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Resumo
Como parte de nossa busca permanente a fim de ajudar 
pacientes a encontrar, ou reencontrar, o cerne do que 
significa ser humano, investigo neste trabalho mudanças 
múltiplas de paradigma no método psicanalítico que 
constituem novos pontos comuns entre, ao que parece, 
diversas vertentes. Isto conduz a novas ideias sobre como 
ouvimos e interpretamos, os objetivos do tratamento e a 
maneira como se dá a mudança. 
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Por vezes, é útil que nos recordemos do 
papel vital que a psicanálise exerce, aju-
dando nossos pacientes a recuperar o que 
é fundamental para a sua humanidade. Ao 
mesmo tempo, o poder de nossos méto-
dos pode ser visualizado nas importantes 
mudanças de paradigmas no método psi-
canalítico nos últimos quarenta anos. Isto 
não é subestimar as significativas diferen-
ças entre escolas de pensamento. O desafio 
fundamental para o nosso desenvolvimento 
individual e coletivo está na dificuldade de 
dialogar com um conhecimento em per-
manente expansão, representado por diver-
sas perspectivas.

Todos nós já ouvimos opiniões depri-
mentes sobre a nossa profissão: um ofício 
impossível; uma profissão em extinção; a 
dor de ser um analista; um ofício peri-
goso etc. Hoje estou aqui para apresen-
tar nossa profissão sob outra luz – o ofício 
vital. Não serei Poliana ao apresentar 
meu ponto de vista, já que, de vez em 
quando, nosso trabalho é doloroso e, apa-
rentemente, impossível. Todavia, se nos 
esquecermos da natureza vital do que 
fazemos, nossa prática poderá tornar-se, 
por vezes, ainda mais dolorosa, impossí-
vel, perigosa e intimidante, e acabaremos 
esquecendo as infinitas possibilidades que 
a mente oferece.

Desde os primórdios até hoje, psica-
nalistas vêm trabalhando para ajudar 
seus pacientes a encontrar e reencontrar 
o núcleo de o que significa estar vivo e ser 
humano, isto é, da mente humana. Inde-
pendentemente de nossa perspectiva teó-
rica, todos nós tentamos abrir, na mente 
dos pacientes, espaços antes fechados, e 

neste caminho nós os ajudamos a reencon-
trar a mente. Nossa colega Marilia Aisens-
tein (2007) captou o caráter essencial de 
nosso empenho quando afirmou:

A análise é inflexível em relação a outras 
terapias, na medida em que, por si só, foca 
[…] em ajudar nossos pacientes a tornarem-
-se, ou retomarem o papel de, protagonistas 
de sua própria história e pensamento. Seria 
muito ousado da minha parte insistir que 
esta é a única liberdade inalienável que o 
ser humano possui? (p. 149)

Uma das grandes descobertas de Freud, 
grosso modo, foi ajudar-nos a perceber que 
todos vivemos num filme movido por for-
ças inconscientes e por inúmeras defesas 
contrárias a elas, no qual escritor, per-
sonagem principal e diretor somos nós 
mesmos. Entretanto, como no filme de 
Woody Allen A Rosa Púrpura do Cairo, 
em que a personagem salta da tela a fim 
de tentar e criar uma vida diferente, ten-
tamos ajudar nossos pacientes a descobrir 
o filme em que têm vivido, as forças que 
os conduziram até ali, os temidos peri-
gos da mudança, e, deste modo, os aju-
damos a viver a história de sua escolha. 
Uma das metas primordiais da psicaná-
lise é auxiliar o paciente a tornar-se capaz 
de contar a sua história e, momentanea-
mente, observá-la do lado de fora, sob a 
ótica de mero espectador. O processo de 
início desta mudança é o que chamei de 
criando uma mente psicanalítica (Busch, 
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2013b), exclusivo da psicanálise. Tentamos 
dar partida em um processo criativo que 
só o paciente pode completar, de modo a 
transformar a inevitabilidade das ações na 
possibilidade de reflexão. Que conquista 
mais significativa!

Acredito que a maioria de nós já tenha 
tido a experiência que descreverei. Foi 
nos primeiros tempos de minha análise 
quando uma canção me veio à mente rei-
teradas vezes. Eram os Beatles cantando 
“Here Comes the Sun”. Nas palavras, na 
música e na habilidade dos Beatles em 
captar a alegria de viver, a canção indi-
cava uma melhora da minha depressão, o 
aparecimento de lembranças ocultas por 
muitos anos e a alegria a elas associada. 
As ideias e os sentimentos não eram algo 
que eu pudesse conscientemente verbali-
zar naquele momento. Ao longo de anos, 
aquela canção voltou a aparecer durante 
toda a minha análise. O que eu gostaria de 
destacar com esta passagem é que a can-
ção me surgiu na mente durante a aná-
lise, de forma persistente e espontânea, 
quando eu estava pronto, e me ajudou 
a redescobrir uma parte da consciência, 
experiências e sentimentos que estiveram 
perdidos para mim. Minha mente estivera 
fechada para uma parte de mim que era a 
essência do que eu era, do que eu pode-
ria tornar-me, e do que, então, me tornei. 
Está aí o porquê de eu considerar a psi-
canálise algo vital. Tentamos devolver a 
nossos pacientes algo que lhes é indispen-
sável como seres humanos: sua mente… 

e a liberdade e criatividade que lhes são 
inerentes.

Portanto, sim, ao mesmo tempo que a 
psicanálise é, por vezes, um ofício impos-
sível, doloroso e perigoso, não nos deixa-
remos esquecer da sua natureza vital.2 Ela 
oferece a nossos pacientes uma nova ins-
piração no viver. 

A vitalidade  
do nosso método 

Independentemente de qual Freud nós 
seguimos, das consideráveis diferenças de 
nossos modelos de mente e de algumas 
variáveis específicas na nossa técnica de 
análise, houve mudanças de paradigmas 
em alguns dos modos mais básicos de abor-
dagem com nossos pacientes, e elas servem 
como um novo denominador comum entre 
pontos de vista aparentemente divergen-
tes (Busch, 2013a).3 Estas mudanças estão 
baseadas nas percepções de colegas com 
diferentes perspectivas ao longo dos últi-
mos quarenta anos. No entanto, as profun-
didades destes avanços parecem ter passado 
um pouco despercebidas. Acho que isso se 
deve ao fato de que as mudanças, oriundas 
de um processo “evolutivo”, foram incor-
poradas gradativamente à prática clínica, 
em vez de serem resultantes de métodos 
revolucionários proclamados por novas 
teorias.4 O que percebemos são mudanças 
assentadas na prática clínica dentro de um 
modelo genérico de base freudiana,5 ainda 
que incorporando outras vertentes de téc-
nica psicanalítica. Deixem-me começar 
com uma história.
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A menina na praia

Sentado na praia, observei uma menina 
procurando conchas a cerca de quarto 
metros e meio do mar, num local com pou-
quíssimas conchas. Depois de um tempo, 
sua mãe, que calmamente a ajudava, diz: 
“Você gostaria de chegar mais perto da 
água, onde provavelmente deve haver mais 
conchas?” A menininha responde que sim, 
embora, durante algum tempo, continue 
procurando no mesmo lugar. Alguns minu-
tos depois, ela vai para mais perto da água, 
onde começa a colher inúmeras conchas. 

