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A idéia central do artigo é a de discutir como a psicanálise poderia ser
utilizada para ser averiguada em sua existência, e ter comprovada sua eficácia.
No entanto, eficácia foi confundida com estatística normativa. Embora os autores
neguem postular um retorno aos desacreditados resíduos do positivismo lógico,
em nossa impressão é exatamente disto que se trata. Esbarramos aqui em
diferenças de natureza ideológica que são incontornáveis, e que, portanto,
convocam a um debate que busque oferecer um outro caminho para a questão
proposta pelos autores.

A ordem do dia para a psicanálise e para a psiquiatria, então, é pensar de
que forma o que pode ser útil aos tratamentos psi não reduz a alma a uma coisa
manualized.
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“Angústia de separação e angústia de esfacelamento”
Gilbert Diatkine

Revista Francesa de Psicanálise, Tomo LXV, p. 395-408, abril-junho/2001,
Resenhado por: May Guimarães Ferreira de Melo Leitão

Separação e fragmentação do euSeparação e fragmentação do euSeparação e fragmentação do euSeparação e fragmentação do euSeparação e fragmentação do eu

Viver é separar-se. Sem separação não existe nenhuma possibilidade de
desenvolvimento e constituição do sujeito e de sua singularidade. A partir das
inúmeras separações vividas ao longo da vida, o indivíduo experimenta uma
variedade de sentimentos que podem se transformar em capacidade de integração
interna ou em esfacelamento contínuo de si e de seu mundo, tanto interno quanto
externo.

A angústia de separação pode ser observada em diversas circunstâncias,
universalmente conhecidas, tais como distanciamento do sujeito em relação ao



176

R E V I S T A

L A T I N O A M E R I C A N A

DE PS ICOPATOLOGIA

F U N D A M E N T A L
ano V, n. 4, dez/ 2 0 02

objeto amado, a perda dos objetos significativos, que envolvem sentimentos de
abandono e a percepção do caráter efêmero da existência e das teias de rela-
ções humanas, aos quais pertencem os indivíduos desde antes mesmo do seu
nascimento.

Além de poder ser fundamental no processo de constituição do eu, a
angústia de separação permeia a constituição da identidade e a capacidade de
convivência com o outro e com a realidade.

A capacidade de elaboração das angústias de separação varia de indivíduo
para indivíduo, podendo apresentar a possibilidade de ampliação da comunica-
ção consigo próprio e com o outro. Quando este enfrentamento se realiza de
maneira muito dolorosa surgem reações como ansiedade, mágoa, pesar, depres-
são, psicossomatizações diversas, agudas e crônicas, e suicídio. Essas reações
são quase sempre inconscientes e acompanhadas de fantasias de perda e de se-
paração, que se confundem mediante o temor da perda definitiva do objeto ama-
do, mesmo em momentos de separações provisórias, sem distanciamento espa-
cial ou temporal.

O artigo intitulado “Angústia de separação e angústia de esfacelamento”,
de Gilbert Diatkine, aponta a possibilidade freqüente de transformação da primeira
modalidade de angústia, na segunda.

Segundo o autor, muitas pessoas em situação de análise reproduzem as
angústias de esfacelamento por ocasião de separações provisórias vividas em
análise ou ao final de uma análise, impossibilitando a unificação das pulsões e de
seus objetos internos, levando a reações terapêuticas negativas que prolongam a
dependência física e psíquica do paciente em relação ao analista.

A partir das memórias do presidente Schreber, tais como discutidas por
Freud, o autor ilustra o processo de transformação de angústia de separação em
angústia de esfacelamento. A descrição da separação provisória da sua mulher
por ocasião de uma viagem de quatro dias, quando ela cessou de visitá-lo diaria-
mente na clínica psiquiátrica onde Schreber se encontrava internado, provocou
o agravamento do seu estado psíquico com manifestação do sentimento angustian-
te de esfacelamento do corpo e aparecimento de delírios. Uma segunda separa-
ção significativa, em relação ao psiquiatra Flechsig, aparece quando Schreber é
transferido de uma clínica para outra, substituindo-o pela enfermeira chefe e, nova-
mente, outra separação quando vai para uma longa temporada no asilo provincial.

A angústia de esfacelamento aparece no seu corpo e nos seus objetos
constituindo, juntamente com os delírios, o quadro psíquico de fragmentação e
paranóia daquele psicótico que tanto intrigou a Freud.

O artigo de Diatkine afirma que Freud, diferentemente de Bleuler, pensa a
angústia de esfacelamento como uma regressão que ultrapassa o narcisismo,
alcançando até o auto-erotismo. No narcisismo, o investimento está fixado em
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objeto único, o eu, ponto de fixação da paranóia, enquanto que na esquizofrenia
o eu é investido como um objeto fragmentado.

Sobre Schreber, Freud descreve a reconstrução de um mundo vivo que
produz o delírio, mas não se interessa pela passagem da fragmentação para uma
relação de objeto unificado. Enfim, no desenvolvimento normal, o sujeito pode
passar de um estado ao outro.

Para Diatkine, seria na obra de Melanie Klein que se encontra a compreensão
do processo psíquico necessário para a passagem de uma relação com o objeto
fragmentado para uma relação com o objeto unificado.

Uma primeira leitura de Klein poderia esclarecer o que seria a “ação psíquica
particular” que permite passar do auto-erotismo ao narcisismo, porém uma leitura
mais apurada leva a um impasse pela ausência de explicação acerca do processo
de incorporação do objeto bom e da reparação do objeto total. A modalidade de
reparação obsessiva repousa sobre o isolamento do objeto e a maníaca separa
os objetos e lhes mantém “em um estado de animação suspensa”.

A alternativa alcançada por ela, no contexto dos anos 1940, seria a oposi-
ção entre os conceitos de “objeto” e “imago”, este compreendido como o objeto
real mais as projeções boas ou más, que são elaboradas sobre aquele. Klein in-
troduz, de forma imprecisa ainda, a noção de “substituto” para levar em conta a
introdução da mãe exterior, considerando que sua “imagem” substitui os fantas-
mas dos sujeitos.

Em conclusão, o autor se refere à desagregação da unidade do ideal de
ego como capaz de provocar sentimentos de despersonalização e esfacelamen-
to, quando os conflitos internos do superego são de gravidade particular. Para
ele, os pacientes que sofrem de angústia de separação intensa passaram por “trau-
matismos transgeracionais precoces” que podem ser relacionados ao auto-ero-
tismo. Ao citar o caso do bailarino Nijinski, demonstra o sofrimento de abando-
no e esfacelamento que ele sofria, ao lado da sua genialidade e de seu narcisismo.

Ao findarmos a leitura do artigo de Diatkine podemos apontar a importância
da elucidação do tema abordado, não somente no âmbito da psicanálise, mas
também, em outros campos do conhecimento socialmente acumulado, como a
Filosofia e a Literatura, que pretendem dar conta da “alma”, do pensamento e
da natureza humana. No discurso de Aristófanes, em O banquete, Platão conta
como Zeus encontrou um modo de tornar os homens mais domesticados e
servis: dividindo-os em pedaços. No entanto, será Lygia Fagundes Telles, na
crônica “Resposta a uma jovem estudante de Letras”, que nos pergunta se é
possível “recompor” os sentimentos de separação com a capacidade de simbolizar
com a palavra escrita: “O escritor escreve porque tenta recompor, quem sabe?
Um mundo perdido. (...) Ou não será o próprio eu despedaçado que ele está
querendo resgatar?”


