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Paulo Cesar Sandler

RRRRResumoesumoesumoesumoesumo

Um modo de lidar com sonhos durante a sessão de análise ilustra o método empírico da
“história de casos”. O método puramente psicanalítico de verificabilidade científica ofere-
cido pela emergência de associações livres, como resposta do paciente às interpretações
do analista, assim como a natureza onírica das associações livres, a natureza associativa
dos sonhos – ambos compartilhando a natureza inconsciente básica do id – incluem a
possibilidade de hoje podermos descrever certos estados de mente evocados no analista
e sua influência na construção e teste de hipóteses no aqui-e-agora da sessão, fora do
âmbito da contra-transferência.

UnitermosUnitermosUnitermosUnitermosUnitermos

Sonho; trabalho onírico; conteúdo manifesto; conteúdo latente; trabalho onírico de vigí-
lia; associações livres.

P .A.: ‘Falar sobre sonhos’ não causa sonhos. Eles existem – e alguns de nós
 pensam, como Freud, que eles são dignos de consideração e debate. À noi-
te, o sonho, é uma ‘farpa’ entremeada na consciência reluzentemente polida

da luz do dia; uma idéia poderia se alojar nessa ‘farpa’. Mesmo na superfície plana
e polida pode haver um delírio ou alucinação ou outra falha na qual a idéia pode se
alojar antes de ser extirpada e ‘curada’....

THEA: Não sei porque se supõe que a verdade iria emergir nos sonhos.

P.A.: In vino veritas não significa que o bêbado ou o sonhador está falando a verda-

de. O bêbado, como o sonhador, tem menos oportunidade de ser um mentiroso

eficiente; é pouco provável que ele consiga dar um polimento ou uma aplainada no

lugar onde está a ‘farpa’. Só que sua incompetência pode se tornar um bom negó-

cio (Bion [1977]1996, p. 68 e 70).
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Hipóteses definitórias

i. Aquilo que chamamos “sonhos” constitui um instrumento auto-
epistemológico: um processo que nos permite conhecer a nós mesmos (Sandler,
2002b). Função dos instintos epistemofílicos, processa-se inconscientemente.
O conhecimento obtido também é inconsciente. Não se trata de um instru-
mento de auto-conhecimento consciente, mas de contínuo evolver do auto-
conhecer inconsciente. É uma atividade transitória de elaboração, em desen-
volvimento. Paradoxalmente, o instrumento de auto-conhecer, os sonhos, ex-
pressa mensagens incognoscíveis ao seu próprio emissor, o sonhador. Um so-
nho lembrado, o conteúdo manifesto, é uma imanência, análogo ao trabalho
do Demiurgo de Platão. Aproximações parciais e transitórias à realidade psí-
quica parcialmente conscientes e vivenciadas na sessão de análise – o conteú-
do latente – alcançam transcendências, o âmbito dos númena, tanto da Huma-
nidade como da pessoa em particular.

O inconsciente é a verdadeira realidade psíquica; em sua natureza mais íntima,
ele nos é tão desconhecido quanto a realidade do mundo externo, e fica apresenta-
do de modo tão incompleto pelos dados da consciência quanto o mundo externo
fica incompletamente apresentado pela comunicação de nossos órgãos sensoriais
(Freud, 1900, p. 613; grifos de Freud).

ii. A Psicanálise ilumina parcialmente profundas transcendências – por-
tanto, atemporais. Com o perdão do neologismo, mas em um esforço de preci-
são, podemos dizer, anespaciais. São transcendências tanto da espécie huma-
na como de pessoas individuais (Sandler, 2000). A Psicanálise tem seu estatu-
to científico justamente por ter um poder generalizador, que abarca simulta-
neamente o geral e o específico, e por se interessar pela verdade. “E finalmen-
te precisamos não nos esquecer que a relação analítica se baseia em um amor
à verdade - ou seja, em um reconhecimento da realidade – e isso exclui qual-
quer tipo de fraude ou dissimulação” (Freud, 1937, p. 248). Pois a Ciência é
um dos métodos que o ser humano dispõe para se aproximar da verdade sendo
os outros, mais antigos, a Arte e a Filosofia. (Sandler, 2001).

iii. Em função de i e ii, consideramos que:

O procedimento psicanalítico pressupõe que o bem-estar do paciente demanda
inevitavelmente um suprimento constante de verdade, como sua sobrevivência
física demanda alimento. Ela pressupõe mais: que a descoberta da verdade a res-
peito de si mesmo é um pré-requisito de uma capacidade de aprender a verdade,
ou pelo menos de procurá-la em seu relacionamento consigo e com outros. Supõe-
se em princípio que ele não pode descobrir a verdade a respeito de si mesmo sem
assistência do analista e de outros (Bion, 1959, p. 99).
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iv. Consideramos que

nas ocasiões em que fracassa a análise destes impulsos, fantasias e emoções fun-
damentais, isto se dá parcialmente porque a dor e a ansiedade depressiva assim
tornadas manifestas em algumas pessoas pesam mais do que seu desejo por ver-
dade e, de modo último, o desejo de ser ajudadas. Acredito que uma co-operação
precisa ser baseada em uma forte determinação de descobrir a verdade a respeito
de si mesmo, caso o paciente assimile e aceite as interpretações do analista, rela-
cionada a estas camadas mais primevas da mente (Klein, 1957, p. 86).

A clínica fornece elementos que parecem confirmar estas hipóteses
definitórias. Ela demonstra, em termos de validade científica da Psicanálise, o
que se transformou, o que se manteve. Poucos exemplos me parecem melho-
res para tal tarefa do que a análise de sonhos. Por “Ciência” entendo um dos
métodos que o ser humano descobriu para apreender a realidade, ao lado, e
muito mais jovem historicamente, da Arte (inicialmente, Música Pintura, Mi-
tos, Literatura) e da Filosofia.

