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CONCEITOS fiASICOS' 

Para abordar (l tema sobre tran~ferí!ncia do ponto de vi~ta Klt'iniano, é 
necessário explicar alguns conceitos básicos como f<lntasia, ansiedade, defesa e 
rel<lções objetais. Trata-se de conceitos extremamente complexos e 
interrelacionados, que naocomportam definições ohjetiva~, daras e precisas, 
uma vez que procuram abarcar ft'nflmt'nos mentais de natureza inconsciente, 
cujo aCesso por via consciente é sempre limibdo. 

Ainda assim, alF;uma compreel15<lo é possível e necessária 
Vamos iniciar rdo termo fantasia. Em seu célebre artiF;o A Ilfilrm'"W e fi 

fUH(íio da/an/lIsill, I .. aacs (1978) ddine fantasia como "a expressáo mental dos 
instintos". Na concepção fr,-,,,diana (Freud, 191"10), os instintos têm Sua orif;em 
nos processos ~omáticos onde surgem aS necessidades básicas do organismo. 
Est.1S necessidades, que sá" ori~,'"ÍnalnlPnh~ físicas, ganll.'l.m umsrntus mental por 
interm~;.:tiodlls fllntasias. Assim, por exemplo, um nrgani,mo privlldode alimen
toaprescnta um determin:>do metabolismo gerado por reações bioquimicas. Esta 
!ituaçiio orgânica é cartada rda m~"Tlte, que Il~confere o sig,úfic,do denecessi
dade a ser satisfdta (fome), deM.'I1Ci1deando process()!; que visam promover a 
503lisfação (busca de alimentos). Ora, "ada disso ocorre no v"úo. São proce.sos 
acomranhados de sensações, imagens mentais e ~"samentos, que constituem 
a~ fantasias. 

Considera-se, ainda, que entre a necessidade e a satisfação existe um 
kmgo caminho, repl.~tode obstáculos que, por mobili7..arem angústia, imp,,,,m ii 
mefltedesvios eatalhos ou, até mesmo," r~"Tlúncia ii satisfação. A mente s.edepa
rd,r(Jfexl~nplu,Ç()mdeSl'iosrroihidos.~onívelpessoal.socialoucll\turill,0'lue 

rlesfficadeia processos de repressáo,neF;llçiíoe "camuflagens"as mais di versas, 
parase lidar com esta situaçiío. 00 mesmo modo, OS obietos-a1vo dos desejos S;lO 

impregnados de significados pessoais, sociais e culturais e provocam as mais 
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diversas emoções ao serem busca dOiS, encontradO!! ou perdidos. Toda esta gama 
de experiências emocionais éacompanhada por fantasias, que lhes confere vida 
mental. 

Isto ocorre desde o irúcio da vida e é parte estruturante da personalidade. 
Por exemplo, um bebo'! faminto poderá. vivenciar esta experiência ao nível das 
fantasias, como um perigo eminente de aJÚquilamento, gerando imagens de estar 
sendo atacado por um seio terrorífico; ao mesmo tempo, pode evocar sensações 
de e'ltar sendo gratificado, I:om imagens de umseio provedor que o alimenta e o 
livra do inl:Omodo vivenciadonomomento. Estas fantasias, mobilizadas a cada 
experiência de fome, vão constituindo um I:Onjunto mental complexo que terá 
influência nas atitudes do bebê (ou do adulto) em relação à alimentação. 

Cabe lembrar, neste ponto, que as fantasias ocorrem no nfvel inconscien
te da mente e podem, eventualmente, tornar-se consdentes. Ela~ sÃoa "matéria 
prima N do insconsciente e, romo tal, permeiam toda a vida mental que, por sua 
vez, está na base do comportamento manifesto dos indivfduos. Isaaes (1978) 
mostra que as fantasias manifestam-se de inúmeras formas e expressam-se nos 
mais diferentes tipos de comportamentOl5. Cito alguns trechos de seu artigo a este 
respeito: 

... "ot:Stilo~otomd~wzlWfalllT,a~corporal,omododundar,dt 
upmllT~ mifo, II erprtss40 fociP.!, a caligrafia tO, manrirúnws, mrgmd, 
IlImbbn~o drlennituldos, diutll ou indirrlamrnl~1'Or fonlllsills ~fi
C/IS. EslIIs são, usualmrnte, muitoromplexas, rellldlll'UldasCllm<lS' mundos 
inlerno e alorrno, e vinculadas ~ hist6ria psfquica da indivfduo N (plfg. 
114). 