Minha sugestão é que esta passagem 
pode servir como um exemplo para uma 
vertente atual de técnica psicanalítica. Veja-
mos a história por partes. A menina procura 
algo difícil de encontrar naquele lugar. Ela 
é como nossos pacientes, que, envolvidos 
em conflitos inconscientes, continuam na 
busca da solução de seus problemas, mas 
procuram no mesmo lugar e encontram os 
mesmos problemas. A mãe não fala para 
a filha parar o que está fazendo nem se 
frustra com ela, mas questiona a garota se 
não seria mais útil mudar o local da pro-
cura. No questionamento da mãe, eu gos-
taria de destacar o seguinte: em nenhum 
momento foi dito à menininha o que fazer, 
nem ela foi forçada a procurar em outro 
lugar; também não lhe foi dito que o local 
de sua procura estava errado, mas sim se 
ofereceu a ela a alternativa de explorar um 
outro lugar, um lugar em que ela ainda não 
tinha cogitado ou talvez nunca cogitasse por 
si mesma. Desta forma, foi-lhe dado o poder 
de decidir por si mesma. Aparentemente, a 
garotinha acha uma boa ideia, mas persiste 

no mesmo local que, até então, não lhe 
ofereceu resultados promissores. Há uma 
certa resistência em deixar o lugar dela. A 
mãe não lhe sugere mais nada nem lhe dá 
outras ideias, mas, algum tempo depois, a 
menininha decide sozinha pela mudança 
para um solo mais fértil e acaba por ter seus 
anseios satisfeitos.

Um momento clínico  
de rotina

Um paciente, um professor de literatura 
com 50 anos de idade, iniciou sua sessão 
falando sobre sua dificuldade, naquela 
manhã, de se apresentar perante um 
comitê de financiamento, bem como de 
se relacionar com seus alunos da gradua-
ção. Enquanto falava com os membros do 
comitê, por exemplo, ele se deu conta de 
que não estava sendo específico o bastante; 
no que se refere ao trabalho com seus alu-
nos, percebeu que eles sabiam muito mais 
do que ele sobre determinados temas de 
literatura. Num primeiro momento, racio-
nalizou dizendo que obviamente não 
poderia saber a fundo todos os tópicos de 
literatura; todavia, percebeu que aquele era 
um problema que tinha de modo geral, ou 
seja, aprofundar-se na literatura. Contou, 
então, da vinda da secretária a seu escri-
tório para lhe informar sobre algumas 
alterações no plano de aposentadoria da 
universidade, e que ele se irritou, porque 
ela o estava incomodando com aquilo. Ele 
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tinha uma noção de que algo conectava 
todos esses eventos; contudo, não era capaz 
de compreender completamente. 

Esta dificuldade em conectar suas asso-
ciações tinha sido uma questão relevante 
na análise durante um tempo. O analista, 
então, disse ao paciente: “Tenho a impres-
são de que nestas situações há algo repulsivo 
que o impede de mergulhar nos detalhes.” 
O paciente respondeu: “Eu sabia que algo 
assim acontecia, mas eu simplesmente não 
conseguia mergulhar… [Houve aqui uma 
pausa, como se o paciente estivesse bus-
cando uma palavra.] … nos detalhes”. Ele 
riu. Depois disse: “Acabei de me recordar de 
parte de um sonho. [Pausa.] É constrange-
dor. No sonho, eu tive uma evacuação intes-
tinal, e não conseguia me limpar. Não me 
lembro de mais nada. Eu sempre quero estar 
tão limpo”. O analista disse então: “Talvez o 
sonho nos esteja contando o porquê”.

De maneira similar à mãe da “menina 
na praia”, o analista não está dizendo ao 
paciente para procurar um lugar para o seu 
problema; ao contrário, ele primeiro ajuda 
o paciente a capturar o problema expresso 
em suas associações mediante uma nova 
representação (a saber, problema com deta-
lhes). O paciente recorda-se de um sonho, 
que sugere que, por não se aprofundar em 
detalhes, ele vive a fantasia de estar todo 
sujo de fezes. Ele então se defende salien-
tando o quão limpo ele deve ser, assim 
como a garota leva um tempo até se apro-
ximar da água. O analista não tenta nem 
o força a retornar à sujeira, mas o ajuda a 

enxergar que sua defesa de ser limpo rela-
ciona-se com o anseio de sujar-se. 

Eu gostaria de destacar dois fatores adi-
cionais e correlatos sobre esta vinheta clí-
nica. O primeiro é que acredito que seria 
difícil para muitos adivinhar qual a ver-
tente teórica do analista; o segundo é que 
a abordagem do analista faz parte de certas 
mudanças na nossa concepção da técnica 
que serão elaboradas nas próximas sessões. 
Como uma prévia, em sua primeira inter-
venção, o analista acompanha as associa-
ções do paciente para dar, no aqui e agora 
(Gray, 1994; Joseph, 1985), uma clarifica-
ção (Bibring, 1954) centrada no analista 
(Steiner, 1994), insaturada (Ferro, 2002), 
para representar uma defesa pré-cons-
ciente (Green, 1974) à maneira de Anna 
Freud (1936/1992). Isso conduz a um sonho 
que elabora o significado inconsciente da 
defesa, seguido de uma negação, sobre a 
qual se chama a atenção do analisando, 
em outra intervenção centrada no analista 
e insaturada. 

Nossos métodos  
em mutação

As duas mudanças de paradigmas mais 
significativas na psicanálise clínica ocor-
reram com uma mudança de foco: do 
trabalho direto com o inconsciente e a 
busca pelo que estava reprimido, para o 
reconhecimento geral através de verten-
tes teóricas de que é importante trabalhar 
mais estreitamente com o que é pré-cons-
ciente, e a ênfase na construção de repre-
sentações do que antes era impensado, ou 
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sub-representado, bem como do que estava 
reprimido. São mudanças concebidas para 
tornar nossas intervenções mais inteligíveis 
e emocionalmente significativas para nossos 
pacientes, com base em nosso crescente 
conhecimento da mente, adquirido das 
mais variadas fontes psicanalíticas. Por um 
tempo demasiado longo, trabalhamos sob 
a crença de que precisávamos interpretar 
de modo que o paciente vivenciasse seu 
inconsciente diretamente (Strachey, 1934), 
sem nos darmos conta de tudo o que deve-
ria ocorrer antes que ideação ou sentimen-
tos inconscientes pudessem ser levados à 
consciência de modo significativo.6

