apenas ao nível da experiência emocional é o desafio que 
me imponho e do qual esse trabalho é um começo de reflexão. 
 
II. O universo da gestão 
 
Dos anos 80 para cá a administração hospitalar mudou muito. Vivemos hoje o "universo da gestão" 
em que os pop's, procedimentos operacionais padrão, precisam ser definidos a priori, e fazem parte 
dos registros do hospital ( ver anexos, em power point, na apresentação). No hospital da UNIMED 
começamos com entrevistas com os coordenadores de serviço visando levantar as necessidades de 
cada setor e também nos apresentarmos, levando não só a proposta de atendimento psicoterápico a 
pacientes e familiares, como também a possibilidade de realizar grupos de reflexão com as equipes 
de assistência e "grupos de comunicação de más notícias". 
 
Por sua vez, o prontuário não é mais um calhamaço de papéis escritos à mão, mas um programa 
específico para computador, que exigiu treinamento de todos os profissionais envolvidos com a 
assistência aos pacientes, e acompanhamento por parte dos desenvolvedores do programa.Tudo isso 
traz, sem dúvida nenhuma, uma bem-vinda padronização e organização do hospital, evitando os 
personalismos, enganos provocados por uma caligrafia ruim, por exemplo, e estabelecendo uma 
rotina de assistência mais rigorosa e eficaz. Introduz, porém, uma forte presença de nosso novo 
"admirável mundo novo" tecnológico no hospital, com forte risco de excesso de padronização, 
rigidez e desumanização. 
 
Para o serviço de psicologia, essa maneira mais organizada de se trabalhar pode ser um setting 
(Silveira, 2010), uma rotina mínima de trabalho, que serve como fio condutor de nossa presença, e 
um pertencimento, ainda que formal, ao hospital. 
 

                                                           
3 UTI, Unidade semi-intensiva, Unidade cirúrgica e coronariana. 
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Temos então como rotina chegar ao hospital, abrir o prontuário eletrônico, ver o número de 
pacientes por setor e ler as evoluções daqueles que estamos acompanhando. Em seguida, vamos aos 
setores fechados aonde conversamos com médicos, enfermeiras e quem mais nos procurar, tentando 
levantar as demandas de atendimento, para em seguida realizamos as entrevistas de apresentação e 
os atendimentos. Em geral, os pedidos são para os pacientes muito queixosos, com doença muito 
grave ou com famílias turbulentas e "criadoras de caso". 4 Neste sentido, tem sido muito interessante 
a experiência de entrevista de apresentação, por "dar voz" aos quietinhos, aos bonzinhos, 
mas que também estão sofrendo muito e que, muitas vezes, atravessam, além da doença, um 
momento existencial importante.  
 
Nesse novo mundo tecnológico, somos então os profissionais que conversam... 
 
III -A experiência 
 
Os processos descritos acima podem dar a falsa impressão de que nosso dia-a-dia no hospital 
transcorre sem maiores problemas. No entanto, como dizia Bion, por baixo dessa aparente 
normalidade "tudo é turbulência emocional". Por exemplo, o impacto, diário, da entrada na UTI: 
pacientes cercados de aparelhos por todos os lados, assustadores, ainda que moderníssimos;alarmes 
tocando repentinamente, cheiros, precauções: tirar todos os adereços,lavar as mãos, botar luvas, e 
até usar o capote, dependendo do caso. A morte rondando. Pacientes sedados, entubados, com 
gastrostomias, sondas naso-gástricas, o que mais? O médico que entra para fazer um doppler, a 
enfermeira, especialista em curativos, o técnico que vem dar banho, a fono que vem fazer a 
estimulação oro-facial no paciente recém-extubado, aliás, o que é ser extubado? Tudo por aprender, 
tudo por sentir, um estranho universo aonde o humano se funde ao tecnológico formando um outro 
corpo, um novo ser, uma nova subjetividade. 
 
O trabalho envolve também um eterno recomeçar. Pacientes que morrem, leitos que ficam vazios 
por pouco tempo, para em seguida serem ocupados por um novo paciente, uma nova história. 
Também há os finais felizes: diagnósticos e tratamentos bem sucedidos levando à alta hospitalar. 
De qualquer forma, há sempre a presença de uma ausência, uma vivência de despedaçamento. 
Transitoriedade em toda a sua potência que, dependendo do ponto de vista, pode dar mais valor à 
experiência vivida (Freud, 1916[2010]). Ou não. 
 
Não é à toa que nos hospitais o vínculo entre as pessoas costuma ser muito forte,pois a equipe é o 
holding necessário para que cada um possa exercer, com um mínimo de qualidade, o seu trabalho. 
 
Ana5

 é uma jovem internada na Unidade semi-intensiva para investigação de uma massa no cérebro. 
Os sintomas começaram com dor de cabeça, cansaço, moleza e acabaram por levá-la a buscar ajuda 
no Pronto Atendimento. Entro em seu quarto para a visita de apresentação, e a encontro dormindo 
profundamente. A mãe a acompanha é simpática e cortês, e me explica que a filha tem trocado o dia 
pela noite, pois fica muito agitada à noite e acaba por dormir durante o dia. Noto que na mesa de 
apoio há um Mickey de pelúcia, de tamanho médio. O quarto escuro, a fala da mãe, o bicho de 
pelúcia, a juventude da paciente (parece uma menina) e o trocar a noite pelo dia me passam a 
atmosfera de um quarto de bebê, sinto um clima muito amoroso e regredido. 
 

                                                           
4 Também estamos presentes no horário de visita, participamos dos rounds médicos e precisamos registrar a 
evolução no prontuário. 
5 nome fictício 
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Converso um pouco com a mãe, apreensiva com os exames e a saúde da filha, mas não desesperada, 
e nas vezes em que Ana abre os olhos falo com ela também, me apresentando e me colocando à sua 
disposição. Na minha avaliação, é uma paciente que precisa de atendimento pela aparente gravidade 
da situação, e resolvo acompanhá-la. 
 
Volto no dia seguinte e Ana está recostada na cama, ainda sonolenta, mas atenta e, 
surpreendentemente, lembra-se de mim, da minha visita e quer, sim, conversar. Fico muito surpresa. 
É motivo para pensarmos o quanto pequenas intervenções humanizadoras tem, no hospital, um 
impacto muito maior do que avaliamos (Knobel, 2008). Para mim ela mal tinha me visto, menos 
ainda me ouvido, e, como me pareceu ter uma família amorosa presente o tempo todo, não me 
pareceu carente de atenção. Podemos até pensar que o clima regressivo sentido por mim era 
altamente positivo dada a situação de risco presente.  
 
Apesar disso ela quer sim, ser atendida. Nos dias subsequentes continuo a acompanhá-la, e Ana está 
cada vez mais desperta, e a ansiedade pelo seu estado começa a aparecer. Uma cirurgia é marcada, e 
o medo aparece com toda a sua força: de morrer, ficar paralítica. Sente que sua fé ( ela é muito 
católica) será colocada à prova, chora um pouco. Fico em silêncio,não tento consolá-la ou animá-la, 
mas também pontuo as capacidades que percebo que possui para lidar com uma situação tão grave. 
Tento cuidar dela, pois,na concepção de Luiz Cláudio Figueiredo: 
 
"Muitas vezes cuidar é, basicamente, ser capaz de prestar atenção e econhecer o objeto dos 
cuidados no que ele tem de próprio e singular, dando disso testemunho e, se possível, levando de 
volta ao sujeito sua própria imagem" ( Figueiredo, 2009,pag 139). 
 
Luiz Cláudio Figueiredo em seu livro As diversas faces do cuidar ressalta a necessidade de um 
outro implicado, segurando, hospedando, agasalhando, alimentando e sonhando junto para que um 
ser humano seja capaz de desenvolver todo seu potencial. A implicação, porém, tem uma medida, 
uma reserva, o que significa não só reconhecer o outro como outro, no difícil exercício de respeito à 
alteridade, como também ter o cuidado de não enveredar pelo caminho de, como agente de 
cuidados, querer salvar e curar a 
todo custo. Neste caso, como aprendi nos tempos de Pedro Ernesto, não estou ali imaginando salvá-
la, nada disso, mas apenas disponível, prestando atenção nela, para que me use como continente de 
seus sentimentos, sua angústia, e possa enfrentar melhor o porvir. Tento manter um equilíbrio entre 
a implicação e a reserva (Figueiredo, 2009). 
 
É curioso que poucos dias depois Ana fala que voltou a sonhar. Sempre sonhou muito, mas não 
estava se lembrando dos sonhos durante sua internação. Hoje acordou com um bem vivo: sonhou 
com um anjo, o que lhe trouxe muita confiança de que tudo vai acabar bem. 
 
Creio que esse sonho mais do que um material a ser interpretado é, na verdade, uma elaboração de 
sua experiência e uma imagem de proteção e cuidado. Não cabe aqui, na minha opinião, um 
trabalho interpretativo desse sonho, pois o seu próprio acontecimento e comunicação são, por si só, 
produto do trabalho terapêutico. 
 
Há uma aparente simplicidade. Note-se que à princípio, não estou usando, 
ostensivamente, todo o arsenal clássico da psicanálise: transferência, contratransferência, 
interpretação, inconsciente,etc, supondo que eles estão internalizados e fazem parte do setting que 
carrego comigo. 
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Gostaria de ressaltar o mais simples e, que por isso mesmo, muitas vezes o mais complexo: prestar 
atenção no outro6, sem objetivo definido ou intenção salvadora, e também, sem se submeter às 
pressões que surgem por parte da equipe ( "B está deprimida,vê se dá uma levantada nela" diz o 
médico a respeito de outra paciente). 
 
Além disso, é preciso jamais esquecer todo o contexto hospitalar, e por isso considero fundamentais 
atitudes aparentemente óbvias, tais como: cumprimentar todos os funcionários, não deixar de 
conversar com médicos e enfermeiras quando se entra em um setor, jamais ir direto ver o paciente 
como se estivesse em seu consultório particular. Criar uma postura de disponibilidade, amabilidade, 
dar um retorno do que observar nos setores 
e nos atendimentos sem ferir a ética. Enfim, ser o profissional que, aparentemente só conversando, 
tenta fazer ligações e dar algum sentido às experiências muitas vezes difíceis para toda a equipe: 
 
"Exige-se, ao indivíduo e às coletividades, uma contínua atividade de 'fazer sentido' (corte e 
costura, modelagem) como forma de tessitura de um solo humano para a existência, de um lugar 
humano para existir - um ethos. Sem isso, a vida se transformaria, efetivamente, em ' uma história 
feita de som e de fúria contada por um idiota e que não significa nada' como dizia Shakespeare. 
Tornar a existência algo distinto desta eloqüente descrição é a tarefa ética dos cuidados' ( 
Figueiredo,2009, pag 135). 
 