E,maisadiante: 

NDtmtsmomodo,l/SmaiswslasaprtSSÕeSsociaisdaCllTllltrepersona
lidllde moslllm-nos IIImbim a pot2ndll dllsfllnlasUls. Poramlplo, asllti

tudesdlls pessoiIs mi rnalhiM fllÍ$como o t=1'O' dinheiro t ptJSI>tdtbrns, 
serpontllalouatrasar-se,dartmeber,UderllTou ser adepto, tstar'no 
centrodopillco' 011 concentrar-st mr ttabalharnosbastidoresttc.siJo 
scnpre trprtsSÓl'S qut, na anAlise, severifiCll tstllrro! rdadoTUldas com 
cerlosconjllntostspecificosdttxlriadl/Sfanl~sill$"(p"g.155). 

Sendo o substrato da vida mental, as fantasias representam também as 
ansiedades e defesas, que são outros conceitos a serem abordados. 

As ansiedades são uma espécie de" sinal de perigo" que ocorre na mente. 
Segundo Klein (1991), a primeira causa da ansiedade é proveniente da ação da 



pulsão da morte sobre 8. mente, o que provoca o medo de aniquilamento. E ainda: 
"Uma vez que a lula entre as pulsões de vida ede morte persiste a vida inteira, 
essa fonte de ansiedade jamais é eliminada e entra como uma fonte permanente 
em todas as situações de ansiedade" (Klein, 1991, p. SO). 

Existem basicamente dois tiJX>5 de ansiedade: 8. paran6idee a depressiva. 
A primeira sinaH7,.8. o pedgo doego ser destruído porobj~ intemo~ eextemn.~ 
ea ~egunda, o perigo de danificar ou destruir os objetos amados. A ansiedade 
paral\Óide está relacionada à posiÇão esquizo-parallÓide, que se caracteriza por 
uma vivência de objetos parciais e porumsplilling entre os objetos frustradores e 
os gratificadores. Os objetos parciais que frustam são violentamente atacados ao 
nível das fantasias e se tornam terrorificos, ameaçando constantemente O ego, 
que se sente em perigo. Neste momento,os objetos gt'atificadores são idea1i7..ados 
eformam uma espécie de "exército da salvação", cuja funçãonamenteé livrar o 
ego de seus perseguidores. Já a ansiedade depressiva está associada à posição 
depressiva, um estado mental que se caracteri7,.8. por um contato com O objeto 
total, ou seja, a percepção de que é o mesmo objeto que frnsta e gratifica. Esta 
integração concomitante do objeto e do ego sera o medo de que a parte rn.á. do ego 
vá danificar ou destruir o objetoque, ambivalentemente, o gratifica e o frustra. 

Estas ansiedades, ao serem vivenciadas, mobilizam defesa~ no ego, que 
são formas de reagir a estes "perigos". A ansiedade parallÓide gera defesas tais 
çomo projeção, splitfing, negação identificação projetiva e idealização, todas elas 
çom a finalidade de livrar ° ego de seu.~ perseguidores. Por intermédio destas 
d~fesas, o ego procura afastar-se dos perigos que julga serem externos e colocar 
fora de ~i as partes que são sentidas como perigos intemos. Paralelamente, busca 
identificar-se com os objetos idealizados para sentir-se suficientemente forte di· 
ante dos perseguidores. São tempos de guerra para o ego e, consequentemente, ° 
sofrimentomcntal éintenso. Oindivíduo estásempre alerta, amedrontado, ater
rorizado e as defesas de que se utiliza, em geral, provocam fragilidade do ego e 
afastamento da realidade. 

A ansiedade depressiva também mobiliza um sistema poderoso de dele
sas, a saber, as defesas maníacas. O ego, ao entrar emcontatocom sua capacida
de destrutiva e com a possibilidade de perder o objetoamado, defende-se com 
sentimentos de desvalorização, desprewe triunfo sobre o objeto, na tentativa de 
negar sua importãnciae, assim, afastar ° medo de perdê-loou de se separar dele. 