Pensamento pré-consciente

Passamos do confronto primário, em que o 
analista recolhe as informações do incons-
ciente do paciente, para trabalhar mais de 
perto com o que o paciente é capaz de 
ouvir, entender e potencialmente inte-
grar. Desta feita, percebemos que, a fim 
de ajudar os pacientes a apreender como 
são regidos por fantasias inconscientes, 
estados egoicos, conflitos etc., estes devem 
primeiro tornar-se compreensíveis.7

À exceção da Escola Francesa, o pen-
samento pré-consciente tem permane-
cido como um “conceito sombra” (Busch, 
2006), a que se confere pouca importância. 
Em 1915, Freud tentou estabelecer uma dis-
tinção absoluta entre pensamento incons-
ciente e pré-consciente com base em 
“apresentações textuais (apresentações de 
palavra)” e “apresentações reais (apresen-
tações de coisa)”. Todavia, comprometida 

nesse trabalho está a perplexidade de Freud 
sobre o fato de que 

uma parte muito importante deste pré-
-consciente origina-se no inconsciente, tem 
as características dos derivativos dele e está 
sujeita à censura antes de tornar-se cons-
ciente (Freud, 1915/1978b, p. 191).

E que há pensamentos que apresentam 
todas as marcas de se terem formado de 
modo inconsciente, mas que 

são altamente organizados, livres de auto-
contradição, fizeram uso de cada aquisição 
do sistema Cs., e dificilmente seriam dife-
renciados, em nosso julgamento, das forma-
ções daquele sistema (Freud, 1915/1978b. 
p. 190).

Assim, contrastando com todo o resto 
deste trabalho, Freud concebe, de maneira 
sucinta, o complexo pensamento pré-cons-
ciente com infusões de elementos inconscien-
tes. Nessas poucas frases, Freud, ainda em 
seu modelo topográfico, apresenta uma 
visão de pensamento pré-consciente que vai 
de uma fronteira permeável do sistema Ics. à 
fronteira permeável do sistema Cs.8

Se entendido assim, estamos traba-
lhando com vários níveis de pensamento 
pré-consciente, o que torna nossa tarefa 
mais complexa. Trabalharíamos, por 
exemplo, de uma forma com os deriva-
tivos sexuais que aparecem cedo no tra-
tamento de uma paciente histérica e de 
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forma diferente com derivativos similares 
que surgem em fases posteriores no trata-
mento de um paciente obsessivo. No caso 
da paciente histérica, embora as tênues 
associações sexuais possam parecer próxi-
mas à consciência, frequentemente estão 
mais próximas da fronteira inconsciente e, 
por conseguinte, mais difíceis de serem tra-
zidas à consciência. Os derivativos sexuais 
nas associações obsessivas são mais uma 
consequência do árduo trabalho de anali-
sar defesas, e, deste modo, mais facilmente 
interpretáveis.9 Como estamos lidando 
com dois níveis diferentes de organização 
psíquica, ajustamos nossas intervenções ao 
funcionamento do ego, ou, em termos bio-
nianos, metabolizamos para o paciente 
aquilo que ele pode, então, metabolizar 
ainda mais. 

Construindo representações

Conforme observado por Lecours (2007) e 
muitos outros, aquilo que é representado 
pode continuar a estruturar-se e ampliar a 
habilidade de conter energias psíquicas. Isto 
leva ao que Green (1975) chamou de “ligar o 
embrionário” (p. 9) e contê-lo, dando, assim, 
um continente ao conteúdo do paciente e 
“conteúdo ao seu continente” (p. 7). 

Sempre que nos referimos a algo indefi-
nido, até então não identificado, fazemos 
a tentativa de representá-lo com uma pala-
vra. Sempre que descobrimos e acentua-
mos um significado que antes residia num 

espaço suspenso, ou captamos significado, 
de um modo significativo para o paciente, 
no que parecia significativo (para o ana-
lista) mas era sem significado na época 
(para o paciente), estamos no caminho de 
construir uma representação. A representa-
ção que construímos pode vir tão definida 
quanto uma palavra, tão complexa quanto 
uma metáfora, ou tão fugaz quanto um 
sonho acordado de Ogden. A possibilidade 
de se tornar algo representável para o anali-
sando depende de inúmeros fatores, inclu-
sive de quão próximo está do que é tolerável 
naquele dado momento clínico (por exem-
plo, a capacidade do paciente de transfor-
mar os elementos do pensamento com 
o qual está familiarizado em uma nova 
gestalt). Após cada intervenção, verifica-
mos o que o paciente pode extrair daquilo 
naquele momento. Podemos chamá-lo 
de trabalho da função alfa ou de sua fun-
ção egoica. É um fator determinante que o 
paciente seja capaz de permitir que nossas 
intervenções trabalhem em sua mente.10 

Representações não são ausentes ou pre-
sentes, mas estão lá nas mais variadas formas. 
Em linhas gerais, quando falamos sobre 
construir representações em psicanálise, 
estamos tratando de questões separadas mas 
relacionadas. A primeira é construir uma 
representação mais matizada e complexa a 
partir de uma altamente saturada e simples. 
A segunda é construir uma representação 
inicial a partir de suas origens representacio-
nais mais primitivas e não simbólicas. Além 
disso, é possível pensarmos nas representa-
ções como tendo múltiplas dimensões: elas 
podem ir do profundo inconsciente às ime-
diações do pré-consciente (Busch, 2006); 
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do simples ao complexo nos mais variados 
graus de saturação.11 Neste modelo, cons-
truir representações significa tentar fazer 
representações mais complexas, trazendo-
-as para mais perto da consciência, e menos 
saturadas (ou mais matizadas). Por exemplo: 
às vezes tentamos construir uma representa-
ção a partir de outra que é conceitualmente 
primitiva (como as representações somáti-
cas). Com uma representação rígida, alta-
mente saturada e simples, que está próxima 
à consciência (exemplos: todos os homens 
são animais; a psicologia do ego é superfi-
cial), tentamos fazer a representação mais 
complexa e menos saturada (exemplos: 
alguns homens são atenciosos e sensíveis; 
talvez haja uma contribuição válida a ser 
dada pela abordagem dos psicólogos do 
ego ao método da psicanálise). Com uma 
representação mais complexa que é incons-
ciente, tentaríamos trazer a representação 
a níveis de pré-consciência crescentemente 
mais elevados.

Implicações clínicas

Há certas alterações em nossos métodos 
de trabalho diretamente resultantes das 
mudanças de paradigmas mencionadas 
acima. Tudo tem a ver com o modo como 
capacitamos nossos pacientes a construir 
e aceitar novas representações, e a trazer 
aquilo que tem sido evitado e sub-repre-
sentado para o conhecimento pré-cons-
ciente. Cada vez mais prestamos atenção 
à forma com que levamos nossas observa-
ções e interpretações ao conhecimento do 
nosso paciente, e ao profundo efeito que 

isto provoca na sua habilidade de utilizar 
o que falamos. É outra maneira de olhar 
para esse caráter de uma relação entre duas 
pessoas da psicanálise, enquanto prosse-
guimos na compreensão de que é a vida 
interior do paciente que podemos ajudar 
a mudar. No que descrevo a seguir, o leitor 
identificará ideias inovadoras de psicana-
listas de diferentes vertentes que contrui-
buíram para a vitalidade dos psicanalistas 
contemporâneos.