IV - A arte de conversar 
 
Simonetti, em seu Manual de Psicologia Hospitalar ressalta que o psicólogo é aquele que conversa 
no hospital, entendido aí uma conversa um tanto diferente da comum, e que herdou da psicanálise 
as suas características fundamentais, fazer falar e ouvir: 
 
"Da psicanálise, de longe nossa mais importante influência, adotamos a filosofia, a estratégia e a 
técnica. Uma filosofia que transfere o foco da 'doença' para o 'sujeito', com suas formas 
conscientes e inconscientes de lidar com o adoecimento; uma estratégia que orienta todo o 
trabalho para a palavra; e uma técnica que, embora modificada, afinal o divã e o leito não são a 
mesma coisa, mantém o fundamental da psicanálise: fazer falar e escutar" (Simonetti,2011, pag. 
27). 
 
E eu acrescentaria: e dar sentido, não na visão simplista e popular de explicar tudo e achar um 
culpado, mas de ligar a energia libidinal, alinhavar sentimentos e experiências, que, junto com a 
história do indivíduo são postas à prova em uma experiência de adoecimento e internação. 
 
Márcia Merquior7 traça um importante perfil da importância da 7 arte de conversar, uma atividade 
humana por excelência, responsável por possibilitar o vai e vem de emoções,sentimentos e 
pensamentos, constitutivos e constituidores de nossa subjetividade. Um fluir que possibilita o 
compartilhamento do que nos faz humanos, e que torna possível suportar os momentos de dor: 
 
" A conversa alivia a dor, uma vez que quebra a solidão e o desamparo e, assim, é instrumento 
poderoso de promoção de saúde" (Merquior, 2009, pag 296). 

                                                           
6 "ter alguém prestando atenção em você, de verdade, pelo tempo da sessão, é um luxo nos dias de hoje" 
Leopoldo Nosek, apresentação no Congresso Brasileiro de Psicanálise realizado no Rio de Janeiro, 2007. 
7 Capítulo Converso, logo existo: reflexões sobre a conversa como instrumento de humanização em saúde In: 
Por uma ética de cuidado, org de Marisa Schargel Maia. 
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E mais adiante: “restaurar a saúde e o bem viver é poder falar de si, compartilhar as dores e 
medos, fragilidades e forças, dar as voltas no caminho, contar histórias e afetos, enfim, 
comversare".(Pag 297). 
 
É assim que, a senhora de 92 anos, recém internada na UTI, conversa sobre sua vida quando jovem, 
lembrando o nascimento dos filhos e a morte de gêmeos recém-nascidos. Descreve para mim a sua 
rua, a casa, o quintal, e por alguns instantes transporta-se para aqueles tempos, afastando-se do 
momento de dor. No dia seguinte é entubada e não podemos mais conversar... 
 
Mulher jovem sofre acidente automobilístico gravíssimo. Internada para observação evolui para a 
retirada do rim, lesado no acidente. Atendida por mim, dá à experiência o estatuto de uma nova 
chance, e resolve, quando tiver alta, encerrar um relacionamento longuíssimo com um rapaz. “o que 
fiz da minha vida? Quero casar, ter filhos, o cara está me enrolando... não quero mais". 
 
Tantas histórias... Do outro lado da linha as médicas que se emocionam com a paciente da mesma 
idade delas, morrendo de câncer e deixando dois filhos pequenos. No seu quarto, uma cartinha da 
filha, colada na parede, dizendo à mãe que não irá esquecê-la, que sabe o quanto ela tem lutado 
contra a doença e que admira muito sua força. Difícil atendê-la sem ter vontade de chorar, e, na sala 
dos médicos, fazemos um grupo informal para conversar sobre isso, tentando cuidar dos cuidadores. 
 
Um mosaico de vivências e experiências. Um exercício diário de se confrontar com nossa 
fragilidade, finitude, desamparo, mas também da nossa capacidade de alinhavar, colar, juntar, dar 
sentido, ter alegria, estar vivo.A possibilidade de um resgate de humanização, pela palavra, 
encarnada, viva. Transformar a experiência emocional sofrida em uma história a ser contada, 
elaborada e partilhada.  
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De Dora a Verônica: reflexões acerca da árdua tarefa do tornar-se mulher 

Marina Miranda8  

RESUMO: Este artigo pretende situar a encruzilhada que separa a personalidade histérica ou sua 
forma atuante do desenvolvimento psicossexual da mulher. Aborda as dificuldades encontradas 
por Freud no tratamento com sua paciente Dora e, segue expondo algumas reflexões sobre a 
experiência analítica com uma paciente, especificando as diferenças conceituais acerca do 
complexo de Édipo no pensamento freudiano e kleiniano. O valor da contribuição de Britton para 
este trabalho é precisamente a formulação da dinâmica vincular dentro da triangulação edípica. 

Palavras-chave: psicanálise; histeria; narcisismo; complexo de Édipo; triangulação edípica. 

From Dora to Verônica: reflections on the arduous task of becoming a woman 

ABSTRACT: This article seeks to situate the crossroads separating the hysterical personality or 
acting form of psychosexual development of women. It addresses the difficulties encountered by 
Freud in treating his patient Dora and follows exposing some reflections on the analytic 
experience with a patient, specifying the conceptual differences about the Oedipus complex in 
Freudian and Kleinian thought. The value of the contribution of Britton for this work is precisely 
the formulation of dynamic link within the oedipal triangulation. 

Key words: psychoanalysis; hysteria; narcissism; Oedipus complex; oedipal triangulation. 

De Dora a Verônica:  
reflexiones sobre la ardua tarea de convertirse en una mujer 

 

RESUMEN: Este artículo trata de situar la encrucijada que separan la personalidad histérica o su 
forma de actuacíón, del desarrollo psicosexual de las mujeres. Se ocupa de las dificultades 
encontradas por Freud en el tratamiento de su paciente Dora y sigue exponiendo algunas 
reflexiones sobre la experiencia analítica con un paciente, especificando las diferencias 
conceptuales sobre el complejo de Edipo en Freud y el pensamiento kleiniano. El valor de la 
contribución de Britton para este trabajo es precisamente la formulación del enlace dinámico 
dentro de la triangulación edípica.  

Palabras-clave: psicoanálisis; la histeria; el narcisismo; el complejo de Edipo; la triangulación 
edípica. 

A histeria em Dora   

É no campo cultural da sociedade européia do século XIX que se produziu a psicanálise e o 
discurso freudiano sobre a feminilidade. A feminilidade nos séculos XVIII e XIX é marcada pela 
diferença anatômica do corpo, a mulher possui uma anatomia própria para a procriação e o 

                                                           
8
 Membro Provisório do Instituto de Formação Psicanalítica da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro – 

SBPRJ. 
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casamento, então, indicaria a única saída adequada e possível para o encontro com a felicidade. 
Entretanto, a exigência dos padrões civilizatórios que incubem a todos uma mesma conduta sexual 
impõe a muitos sacrifícios psíquicos: “em muitas famílias os homens são saudáveis, embora do 
ponto de vista social sejam altamente imorais, enquanto as mulheres, cultas e de elevados 
princípios, sucumbem a graves neuroses.”(FREUD, 1908, p. 177) 

Em 1905, Freud publica o relato do trabalho psicanalítico com Dora, através desse caso, ele 
procurou provar a validade de suas teses sobre a neurose histérica e expor a natureza do tratamento 
psicanalítico, sendo este bastante distinto da catarse e da hipnose (Breuer), fundamentado na 
interpretação dos sonhos e associação livre. Dora era uma moça de 18 anos que lhe havia sido 
encaminhada pelo pai, que fora atendido por Freud anos antes. De família pequena, pai, mãe e um 
irmão um ano e meio mais velho, Dora mantinha uma relação muito pouco amistosa com sua mãe, 
menosprezando-a e lhe lançando críticas severas. Dora nutria grande ternura pelo pai, ternura que 
aumenta cada vez mais devido às graves doenças de que padecia este, desde que ela contava seis 
anos de idade.  

A história clínica informa que Dora e o pai viajaram nas férias de verão com a família K 
para um lago nos Alpes, onde Dora deveria passar várias semanas na casa dos K, enquanto seu pai 
pretendia regressar dentro de poucos dias. Entretanto, quando o pai se preparava para partir, a moça 
declara de repente e com firmeza que iria com ele, e assim o fez. Passados alguns dias esclareceu 
seu estranho comportamento, contando à mãe para que esta por sua vez transmitisse ao pai, que o 
Sr.K. tivera a audácia de lhe fazer uma proposta amorosa, durante uma caminhada após um passeio 
pelo lago. O pai acreditava que Dora estivesse fantasiando a impertinência sexual do Sr.K, e que 
esta era a razão de sua irritabilidade, já que ela insistia em que seu pai rompesse relações com o Sr. 
e a Sra.K. O pai culpado, preocupado em proteger seu romance extraconjugal faz com que a filha 
passe por mentirosa e a encaminha para tratamento com Freud. 

O tratamento com Freud durou cerca de três meses, apresentando Dora diversos distúrbios 
nervosos como enxaqueca, tosse convulsiva, afonia, depressão, tendências suicidas e ainda acusada 
de simuladora por não ter obtido apoio da família quando foi assediada pelo Sr. K. Dora pôde 
reconstituir, juntamente com Freud, uma verdade que sua família lhe roubara. Freud não era 
favorável à tese da fabulação e faz vir à tona uma impressionante patologia que encontrava-se 
mascarada.   