Conteúdo manifesto e latente

Em The Interpretation of Dreams, Freud introduz um capítulo que deno-
minou “trabalho onírico” – “dream-work” na versão inglesa. Tenho observado
“leituras” aprovadas pelos establishments psicanalíticos, tentarem substituir a
concepção de Freud, sem base empírica. Em certas ocasiões, foram apresenta-
das como se fossem o que Freud escreveu, por “autoridades” que se auto-outor-
gam esse título, ou assim são vistas em determinados meios. Elas ocorrem em
toda a Psicanálise, tornando essas mudanças uma questão de pouco saber e
desrespeito à obra original. Por exemplo, é lugar comum, desde a década de
setenta, atribuir-se os conceitos de instinto epistemofílico e de fantasias incons-
cientes a Klein, quando eles são de Freud. Hoje em dia, atribui-se a Bion o termo
“dream work”, quando ele é de Freud. Vou poupar o leitor da revisão bibliográ-
fica detalhada dessa situação no momento e, se a menciono, é por enfatizar que
discordo dessa tendência; sigo sempre as definições originais dos autores.

Os conceitos de conteúdo manifesto e latente foram gradualmente sen-
do supersimplificados. O último tem sido visto como se fosse um desvelar do
inconsciente; o mesmo ocorreu com uma frase, quase-aforismo, que Freud
escreveu sobre os sonhos. A citação comum é que eles seriam “a via régia para
o inconsciente”. Mas Freud escreveu que sonhos são a via régia para o conhe-
cimento de processos inconscientes da mente. Vejamos as definições de Freud
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para “conteúdo manifesto”: o sonho “conforme ele se apresenta em nossa
memória”; e para “conteúdo latente”: “uma nova classe de material psíquico
entre o conteúdo manifesto dos sonhos e as conclusões de nossos inquéritos”
(Freud, 1900, p. 277). Ele também chama o conteúdo latente de “pensamen-
tos oníricos” (dream thoughts).

É fácil perceber, embora eu não tenha visto isto ser enfatizado na litera-
tura, que já na obra de Freud o conteúdo latente seria produto de um casa-
mento, uma relação entre o analista e o paciente. Um sonho sonhado na ses-
são, como tempos depois explicitaria Bion? Não é algo que poderia ser clivado
ou oposto ao conteúdo manifesto, existente por si. Percebo-o como um desen-
volvimento de uma relação, de um trabalho a dois. E, ao mesmo tempo, para-
doxalmente, já está lá, pensamento sem pensador do paciente, aguardando
um par analítico que o pense. O paciente “constrói” o conteúdo manifesto no
ambiente propiciador, que é o setting analítico, por ação dos mecanismos
oníricos e de defesa descritos por Freud: deslocamentos, formações reativas,
supressão de afeto, simbolizações, transformações no contrário. Tenho a im-
pressão que o conteúdo manifesto adquire força de crença e de fazer crer. Se o
par analítico se permitir inseminar pelo conteúdo manifesto, ele (o par) “cons-
trói” uma formulação que dá vida e forma, então constitui o conteúdo latente;
manifesto e latente continuam “parentes”. O vínculo de parentesco, penso, é
“O”; e manifesto e latente co-incidiriam em “O”. Essa construção – conteúdo
manifesto e latente – toca a fronteira tênue, porém decisiva, desses eternos
vizinhos, alucinação, sonho e realidade. Freud deixou escritos, a esse respeito:
“Os delírios dos pacientes parecem-me equivalentes às construções que
erigimos no curso de um tratamento analítico” (Freud, 1937, p. 268)1.

O trabalho com sonhos, que penso ter me inspirado, origina-se na obra de
Freud e tenta aproveitar seus desenvolvimentos por outros autores, principal-
mente Melanie Klein, Ella Freeman Sharpe, Hanna Segal, Herbert Rosenfeld e
Wilfred R. Bion (Freeman Sharpe, 1952; Segal, 1982; Rosenfeld, 1962; Bion, 1959,
1962). As contribuições de Segal e Bion parecem-me especialmente úteis na
detecção dos estados de mente do analista, que também tentarei descrever.

Uma história de Ana: alucinações, sonhos, análise e vida

Quase dois anos de análise, grávida de três meses, após ter ficado du-
rante 20 anos de sua vida “jurando de pés juntos” que “jamais casaria nem
teria filhos... Muito complicado. Coisa irracional. Ser humano tem que ser raci-
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onal. Para quê? Para que se põe filho neste mundo? Para sofrer?” Ela tem
sucesso profissional considerável, trabalhando em uma empresa em posto ad-
ministrativo complexo; tem grau universitário. A análise vai revelando, pouco
a pouco, implícita e indiretamente nas vivências do aqui-e-agora das sessões,
que durante uma certa época teve vida sexual promíscua; em certo momento
se apaixonou por um chefe. Sendo ele casado, parece jamais ter havido mais
do que um reconhecimento tácito dos dois quanto à impossibilidade de leva-
rem algo adiante, que permanece como amizade sincera e ajuda mútua. Fica
boa parte de seu tempo se dedicando ao trabalho e a cultivar muitas amizades.
Parece imaginar que é possível levar uma vida sem dor e toma medidas con-
cretas para engendrar uma vida dessa forma. Diz, ao iniciar a análise, que “há
coisas da minha vida que jamais vou contar”.

Desconfiada, especialmente de analistas, assim que me procurou, de-
pois da primeira entrevista, diz: “Eu vou me casar daqui a uma semana. Mas
este casamento não vai dar certo. Nem sei porque faço isto. Somos muito dife-
rentes e ele é um irresponsável. Ganha muito mal, é professor, apesar de ter
profissão rendosa. Vai morar na minha casa. É um folgado, um espaçoso...”.
Parece-me um caso de “quem desdenha, quer comprar”, ou um afeto genuíno
que não pode – por fatores que desconheço – se manifestar. O convívio com o
marido mostra-se turbulento, com vários relatos que parecem indicar que há
desprezo, rivalidade e idéias de superioridade.