Interpretando “na vizinhança”

Freud (1910/1978c) primeiro formulou este 
princípio ao advertir um jovem médico 
sobre a ineficácia das interpretações selva-
gens, como eram consideradas aquelas para 
as quais o paciente não estava pronto.

Se o conhecimento sobre o inconsciente 
fosse tão importante para o paciente como as 
pessoas inexperientes em psicanálise imagi-
nam, bastaria assistir a palestras ou ler livros 
para sua cura. Tais medidas, entretanto, têm 
tanta influência sobre os sintomas de doen-
ças nervosas quanto tem a distribuição de 
cardápios sobre a fome. […] Todavia, con-
siderando-se que psicanalistas não podem 
prescindir de dar esta informação, fica esta-
belecido que isso não deve ser feito antes 
que o paciente, mediante preparação, tenha 
atingido, por si mesmo, a vizinhança daquilo 
que tem reprimido. (Freud, 1910/1978c, pp. 
225-226; itálicos nossos).
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Ao introduzir o conceito de que o ana-
lisando precisa estar “na vizinhança”, 
Freud aponta, dentre todos os princípios 
da técnica clínica, a centralidade do pré-
-consciente. Independentemente do quão 
brilhante seja a leitura do inconsciente 
pelo analista, ela não será um dado útil 
até que possa conectar-se a algo de que o 
paciente possa tomar consciência de modo 
pré-consciente.12

Ouvindo discussões do processo clínico, 
pode-se ficar impressionado com o número 
de interpretações que parecem basear-se 
menos no que o paciente é capaz de ouvir 
e mais no que o analista é capaz de com-
preender. Pode ser apenas que o orador 
não trouxe os ouvintes para a vizinhança 
daquilo que ele fez; contudo, nós talvez 
também confundamos, com frequência, 
a nossa habilidade de ler o inconsciente 
com a habilidade do paciente de compre-
endê-lo. Não raro, somos pouco claros na 
distinção entre uma comunicação incons-
ciente e nossa habilidade de nos comuni-
carmos com o inconsciente do paciente. 
Aquilo que o paciente pode ouvir, com-
preender e efetivamente utilizar – sem falar 
nos benefícios de considerar esta forma de 
aproximação – apenas gradativamente vem 
entrando no primeiro plano de nossas dis-
cussões clínicas. 

Green (1974) assim esclareceu:

Corroboro o conceito freudiano do ego em 
que a liberdade do paciente é respeitada e 
em que se permite prosseguir na medida da 

capacidade do paciente de compreender o que 
lhe dizemos naquele ponto do tratamento, ou 
seja, permitindo-lhe elaborar e fazer parte de 
um processo de regressão-progressão e, deste 
modo, prosseguir do nível mais superficial 
para o mais profundo. (Green, 1974, p. 421)

De fato, conforme previamente apontei 
(Busch, 2013a), analistas oriundos das mais 
variadas vertentes teóricas (tais como Ferro, 
2003, pp. 189-190; Baranger, 1993, p. 23; Iko-
nen, 2003, p. 5; Bion, 1962, p. 87), cada 
vez mais, têm voltado sua atenção para 
as formas de tratar a “vizinhança” como 
um guia para a capacidade do paciente de 
compreender e utilizar uma intervenção 
de modo significativo, emocional e cog-
nitivamente, e as formas como o analista 
opera, as quais podem fomentar ou preju-
dicar este processo. 

Clarificações

A introdução deste conceito de Edward 
Bibring (1954) nunca ganhou força como 
um método delineado de técnica psica-
nalítica. Acredito que tenha sido porque, 
em sua obra, ele limitou o uso de clarifi-
cação ao material próximo à consciência. 
Todavia, da leitura dos exemplos que ele 
traz, o que ele descreve são, na verdade, 
clarificações de derivativos de pensamen-
tos inconscientemente motivados que estão 
organizados de forma pré-consciente. Esta 
última forma é um importante uso de 
clarificação, bem como a necessidade de 
esclarecer o emprego inconsciente, pelo 
paciente, de palavras como se fossem ações 
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(por exemplo, ação de linguagem). Isso 
não se confunde com uma interpretação, 
na qual tentamos conscientizar do signi-
ficado inconsciente. Betty Joseph assinala 
um processo semelhante quando sugere a 
elucidação daqueles caminhos pelos quais 
o paciente, por exemplo, cria um tom e 
uma atmosfera que favorecem a compreen-
são ou que a dificultam. Ela argumenta 
que somente quando isto é clarificado, o 
que em geral requer repetidas demonstra-
ções, é que efetivamente contribui para a 
compreensão das razões ou motivos de tal 
comportamento. 

A razão para a necessidade de clarifica-
ção é simples: no meio do conflito, o pensa-
mento do paciente é concreto (Busch, 1995, 
2009).13 Ele só é capaz de pensar14 o que 
está imediatamente presente. Durante lon-
gos períodos, e mesmo quando o paciente 
faz associações livremente, ele é incapaz 
de acompanhar a sequência dos seus pen-
samentos enquanto conversa. É necessário 
um considerável período de tempo antes 
que possamos fazer uma interpretação – 
que pode ser uma palavra ou uma metá-
fora, captando brevemente a essência de 
um devaneio – e ter alguma esperança de 
que o paciente a compreenderá de maneira 
não intelectual. No início do tratamento, 
falta ao paciente a capacidade de acom-
panhar seus próprios pensamentos e par-
ticipar deles num nível mais elevado de 
abstração (Busch, 1995, 2009).15 A maioria 
dos analistas concordaria com a afirmação 
de que este é o nível em que um analisando 
está basicamente funcionando através de 
sua análise: ele cogita, mas não é capaz de 
pensar sobre o seu pensamento. Assim, para 

que atinja algum progresso, o paciente pre-
cisa vivenciar uma interpretação, mas para 
que isso ocorra precisamos clarificar (escla-
recer) o que ele vem fazendo ou dizendo 
que nos leva a essa interpretação.

Contratransferência

A descoberta da importância de pensa-
mentos e sentimentos contratransferenciais 
como uma fonte fundamental de informa-
ção na situação psicanalítica foi um dos nos-
sos mais significativos progressos. A partir 
do trabalho pioneiro dos kleinianos sobre a 
identificação projetiva, seguido por muitos 
outros, viemos a perceber sua importância 
na compreensão de cada paciente em algum 
ponto em sua análise, e sua importância na 
compreensão de outros pacientes desde o 
momento em que entram em nosso consul-
tório. Após algum tempo de acirradas discus-
sões e controvérsias, entendo agora que não 
há nenhuma teoria que rejeite a importân-
cia da contratransferência de sentimentos na 
compreensão de nossos pacientes. 