Estas ansiedades e defesas são vividas em um OOIlW<.to de relações objelais. 
Segundo a perspectiva Kleiniana, a mente desde o irúcio se estrutura a 

partir de relações deobjeto. O individuo, em contato com ~eu ambiente, vai reu
nindo ao loogo desua história devida - desde as primeiras vivências com o seio, 
até as úl\:inuu!, com a aproximação da morte - uma série deexperiêncías emocio
nais de satisfações efrustrações e constrÓi, assim, seu mundo mental, povoado 



porobjetos cornos mais diversos significados emocionais. Nestecontato, os obje
tos e as experiências com eles não são simplesmente inscritos na mente como 
cópias xerográficas, mas há toda uma dinâmica de processos projetivos e 
introjetivos que vão compondo sistemas de significações, transfonnando as ex· 
peri~cias vividas edando-lhe, um colorido subjetivo. O mundo interno é, as· 
sim,. um conjunto imensodeobjetos com significado e história, que se compõem 
de formas variadas, gerando sentimentos que vão da comédia à tragédia, numa 
dinâmica sempre em movimento, sempre em tmnsformação. 

TRANSFERÊNCIA 

A transfer~cia é um fenômeno psíquico emque todas as fantasias, ansi
edades e defesas que compõem o mundo interno são expressas nas situações 
vividas nocotidiano. O individuo traz para cada nova relação que estabelece ou 
cada nova situação que vive, toda sua história, seus ob}etos internos, seus medos 
e esperanças e transfere-as para a situação atual. 

Embora a transferência não seja específica da relação analrtica, ela é 
incrementada nesta relação. Klein (1991) afinna que, na medida em queo analiso 
ta vai abrindo caminho em direção ao inconsciente do paciente, a premência em 
transferir suas experiências mais profundas e mais primitivas é reforçada e o 
Mttillg analrtico passa a ser o lugar privilegiado para a transferência e, especial. 
mente, para sua explicitação. 

Lembro-me, para exemplificar, de uma paciente que iniciou sua análise 
estabelecendo um grande distanciamento em relação a mim. Era muito silencio
sa, produzia poucas associações, não "reagia" de forma expHcita às minhas 
intervenções; estava sempre demonstrando indiferença aos aOOlltecimentos den
tro da sessão. Esta situação despertava em mim um desejo de que ela falasse 
comigo, de que demonstrasse alguma reação afetiva para que eu pudesse exen:::er 
com propriedade e produtividade minha função analitica. Ela reproduzia, as
sim, uma relação em que predominava oesvaziamento e a improdutividade. Eu 
era transformada em um seio seco, desprovido de possibilidade de ajudá-la. Ela 
transferia para mim um objeto interno estragado, esvaziado, improdutivo, que 
ela "calTeg&va" dentro de si. Ela parecia não sofrer eruose preocupar com isto, 
mas despertava em mim o desejo de transformar a situação: um sinal de sofri
rnenloeangústia. 

Para contrastar e esclarecer, lembro-me de outra paciente que iniciou sua 
análise estabelecendo um v1nculoem que predominava uma forte idealização de 
mim como analista. Eu era uma pessoa sábia, competente, maravilhosa, que iria 
ajudá-la e livrá-la de todos seus sofrimentos. Transferia, assim,. para a relação 
analrtica um seio ideal, com capacidade ilimitada para satisfazê-Ia e suprir to-



das suas necessidades; uma espécie de "santa" quea livraria de "todos os males, 
amém", Esteera o sinal de que seus objetos inlemos pen;eçutórios eram podero>
SOS; dai sua necessidade de um aliado tão forle para protegê-Ia. Indicava, ainda, 
uma destrutividade intensa, que danifkava internamente 05 objetos, transfor
mando>-os em perseguidores. Tratava-se deum caso de hipocondria e, como se 
sabe, nestes casos a pessoa se sente impregnada de objetos persecutórios que 
atacam seu organismo. 

Os objetos intemalizados são, então, expressos na relação que o paciente 
eslabelececom oanalista. Uma vez que a internalização se fazem um contexto de 
ambivalência entre amoreódio, as relações objetais são carregadas destes senti· 
mentos. Derivam·sedai os conceitos de transferência positiva e negativa. 

Fala·se de transferência positiva quando predominam na relação os seno 
timentos amorosos, quais sejam, gratidão, reparação, respeito, tolerância, capa· 
cidade de oontinência etc. O sentimento de gratidão provém de uma oonsidera· 
ção sincera do outro como fonte de gratificação. Ao admitir que o objeto tem 
qualidades que são importantes e necessárias para sua sobrevivência, o sujeito 
investeoobjeto de sentimentos amorOiSOS, desejando cuidar dele, protegê-Io de 
seus próprios ataques, sendo mais tolerante e querendo gratificá·lo. Junto com o 
sentimento de gratidão aparecem os movimentos de reparação, que se referem ao 
desejodeconsertaros objetos danificados pelos ataques destrutivos do próprio 
sujeito. 