A construção da identidade feminina não se dá sem conflitos e o ajuste da mulher à 
sexualidade impõe a esta uma luta interna entre a força da pulsão, o superego e, ainda, as exigências 
do mundo externo. A dificuldade de Freud no tratamento com Dora foi transferencial, pois não 
conseguiu perceber o papel feminino em que estava sendo colocado, insistindo em interpretar o 
Édipo positivo. Freud certamente não se deu conta de que na relação de transferência-
contratransferência poderia ter se colocado como representação da Sra. K. Quinodoz (2007) nos dá 
oportunidade de refletir a este respeito quando coloca que “parece que Freud ainda não se deu conta 
verdadeiramente de que um analista, qualquer que seja seu sexo, pode representar um personagem 
masculino ou feminino na transferência” (p.84). O que Dora tentava elaborar na sua amizade idílica 
com a Sra. K., uma substituta em vida e com vida da mãe frígida e distante, era como tornar-se uma 
mulher.  



CADERNO DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICANÁLISE 
 

10 

 

Para Freud, a questão teve uma resposta simples: para tornar-se mulher, Dora deveria 
deixar-se desejar por um homem – Sr. K., coisa que sua neurose a impedira de fazer. Ele estava 
convencido de que a repulsa de Dora pelo Sr. K. era tão somente consequência da perturbação 
neurótica da moça, especificamente, uma perturbação na orientação de sua sexualidade. Freud nesta 
época não tinha conhecimento pleno do campo transferencial que existia na análise, e não soube 
trabalhar com ela numa relação transferencial adequada. Do mesmo modo, foi incapaz de 
compreender a ligação homossexual que unia Dora à Sra. K, como sublinhou em uma nota de 1923.  
Dora se identificara com a Sra. K., pois a mãe não lhe servia, por tratar-se de uma mulher que 
recusava a dimensão sexual de seu desejo e não sabia se fazer desejar pelo próprio marido, pai de 
Dora. Como se identificar com uma mulher que não se interessava por ela?  

Fazendo um longo percurso na obra de Sigmund Freud, em A Organização Genital Infantil 
(1923) é postulado que o masculino está associado àquele que é sujeito ativo, possuidor do falo; já o 
feminino é marcado pela posição de objeto passivo e castrado pela falta do falo. A construção da 
feminilidade para as mulheres, deste modo, custaria mais que a constituição da masculinidade para 
os homens. Os meninos resolvem o complexo de Édipo desistindo do amor endereçado à mãe e 
identificando-se com a figura paterna. Nas meninas, o complexo de Édipo levanta uma questão a 
mais que no menino: para Freud (1923) a organização da sexualidade na menina é falocêntrica. A 
fase fálica na menina inicia-se pela descoberta da distinção anatômica entre os sexos: o pênis do 
menino é percebido em grandes proporções, enquanto na menina, o órgão genital é percebido como 
algo pequeno e imperceptível, daí em diante a menina torna-se vítima da inveja do pênis. Ela logo 
passa a desejar ter o que não tem e a ideia de obter um pênis e tornar-se semelhante a um menino 
orienta sua fase fálica. Nesta fase, o clitóris (equivalente do pênis) é a sua principal zona erógena, 
mas com o desenvolvimento da feminilidade deve transferir sua importância para a vagina. Na 
teoria freudiana o único caminho viável para as mulheres que levaria ao amor objetal, seria a 
maternidade: fazer-se mulher como a mãe e gerar o bebê/falo como os que a mãe possuiu. O 
impasse de Dora não é diferente do de todas as mulheres e o mistério se produz a partir do que o 
homem não quer saber: sobre sua própria castração. 

Perante os embaraços do complexo de Édipo, a menina constitui, assim, um processo 
identificatório em duas vertentes: uma marcada pela fase pré-edípica, na qual a mãe é tomada como 
primeiro objeto de amor; e outra, advinda do complexo de Édipo, em que a mesma mãe será vista 
como uma rival a ser eliminada para que a menina possa ocupar seu lugar junto ao pai. Diante dessa 
relação conflitiva e de acordo com o modo pelo qual a menina significa sua castração, segundo 
Freud em Sexualidade Feminina (1931), restam a ela três saídas possíveis do complexo de Édipo: 
renunciar à sexualidade, reivindicar o pênis ou complexo de masculinidade, ou aceitar a 
feminilidade.  

A saída pela feminilidade, apresentada por Freud em 1933, no trabalho intitulado 
Feminilidade, pode ser explicada pela capacidade da mulher em proceder a um deslizamento 
simbólico, abrindo mão do objeto materno e se dirigindo ao pai, figura à qual endereçará seu desejo 
por um filho, como representante do estabelecimento de um desejo feminino por excelência. “[...] 
sua felicidade é grande se, depois disso, esse desejo de ter um bebê se concretiza na realidade; e 
muito especialmente assim se dá, se o bebê é um menininho que traz consigo o pênis tão 
profundamente desejado” (FREUD, 1933, p. 128).  
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A configuração histérica de Verônica 

Verônica é uma jovem solteira de 36 anos de idade, alta, gorda e com um olhar expressivo, 
sorriso largo e bastante comunicativa. Possui formação técnica em administração de empresas e 
trabalha para um renomado profissional liberal, realizando as funções administrativas na área 
financeira de sua empresa e também de seus gastos domésticos. Verônica nasceu em uma cidade 
pequena no interior do Estado da região sudeste, morou lá até seus 8 anos de idade, quando sua 
mãe, que trabalhava como empregada doméstica, separou-se de seu pai e mudou-se para o Rio de 
Janeiro. A mãe voltou a casar após a mudança para o Rio, ficando Verônica mais próxima do 
padrasto do que do pai, com o qual não teve mais convivência.  

O padrasto entrara no lugar do pai, que ficou para trás, distante, com a mudança de Estado, 
não havendo, portanto, a possibilidade do resgate da convivência com o pai – a mãe se separa e ela 
também. Verônica tinha bastante dificuldades para conviver com o padrasto e conta que em certa 
noite, enquanto dormia na cama com a mãe e o padrasto, este acariciou seus seios e lembra que isso 
aconteceu quando tinha entre 12 para 13 anos de idade. Menciona o ocorrido para sua mãe e esta 
não acredita que Verônica dizia a verdade, pois imagino que aceitar o ocorrido significava para a 
mãe ter que escolher ao lado de quem se posicionar diante da situação absurda. Assim, a mãe nega a 
“verdade”, deixando a filha desprotegida. Cedo Verônica viveu perdas significativas e traumáticas, 
sua vida estava marcada pela dor. Filha mais nova em uma família de quatro irmãos, Verônica 
perdeu sua mãe aos 16 anos de idade e o pai faleceu poucos anos depois. 

Durante as entrevistas, Verônica fala de forma quase que ininterrupta e chama atenção sua 
tentativa de narrar os fatos seguindo uma ordem cronologicamente direcionada. Talvez uma 
tentativa de se organizar mentalmente, falar dentro de uma “ordem” pode ser uma maneira de se 
proteger dos sentimentos que podem emergir do/no encontro analítico. Quando observei a 
corpulência simpática de Verônica e a sua necessidade de ordenar cronologicamente o seu discurso 
relacionei estes dois aspectos a uma constituição defensiva. Trazia a queixa de sentir-se 
“caminhando no mesmo lugar”, já que não se sentia obtendo sucesso profissional, tampouco 
pessoal, pois ainda solteira reclamava de não encontrar uma “pessoa legal e companheira”. 

Verônica fala da dificuldade inicial que viveu ao ter que seguir a orientação da abstinência 
sexual, mas que “quando conheceu o evangelho achou incrível e pude me aproximar do Senhor, foi 
uma intervenção divina na minha vida”. Conseguiu ser missionária depois de dois anos de tentativa, 
já que “não aguentava e acabava cedendo às tentações”. Verônica não tem relações sexuais há mais 
de dez anos e, atualmente, sente muita dificuldade em “manter-se casta”. Suponho que ela tenha 
seguido a religião como defesa contra a erotização precoce que manifesta o excesso libidinal.  

Verônica possui um modo de funcionamento mental projetivo e há predominância da 
sexualidade infantil, pré-genital.  Do ponto de vista da conflitiva edípica a paciente encontra-se 
sempre atraída por uma relação triangular, na qual ela aparece como aquela que deseja se inserir, 
separando a dupla. Britton (1992) nos oferece a oportunidade de refletirmos sobre uma 
configuração histérica contemporânea e esta deve ser ressituada em uma nova leitura, levando em 
conta a compreensão do complexo de Édipo atual. A histeria deve ser olhada sob novos pontos de 
vista: o da complementaridade entre aspectos histéricos e narcísicos. 
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[...] segundo Melanie Klein, a relação narcísico-dual que o bebê estabelece com seu 
objeto primário – a mãe e, mais particularmente, o "seio" da mãe, representando a 
principal fonte de gratificação – está longe de ser uma relação idílica pura. Se, de 
um lado, as experiências de satisfação estão associadas a phantasias inconscientes 
de plenitude, há, ao mesmo tempo, phantasias de outra ordem associadas a outros 
momentos. Melanie Klein não alimenta ilusões e é, na esteira de Freud, uma 
pensadora do mal-estar. As relações narcísico-duais comportam frustrações e 
conhecem limites. O "não-mãe" (a mãe má, o pai, o mundo) é permanentemente o 
horizonte inevitável do objeto primário, e a indiferenciação característica das 
relações narcísico-duais não é nunca absoluta: uma diferenciação está desde 
sempre se insinuando, mesmo que reduzida pelos mais eficientes cuidados e 
adaptações do ambiente. Seja porque é impossível atender perfeitamente a 
voracidade infantil, seja porque as pulsões hostis dirigidas para fora colorem os 
objetos e são em seguida introjetadas junto com o leite, os carinhos e cuidados 
maternos, seja porque entre o homem e seu mundo e seus objetos há sempre 
inadequação – em qualquer idade e em todas as circunstâncias –, os primórdios 
phantasiosos da "cena primária" estão inscritos no psiquismo desde o início. A isto 
chamaremos de "situação edípica", aproveitando o termo usado por Melanie Klein 
em 1926 e desde o início associado às experiências de impedimentos a uma 
gratificação plena, às privações (deprivations). (FIGUEIREDO, 2006, p. 138) 

Verônica não é uma Dora que tosse, mas usa a massa corporal como muralha para evitar 
uma imaginária defloração. Ao contrário de Dora não busca uma Senhora K, mas também não 
consegue senão prazer masturbatório através da relação do seu corpanzil com os fortes homens 
idealizados. A compreensão da minha paciente pode ser mais bem estabelecida utilizando tanto o 
conceito de narcisismo quanto a configuração que Britton propõe para a histeria. A permanência da 
dualidade narcísica infantil ao lado da identificação projetiva com um dos pais, ou com ambos, 
alternadamente. No caso de Dora, a paciente desejava histericamente a Sra. K, pois estava 
identificada com o falo paterno que o pai secretamente propiciava à amante.  