Sua análise revelou que ela alucina filhos: constantemente se vê agindo
de modo “maternal” com vários sobrinhos, colegas de trabalho, seu chefe e
com o homem com quem tenta ter um casamento. Aquilo que chama de
“irresponsabilidade” e “folga” nele encontra nela sutis estímulos para que
permaneçam. Ela tem atitude análoga comigo, e esta observação em consultó-
rio, em contraponto com suas associações sobre aquilo que me parece sua
maternalidade fora de lugar no mundo exterior, permitem-me afirmar esta
situação. Por que usamos a frase “alucina ter filhos?” A compreensão plena
desta frase exige experiência psicanalítica, mas em um texto escrito como este,
talvez bastasse ao leitor ter em mente a definição psiquiátrica e psicológica
para alucinação: uma percepção sem objeto (por exemplo, Campbell, 1982). É
deste modo que Freud, Klein e Bion a utilizam; o conteúdo ideativo, quando as
alucinações se juntam complexamente, pode compor delírios. Mas depois das
contribuições de Bion a respeito das transformações em alucinose (Bion, 1965,
p. 132), podemos ver que se trata de um fenômeno mais geral e diverso do
delírio. Na alucinose, ocorrem alucinações e estruturas para-delirantes em
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personalidades de resto conservadas. Bion se beneficiou da obra de Klein so-
bre a universalidade da psicose, e podemos ver com mais facilidade que a
psicopatologia da vida cotidiana, usada por Freud como prova da existência do
inconsciente, engloba tanto a neurose como a psicose, naquilo que costuma-
mos chamar de “personalidade normal”.

Em uma sessão, chega atrasada, deita e exclama, desolada: “Tenho algo
que eu precisava dizer, eu queria muito vir... agora não lembro o que é...”. Fala
então sobre o trânsito terrível que ela enfrentou, “parada na estrada durante
mais de uma hora” e então se atrasou na sessão. “Que perigo! Muitas vezes os
ladrões se aproveitam do congestionamento...”. Interrompe sua fala, parece he-
sitar... mudança sutil, recompõe-se do titubeio. Comenta que os seus colegas
estrangeiros, na grande empresa em que trabalha, lá no país deles, são corretos,
mas aqui desenvolvem  duzentos por hora em seus automóveis. “Nessa veloci-
dade não se vê nada, são cores e imagens que vum! vum!, passam como se fosse
um túnel”. Interrompe-se outra vez. “Não quero mais falar” – e cai em mutismo.

Algo está ocorrendo com ela. Eu conjugo minha observação dos modos
(que não são descritíveis por palavras) pelos quais ela se interrompeu, e ob-
servo que o trânsito parado a que ela se refere, assim como os ladrões, são
uma descrição de uma experiência emocional dela lá naquele momento da
sessão, e não de qualquer coisa factual, externa, que apenas forneceu uma
casca, como um resto diurno que compõe os sonhos, para ela comunicar algo.

Eu ainda não sei o que é este algo, nem ela. Mas ela está temerosa e se
sente “emperrada”, presa a um congestionamento, no aqui-e-agora da sessão.
A mudança de assunto parece-me, então – começa o meu sonho de analista –
,, a ser uma expressão de uma resistência dela. Ela resiste à percepção de
alguma verdade, de alguma experiência emocional? Minha experiência diz que
esta é uma hipótese provável. Pois ela mudou de assunto após titubear, não
prosseguir no outro relato, e lembrei-me que ela havia iniciado dizendo: “Te-
nho algo que eu precisava dizer, eu queria muito vir... agora não lembro o que
é...”. Os “estrangeiros” que infringem a lei aqui e não em seus países me pare-
ce dizer de um estado de estranheza que ela vive consigo mesma, é estrangei-
ra de si naquele instante e sente que se “morar no seu país” – ela mesma – vai
ter que seguir uma lei – algo real e próprio dela – e então migra, se evade de
ter que manter algum contato consigo. E aí o “excesso de velocidade”, o túnel,
o “vum-vum” dos duzentos por hora, com o cenário passando irreconhecível,
parecem me formar um todo coerente – não no sentido lógico, mas de fatos
dispersos que se ligam.
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Ana sonha que pode se separar de si – sonho de desejo – que poderia
viver sempre separada de si. “Há coisas da minha vida que jamais vou con-
tar”: esta frase dita dois anos antes me vem à mente e adquire um significado
muito além de uma postura concreta ou relativa a mim: ela não quer contar
para ela certas coisas, não quer ter contato consigo mesma. Vejo-me lembran-
do da sessão anterior, quando ela falava de seu intenso ritmo de trabalho, que
a entretém tanto, a ponto de “esquecer da vida”. Isso seria, em “Anês”, a lín-
gua particular de Ana, um “trânsito livre”. E parar na sessão, deitar e pensar,
“congestionamento”. Eu coloco tudo isto à disposição de Ana. Subitamente,
sem que seja necessário nenhum reconhecimento lógico ou concordância cons-
ciente: “Eu lembrei o que queria dizer! Eu sonhei com meus irmãos... e era
esquisito, tinha uma lagosta que saía de não sei aonde, um tipo de... treco
meio vermelho...”.