Em análise de crianças isto aparece de forma bem concreta, quando o 
paciente estraga algum brinquedo em um momento de ódio e explosão e, em 
outro, procura consertá·lousandotoda sua criatividade e paciência para isto. O 
conserto de um objeto concreto representa o desejo de reparar o vinculo com o 
IlI\alista que, na fantasia, também foi danificado no momento destrutivo. 

Na transferência negativa os sentimentos predominantes são invejosos, 
destrutivos. Os objetos são alvode ataques de todo tipo. Na situação IInalftica o 
paciente se utiliza de qualquer ocorrência para acusar - implícita ou explicita
mente· o analista. Por exemplo, se o analista suspende uma sessão, o paciente 
pode sentir como uma agressão por ter sido abandonado e colocado em segundo 
plano. J5togera sentimentos hostis no vínculo que podem aparecer tanto em um 

pequeno atraso l\iI sessão seguinte como em wna interrupção definitiva do traha· 

"". 
A inveja é um dos sentimentos mais oomUTl5 na transferência negativa. 

Seu objetoédestruir a bondade do obteto, sua capacidade provedora ecriativa. 
SegundoSegal (1982) a inveja é perniciosa para o desenvolvimento, porque ataca 
• fonte de bondade e proteção, danificando este objeto na fantasia e, 
cmsequentemente, prejudicando a in~eção de um objeto bom e protetor, que é a 
basede desenvolvimento do ego. Na clínica, os sentimentos invejosos do pacien-



teatavam a capacidade do analista tomando-o, em fantasia, impotente para aju
dar o paciente. Tratava-se de uma vivfncia transferencial que precisa serminuci
osamente anali!lada, para que o progresso do pacienleseja posslvel. 

A transferência (Ii a5Sim uma via privilegiada de acesso ao incoruloenle, 
uma vez que revela Ioda a dinâmica pslquica do paciente. 

Já que se trata deum fenômeno tão importante para o conhecimento do 
paciente, resta saberçomo trabalhar çomele, tomando-o veiculo terapêutico. So 
que será tratado no pr6ximoilem. 

INTERPRETAÇÃO DA TRANSFERtNCIA 

A interpretação transferencial (Ii um dos pilares da técnica analftica e 
serve para caracterizá-Ia e diferenciá·la de outras «!cnicas. 

Trata-se da explicitação do que está aCOfItecendo no vinculo entre analis
ta e analisando. Na abordagem Kleiniana, s interpretsção se dásobrea dinâmica 
ds interação analists-analissndo. Segundo Bsrros (1992), "A atividade 
interpretativa (Ii baseads num acompanhamento minuci080 do que psssa na esta
ção transferencial, de maneirs que o analists possa entendê-Ia e re!aciOlá-!s i\ 
vivência emocion.a.l do psciente.As inlerpretsçÕi!$ visammostrsrcomo opacien. 
teestá sendo, ao invés de como ele (Ii" (pag. 21). 

A diferença entre esle "como ele está sendo" em contraposição ao "como 
ele (Ii", marca uma posição te6rico-técnica espectfica. Indica, do ponto de vista 
teórico, uma visão do dinamismo mental em oonstante movimento e transforma
ção. Houve um. tempo na história da fbica em que se concebia a terra como imóvel 
e centro do Universo. Com a revolução copemicana, o movimento da terra foi 
percebido e o sol passou aser o astro-rei em tomo do qual giravam os súdilos
planetas. Mooemarnente, ccncebe-se o Universo todo em movimento; não há. nada 
parado, em tods sua extensão. Ora, tal como o Universo ganhou movimento, a 
concepção de mente também saiu do imobilismo que propiciava descrições de 
características estanques, tendo evoluído paTII ser concebida çomo um conjunto 
de elementos (objetos) de significsdos múltiplos e mutantes, que se combinllffi 
dss mais diferentes formas,emdiferentes momentos psíquicos. Nesta perspecti
va, a função dosnalista (Ii explicitar estes movimentos que vão sendo expressos 
na relação. 