Britton (1992) apoia-se nas concepções teórico-clínicas de Melanie Klein (1928) acerca das 
descobertas da situação edipiana ocorrer mais cedo que supôs Freud. Em suas observações no 
trabalho com crianças pequenas Klein havia percebido que a situação edipiana se iniciava em 
relações aos objetos parciais antes de “se desenvolver no complexo de Édipo conhecido, 
relacionado com os dois pais percebidos como objetos totais – isto é, como pessoas. Portanto, para 
ela, a situação edipiana tinha início na primeira infância com fantasias de uma relação com o seio e 
o pênis e fantasias de uma relação entre estes dois objetos parciais, que seriam sucedidas por idéias 
sobre os pais sob influência destas fantasias anteriores” (BRITTON, 1992, p.70). 

Segundo Klein (1921-1945), o complexo de Édipo começa paralelamente com as evoluções 
que constituem a posição depressiva, uma vez que é nesta fase que os sentimentos amorosos passam 
a ocupar cada vez mais espaço, no lugar dos sentimentos persecutórios e destruidores, 
característicos da posição esquizoparanóide. Seu declínio coincidirá exatamente com a prevalência 
dos sentimentos característicos da posição depressiva, o amor da criança pelos pais, o desejo de 
preservá-los e não mais de destruí-los. Isto torna visível como é central a questão edipiana no 



CADERNO DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICANÁLISE 
 

13 

 

desenvolvimento da criança, já que a transição da posição esquizoparanóide para a posição 
depressiva se dá neste contexto e é favorecida por ele.  

As integrações da posição depressiva, que ocorrem depois de alguns meses de idade e antes 
de um ano, permitem uma experiência de triangulação, dando lugar ao complexo de Édipo precoce. 
No entender de Britton (1992, p.71):  

Mais tarde, o encontro edipiano também envolve o reconhecimento da diferença da 
relação entre os pais que é distinta da relação entre pai e filho: a relação entre os 
pais é genital e procriadora; a relação pai-filho não o é. Este reconhecimento 
produz um sentimento de perda e inveja que, se não tolerados, pode transformar-se 
em um senso de injustiça ou autodenegrimento.  

E ainda: 

A situação edipiana começa a manifestar-se com o reconhecimento, por parte da 
criança, da relação entre os pais, de qualquer forma primitiva ou parcial. Tem 
continuidade com a rivalidade da criança com um pai pelo outro e é resolvida por 
meio da renúncia à demanda sexual relativa aos pais, através da aceitação da 
realidade do relacionamento sexual entre eles.  

A criança necessita reconhecer a relação entre os pais para que possa compartilhar de elos de 
ligação com ambos os pais (separadamente), podendo assim, portanto, usufruir das diferentes 
relações de objeto existentes. O triângulo edipiano cria um espaço delimitado pelas três pessoas 
envolvidas na situação edipiana e, por consequência, as relações potenciais inerentes a este espaço 
triangular. O reconhecimento, pela criança, da ligação que une os pais proporciona a ela uma 
delimitação do seu mundo interno.  Estas relações potenciais que emergem do espaço triangular 
“inclui a possibilidade de ser um participante numa relação e observado por uma terceira pessoa, 
assim como ser um observador de uma relação entre duas pessoas”. (BRITTON, 1992, p. 73).  

A consequente falha de integração da observação e da experiência, ou seja, o não 
reconhecimento pela criança da natureza parental e as fantasias da criança sobre ela mesma 
resultam de uma falha na internalização do triângulo edipiano. O triângulo familiar originário é 
constituído por três personagens e a criança conecta-se com ambos os pais separadamente, através 
de dois elos de ligação, e está excluida do elo que existe entre os pais, melhor dizendo, a aliança 
entre eles a exclui. Segundo Britton (1992, p. 73): 

Se a ligação entre os pais percebida no amor e no ódio puder ser tolerada na 
mente da criança, ela lhe proporciona um protótipo de uma relação de objeto 
de um terceiro tipo, no qual ela é uma testemunha e não um participante. 
Uma terceira posição passa então a existir, a partir da qual as relações de 
objeto podem ser observadas. Assim, podemos também visualizar ser 
observado.  

Esta terceira posição de que fala Britton (1992) trata da capacidade de nos vermos em 
relação aos outros, levando em consideração o outro, suas percepções, seus pontos de vista e, ainda 
assim, resguardar o próprio ponto de vista e usufruirmos da possibilidade de refletirmos acerca de 
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nós mesmos. É o lugar do terceiro, daquele que detém a capacidade de estar na relação como 
observador. Pode ser caracterizado como uma “má evolução” da situação edípica quando ocorre de 
um sujeito perpetuar a necessidade de permanecer no contexto da triangulação edípica como 
participante. Uma forma de alcançar alguma estabilidade sem ter de enfrentar as agruras da 
travessia e do enfrentamento pode ser a da construção dos “refúgios psíquicos” (STEINER, 1993), 
uma organização narcísica da personalidade que protege o sujeito da exclusão e da inclusão 
devastadoras, livrando-o das grandes oscilações borderline, mas deixando-o aprisionado. 

Considerações finais 

Um fio invisível une Dora e Verônica. Ontem e hoje, a histeria finca suas raízes no 
complexo de Édipo. O complexo edipiano em Freud, Klein e Britton é perpassado por este fio. 
Verônica parece ser uma participante faminta da cena primitiva – encontra-se no meio do ato – para 
utilizar as palavras de Britton (1998). A mesma comilança que maltrata seu corpo bloqueia sua 
sexualidade. Neste aspecto, o crescimento para a condição de mulher exige de minha paciente que 
abandone a combinação de falo e seio para fazer uma escolha identificatória com a mãe e abandonar 
esse refúgio psíquico.  

A paciente toma a analista como a mãe especular inexaurível, que na transferência vai 
desiludi-la, permitindo o restabelecimento da triangulação edípica, na qual poderá ser uma 
observadora e não uma desesperada participante. A fronteira que separa a organização histérica do 
funcionamento borderline está entre o desejo que impulsiona a primeira e a onipotência pela posse 
que domina o segundo.  

Nesta ligeira digressão foi realizado um percurso no qual procuramos situar a encruzilhada 
que separa a personalidade histérica ou sua forma atuante do desenvolvimento psicossexual da 
mulher. Isto significa que alcançar a genitalidade madura é poder estabelecer os limites internos e 
externos que possibilitam uma compreensão ampla e não esquemática do processo edipiano. O 
valor da contribuição de Britton é precisamente a formulação da dinâmica vincular dentro da 
triangulação edípica que permite ao sujeito aceitar o casal parental como tendo uma relação 
particular da qual ele não faz parte, mas ao mesmo tempo, mantendo com cada um relações afetivas 
e de conhecimento.       
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A CULPA DIÁRIA: NEGOCIANDO COM O SUPEREGO 

Valeria Clark 

 

Resumo: Este trabalho descreve os efeitos incapacitantes da culpa  gerada pelo funcionamento de  
um superego violento e hostil. Nesta condição, o indivíduo consegue atingir a posição depressiva, 
mas alguns objetos internos primitivos permanecem inalterados e atuam de forma persecutória 
impedindo o estabelecimento de relações objetais satisfatórias. São discutidas as origens de tal 
instancia e a necessidade da análise propiciar ao paciente a elaboração de ansiedades primitivas 
que permitam um abrandamento desta tirania superegóica e uma melhor integração do mundo 
interno. A autora apresenta material clínico e as dificuldades da análise na qual o analista sente 
uma pressão contratransferencial para atuar na transferência como este superego agressivo e 
implacável.      

Palavras-chave: Superego, culpa persecutória, culpa reparatória, complexo de Édipo, 
contratransferencia 

Abstract: The paper describes the pernicious and incapacitating effects of guilt generated by the 
action of a tyrannical and hostile superego. In this instance, the individual reaches the depressive 
position, but some primitive objects remain unaltered and are persecutory hindering the 
establishment of satisfactory object relations. The inception of such condition is discussed as well 
as the need of the analysis to provide further elaboration of primitive anxieties which will lead to a 
better integration of the internal world. Clinical material is presented and the difficulties of such 
analysis are discussed as the analyst feels the constant contratransferential   pressure to   play the 
role of this hostile superego.        

 Keywords Superego, persecutory guilt, reparatory guilt, Oedipus complex, countertransference  

 

INTRODUÇÃO 

Existe extrema elegância nos modelos de mente descritos por Freud, nos quais tudo parece 
lúcido e impecável. No início de seus estudos, ele falou em três sistemas, inconsciente, pré-
consciente e consciente, cada um deles com sua função, seu tipo de processo e sua energia de 
investimento (Freud, 1900). Esta descrição ficou conhecida como primeira tópica. As pesquisas de 
Freud continuaram ao longo de muitos anos e através das análises de seus pacientes e da observação 
da vida cotidiana, ele percebeu cada vez mais a importância das defesas inconscientes e o papel das 
identificações múltiplas na formação da mente. Simplificando muito o que foi resultado de anos de 
estudo, em 1923 Freud publica seu trabalho O ego e o id e passa a falar do aparelho psíquico 
constituído de id, ego e superego. Este é o modelo estrutural de mente e também é conhecido na 
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psicanálise como segunda tópica. A partir daí, Freud empenha-se em mostrar a formação e o 
desenvolvimento destas três instâncias, descrevendo em detalhes seus aspectos dinâmicos e 
econômicos. Sem entrar em toda a riqueza destas descrições, podemos dizer que o ego é uma parte 
diferenciada do id e “significa razão e bom senso, ao passo que o id significa as paixões indomadas” 
(Freud, 1932:98).  