Contudo, devemos atentar às palavras 
de Hanna Segal (Hunter, 1993) quando 
adverte que a contratransferência é nosso 
melhor criado e nosso pior senhor. Se, de 
um lado, é uma ferramenta fundamen-
tal em nosso trabalho analítico, de outro, 
ela também fornece dados de difícil solu-
ção e tradução. Em resposta ao paciente, 
poderemos nos tornar ansiosos, impacien-
tes ou introvertidos. Se temos uma mente 
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psicanalítica, podemos constatar e refletir 
sobre estas ocorrências sem ter que agir, 
ao mesmo tempo em que reconhecemos 
que determinada quantidade de ação em 
nossa contratransferência é inevitável (e, 
por vezes, útil na compreensão).

Um problema peculiar que analistas 
enfrentam é que, não raro, nos sentimos 
obrigados pelo paciente a ocupar o que 
parece ser uma posição de estranhos, o 
que nos pode levar ao afastamento e a for-
çar o paciente a aceitar seu próprio incons-
ciente. Nessas horas, a contratransferência 
parece resultar de um anseio de expelir 
o que é transferido de volta ao paciente. 
“Você se sente assim, não eu” – parece-
mos expressar, embora queiramos dizer que 
somos exploratórios ou interpretativos. É 
uma forma de o analista desvencilhar-se 
de algo desconfortável que pertuba seu 
próprio inconsciente.16 Outro problema 
que enfrentamos é quando parecemos tra-
tar nossas reações contratransferenciais 
como guias infalíveis do comportamento do 
paciente – o que eu chamo de “cambalhota 
cartesiana” (ou seja: “Eu penso; logo, você 
existe”). Além disso, pode ser uma forma 
estereotipada de evitar sentimentos mais 
profundos e conflitantes,17 o que é compre-
ensível uma vez que as reações contratrans-
ferenciais são primeiramente registradas de 
modo inconsciente.

Diante de uma reação contratransferen-
cial, é necessário contenção considerável, 
equilíbrio narcisista e contínua capacidade 
autoanalítica para sustentar nosso papel de 

participante-observador empático e refle-
xivo, e evitar ser levado na direção de um 
enactment. Sem uma capacidade de intros-
pecção e autoquestionamento sobre estes 
sentimentos contratransferenciais, é difícil 
perceber como apenas um dos dois parti-
cipantes poderia resolver estes momentos 
únicos criados por ambos.

Comunicação interpsíquica

Bolognini (2011) introduziu o termo interp-
síquico para captar o diálogo consciente 
e inconsciente de dois interlocutores, 
paciente e analista: 

Um território para o qual ainda somos pouco 
capazes de encontrar palavras – apesar de 
todas as palavras que são usadas para isso 
(Schmidt-Hellerau, 2011, p. 447). 

Diamond (2014) apresenta as contribuições 
e a aceitação deste termo, interpsíquico, 
pelas mais variadas culturas psicanalíticas 
(embora não rotulado como tal). Em suma, 
o termo interpsíquico amplia o campo para 
que o analista inclua nele uma série de esta-
dos mentais, não raro tratados em separado, 
tanto para compreender o paciente como 
também para demonstrar, sem ensinar, a 
forma como o analista está pensando. No 
trabalho com o interior da mente de alguém 
em resposta ao paciente, há importantes 
considerações éticas e clínicas que nem 
sempre são feitas. Diamond adverte:

Como em qualquer inovação técnica, espe-
cialmente na utilização atual da experiên-
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cia mental do analista, há um risco sempre 
presente de uso equivocado, bem como 
de possíveis transgressões éticas. Quando 
levada ao extremo, pode desviar da psico-
logia do paciente e fazer centrar-se na do 
analista ou no processo diádico em si. (2014, 
p. 531)

Portanto, é aconselhável ter em mente 
que este método é apenas parte do método 
analítico a ser empregado por nós. Precisa-
mos dar ouvidos ao analisando e a nós mes-
mos de modo polifônico, a fim de estimar 
o melhor modo de escutar. Enfim, o modo 
como traduzimos nossos pensamentos ínti-
mos em interpretações úteis ainda é algo a 
ser totalmente compreendido. 

Interpretações centradas  
no analista

Steiner (1994) introduziu um importante 
termo clínico – interpretações centradas no 
analista – para o trabalho com pacientes 
mais perturbados, em que “a prioridade 
para o paciente é ver-se livre de conteú-
dos mentais indesejados, que ele projeta 
no analista. Nestes estados, ele consegue 
levar muito pouco de volta à sua mente” 
(p. 406). Steiner continua asseverando que 
o paciente se sente ameaçado se o analista 
insiste em dizer-lhe o que ele (o paciente) 
está pensando ou sentindo, pois isso é o 
que é projetado sobre o analista como uma 
maneira de livrar-se desses sentimentos. 
Eu sugeriria que isto está em consonân-
cia com uma posição psicológica de ego 
rígido, na qual as funções do ego regredido 

dos pacientes esquizoparanoides são leva-
das em consideração.

Eu acrescentaria que interpretações cen-
tradas no analista são úteis a toda gama 
de patologias, notadamente no início do 
tratamento, e durante todo o tratamento 
quando novas regressões surgirem. Isto se 
deve ao fato de que todos os nossos pacien-
tes lidam com pensamentos e sentimentos 
inconscientes cujo reconhecimento é ater-
rorizante, na medida em que, na mente 
inconsciente do paciente, se associam aos 
mais assustadores temores conhecidos pelo 
homem. Desta feita, qualquer caminho de 
trabalho que possamos seguir para ame-
nizar esses temores durante a análise do 
paciente irá beneficiá-lo.

A partir da ideia básica de Steiner, mas 
alterando-a por meio de seu trabalho com 
pacientes psicóticos e borderline dentro de 
uma perspectiva kleiniana, a abordagem 
que apresento a seguir me pareceu, mui-
tas vezes, central para ajudar os pacien-
tes a abrirem suas mentes para uma nova 
forma de pensar sobre si mesmos. A pre-
missa básica do método é conversar com 
o paciente sobre as impressões do analista 
em vez de falar para o paciente que elas 
são algo, ou o que ele está realmente sen-
tindo ou pensando. Esta última forma 
parece mais comum na prática clínica, 
como quando o analista diz: “Você está 
bravo comigo, e não pode tolerar isso; 
então, você me imagina como estando 
bravo”. Uma abordagem centrada no ana-
lista parece ajudar o paciente a notar algo 
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sobre si mesmo sem a sensação de alguém 
lhe dizer que ele está de um determinado 
jeito, o que pode ser difícil de internalizar 
na fase inicial do tratamento, já que mui-
tas vezes pode provocar uma severa rea-
ção do superego. Isto é particularmente 
verdadeiro tratando-se de momentos espe-
cialmente importantes, mas de mais difí-
cil observação para o paciente, em virtude 
de sua inefabilidade. Num estágio mais 
avançado do tratamento, uma interpreta-
ção centrada no analista é útil quando algo 
inconsciente está prestes a emergir, cuja 
abordagem demasiadamente direta o leva-
ria a ser reprimido novamente.