Nesse momento, podemos conversar sobre algo mais próximo à sua ex-
periência emocional, algo real dela que ocorre lá, em seu contato comigo –
uma outra pessoa na sala, com a função de ajudá-la. Algo evoca-lhe a materni-
dade; e a dor de não poder estar com seus irmãos, a quem, como filha mais
velha, ajudou a criar, mas hoje não pode se entender com eles; tanto a mãe
como os irmãos se condensam em uma espécie de sonho sonhado na sessão,
no analista que, ao cuidar dela e se interessar por suas paixões, evoca-lhe
experiências emocionais de poder ser cuidada por alguém – primariamente a
mãe – e os irmãos, como alguém que ela cuida, pois muitas vezes diz que vem
à sessão “para não me deixar na mão”. A lagosta é uma referência a uma
fantasia sua, que só poderia gerar monstros, e o bebê é visto como uma lagos-
ta. Não vou me alongar nas dezenas de associações que justificam esta percep-
ção, pelo fato de nosso objetivo não ser a descrição do caso, mas apenas usá-lo
como ilustração de um modo de trabalhar com sonhos no aqui-e-agora da
sessão. Essas associações espalharam-se ao longo de toda a análise e haviam
se manifestado na sessão anterior, quando ela mais uma vez mostrou-se ater-
rorizada quanto ao fato de poder gerar um monstro. Um dia, em uma sessão,
perguntou: “Como será que se sente a mãe de um assassino?”. Por muito tem-
po, achou-se portadora de grave doença genética, da qual seu pai havia faleci-
do, ainda que idoso, e tinha certeza que iria passar para seus descendentes
filhos; racionalizava assim suas restrições a ter filhos. Durante a análise, aca-
bou nutrindo curiosidade – não foi um conselho do analista e isso jamais foi
mencionado explicitamente – para procurar um especialista, que não constatou
nenhum problema real.
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A questão agora não é porque ela entretinha estas razões – como muitas
práticas, que são vistas como Psicanálise, advogam – mas o fato dela poder
entrar em contato, no aqui-e-agora da sessão, com sua fantasia que bebês são
monstros perigosos; ela coloca sua violência nesse produto onírico aparente-
mente bizarro que é, ao mesmo tempo, cobiçado e pode ser destruído por ela –
pois ela gosta de comer lagostas – e que ela acha que pode destruí-la (ela
abomina lagostas vivas, tem medo das presas). A utilidade na sessão não é por
ela ser explicativa do conteúdo simbólico de lagostas, por exemplo, mas sim
de uma oportunidade momentânea de uma vivência real dela com ela mesma:
o quanto equaciona bebês a monstros. “Lagosta”, nesse momento, não é mais
do que um continente proveniente do acaso, uma bricolagem mental, um resto
diurno, como dizia Freud, que dá forma ao sem forma, que dá nome ao
inominável: “bebês são monstros”. Enfatizo esse ponto, senão podemos incor-
rer no que penso ser um engano sério, a interpretação a priori e a posteriori.
Retomo os “dicionários de símbolos”; uma próxima edição conteria, então, um
verbete: “lagosta – símbolo para bebê”. Ele foi momentâneo, naquela pessoa.
Análise é viva e real, não é prêt-a-porter. E, mais do que isso, sua dificuldade
de poder parar um pouco e pensar, representada pelo apego maníaco ao traba-
lho – o “vum!vum!” do “túnel” imaginário quando se trafega a duzentos quilô-
metros por hora, em que não tem um segundo sequer para pensar nisso que
ela pensa agora, durante a sessão.

Ao ser confrontada com essa interpretação, diz: “Meus colegas estran-
geiros são workaholics. Mas só quando estão no Brasil... Na terra deles eles
não são assim”. Isto me parece ser uma legítima associação livre – ela vai
evolvendo, sem intervenção da lógica, concordâncias ou discordâncias
racionalizantes.

O “estrangeiro” corresponde a uma estranha a si mesma. Nada disso
tem a ver com tráfego, ladrões etc. Uma conversa que se seduzisse pela iara da
concretude, afastar-se-ia do âmbito psicanalítico. Essas percepções são cerca-
das de considerável emocionalidade – ela a princípio nega, discorda, quer me
pôr como um louco de falar essas coisas para ela. Mas logo depois chora, de
modo recatado, e diz: “Eu sabia que tinha que falar alguma coisa. Mas eu não
queria vir, sabe? Eu prefiro não pensar, mesmo. Não sei para que, isto aqui...
pois vou te contar uma coisa... eu me atrasei porque saí meio atrasada, não foi
por causa do trânsito, só, não...”. Surge uma possibilidade dela ser mais ver-
dadeira consigo e eu valorizo intensamente essa comunicação, um retorno do
reprimido que não é sexual: ela sai da mentira social e se responsabiliza por
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algo. Ela, de certa forma, maldiz uma análise que está vinculada, segundo ela
mesma, à sua gravidez. Pois, à medida que alucinou que poderia passar a vida
inteira sendo uma mãe alucinada, sem ter que ter bebês (todos os “seus” já
eram grandes).

Cinco meses depois

Normalmente pontual, hoje adentra ao consultório apressada, cerca de
dez minutos de atraso. Pede “um minutinho” para tomar um copo de água. Em
menos do que um átimo entra na sala, parecendo envergonhada com o atraso.
Uma poltrona com roletes2 está à sua disposição ao lado do divã. Senta; dez
minutos de silêncio, pensativa. Pede para abrir a porta de vidro à sua frente,
pois sente calor. Busca acomodar-se; tem dificuldade. É perceptível o descon-
forto implicado. Vejo-me pensando, seu abdome me parece excessivamente
volumoso para sete meses de gravidez. Encontra uma posição e mergulha no
estado que me parece pensativo, mais cinco minutos. Rompo o silêncio: “Você
teve alguma dificuldade para chegar”.