O superego para Freud é um objeto interno e seria resultado da introjeção das figuras 
parentais. Mais uma vez, sua elegância de estilo transparece quando escreve que o “superego... é 
herdeiro do complexo de Édipo” (Freud, 1923:64), portanto para ele, se formaria em torno dos sete 
anos de idade. A função do superego é operar como um crítico moral pautando as ações do 
indivíduo, que internaliza as proibições parentais e também as expectativas que ele julga que seus 
pais tenham em relação a ele. Segundo Freud, o superego permaneceria constante durante toda a 
vida, agindo como um censor e, sobretudo, como um reservatório de regras e valores a serem 
seguidos.  

Melanie Klein tomou contato com a prática psicanalítica tratando inicialmente de crianças. 
Ela formulou suas primeiras hipóteses sobre o funcionamento mental observando o simbolismo das 
brincadeiras infantis. Foi com surpresa que ela descobriu que crianças muito pequenas pareciam 
carregar dentro de si um objeto interno que julgava e condenava de forma inclemente. Parecia com 
o superego descrito por Freud, porém surgindo mais cedo do que ele descreveu. Como em sua 
concepção de desenvolvimento psíquico o bebê já se relaciona com a mãe desde o nascimento, ela 
concluiu que o superego poderia já estar presente em seus estágios mais primitivos antes do que 
Freud postulou. Segundo Klein, os objetos internos começam a ser introjetados desde o nascimento 
e o superego não seria exceção. Ela incorpora em sua teoria as conclusões de Freud sobre o 
funcionamento do superego, mas postula que seu desenvolvimento ocorre desde o início da vida. 

Para Klein, o superego é fruto da constante interação entre o mundo interno e a realidade 
externa. Como acontece com todos os objetos internos, ela acredita que o superego está sempre 
sujeito a mudanças em função de novas identificações feitas pelo indivíduo9. 

No grupo kleiniano, (Riesenberg-Malcolm, 1999:70) se destaca entre os que se preocupam 
com o estudo da formação do superego. Sua afirmação “o superego é os objetos internos”  é 
paradigmática sobre suas idéias acerca do funcionamento do superego. Ruth Malcolm postulou que, 
em certos indivíduos, alguns destes objetos primitivos podem permanecer inaccessíveis, mesmo 
através da análise, constituindo uma parte imutável do mundo interno. Como conseqüência, a 
pessoa se sente carregando dentro de si objetos hostis e ameaçadores.  

Há algumas hipóteses para explicar a imutabilidade destes objetos internos, mesmo através 
de novas experiências mais satisfatórias. Uma possibilidade seria uma falha da função “reverie” da 
mãe, incapaz de ser continente para acolher os pavores de seu bebê. Estou me referindo a uma mãe 
que se mantém, por dificuldades próprias, incapaz de ter um contato emocional com seu bebê, 
caracterizando-se uma impossibilidade da função continente-contido ser levada a cabo de forma 

                                                           
9
 Apesar disto, ela já aponta para a possibilidade de haver alguns objetos imutáveis e hostis em seu trabalho de 1958, 

“On the development of mental functioning”. 
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satisfatória. Neste caso, não estão incluídas aqui as situações  das dificuldades rotineiras e 
superáveis da relação mãe-bebê. Uma outra hipótese ainda mais grave que a dificuldade materna de 
contato emocional é aquela na qual a mãe, além de não ser capaz de conter a ansiedade de seu bebê, 
mantém-se ela mesma em estado de pavor e pânico (estado persecutório esquizoparanóide). Caso 
todo este pavor seja projetado para dentro do bebê, ele será incapaz de conter esta ansiedade, pois 
seu aparelho mental ainda é primitivo. O resultado pode ser catastrófico. Isto pode ser visto em 
pacientes adultos que até se desenvolvem em muitos aspectos, mas mantém uma área de seu mundo 
interno completamente refratária ao acesso para mudança. 

A variação do modo como estas primeiras identificações projetivas ocorrem é tão ampla 
quanto o número de duplas de mães com seus bebês. Não só a capacidade da mãe em atender seu 
bebê vai influenciar na relação, mas também a capacidade inata da criança em tolerar a frustração e 
suportar seus pavores até ser atendida. Cada bebe nasce com características próprias que 
influenciarão a qualidade da relação continente-contido. Num paciente adulto é impossível 
determinar, com precisão, a influência das características inatas bem como a influência do 
acolhimento emocional materno. Nos nossos consultórios os pacientes já chegam como resultado 
desta interação e acredito que mais importante que determinar a origem da condição atual é abordar 
as possibilidades de mudanças. A discussão sobre qual o peso dos aspectos inatos na formação da 
personalidade é antiga, mas não deve influenciar a postura  clínica de se trabalhar para o bem-estar 
do paciente 

Ronald Britton é um dos analistas kleinianos que também se dedicou ao estudo do 
funcionamento do superego. Ele reservou cinco dos onze capítulos de seu último livro “Sex, death 
and the superego” (Britton, 2003) para explicar sua visão atual sobre o funcionamento do ego e do 
superego.  Em sua discussão sobre   narcisismo e distúrbios narcísicos, Ronald Britton levanta a 
hipótese de que  uma organização narcísica surge quando há uma falha na função continente-
contido nos primeiros momentos da vida do bebe. Na opinião deste autor, um excesso inato no bebe 
de hostilidade ao objeto pode dar origem a uma organização narcísica predominantemente 
destrutiva. Por outro lado, quando a falha na função continente-contido é principalmente por 
dificuldades maternas, Britton levanta a hipótese do surgimento de uma organização narcísica 
libidinal. Neste segundo caso, há um prognóstico de evolução  melhor do que quando os impulsos 
destrutivos inatos do bebe são muito acentuados. Ronald  Britton concorda com Ruth Malcolm que 
alguns objetos internos hostis podem permanecer imutáveis e inalcançáveis durante  toda a vida,  
mantendo-se como uma ameaça ao equilíbrio do indivíduo. No entanto, ele discorda de Ruth 
Malcolm que o superego é todos os objetos internos (Britton, 2003:74). Britton faz uma ressalva a 
esta afirmativa salientando que embora ele acredite que todos os objetos internos podem vir a 
funcionar como superego, o mais importante  é  a  grande  diferença  que  ocorre  quando estes 
objetos  são muito hostis. Para ele, mesmo que estes objetos permaneçam imutáveis, a análise pode 
permitir que eles percam a posição superegóica de autoridade no mundo interno do indivíduo. Desta 
forma, mesmo imutáveis, estes objetos tirânicos não seriam capazes de governar todo o 
funcionamento mental do indivíduo, apesar de poder perturbar a integração da personalidade. Estes 
objetos hostis seriam como terroristas no mundo interno, causando danos e pavor, mas não 
conseguindo a posição de governo e controle total, de acordo com Britton.  Mais recentemente, 
Hanna Segal também criticou a idéia de se chamar todos os objetos internos de superego, ao discutir 
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o trabalho “Narcissism and narcissistic disorders” do mesmo psicanalista Ronald Britton (Segal, 
2007:233). Pessoalmente, considero ser útil fazer uma distinção entre a natureza dos objetos 
internos, que podem ter características hostis ou benevolentes, criando um equilíbrio-desequilíbrio 
dinamico na personalidade de qualquer pessoa.  Além disto, é preciso se levar em conta que estes 
objetos estão em constante interação com a realidade externa ao ego e são sujeitos a se modificar 
por este contato.  Nunca é possível saber como estes objetos internos se modificarão a priori quando 
se inicia um processo analítico e nem mesmo se o processo de mudança será viável. A incerteza dos 
resultados faz parte da própria essencia da psicanálise.    

Meu objetivo neste trabalho é mostrar como a culpa acarretada por um superego tirânico 
pode ser debilitante para o funcionamento do indivíduo. As origens de tal estrutura são precoces e 
se ligam intimamente com dificuldades no estabelecimento de uma situação edípica saudável no 
mundo interno. Estou me referindo a pacientes que atingem a idade adulta com razoável integração 
interna, mas que vivem o cotidiano torturados por suas próprias faltas e por aquelas cometidas por 
seus objetos. Nestes indivíduos há uma tentativa constante e mal-sucedida de aliviar a culpa através 
de uma autocrítica ilimitada. Ao mesmo tempo, estão permanentemente insatisfeitos com seus 
relacionamentos pessoais. Sempre se queixam das decepções que sofrem no convívio com outras 
pessoas, nas quais depositam expectativas exageradas que nunca são preenchidas.  

Em termos kleinianos, podemos dizer que são pessoas que passaram  pela vicissitudes da 
posição esquizoparanóide e atingiram a posição depressiva, mas que parecem carregar dentro de si 
um tribunal completo com juiz, advogados, júri e público. Há pequenas variações na inclemência do 
juiz e na gravidade da sentença, mas sempre há uma condenação final.  

Em contraste com este grupo de pacientes, existe uma condição na qual o indivíduo parece 
prescindir totalmente de um funcionamento superegóico. São pacientes de atitude 
pseudoindependente que não se importam com o modo pelo qual são julgados por outras pessoas. 
Ao lado disso, estes indivíduos exibem total falta de responsabilidade por suas atitudes e ausência 
de culpa por danos que causam a outros. São situações em que o trabalho de reparação teria que ser 
de tal magnitude, que o paciente inconscientemente teme ser incapaz de fazê-lo. Para se defender, 
organiza-se internamente de tal modo que exibe uma atitude de distanciamento do objeto, 
estabelecendo relações superficiais e passageiras. Ao mesmo tempo, o indivíduo pode se 
desenvolver com sucesso no campo intelectual, chegando a ocupar posições de destaque em 
empresas e instituições. 