Ação de linguagem

Este conceito, primeiramente identifi-
cado por Freud (1914/1978a), capta uma 
maneira de falar do paciente que, incons-
cientemente, quer dizer fazer algo. Nesses 
momentos, palavras tornam-se tentativas de 
aborrecer, seduzir, enraivecer ou entusias-
mar o analista. Isto foi captado de modo 
sugestivo por McLaughlin (1991), ao afir-
mar que palavras “tornam-se ações, coi-
sas – paus e pedras, abraços e pertences” 
(p. 598). Embora pareça que o paciente 
está descrevendo um sonho, um aconte-
cimento perturbador, ou reclamando do 
cônjuge, o analista se sente ridicularizado 
por seu interesse em sonhos, culpado pela 
má sorte do paciente ou confrontado com 
uma demanda de amor incondicional.18

Embora, há algum tempo, estejamos 
atentos às consequências da ação de lin-
guagem, muitas vezes o resultado é uma 
reação contratransferencial do analista.19 
Todavia, a importância de esclarecer como a 
ação de linguagem se manifesta antes que se 
identifiquem seus efeitos ou seu significado 
inconsciente só se evidenciou mais recente-
mente (Busch, 2009, 2013b; Joseph, 1985). 
Podemos observar esta abordagem quando 
Feldman, ao descrever a obra de Joseph, 
menciona que ela pressupõe que 

há maior probabilidade de uma alteração 
psíquica real ser promovida pela descrição 
detalhada de como o paciente faz uso do 
analista, das interpretações ou de sua mente 
em uma dada sessão, e então passar para o 
modo como a história do paciente e as fan-
tasias inconscientes se expressam no imedia-
tismo dos processos e interações na sessão. 
(Feldman, 2004, p. 28)

Quer dizer, tentamos compreender o 
que o paciente está fazendo conosco em 
suas palavras, tom, construção de frases 
e ideias expressas. Uma vez que identifi-
camos nossa reação contratransferencial 
à ação de linguagem e refletimos sobre 
isso, esta ação já começou a ser transfor-
mada, isto é, a ser representada dentro da 
mente do analista. A partir daí, o analista 
é capaz de transformar a ação de lingua-
gem em palavras, oferecendo aos pacientes 
níveis crescentes de liberdade para pensar 
e sentir. 

É importante lembrar que uma gama 
completa de estados mentais pode ser 
expressa em ação de linguagem. Acredito 
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que, em nossa reação contratransferencial 
à ação de linguagem, superestimamos o 
que o paciente está fazendo ao analista, 
em vez de nos preocuparmos mais com o 
que ele também poderia estar fazendo por 
si mesmo (por exemplo, remediando um 
estado egoico frágil).

Trabalhando no aqui e agora

Em 1914, Freud notou: “devemos tratar a 
doença dele [do paciente] não como um 
acontecimento passado, mas como uma 
força atual” (1914/1978a, p. 151). A frequên-
cia com que essa visão foi empregada, bem 
como a maneira como foi utilizada, tem 
variado ao longo do tempo. Todavia, mui-
tos analistas hoje veem a sessão psicana-
lítica notadamente como uma série de 
eventos psíquicos que ocorrem diante do 
paciente e de nós e, por conseguinte, como 
o momento ideal para interferir (por exem-
plo, Joseph, 1985). Considerando-se que, 
na maioria das vezes, o paciente está pen-
sando numa “realidade” concreta “diante 
dos olhos” (Busch, 1995, 2009, 2013b), é 
mais fácil para ele potencialmente observar 
a si mesmo no imediato instante daquilo 
que estiver acontecendo na sessão (quer 
dizer, em conformidade com o nível de 
funcionamento de seu ego). Muito daquilo 
com que trabalhamos (ou seja, associações, 
ação de linguagem, mudança de afeto 
etc.) é de mais fácil acesso para o paciente 
quando ocorre durante a sessão. Na medida 
em que o paciente for capaz de se controlar 
mais e transformar-se num melhor obser-
vador de si mesmo, o analista será mais 

livre para transitar confortavelmente entre 
sessões presentes e passadas, enquanto as 
interpretações se tornam mais metafóricas 
ou enigmáticas.

Que fique claro que não estou suge-
rindo restringir o trabalho psicanalítico à 
dinâmica do que está presente na situação 
analítica. Compreender o passado no pre-
sente é essencial para dar vida à percep-
ção dos pacientes sobre quem eles foram e 
quem eles são. Compreender o passado no 
presente ajuda a construir representações 
mais complexas. Além disso, notamos com 
frequência como o trabalho no aqui e agora 
conduz a uma memória passada que elu-
cida o presente, enquanto o que acontece 
no presente dá relevo à maneira como o 
passado afeta o presente, diferenciando o 
que está lá do que costumava estar. Final-
mente, vale mencionar o oportuno conse-
lho de Bell (2014) sobre este assunto: 

Concentrar-se na percepção da realidade 
psíquica pode servir, num momento, para 
aprofundar a compreensão, mas em outro 
pode tornar-se, de modo sutil, um enact-
ment, criando a ilusão de que a história e 
a vida fora do consultório são de menor 
importância.

Pontos de diferença

Não obstante nossa crescente convergência, 
há obviamente diferenças significativas na 
prática de psicanalistas nas mais variadas 
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culturas. Na melhor das hipóteses, confir-
mamos a observação de Schafer (1990): 

nossas diferenças nos mostram todas as coi-
sas que a psicanálise pode ser, embora não 
possa ser todas as coisas ao mesmo tempo em 
relação a uma mesma pessoa (p. 52).

Tratarei brevemente de algumas poucas 
áreas (a saber: transferência, contratrans-
ferência e análise de resistências) e depois 
enfocarei os problemas que temos ao dia-
logar uns com os outros.

Transferência

As maiores diferenças que temos giram em 
torno do seguinte:

  Ainda que, num nível inconsciente, a 
transferência possa estar sempre pre-
sente no consultório, qual a utilidade 
de interpretá-la neste nível enquanto o 
analisando se defende contra ela? 

  Quão necessário é trazê-la ao consultó-
rio e quando?

  A viabilidade de trabalhar em desloca-
mento. 

Contratransferência

Uma diferença significativa nas culturas 
psicanalíticas está no grau com que con-
sideramos as reações contratransferenciais 

como decorrência da identificação proje-
tiva do paciente, entre inúmeras outras pos-
sibilidades. As maneiras como utilizamos 
nossas reações contratransferenciais tam-
bém variam. Alguns as empregam para 
uma interpretação direta da transferência 
recebida, enquanto outros compartilham 
suas reações como parte do processo inter-
pretativo, ou para confrontar o paciente 
etc. Eu tendo a concordar com a visão de 
Jacobs (2002) segundo a qual 

nossa compreensão da contratransferência, 
uma entidade complexa e multiplamente 
determinada, que causa efeitos múltiplos e 
complexos em nossos pacientes, ainda está 
incompleta (p. 24). 