Do ponto de vbta técnico, dizer ao paciente "como ele está sendo" cria 
uma possibilidade smpla para um contato emocional intenso com o momento 
pslquico que está sendo vivenciado. As oportunidades de transformação e 
integração sumentam porque não se está tratandodecsfscteristicas do paciente 
pertencentes a uma dimensãoespaço-temporal abstrata, mas de características 
concretizadas, alualizadas naquele tempo-espaço da relação transferencial. As-



sim.. interpretar a transferêru;ia II! revelar o presente em toda sua plenitude. 
Conhecer promove mudanças: daí a função terapêutica e transfonnadora 

da interpretação. Barros (1992) trata desta questão no5 seguintes termos: "Há 
uma referência freqüentea uma contradição entre, de um lado, as concepções 
psicanalíticas que preconiza como objetivo da psicanálise apenas o adquirir 
conhecimento a respeito de si mesmo e, de outro,as que preconizamcomoobjeti
vo transformar o paciente, acentuando que o contrato feito com ele III de caráter 
fundamentalmente terapêutico. Essa contradição perde o sentido para os 
Kleinianos, na medida emque oinsight II! o fatorcentral do processo terapêutico, 
isto III, oconhecimento leva a uma transfonnação da experiência emocional. Fica 
claro, portanto, que ao interpretar o material, o analista Kleiniano tem por objeti
vo promover o insight, ~creditando que III essa experiência de entender e sentir-se 
entendido que promove a mudança pslquica" (pp 22-23). 

Para ilustrar a questão da interpretação transferencia! vou utilizar um 
e>:emploclinico. 

A paciente, uma mulher de 28 anos, estava atravessando um periodo 
muito difícil em sua vida. apresentando sintOIIU\5 grav~ de depreMão, anorexia, 
incapacidade para o trabalho, crises de choro e de auto-mutilação, como arra
nhar-se. Nesta ocasião, ela sofria muito com as interrupções das sessões nos 
linais de semana. A sessão cujo inicio vou relatar III a primeira da semana, após 
três dias sem contato comigo. 

A paciente entra na sessão andando vagarosamente e meio "curvadaN
, 

dando-mea impressão de que estava doente, frágil, alquebrada. Pare.::e convidar
mea segurá-la pelo braço para ser introduzida na sala. Entra, deita-se no divã e 
depois de um breve silêncio diz que está. se lembrando de um acontecimento 
muito desagradável do final de semana. Conta que foi a uma festa com uma 
amiga, em uma fazenda próxima ii. cidade onde mora. Durante a festa a amiga 
bebeu, conversou, dançou e ela não conseguiu se divertir. Ficou o tempo todo 
preocupada porque a amiga estava bebendo e poderia dar algum problema na 
volta (estava no carro da amiga I! esta iria voltar dirigindo). De fato, quando 
estavam próximas ii. cidade, mas ainda na rodovia, o carro quebrou. Já era noite, 
a amiga estava alcoolizada, os caminhões que passavam balançavam o carro, 
fazendo ela ter a impressão de que cairiam no barranco próximo ao acostamento 
onde estava parada. Começou a ficar em pânico, sem saber o que fazer. A amiga 
saiu docarro e pediu socorro. Felizmente, ela nàosabia como, parou wna pessoa 
que pôde ajudá-las. 

Neste início de sessão, a paciente estava falando de wn acontecimento 
locali1.adono passado, no firnda semana, e em um espaço fora dali, na rodovia. 
No entanto, a lembrança surgira naquele momento e dentro da nossa relação. A 
descrição da situação de desamparo, de abandono, de medo de estar completa-



mente desprotegida, como um carro quebrado ii. beira de um barranco, balançan
do com a força do vento dos carros possantes que passavam ao seu lado, era 
absolutamenteatual. Era a descrição de oomo sesentia naquele momento, diante 
da analista que não lhe dava o braço para entrar na sala, que a deixava sozinha 
no fim da semana, que - em sua fantasia - ficava se esbaldando em festas enquan
toela, frágil, quebrada, instável, era deixada ii. própria sorte. 

A interpretação transferencial neste caso é aquela que explicita para a 
paciente a experiência emocional daquele momento: no caso, o sofrimento pelo 
desamparo, o ódio frente ao abandono, a inveja do bemestar da analista. Ao toc:ar 
nestes sentimentos II paciente pode ter II experiência de estar sendo compreendi
da, oque revela a atenção, a disposição eo cuidado quea analista tem para ela e 
com ela naquele momento. Essa vivência repetida quantas vezes foram necessá
rias, poderá contribuir para que esta pessoa sinta-se menos sõe. podendo introjetar 
as experiências de gratificação. sinta-se também mais forte para por seu "carroN 

em funcionamento, sem precisar "ficar ii. beira do caminho". 
Para finalizar, gostaria de dizer que é preciso coragem e determinação 

para se trabalhar no presente, com as situações que emanam no veIculo e são 
produto da relação entre ambos - analista e analisando. O campo de trabalho do 
analistaé,de fato, a transfen."!ncia. 
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