MATERIAL CLÍNICO 

Mostrarei, a seguir, dois casos que ilustram as situações apresentadas acima. O primeiro 
relato clínico é de uma paciente que parece prescindir de um superego que paute suas ações. É claro 
que isto é apenas uma maneira de expressar como esta instancia parece não ter passado por um 
desenvolvimento adequado nesta Sra. A Sra. A. tem um funcionamento mental bastante 
comprometido e já fez várias tentativas de análise. Quando me procurou para tratamento tinha em 
torno de quarenta anos. É surpreendente em seu relato a maneira como descreve acontecimentos 
muito graves com extrema frieza e aparente distanciamento. Uma tentativa de suicídio por ingestão 
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de sedativos e conseqüente internação hospitalar aparece no relato junto a outros dados burocráticos 
como idade e formação acadêmica. A Sra. A. descreve de forma muito característica as pessoas que 
a rodeiam, salientando um aspecto da personalidade ou uma parte do corpo alheio que lhe parecem 
definir a pessoa como um todo (objeto parcial, posição esquizoparanóide). Desta forma, a mãe e a 
analista anterior a mim são equiparadas, ambas rotuladas como “bunda enorme, nunca gostei disto”, 
afirma. A Sra. A. é divorciada e tem uma filha de onze anos, a que chamarei de F., fruto do 
casamento que durou pouco mais de um ano. Seu marido a abandonou com um mês de convivência 
voltando depois de alguns meses. A Sra. A. diz que não sabe como engravidou, porque o 
relacionamento sexual com o marido era muito ocasional. Mesmo assim, havia feito um aborto no 
mês anterior ao qual se descobriu grávida de F. “Acho que F. é filha do Diabo,  só pode ser” diz  
com  ar  irônico, mas com uma expressão facial de pavor ao fim de sua comunicação. Quando sua 
filha tinha dois anos, a Sra. A. decidiu ir morar sozinha fora do país. F. ficou com os avós maternos 
e a Sra. A. pediu demissão de uma posição importante que ocupava numa empresa multinacional. 
Quando voltou, passou a morar sozinha num apartamento de propriedade de seus pais. Alega que 
não pode ficar com F. porque precisa sair para trabalhar. Vê a criança nos fins-de-semana. O pai de 
F. não tem contato com a filha. Quando F. tinha poucos meses de idade, ela engasgou e começou a 
ficar cianótica. A Sra. A. saiu do apartamento correndo pelas escadas com o bebê no colo. Ela 
gritou por ajuda, porque achou que F. fosse morrer sufocada. O porteiro a socorreu e a criança não 
foi levada para atendimento médico. Depois do nascimento de F., a Sra. A. se submeteu a cinco 
abortos consecutivos, em curto espaço de tempo. Ficou grávida de homens diferentes – flertes 
ocasionais. “Era horrível, bastava eu transar uma vez que eu engravidava. Minha analista dizia que 
eu queria abortar o tratamento, eu não entendia nada”. 

A Sra. A. tem um irmão um ano mais novo que é o sucesso da família, “é dele que a minha 
mãe gosta. De mim eu acho que ela tem inveja, porque eu fui um bebê lindo quando nasci”. O pai 
da Sra. A. é descrito como um “moleirão que se deixa mandar pela mulher”. 

A Sra. A. diz que quer se tratar porque tudo dá errado na vida dela e ela tem a impressão de 
que tudo que ela começa acaba mal. Iniciamos sua análise com cinco sessões semanais. 

Antes de apresentar algumas sessões com a Sra. A., gostaria de examinar em maior detalhe 
as comunicações que ela faz em suas entrevistas levando em conta seu funcionamento em relação a 
seus objetos e a seu mundo interno. Apesar de queixosa dos infortúnios da sua vida, a Sra.A. parece 
ter pouco insight da sua responsabilidade pelo que lhe acontece. Apresenta os objetos primários , 
sua mãe e seu pai, de forma denegrida e distante. Acusa sua mãe de invejosa, talvez uma projeção 
de sua própria destrutividade e intolerância de ver o casal parental desfrutando de uma experiência 
amorosa da qual ela é excluída. Mais excluída ainda se sente quando descreve o irmão, o que é 
amado e dotado de todas as qualidades admiradas pela mãe, comentário que permite deduzir o 
quanto o nascimento dele interferiu no desenvolvimento emocional da Sra. A. , que ainda era muito 
pequena na época. 

Mas o que chama mais atenção na Sra. A. é o modo como ela descreve seus seis abortos, o 
primeiro deles seguido da gravidez de sua filha F., “a filha do Diabo”. Deixando de lado valores 
morais e religiosos em relação a aborto, percebe-se que a Sra. A. engravida como se antecipasse o 
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aborto, numa atuação desesperada de tentar se livrar de conteúdos internos indesejáveis. Não há 
culpa, não há dor, há uma tentativa de evacuação para o mundo externo do que é insuportável de ser 
vivido mentalmente. Pensando em termos de superego é como se Sra. A. prescindisse de tal 
instância. A Sra. A. se sente rodeada de pessoas incompletas com as quais ela tem um contato muito 
restrito. Ela abandona sua filha para viver em outro país, até porque a criança é a personificação de 
algo terrível dentro dela, coisa do Diabo. A tentativa feita pela analista anterior de relacionar seus 
abortos com a relação transferencial é ouvida com estranhamento.  

A sessão que descrevo a seguir é de uma segunda-feira, do início da análise. A paciente 
faltou à sessão de sexta-feira e telefonou avisando que não tinha meio de transporte para chegar ao 
consultório (havia uma greve de ônibus naquele dia na cidade do Rio de Janeiro). A Sra. A. é 
pontual e quando abro a porta parece agitada. Diz que precisa ir logo ao banheiro. Espero e quando 
ela se deita no divã ela dá um longo suspiro. Diz que sempre que fica nervosa vai ao banheiro toda 
hora. Em silêncio fico imaginando o que estaria perturbando a Sra. A. neste momento. Ela 
prossegue dizendo que está fazendo uma filmagem perto do meu consultório. Diz que ela precisa 
ficar correndo de um lado para o outro para acalmar todo mundo, mas na verdade ela mesma fica 
muito nervosa. Fala que quando vem para a análise ela também precisa se preparar. Supõe que, se 
seu escritório fosse ao lado do meu consultório, ela não poderia vir sem antes passar por esta 
preparação. Digo a ela que parece que a ida ao banheiro fez parte desta preparação, que ela quis 
deixar lá alguma coisa que ela julgou que não fosse apropriada para sua sessão comigo. Não, não, 
não tem nada a ver, reclama a Sra. A . Diz que vem para a análise para relaxar e não fica tranquila 
se está com vontade de ir ao banheiro. Permaneço calada e a Sra. A. faz uma pausa até dizer que ela 
continua aflita e é como se ela ainda estivesse lá na filmagem. Comenta de forma reticente que tem 
a impressão de estar escondendo alguma coisa de mim, não sabe bem o quê. Sinto neste momento 
que a Sra. A. tem a expectativa de que eu fale alguma coisa e  levante hipóteses que já estão dentro 
dela e que eu deveria esperar para ouvi-la. A despeito disto, sugiro que talvez o que não esteja 
sendo falado se relacione com o que ficou lá no banheiro, lá na sessão que não houve na sexta-
feira... 

A interpretação vaga produz uma reação imediata na Sra. A. , como costuma acontecer em 
tais situações. Há claramente um aumento da ansiedade provocado pela imprecisão do que ela ouviu 
de mim. Ela diz que faltou na sexta-feira porque não existia transporte disponível, havia muita 
confusão e os poucos ônibus circulando estavam com os trajetos alterados. Percebo uma tensão na 
Sra. A. que parece ter o corpo contraído e retesado no divã. Digo que acho que ela tem medo dos 
lugares dentro dela mesma onde eu posso levá-la com o trabalho da análise. A Sra. A. se mexe no 
divã, solta os braços que estavam cruzados no peito, suspira e fica pensativa por um tempo até dizer 
que “é, acho que isto tem a ver mesmo... eu tenho muito medo do meu envolvimento aqui... faz uma 
pausa e comenta, num tom de voz mais exaltado, completamente diferente de como iniciou sua fala: 
“eu fiquei puta lá na gravação porque eu tinha arrumado umas meninas da figuração com uma 
roupas legais e veio a diretora e desmanchou tudo. Ela disse que as roupas ainda iam ser usadas em 
cenas diferentes e desfez todo o meu trabalho. Eu fico uma fera quando faço alguma coisa e vem 
alguém e atrapalha. O problema é que lá na gravação eles estão preocupados só com as atrizes e 
nem ligam para a figuração. Só se preocupam com o visual das estrelas. Eles não entendem que é 
tudo parte de um conjunto, que é tudo junto que faz a imagem”.  
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Penso que esta é uma comunicação complexa que pode ser vista sob vários ângulos. Sinto 
como se a Sra. A. me empurrasse para longe dela, a interpretação anterior deve ter feito ela me 
sentir numa proximidade ameaçadora. Ela aparece como aquela que é a esforçada, a que tenta de 
todas as formas atrair a atenção do objeto. Imagino-a como a bebê que faz gracinhas, mas a mãe não 
percebe nem valoriza. Pior que isto, há na comunicação um forte ressentimento, porque além de 
fracassar no seu intento de ser percebida, ela é vista como inadequada pela maneira que se coloca. 
A diretora, uma figura materna, ridiculariza o trabalho dela com desdém. Com a Sra. A. fica o 
sentimento de que ela não conta, só as estrelas, como a mãe, a diretora e a analista são levadas em 
consideração. Neste momento, lembro-me da comunicação da Sra. A. de que ela tinha nascido linda 
e que a mãe a invejava por isto, algo que me soou como insincero. Junto a isto penso na maneira 
que a Sra. A. se apresenta atualmente, um tanto acima do peso, com roupas que parecem ser alguns 
tamanhos acima do seu e parecendo uma figura prestes a desabar, como se os limites de seu corpo 
fossem apagados e se misturassem com o ambiente. Há uma indiferenciação que me faz pensar 
numa amálgama sujeito-objeto, Sra. A. e o mundo externo. Penso também como na relação 
transferencial a Sra. A. se sente a própria figuração, tudo que é bom e rico eu guardo para mim. Ela 
sente como se eu me introduzisse na organização precária com a qual ela vem para a sessão, 
apresentando idéias que atrapalham a maneira organizada com a qual ela gostaria de se apresentar 
para mim. A seu ver, eu não valorizo seu esforço evidente em tentar me agradar como paciente, em 
se mostrar como alguém que eu aprecie.  