Além disso, considerando-se que as reações 
contratransferenciais são sobretudo incons-
cientes, nossa compreensão só pode ocor-
rer ao longo do tempo. 

Análise de resistências

Existem diferenças significativas entre 
aqueles que acreditam que os sentimen-
tos ou fantasias que causam uma resistên-
cia podem ser interpretados diretamente 
e aqueles que acreditam que os medos 
subjacentes a uma resistência devem ser 
compreendidos primeiro, antes que os sen-
timentos e fantasias possam ser trazidos à 
tona. Embora, na maioria das vezes, isso 
não seja especificado, as diferenças subja-
centes a estes métodos devem-se ao fato de 
seguir-se a primeira ou a segunda teoria da 
ansiedade de Freud (Busch, 1993).
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Abraçando o outro20

Recentemente, nosso ramo tem traba-
lhado de forma diligente na tentativa de 
superar preconceitos regionais mediante a 
introdução dos programas Capsa, lançados 
por Cláudio Eizirik e restabelecidos por 
Stefano Bolognini, e o convite a colegas 
que abraçam outras vertentes para discu-
tir nosso material clínico em congressos 
locais e inter-regionais. Com esta forma 
de inclusão, aprendemos muito sobre a 
maneira de pensar dos outros e viemos a 
respeitar a importância daquilo trazido por 
outras perpectivas. Contudo, ainda temos 
um longo caminho pela frente. Quantas 
vezes estivemos num congresso em que um 
material clínico é apresentado num painel 
sob uma vertente, e um primeiro debate-
dor reinterpreta o material sob sua perspec-
tiva, o segundo debatedor faz o mesmo e 
então o painel acaba após alguns poucos 
comentários da plateia. Em geral, a pla-
teia fica desconcertada, pois é mínima a 
tentativa de discutir por que um modo de 
olhar para o material pode ser um avanço 
em face desta ou daquela razão, neste ou 
noutro ponto da análise, que então poderia 
ser discutido. Conforme as predileções de 
cada um, apoiamos um posicionamento ou 
outro. Minha impressão é que, por tempo 
demais, cada “escola” procurou proteger a 
pureza e a efetividade de sua própria posi-
ção. Só citamos aqueles que pertencem 
ao nosso time, e vamos a congressos em 
que membros do nosso time estão presen-
tes. Por razões práticas e de transferência, 
encontramos dificuldade em deixar nossos 
pontos de apoio, e a tentativa de fazê-lo é, 

por vezes, interpretada como um ataque. 
O perigo enfrentado por nós demonstra-
-se num conhecido experimento, o gorila 
invisível (Chabris & Simms, 2010), em que 
se solicita a indivíduos que assistam a um 
vídeo de curta duração no qual seis pes-
soas – três de blusas brancas e três de blusas 
pretas – jogam bolas de basquete entre si. 
Enquanto assistem ao vídeo, pede-se a eles 
que contem, silenciosamente, o número de 
passes feitos pelas pessoas de blusas bran-
cas. Em determinado momento, um homem 
vestido de gorila entra em ação caminhando, 
encara a câmera, bate com força no peito, 
e então vai embora, ficando nove segundos 
em cena. Mais de cinquenta por cento das 
pessoas deixam de ver o gorila. Em resumo, 
se nos ativermos às nossas teorias de modo 
obstinado demais, poderemos deixar de 
notar os múltiplos gorilas presentes na sala.

Portanto, em conclusão, temos que 
reconhecer que, mesmo para nós psica-
nalistas bem analisados, pode ser difí-
cil mudar. Após anos trabalhando para 
dominar uma forma específica de pensar 
sobre o método psicanalítico, nossa zona 
de conforto pode ser ameaçada ao defron-
tar-se com diferentes perspectivas. Minha 
impressão é que ainda é raro que alguém 
nestes grupos seja tocado por um outro 
posicionamento. Tenho plena consciência 
de minhas próprias resistências a empre-
gar novos pensadores, apesar de ter tido a 
vantagem de um orientador gentil e pon-
derado, treinado por psicanalistas euro-
peus, que, por sorte, tenho como esposa. 
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NOTAS

1 O autor detém os direitos autorais deste artigo, que 
é de sua responsabilidade como palestrante do Con-
gresso Boston IPA, sob o título Mundo em mudança: 
a forma e o uso de ferramentas psicanalíticas hoje, que 
ocorrerá de 22 a 25 de julho de 2015. Inscrições dispo-
níveis em: www.ipa.org.uk/congress.

2 Num artigo de uma popular revista americana, Pickert 
(2014) escreve que, em resposta a um sistema de comu-
nicação – baseado numa rede mundial – que consome 
nossa atenção e no qual estamos sempre conectados 
a pessoas e lugares de maneiras que controlam nossas 
mentes, surgiu um setor voltado para a prática budista 
da plena consciência, a qual foi vinculada por alguns 
analistas à livre associação e até mesmo à atenção flu-
tuante, dando a entender que a plenitude da consciên-
cia estimula uma maior capacidade de se conectar 
com a própria mente. Desta forma, percebe-se o desejo 
subjacente das pessoas de, novamente, entrar em con-
tato com a própria mente. Por incrível que pareça, 
Pickert teve uma aula de plena consciência, porque, 
assim como muitos, ela estava hiperconectada por 
meio de um iPhone, um BlackBerry de trabalho, um 
computador no escritório, bem como um notebook 
e um iPad em casa. Mais tarde, ela relatou, sem iro-
nia, que há centenas de aplicativos sobre plenitude de 
consciência disponíveis no iTunes.

3 Isto segue o trabalho de Wallerstein (1988) e Kernberg 
(1993), baseado “no aumento da atenção dispensada 
aos reais princípios da técnica procedentes de teorias 
psicanalíticas alternativas, em contraposição às ‘teorias 
clínicas’ derivadas dessas variadas formulações” (Kern-
berg, 1993, p. 659, itálicos nossos). 

4 É interessante notar que, frequentemente, quando um 
de nós descobre uma nova vertente na psicanálise, 

Meu trabalho recente é um testemunho 
de nossa contínua troca. 

Tenho para mim que as mudanças mais 
promissoras em nossa área virão de nossos 
esforços para superar nossas ansiedades 
e nos engajarmos uns com os outros no 
âmago do trabalho clínico. Isto requereria 
o que nosso talentoso colega e presidente 
disse ao mencionar que temos que sair de 
nossa “zona nebulosa”, onde nos atemos a 
simplificações excessivas do campo teórico. 