“Dificuldade? Você aí, sempre low-profile. Fica até engraçado, falar em
dificuldade com este trânsito... estava melhor, mas a Marginal, desde que co-
meçou o mês de março, está impossível, nesta hora”. Mais um ou dois minutos
de silêncio e continua: “O céu estava tão escuro que, pelo jeito que estava, eu
pensei que ia ser o dilúvio, hoje. Estava tudo preto. De lá até aqui. Congestio-
nado e preto. Ficou até ruim a visibilidade. Mas não choveu, não”. Silêncio
outra vez. Troveja lá fora. Começa a chover pesadamente.

Observa atentamente a chuva.

“Ah, hoje eu soube de uma coisa... que coisa! Acontece cada coisa! Uma
menina que trabalhava na mesma seção, eu nunca tive intimidade com ela,
não era minha subordinada, mas trabalha no mesmo andar, na área do Sr. X,
ela bateu hoje com o carro no guard-rail, antes de ir para a fábrica. Foi sair do
carro para ver o estrago e acabou sendo atropelada. Morreu na hora...”.

Silêncio. Eu não sei o que falar e então fico quieto. Ela se re-acomoda na
poltrona. “É muito melhor esta cadeira. Mas mesmo assim, quando eu sento,
fica apertado... bom, isto aqui é melhor do que dirigir...”.

Novo silêncio de alguns minutos. Ela disse que o céu estava preto; eu
penso que escuras as coisas estão é para mim. Reflito um pouco sobre a terrí-
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vel notícia do atropelamento e morte, e mesmo levando em conta que ela não
é uma pessoa espalhafatosa, havia algo no tom que ela usou; não posso des-
crever em palavras, por se tratar de uma vivência emocional. Este “tom” me
dizia que ela estava usando o fato para expressar algo que era dela; sua habi-
tual objetividade acoplada a esse uso – que eu não sabia qual era nesse mo-
mento, mas intuía existir, embora não tivesse evidências para demonstrar e,
muito menos, palavras ou alguma forma para dizer o que era – contribuíam
para algo que poderia passar por frio ou insensível a um observador desatento
ou preconceituoso, ou que não tivesse a experiência anterior que eu tenho
com esta pessoa.

“Ah, eu estava vendo estas bromélias, sabe que eu ganhei umas bromélias
e deixei lá em casa. Mas as bromélias são flores que têm uma espécie de copinho,
reservatório, você já viu? E então a água fica represada. Não precisa ficar aguan-
do muito e sabe o que a empregada fez? Ela ia lá todo dia jogar água e então a
planta simplesmente apodreceu, morreu. Gozado que estas daí estão pegando
chuva, mas você na certa não abusa e sabe cuidar disto aí de plantas. Só água
da chuva, tudo bem”. Silêncio. “Será que há algum exame de laboratório para
saber se bromélia muito aguada pode sobreviver?”.

Nesse momento algo ocorre comigo. Eu me vejo um tanto preocupado
com as bromélias lá fora, com a chuva que está caindo, com o estado dela de
grávida. Parece-me haver algo permeando aquilo que ela persiste, talvez insis-
te em falar, que ela traz continuamente. Falou de dilúvio iminente; e agora de
plantas excessivamente regadas e seu contrário. Ela sente que sua gravidez
está intrinsecamente relacionada à análise – por vezes diz algo que equivale a
não perdoar a análise no que tange a ter engravidado, é um misto de gratidão
e medo que demonstra em muitas ocasiões. Associo em minha mente sua hi-
pótese aparentemente ilógica de um exame de bromélias a um exame labora-
torial ao qual ela não se submeteu, mas que procurou fazer antes de engravi-
dar. Engravidou logo depois de procurar aconselhamento médico; a procura
expressava o seu questionar de uma certeza mantida ao longo de mais de vinte
anos, que jamais poderia procriar, por ser transmissora de grave doença gené-
tica. Segundo ela – é isto que me lembrei nesse momento da sessão – a médica
havia se negado a fazer o exame, sob a alegação de que um resultado positivo
poderia “estressá-la” a ponto de inviabilizar a gravidez. Eu me pego preocupa-
do com coisas minhas que não me parecem ter nada a ver com a análise – as
bromélias lá fora e a memória do seu exame. Será que isso se refere a ela? Não
tenho certeza nesse momento. Quando me ocorre esse tipo de coisa, a minha
experiência me diz que está havendo um clima emocional específico. Os paci-
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entes sentem algum incômodo e querem se livrar dele, imaginando que pode-
riam ejetá-lo, colocá-lo em outrem – sendo o outrem, por mera coincidência
espaço-temporal, alguém que ela acha que só pode ser eu, pois só há nós dois
lá. Penso que é necessário investigar para discriminar entre três hipóteses: i)
será algum produto de minha atenção livremente flutuante, uma intuição so-
bre algo de Ana?; ii) será um estado que Melanie Klein (1946) chamou de
identificação projetiva?; iii) ou um pensamento meu, totalmente dissociado e
alheio à análise de Ana? Preciso aguardar para ver se o evoluir da sessão for-
necerá alguma luz. Como escreveu Bion:

Não faltam teorias analíticas que poderiam se adequar à situação, e com o conhe-
cimento que eu tinha do paciente – em análise comigo há dois anos – fui capaz de
reduzir a escolha para duas ou três interpretações. Entretanto, duas ou três inter-
pretações podem ser um estorvo quando se procura apenas uma, aquela que é
correta no contexto na qual é fornecida (Bion, 1965, p. 16).