Tenho todas estas idéias passando em minha mente ali na sessão com a Sra. A. e decido 
dizer que parece que ela sente que eu lhe dou pouca importância e que eu estou preocupada só 
comigo e com minha posição de analista. A Sra. A. me escuta, fica pensativa por um tempo e diz de 
forma evasiva: “não, acho que não...” Faz uma pausa e continua explicando que ultimamente está 
mais preocupada em se cuidar, em se vestir bem, e que isto faz ela se sentir melhor. Diz que achava 
que cuidar do corpo é bobagem, mas agora ela quer se cuidar por completo. Em minha opinião, a 
Sra. A. confirma que pensa que eu só a aceitarei de uma determinada forma e que tem se esforçado 
para se encaixar num modelo de paciente que ela pensa que eu desejo. Interpreto isto para ela e ela 
concorda. Faz uma pausa e diz que antes se masturbava e ficava achando que era coisa do Diabo, 
uma coisa de fora que queria ter sexo com ela. Acrescenta que costumava se sentir mal depois de se 
masturbar, mas que agora não fica mais com tanto medo. 

É o fim da sessão. 

 Imagino que a Sra. A. me sente como intrometida, a que tenta se introduzir dentro dela 
através da masturbação, que, neste caso, parece ter o objetivo de diminuir a sua ansiedade.  
Também me interrogo quais seriam as fantasias da Sra. A.   sobre ser fertilizada pelo Diabo. Mas 
não há tempo para falarmos disto agora.  

A semana de análise com a Sra. A. transcorre com bastante material referente a suas 
dificuldades de contato. São desde encontros com o namorado que ela cancela a visitas a uma amiga 
gripada, levando a Sra. A. a ficar paranóica na crença que pode ser uma virose letal e que ela corre 
risco de contágio. 
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Ao lado disto, a Sra. A. se queixa que a sessão de cinquenta minutos é muito curta, porque 
ela  tem muitas coisas para dizer. Na sessão de quarta-feira, pela primeira vez ela fala de sua 
tentativa de suicídio. Abre o assunto dizendo que tem medo do desconhecido. Digo a ela que o que 
ela chama de desconhecido é, na verdade, bem conhecido dela, porque é algum lugar dentro dela 
onde ela coloca seus piores medos. Ela fica pensativa e diz que tem medo de se matar quando fica 
sozinha. Isto é dito no fim da sessão e ela falta no dia seguinte. Acredito que a Sra. A. tenta me 
fazer sentir o pavor que está dentro dela através do acting-out da falta. Na sexta-feira ela vem à 
sessão pontualmente e, como era de se esperar, não toca no assunto de morte ou suicídio. 

A análise da Sra. A. prossegue ainda por dois anos. Ela decide se mudar novamente de 
país, desta vez levando consigo a filha adolescente. Em termos terapêuticos, a Sra.A. consegue uma 
evolução muito limitada, em parte devido a sua patologia e em parte pela interrupção precoce do 
tratamento10. 

O relacionamento mais próximo da Sra. A. com sua filha é um dos ganhos que a análise 
parece ter lhe proporcionado. `A medida que F. vai crescendo, mãe e filha passam a ter mais contato 
e vão morar juntas. De certa forma, é a própria Sra. A. - menina que também vai se desenvolvendo 
por identificação com F. Quando F. entra na puberdade, sua semelhança física com a mãe fica mais 
acentuada, fato que deixa sua mãe muito  orgulhosa.  Ao lado disto, F. compartilha com a mãe o 
interesse por artes e ciências. Os aspectos persecutórios e agressivos da Sra. A. em relação a F. 
tornam-se mais atenuados. Ela deixa de ter uma “filha do Diabo” e assume a maternagem de forma 
mais saudável. 

A despeito destas melhoras, penso que as questões mais graves da Sra. A. continuaram 
intocadas. Embora ela nunca mais tenha feito qualquer tentativa extrema contra ela mesma ou 
contra outra pessoa, a mudança de país é uma atuação prejudicial ao aprofundamento da análise e 
impeditiva de um exame de seus aspectos mais comprometidos. Ela continua dando a impressão de 
não contar com um superego que lhe possa servir de crítico, portanto permanece incapaz de 
estabelecer relações em que a culpa possa levar a reparação e ao desenvolvimento de uma 
consideração genuína pelo objeto. 

Agora, gostaria de apresentar a Sra. B. , que tem um funcionamento mental muito 
contrastante com o da Sra. A. A Sra.B. vive perseguida por uma culpa atroz que se manifesta 
continuamente em sua vida diária. Entretanto, em vários aspectos, ela tem um funcionamento muito 
mais saudável que a Sra.A. Ela busca análise com trinta e tantos anos com queixas difusas, 
querendo se relacionar melhor com as pessoas e achando que existe algo errado com ela que não 
permite que ela tenha uma vida tranqüila. A Sra. B. é casada e tem uma filha de oito anos, a quem 
chamarei de L. A paciente tem um irmão dois anos mais novo que ela. Trabalha numa área de 
tecnologia e tem uma posição de muita responsabilidade em sua empresa. Ela morou em outro país 
por alguns anos fazendo doutorado e sempre se destacou em seus estudos acadêmicos. Um grau 
acentuado de responsabilidade com compromissos é um traço marcante na personalidade da Sra. B. 
Isto que poderia ser só uma característica pessoal que lhe trouxesse benefícios na esfera 

                                                           
10

 É claro que as falhas do (a)a analista também sempre influenciam no resultado de qualquer análise. 
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profissional, vai se revelando ao longo da análise como um entrave nas relações pessoais da Sra. B. 
, que se sente rodeada de pessoas que lhe decepcionam a todo momento e que não preenchem as 
expectativas dela. Nunca ninguém consegue satisfazer seus altos padrões de exigência, e como 
consequência suas relações lhe geram constante insatisfação. 

Mas é consigo mesma que a Sra. B. é mais dura e não perdoa qualquer deficiência. A Sra. 
B. funciona de forma exacerbadamente rígida pautada em seus valores morais e éticos, de modo que 
pequenas faltas levam a grandes punições, seja com ela mesma ou com aqueles com os quais ela se 
relaciona. Se sua filha “fura” uma fila de cinema, isto será motivo para um castigo exemplar, além 
de uma descompostura na presença de outras pessoas. Não há perdão para faltas pequenas ou 
grandes, porque não se pode errar, não se pode falhar. 

Ao longo da análise, a Sra. B. revela sua infância marcada por situações em que ela era 
exigida sempre com expectativas muito além que sua idade permitia. A despeito da pouca idade, a 
Sra. B. costumava corresponder ao que lhe era pedido por pais e professores, porque sempre contou 
com uma combinação de ambição e inteligência de alto grau. Os custos emocionais, no entanto, 
também foram de grande magnitude. A Sra. B. foi uma criança solitária, que preferia ficar 
estudando a brincar. Sua interação com o irmão mais novo pouco aparece no material e ela não fala 
de amigos daquela época de sua vida. 

Ela cresceu com baixo peso e acha que sempre teve uma aparência decepcionante para seus 
pais e aquém de seus próprios padrões. Também ficava doente com frequência, mas raramente 
faltava à escola, além de frequentar cursos extra-classe de línguas e música. Quando a Sra.B. atinge 
a adolescência, a busca pelo namorado ideal a atormenta de forma aflitiva. O pretendente que ela 
julgou ideal e perfeito existia e a cortejava, mas a Sra. B. é tomada de pânico quando ele tenta uma 
aproximação maior. Seu sofrimento se concentra no fato de que ela não estava à altura dele e o 
relacionamento nunca chega a se desenvolver. Anos depois ela conhece o rapaz que se torna seu 
marido e eles se casam depois de poucos meses de namoro. Aparentemente, era importante ela se 
casar antes que descobrisse faltas mais graves no parceiro que a fizessem desistir do casamento. 

Começamos a análise da Sra. B. com quatro sessões semanais. Ela se entrega ao tratamento 
com empenho, como se podia prever numa paciente tão exigente. O alto grau de idealização a meu 
respeito é uma característica marcante no período que chamarei da primeira fase da análise da Sra. 
B. As sessões são marcadas por abundância de material queixoso, nos quais a Sra.B. se mostra 
incompreendida por seus objetos e maltratada em sua sensibilidade. 

Há uma incompetência generalizada à sua volta, seja na empresa onde trabalha e avalia seus 
subordinados como pouco qualificados, seja em suas relações com a família e amigos, nas quais sua 
decepção com a maneira pela qual ela é tratada é uma situação constante.  

 Eu, de início, fico imune a este tiroteio generalizado. Transferencialmente, apareço como um 
objeto que faz um contraste acentuado a todos os outros objetos de sua vida. Acredito que a 
percepção de minhas falhas teria efeito avassalador para a  Sra. B. e que o reconhecimento de  
qualquer erro meu poderia ser impeditivo de uma continuidade na nossa relação. A princípio, a Sra. 
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B. espera que eu me torne sua aliada no duro julgamento que ela faz das pessoas que a rodeiam. Ela 
concorda com minhas interpretações de forma precipitada, sem ter ainda uma atitude crítica em 
relação ao conteúdo do que é falado.  

Aos poucos, este estado vai mudando e a Sra. B. começa a ficar questionadora. Reclama 
que se esforça para melhorar e não consegue os resultados que gostaria. Iniciamos no tratamento um 
período que eu chamarei de segunda fase da análise, na qual a a Sra. B. está mais reflexiva. Surgem 
no material lembranças infantis de situações nas quais ela se sentia solitária e incapaz, mas evitava 
pedir ajuda a sua mãe com medo de ser considerada fraca. Agora transferencialmente ela também se 
mostra constrangida e ao mesmo tempo furiosa de sentir necessidade da minha ajuda analítica. Sua 
relação com o marido e a filha continua turbulenta e piora quando ela acha que eles não 
correspondem a seus padrões de exigência. 

A Sra. B. tem discussões com seu marido a respeito da educação da filha e sempre acha que ele é  
muito condescendente. Ela espera que sua filha seja a melhor em tudo que faz e um desempenho 
abaixo de excelente em qualquer atividade é motivo de grande desapontamento. Muitas vezes, estas 
frustrações são seguidas de punições a L. no intuito de ensiná-la a ser mais responsável. Estas 
punições são muito peculiares. Elas nunca envolvem qualquer castigo físico e nem sempre são 
ministradas no momento que a filha frustra as expectativas da Sra. B. Podem ser repreensões orais e 
são feitas num vocabulário sofisticado demais para uma criança entender. Às vezes podem ser 
combinadas com a proibição de algum passeio ou viagem. 