É precisamente um sintoma desta zona 
nebulosa a incapacidade para um inter-
câmbio com o ‘alheio’, o qual é incons-
cientemente temido como perigoso e 
demasiadamente perturbador” (Bolognini, 
2010, p. 11). 

A fim de não sucumbir ao perigo da 
petrificação, seria de bom alvitre estarmos 
atentos às sábias palavras de Eizirik: 

que nosso treinamento nunca termina, e 
que, dentre outros sábios conselhos, Freud 
nos deixou a ideia de que, de tempos em 
tempos, é necessário que retornemos ao divã 
analítico e sejamos ajudados a reconquis-
tar a proximidade com nosso inconsciente 
(Eizirik, 2010, p. 375).

Enfim, aqui estamos novamente na qua-
lidade de psicanalistas de todo o mundo, 
tentando aprender e dialogar uns com os 
outros, ao mesmo tempo que tentamos 
aprender como dialogar e ouvir uns aos 

outros. Mas, pergunto-me, por que insis-
timos se parece tão difícil para nós? Creio 
que seja porque o que nos une é nossa pai-
xão pela psicanálise. Observamos o que ela 
pode fazer por nós e por nossos pacientes e, 
apesar do antagonismo de outras vertentes 
enfrentado por nós, valorizamos muito o 
legado de Freud e nossa arriscada jornada 
conforme olhamos para o futuro neste 
congresso.
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Our vital profession

 In our continual search to help patients find, or 
re-find, the core of what it means to be human, this 
paper explores multiple paradigm changes in the 
psychoanalytic method that form a new common 
ground amongst seemingly diverse perspectives. 
This leads to fresh views of how we listen and 
interpret, the goals of treatment, and how change 
takes place.

Keywords: paradigm changes; building representation; 
preconscious; common ground; transference; 
countertransference; interpsychic.

Nuestra profesión vital

 En nuestra búsqueda permanente con el fin de ayudar  
a los pacientes a encontrar, o reencontrar, la esencia 
de lo que significa ser humano, este trabajo investiga 
múltiples cambios de paradigma en el método psicoana-
lítico que constituyen nuevos puntos comunes entre, al  
parecer, diversas vertientes. Esto conduce a nuevas ideas  
sobre cómo oímos e interpretamos, los objetivos del 
tratamiento y la forma en la que se produce el cambio.

Palabras clave: cambios de paradigma; representación 
en construcción; preconsciente; puntos comunes; 
transferencia; contratransferencia; interpsíquico.

ela é apresentada como uma teoria substituta, e não 
como um acréscimo que pode ser integrado ao que 
já se conhece.

5 Refiro-me àqueles modelos existentes na comuni-
dade internacional que utilizam a visão freudiana de 
conhecimento do inconsciente interior da mente do 
analisando como a base do tratamento, embora não 
seja o único fator. 

6 No mesmo periódico, Sterba (1934) apresentou sua 
opinião sobre atingir o inconsciente mediante a aná-
lise de resistências, mais em conformidade com a 
segunda teoria freudiana da ansiedade, na qual pen-
samentos ou sentimentos perigosos, ameaçando tor-
nar-se conscientes, provocariam ansiedade no ego 
inconsciente. É um método baseado na análise da 
ansiedade inconsciente como parte do processo de 
trazer o inconsciente à consciência.

7 Green (1974) foi um dos primeiros a propor a impor-
tância do pré-consciente em nosso trabalho interpre-
tativo. Captou-se, sucintamente, tal perspectiva em 
sua declaração: “Não faz sentido que o analista corra 
como uma lebre se o paciente se move como uma 
tarturuga” (p. 421). Como já indiquei em outro texto 
(Busch, 2013b), afirmações semelhantes podem ser 
encontradas no trabalho diversificado de Paul Gray, 
Betty Joseph, Nino Ferro e os Barangers.

8 Freud permaneceu ambivalente na mudança clínica 
do modelo topográfico e sua primeira teoria da ansie-
dade para o modelo estrutural e sua segunda teoria 
da ansiedade (Busch, 1992, 1993; Gray, 1994; Pania-
gua, 2001, 2008). 

9 Poderiam também ser o início de um surto psicótico.
10 De outra perspectiva, é claro, é importante entender 

como uma intervenção trabalha na mente do paciente 
(Faimberg, 1996).

11 Na minha utilização do conceito de Ferro (2002), se 
um pensamento ou sentimento está altamente satu-
rado de significado, é porque tem um significado espe-
cífico e energizado. Ao contrário, um pensamento ou 
sentimento que é menos saturado indica não estar tão 
limitado a um significado específico, permitindo uma 
maior liberdade em sua interpretação. 

12 Todavia, como já apontei em outros trabalhos (Busch, 
1992, 1993), Freud teve problemas em manter-se fiel a 
esse princípio ao longo de seus escritos. 

13 A meu ver, Marty (Aisenstein & Smadja, 2010) descobriu 
uma forma muito semelhante de pensamento em pacien-
tes psicossomáticos, o que provocou uma mudança no 
tratamento destes pacientes. Todavia, temos aprendido, 
desde então, que este tipo de pensamento é característico 
da maioria dos pacientes em áreas de conflito. 

14 Estou utilizando “pensamento” como uma abreviação 
da expressão “pensamento e sentimento”.

15 Esta concepção tem sido descrita como “pré-simbó-
lica” (Basch, 1981), “pré-conceitual” (Frosch, 1995), 
“concreta” (Bass, 1997; Busch, 1995, 2009; Frosch, 
2012) e “pré-operacional” (Busch, 1995, 2009).

16 Talvez isso seja especialmente verdade para aqueles 
momentos que Grinberg (1962) denominava “contrai-
dentificação projetiva”.

17 É sempre importante ter em mente a perspectiva de 
Schwaber (1998): “Nós devemos empregar nossa visão, 
ou experiência – até mesmo, de maneira enfática –, 
como uma avenida para encontrar a [visão ou expe-
riência] do paciente –, enquanto reconhecemos a nossa 
pelo que é – como aparenta dentro do nosso ponto de 
vista – e escutamos com esse conhecimento” (p. 659).

18 Rizzuto (2002) empregou o termo atos de fala, que 
descreve um fenômeno semelhante.

19 Para uma explicação de por que isso ocorre, vide 
Busch (2009).

20 Neste trabalho, abordei apenas aquelas teorias freudia-
nas tradicionais, cuja ênfase está fundamentalmente na 
transformação do que é inconsciente em uma forma 
representável. Malgrado outras teorias, como autopsi-
cologia e psicologia relacional, tenham acrescentado 
muito à nossa compreensão sobre a situação analítica, 
seu próprio posicionamento como paradigmas à parte 
tornou mais difícil sua inclusão nesta discussão. Acre-
dito, como Rangell (2004), que os caminhos da reforma 
por vezes “evitam adaptações e, em vez disso, voltam-se 
para o extremo oposto, desprezando os ganhos do pas-
sado e desvalorizando muitos dos pressupostos e obje-
tivos originais da psicanálise” (p. 6).
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