 Esses pensamentos me ajudam nesse instante, parece-me, a me desco-
lar um pouco dos relatos manifestos. Eu incluo agora nesse relato um pouco de
como tento trabalhar na sessão, de aspectos de meu estado mental. Nesse
caso, fiz duas hipóteses: que os relatos constituem, ou incluem, associações
livres, mas que minhas preocupações e lembranças talvez não sejam produtos
de atenção livremente flutuante. Digo que é “hipótese”, expressando o que me
lembro de ter pensado nesse momento da sessão. Sendo minha companheira,
a noção da possibilidade de que estar enganado, minha baliza para passar de
hipóteses a condições altamente prováveis de estarmos fazendo aproximações
a alguma realidade psíquica, é a reação do paciente, quando consigo formular
a hipótese para ele. Mas estou com mais do que uma hipótese, e preciso só de
uma. Parece-me que estamos mergulhados naquilo que é desconhecido, cujas
características, pelo menos algumas, poderão, ou não, emergir de algum modo.

Mas agora me parece haver um fio condutor subjacente às verbalizações,
obviamente não concreto. Parece-me que um liame emergiu a meus olhos,
além daquele fornecido pela “aguaceira”. As três comunicações principais in-
dicam explicitamente uma idéia angustiada perante algo destrutivo (isto é o
que está explícito e manifesto, não pertence ao âmbito do que é desconheci-
do); mas, implicitamente, captável por atenção e respeito ao relato, que Ana
“escapa” desse algo destrutivo, de perigo e morte. Embora uma nuvem de
probabilidades e sentidos embrionários pareça coerir, sinto que seria precoce
falar algo, pois a maior parte do que parece se delinear para mim é apenas o
que eu chamaria de um conteúdo manifesto e minhas idéias sobre ele. Mas
agora esse conteúdo me parece ter inequivocamente a qualidade mental que
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as associações livres têm e, então, o escuro não é tão escuro mais, parece-me
que obtive agora algo passível de tratamento analítico aqui, embora eu não
saiba do que se trata. Eu me sinto como alguém que vê uma placa indicando
algo que ainda não sabe o que é.

Acoplo isso às manifestações não-verbais: a penetrante atenção lá nas
plantas, suas manifestações de dores físicas relacionadas à barriga, quando se
acomoda na cadeira. E uma hipótese me surge, com a clareza e a dificuldade
que caracteriza as qualidades do óbvio: penso que ela está tentando se aproxi-
mar e, ao mesmo tempo, tentando se afastar de uma enorme preocupação com
seu bebê, a quem já deu, de comum acordo com o pai, o nome de Ricardo.
Parece-me uma manifestação amorosa dela em relação ao bebê e então penso
que tenho algo a lhe dizer. Segundo meu modo de ver, as associações livres
expressam uma experiência emocional dela naquele momento, e essa experiên-
cia me parece poder ser colocada nesses termos, de uma mãe muito preocupada
com seu bebê e com dificuldade de se aproximar dessas emoções. Eu acho que
as referências ao dilúvio, a uma plantinha que morre afogada, a um desastre
iminente, ao guard-rail e à morte de uma pessoa quase desconhecida dizem de
um bebê no útero – o pequeno desconhecido, e por isso ela já lhe dá um nome –
em perigo. Não posso dizer com clareza, a menos que eu lançasse mão de algu-
ma falsificação, exatamente as palavras que usei para expressar isso, o paradoxo
do guard-rail/útero que protege e mata; da água/líquido amniótico que alimen-
ta, mas pode afogar, no seu medo amoroso. A minha sensação inicial de sua
barriga muito grande parece fazer algum sentido, agora além do obstétrico. Lem-
bro-me que eu não expliquei essas coisas; disse do modo mais sintético que
podia algo mais ou menos assim: “Você está muito preocupada com seu filho, a
quem parece que já ama, se ele está bem. Você pensa que ele tem mais do que os
sete meses que o médico disse que ele tem”. Ela fica em silêncio durante uns
segundos e diz: “Meu olho melhorou um pouco”.

Nesse momento, eu me vejo em uma situação que me é familiar e não-
familiar ao mesmo tempo. A situação é familiar, mas o impacto do não-fami-
liar, que são as formas, verbais ou não, que isso assume, sempre são únicas.
Quando ela ocorre – e percebi que ela ocorre com freqüência maior do que me
parecia antes, desde que comecei a prestar atenção nela –parece-me indicar
um evento especialmente favorável à análise; trata-se de um fato que tem me
servido de indicação que análise está ocorrendo.

As pessoas verbalizam algo que é impactante pelo romântico “choque à
lógica” que oferece. Há uma ilogicidade, falta aparente de coerência como o
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discurso que estão mantendo, ou aparente falta de ligação racional com o que
eu tenha falado. Algumas vezes, a pessoa lembra de algum fato que havia
esquecido e queria falar, e fica como que iluminada com isso; em outras oca-
siões, a pessoa se lembra momentaneamente de um fragmento de sonho que
igualmente havia esquecido, mas que lhe parecera impactante. Parece que
algo que eu tenha dito à pessoa permite, faz uma ignição de processos mentais
e experiências emocionais que lhes eram desconhecidas, estavam escondidas,
invisíveis, porém atuantes; negadas e clivadas, talvez, impedindo que a pes-
soa tivesse acesso a si mesma.