  Num momento de extrema severidade, a Sra. B. excluiu sua filha de uma grande viagem 
comemorativa da família. L. havia perdido uma prova na escola e a segunda chamada foi marcada 
para uma data que coincidia com a viagem. A despeito de ficar corroída pela dúvida, a Sra. B. 
decide viajar e deixar a filha aos cuidados de uma amiga muito próxima, com a qual a criança 
desfrutava de intimidade. Contratransferencialmente, eu me sinto imobilizada diante do que 
considero um castigo desmedido. É só no retorno à análise que nós podemos trabalhar suas fantasias 
relacionadas aos acontecimentos mais recentes. 

Na primeira sessão depois da viagem, a Sra. B. chega atrasada dez minutos para sua 
sessão. O início de sua fala faz lembrar uma reunião de empresa em tom bem formal, com uma 
pauta que deve ser seguida com precisão. “A viagem foi ótima, o lugar é lindo, L. ficou muito bem, 
sem problemas”. Escuto a Sra. B e permaneço em silêncio. Ela prossegue e entra em mais detalhes 
descrevendo a viagem. Fala dos passeios e dos restaurantes. Faz uma pausa. Há uma atmosfera 
tensa na sessão. “Acho que foi bom para L. ter este castigo. Ela precisa a aprender a ter mais 
responsabilidade com o colégio. Ela já tem oito anos!” exclama a Sra. B. Continuo calada escutando 
com atenção e a tensão cresce no consultório. Depois de alguns minutos a Sra. B. começa a chorar. 
“Eu queria tanto saber porque isto acontece comigo! diz a Sra. B., agora chorando muito. “Eu não 
queria que L. ficasse, eu queria ela com a família toda!” continua falando, muito mobilizada. Entre 
soluços e lágrimas a Sra.B. fala que não entende como seus castigos não fazem L. mudar. Diz que 
ela não gosta de dar as punições. Ela sempre espera que cada punição seja a última e que L. possa 
entender como deve se comportar. Pensa que sua vida poderia ser muito melhor se L. fosse 
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diferente. Fica imaginando que ela precisa descobrir o que fazer para resolver os problemas dela 
mesma para nunca mais precisar de dar um castigo a L. 

A comunicação da Sra. B. é carregada de emoção e seu sofrimento me parece muito 
genuíno. Ela está muito sensibilizada  e eu fico tocada por sua dor tão intensa.  Há na sua fala 
evidências de um funcionamento mental ainda predominantemente projetivo. A princípio, quem 
precisa mudar para que a Sra. B. se sinta melhor é sua filha e não ela. A Sra. B. também tem a 
expectativa de que eu acabe de forma definitiva com sua dor. Ao mesmo tempo, noto em sua 
comunicação um indício de que ela percebe que há coisas nela mesma que ela precisa mudar para se 
sentir melhor. Neste momento,  eu me lembro da descrição  de situações da  infância da Sra. B.  nas 
quais ela se sentia com medo, mas não pedia ajuda para não demonstrar fragilidade. Ela queria 
parecer grande e forte. 

Digo então para a Sra. B. que ela gostaria de não parecer tão necessitada da minha atenção 
como está sentindo agora, porque isto a faz se sentir muito pequena. 

A Sra. B. me escuta e fica calada por algum tempo. Um pouco mais calma, ela diz que não 
parou de pensar em L. o tempo todo da viagem. “Ficava imaginando o que ela estava fazendo, se 
ela estava com medo da prova, com saudade de mim...” 

Falo para a Sra.B. o quanto ela se sentiu solitária lá na viagem longe de mim e pensando  
ao mesmo tempo se eu estava sentindo a falta dela e das nossas sessões de análise. 

A Sra. B. diz: “Às vezes, a família estava toda reunida, conversando e rindo,  e eu me 
sentia tão longe... fiquei com pena da L. ficar estudando sozinha...” 

Termina o tempo da sessão. 

Fica claro o quanto a Sra. B. projeta seus aspectos mais necessitados para dentro de sua 
filha e o quanto ela ainda oscila entre a onipotência e a necessidade de minha ajuda. 

A análise da Sra. B. prossegue com uma alternância de momentos de maior tolerância com 
seus objetos e consigo mesma e momentos nos quais seus aspectos mais cruéis se fazem presentes. 
Há uma melhora em seu relacionamento com seus colegas de trabalho.   Às vezes ela se mostra 
brincalhona, aspecto da sua personalidade que nunca havia emergido antes. Acredito que podemos 
dizer que estamos na terceira fase de sua análise e que já aconteceu uma parte importante do 
trabalho analítico, mas ainda temos um caminho a ser seguido. 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
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Nesta contribuição abordei os efeitos danosos da culpa causados pela ação de um superego 
exacerbadamente hostil. Em termos kleinianos, estou me referindo a culpa de natureza persecutória 
e caráter defensivo, distinta da culpa reparatória, típica da posição depressiva e crucial para uma 
integração satisfatória do mundo interno de cada indivíduo. Quando o superego é muito cruel, ele 
exerce uma função punitiva tão intensa que prejudica o estabelecimento de relações pessoais 
harmoniosas, mesmo em indivíduos capazes de desenvolvimento adequado em outras áreas. Cria-se 
uma situação no mundo interno em que alguns objetos primitivos se mantém inalterados ao longo 
do desenvolvimento psíquico, impedindo uma integração mais equilibrada da personalidade. 
Embora a posição depressiva tenha sido atingida e superada, alguns núcleos paranóides e 
esquizóides não se modificam, levando a utilização de mecanismos primitivos de defesa para lidar 
com a ansiedade. Uma possibilidade é uma situação em que o indivíduo usa de identificação 
projetiva como forma de se livrar da culpa e responsabiliza o objeto por seu sofrimento. Ao mesmo 
tempo, o temor de ser abandonado pelo objeto pode dar  origem a uma ansiedade intensa que leva o 
indivíduo a tomar atitudes de aplacamento ou reparação maníaca. Isto gera um estado no qual o 
indivíduo está sempre insatisfeito com o tipo de atenção que recebe do objeto, mas ao mesmo 
tempo se sente com imenso temor da solidão e de ser abandonado. Ao invés de buscar origens 
internas da própria insatisfação, o indivíduo vive na expectativa de que ocorram mudanças no 
objeto e, consequentemente,  a frustração e o sofrimento são constantes. Levará algum tempo de 
trabalho analítico para que tal condição  se modifique levando a uma reintrojeção de objetos 
escindidos e projetados em objetos externos ao ego.   

Defendo que o abrandamento da ação censora do superego pode trazer maior integração ao 
indivíduo, na medida em que aumenta a tolerância com suas próprias falhas e com as de seus 
objetos.  Este processo é gradual e atingido através da compreensão das fantasias inconscientes 
subjacentes às origens e natureza desta culpa debilitante. Freud comentou que... “em muitos 
criminosos... é possível detectar um sentimento de culpa muito poderoso, que existia antes do crime 
e, portanto, não é o seu resultado, mas sim o seu motivo.  É como se fosse um alívio poder ligar 
esse sentimento inconsciente de culpa a algo real e imediato”. (Freud, 1923:69). 

Estes pacientes também parecem já carregar dentro de si uma culpa desvinculada de 
qualquer ato específico e estão a todo momento procurando expiar este sentimento. São inflexíveis 
no convívio com as outras pessoas e também se criticam de maneira brutal. Acredito que esta 
condição surge através da interação de fatores inatos e a relação com pais internalizados muito 
severos. A relação primitiva continente-contido sofre interecorrencias e não é satisfatória, 
permitindo que  alguns objetos internos muito hostis permaneçam inalterados. Na medida em que o 
desenvolvimento psíquico prossegue, é possível que ao longo da elaboração do Complexo de Édipo 
estes indivíduos tenham vivido muito intensamente as fantasias eróticas em relação ao genitor do 
sexo oposto. Quando tal experiência emocional encontra no mundo externo algum estímulo , a 
culpa gerada é ainda mais incrementada. No caso da Sra. B. vemos que ela foi  atendida em suas 
mais excêntricas exigências por seu pai, que não poupava esforços para satisfazer sua filha durante 
a infância dela. Os pedidos da Sra. B. incluíam livros e instrumentos musicais exóticos, que ela 
acabava aprendendo a tocar muito bem. A Sra. B. cresceu achando que o casamento de seus pais era 
ideal e seu marido tem a missão frustrada de ser tão “perfeito” quanto seu pai. 
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Geralmente, pessoas como estes pacientes foram crianças precoces em seu 
desenvolvimento intelectual, mas, sobretudo, exibem, desde cedo, uma avidez em tentar agradar aos 
adultos, gerada pelo pavor de não serem aceitos e amados. Embora como indivíduos adultos possam 
transparecer uma atitude serena no convívio com outras pessoas, eles estão constantemente 
inseguros quanto às suas capacidades. Culpam-se pelas menores falhas e através de uma rigidez 
desmedida comprometem todas as relações objetais que conseguem estabelecer. 

Acredito que o abrandamento da ação mais punitiva do superego pode trazer diferentes 
benefícios para a integração do indivíduo.  Penso que pessoas com o superego funcionando de 
modo mais benevolente podem se tornar mais tolerantes aos revezes da vida , suportando melhor 
crises que  fogem a planejamentos pré- determinados.  São também mais capazes de perdoar faltas 
das pessoas de suas relações, permitindo relações objetais enriquecedoras  e duradouras.  Na 
velhice, a  ação mais branda do superego  pode ajudar o indivíduo a aceitar melhor  as limitações 
físicas  e as frustrações de não ter realizado os sonhos onipotentes da adolescência.  Além disto, 
permite que adultos que foram pais muito rígidos tornem-se avós mais doces e condescendentes. 

Nesta contribuição, tentei demonstrar que um superego tirânico tem origens precoces nas 
primeiras relações objetais e que a compreensão das fantasias ligadas a culpa possibilita que seu 
funcionamento possa ser modificado. O processo pode ser trabalhoso para o indivíduo e envolve a 
análise das dificuldades que possam ter impedido uma boa relação continente-contido no início da 
vida. Ao mesmo tempo, quando há sucesso na análise, é possível se promover uma nova dinâmica 
no mundo interno, de modo que as relações objetais se tornem mais ricas e satisfatórias. 
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