A frase ilógica marca a ignição da junção da pessoa consigo mesma, é
um indicador e expressão disto. A pessoa passa a ter acesso a um pensamento,
cadeia de pensamentos ou idéias genuínas suas, mas que não lhe estavam
acessíveis e passam a ficar; o que eu falo é usado pela pessoa como evocativo
de algo. Eu chamaria isso de uma verdadeira associação livre, que não precisa
ser logicamente conectada a nada. Eu não desprezo esse material, como não
acho que possa desprezar nada que os pacientes falam ou não falam. O traba-
lho agora é ver onde e como se faz a ligação que, por me parecer pertencer ao
âmbito do inconsciente, obedece a uma i-lógica, não-racional. Eu pensei nesse
momento que estava havendo um crescendo ilógico, desde a aparente insensi-
bilidade ou desumanidade no relato do acidente – que se ilumina quando pen-
samos que ela fala mergulhada no terror e negação de algo poder ameaçar seu
pequeno Ricardo – o céu preto (negação, clivagem, afastamento dela com ela
mesma, pois a proximidade implica em dor, pelos pensamentos que tem de
perder a cria) e a chuva que não vem, algo ilógico em si; as bromélias no meu
jardim que não morrem apesar de intensamente aguadas, uma referência pri-
mitiva à análise (que eu saberia cuidar de plantas). O que é esta ilogicidade? É
a qualidade psíquica do inconsciente, sendo compartilhada pelas associações
livres (“meu olho melhorou um pouco”) e pelos sonhos. Uma freie einfall é
isto, “frei”, livre, e ao mesmo tempo “cadente, interiorizada” (o termo “fall”,
em alemão, se superpõe ao inglês, “queda”; e o “ein” dá o sentido de interiori-
dade; para uma discussão mais detalhada, ver Sandler, 1997 e 2002). Em cer-
tas ocasiões, uma interpretação de um sonho pode levar a associações livres
na sessão, a uma evolução do pensar, e pode levar a um insight; em certas
ocasiões, que descrevi anteriormente (Sandler, 1998), o próprio sonho é uma
associação livre.

No caso de Ana, nesse momento não foi então um sonho, mas um fato de
sua vida, a melhora de uma conjuntivite que a aflige cronicamente. De qual-
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quer modo, sempre parece ilógico e incoerente, desvinculado do que estava
sendo falado – mas vinculado ao que estava ocorrendo, permeando subjacen-
temente a sessão, com a marca do que eu acho que é associação realmente
livre. Parece-me que a própria sessão e a conversa têm uma natureza oniróide,
e o esforço é diferenciá-la de alucinação. Eu diria que há uma comunicação
dela com seu inconsciente, dela com ela mesma, e de nós dois. A resposta dela
parece-me ilógica do ponto de vista da lógica racional, dos meus hábitos e
valores, mas um pouco de paciência e descolamento me ajudam a perceber
que esta resposta faz todo o sentido para mim, levando em conta o que eu
tenho de experiência com ela, com uma espécie de linguagem subjacente pe-
culiar a ela. Assim, a intratável infecção parece funcionar como termostato,
um órgão de choque de sua angústia frente à gravidez, de sua ambivalência e
temor quanto a esse estrago – como se, estando a conjuntivite infectada ou
melhorada, o bebê estaria em perigo ou preservado.

Interpreto a menção aparentemente ilógica do olho que melhorou como
sua percepção sobre o que eu falara, de seu temor amoroso quanto ao estado
de saúde de sua cria. E um modo dela dizer que se sente menos aflita quando
podemos falar de sua pré-ocupação com o bebê. Essa pessoa apresenta um
paradoxo em sua expressão de amor, pois ela nunca verbalizou isso de modo
direto. Há sinais indiretos: é atenciosa, conscienciosa, íntegra, verdadeira nas
sessões, objetiva, de um modo raro em minha experiência. Isso não é um elo-
gio, como poderia parecer, mas uma apreciação da realidade. Ela parece sê-lo
em sua profissão também e, aparentemente, em tudo o que faz. Ela ouve mi-
nha idéia sobre sua fala a respeito do olho, assente e desata a falar:

“Ah, mas você precisa ver, eu lembrei de um sonho... gozado, eu queria
tanto contar este sonho, mas eu tinha me esquecido completamente... é goza-
do também porque é sonho mas é lembrança... sonhei com uma lembrança!
Sonhei com a médica e o exame que ela se recusou a fazer, porque se desse
positivo eu ia acabar abortando, eu dizia a ela que ela era muito burra mesmo,
pois só isto já era uma confissão do resultado do exame (nesse momento eu
reflito sobre o fato de eu mesmo ter tido esse exame em mente no início da
sessão, quando ela falara do exame de bromélias); mas a médica estava na
delegacia e entra o mesmo delegado ou escrivão, sei lá, funcionário, quando
houve aquele roubo, quinze anos atrás, que eu morava com aquelas... ami-
gas... hum... conhecidas. O delegado diz, igualzinho como foi naquele dia: ‘você
pode voltar para casa e dê tudo como perdido, vocês têm hábitos regulares, o
apartamento é muito vulnerável, vocês ficam fora trabalhando, o dia inteiro’”.
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Interfiro: para mim é significativa a emergência do sonho nesse preciso
momento; é um modo dela ir se aproximando de sua realidade psíquica; o sonho
e sua lembrança parecem-me se tratar de uma associação livre que expressa a
experiência emocional, ocorrendo lá na sessão, incluindo aspectos de sua rela-
ção comigo e com a análise: “Penso que este sonho prossegue sua ‘conversa’
comigo; a documentação inútil de um o roubo e o exame laboratorial são o modo
que você vê sua análise – o fato de eu te dizer de sua preocupação com sua filha,
você sente como um documento inútil de um roubo, ou seja, o roubo de uma
falsa tranqüilidade que você pensa conseguir caso tenha sucesso em se afastar
do que te dói – geralmente, em outras sessões você diz: ‘o que adianta eu saber
disto?’ – diferente de hoje, que falou da melhora do olho. Acho que você se
aproxima mais de um roubo que ocorre, refere-se ao fato de você ficar muito
fora de casa trabalhando, que você sente – eu não falo isto como uma verdade
obstétrica, falo do teu sentimento – que está trabalhando em condições precá-
rias, com esta ‘baita barrigona’, como você costuma chamá-la”.

Fica um pouco pensativa, e diz:

“Sabe que eu acho que é isto mesmo? Pode ser que seja... o nenê pulou
tanto e deu tanto chute esta noite, e durante o dia eu senti umas dores, parecia
cólica, mais doía muito lá embaixo... de noite eu falei: ‘ah, meu Deus, vai
nascer hoje...’ e foi um dia que eu subi escada, desci escada, três andares, que
o elevador quebrou, o Sr. X lá em cima, com sua insensibilidade costumeira,
mãos na cintura, esbaforido, perguntando porque eu não chegava... será que
ele não viu que eu estava lá até com falta de ar de subir a escada? E chega de
noite, o Walter, aquele traste, que não serve para nada, com a TV ligada que-
rendo ver o jogo de tênis, parece que só pensa em tênis, nem para ver que eu
não conseguia dormir ele serve... Estou muito preocupada, hoje eu dei um
ultimato para o obstetra, que sujeito mais relapso, e ele entendeu. Não sei se
posso confiar nele, acho que não. Acho que vou pedir outro nome para você,
você conhece algum? Eu devia ter pedido logo de início... mas fui neste que
minha amiga foi... ele não me atendeu ontem, nem anteontem, eu estava com
as dores e ontem eu fui no clínico geral da fábrica, um médico muito experien-
te, não é aquela parafernália de aparelhos, ele me fez um exame que o obste-
tra nunca fez, mexeu na barriga aqui, apertou, sem piedade, mas não doeu, eu
perguntei se apertando assim não ia acabar nascendo; gozado, ele é cirurgião,
e disse, eu fui parteiro muitos anos, não se preocupe, que se tiver que nascer,
eu faço o parto aqui mesmo... me examinou, fez um exame completo. Que
homem ético! Disse que não era nada, mas que eu tinha que ir no meu obste-
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tra... um homem lá de seus sessenta e tantos anos, um clínico bom mesmo...
tenho mais confiança nele que no obstetra, mas vou dar a última chance para
ele. Ele se mancou e marcou um horário ‘especial para mim’... hum especial...
um médico tem que estar disponível, oras... para hoje, quero só ver. Vou sair
daqui e ainda vou lá, ele percebeu que eu ia procurar outro se ele teimasse em
não me ver. Ai, é uma sensação super-desagradável, parece que o nenê está
procurando ficar melhor, mas tenho medo que vai nascer antes da hora... Pau-
sa. Prossegue: “...é verdade, eu ainda tenho muito medo que possa ter a doen-
ça, mas é menininho, então talvez não tenha”.

Passamos alguns minutos da hora de interromper a sessão, urge que o
façamos. Eu reflito que, se tivéssemos tempo, parece que algo estaria se de-
senvolvendo depois disso, que parece um maior contato dela consigo mesma.
Faço a hipótese dela estar ambivalente quanto à análise e a mim como seu ana-
lista; e os dois médicos que ela menciona indicam esta ambivalência. Parece
ainda querer saber se eu poderia fazer o seu parto, caso o pequeno desconheci-
do, que ela algumas vezes chama de Ricardo e hoje, como de outras vezes, de
nenê, venha a nascer lá na sala de análise... Mas não há tempo para conversar-
mos disso agora, ou esperar pelas associações. Ela sai bastante aliviada, se com-
pararmos com a aflição inicial que se travestia de pressa pelo atraso.

Um mês depois desta sessão, nossa conversa fica tão longe do nenê e do
parto, do ponto de vista formal, que intuo que ela esteja com alguma percep-
ção, que ataca, de que o parto esteja muito próximo. Hoje, talvez? Amanhã?

Ricardo nasce poucas horas depois da sessão, saudável. Ana parece man-
ter menos distância de si mesma, tomando as atitudes necessárias.

Retoma a análise uma semana depois. O pequeno desconhecido se ali-
menta e cresce; um mês depois, Ana, meio sem jeito, pergunta-me discreta-
mente: “Você ficaria chateado se eu te desse um presente? Quer dizer, eu e o
Ricardinho vamos dar... Eu sei que você não pode ir lá em casa vê-lo, então...”.
Estende-me um pequeno embrulho; em uma pecinha em porcelana, reprodu-
zindo um suporte com uma miniatura de prato nela, com a inscrição: “Dr.
Paulo, obrigado por me ajudar a vir ao mundo”. Embora em nome de seu filho,
aponto que este é um sentimento seu. Independente de ser realístico ou não,
assunto para a continuidade da análise, é deste modo que sente.

Ana, a mulher que “decidira” viver só, agora vivia as agruras e pequenas
felicidades de uma tentativa de casamento. Trocara filhos alucinados por um
filho real. No ano seguinte, engravida novamente.
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Validação científica

Um crítico escudado na pseudo-ciência positivista – o tempora, o mores!
– poderá questionar sobre a evidência a respeito de pontos fundamentais – o
estranho exercício, os filhos alucinados, os carros a duzentos por hora e o
túnel como sendo a dificuldade para parar e pensar, a lagosta como um bebê-
monstro e o confete como moedas, a experiência emocional vivida entre duas
pessoas, o analista e o paciente. Sabemos da desconfiança e desorientação de
muitos dentro do movimento psicanalítico quanto a métodos psicanalíticos de
observação e validação. As críticas habitam os dois pólos do espectro realismo
ingênuo / idealismo ingênuo3. Cito como paradigmáticos, respectivamente, os
estudos de Solms e as posturas de Ricoeur (Solms, 1995; Ricoeur, 1977). Não
me parece que elas lidem com o problema de modo útil ao trabalho e aos
pacientes. Penso que sua base epistemológica reducionista, além da descon-
fiança e desorientação quanto ao método psicanalítico propriamente dito,
viciam-nas de nascença.

Os estudos neuropsicanalíticos que almejam status explicativo padecem
de um grau especulativo-imaginativo de tal monta que, confrontados com a
base empírica hoje disponível para a Psicanálise, torna-a quase uma “hard
science”. Existem outros métodos de validação de interpretações analíticas,
como o proposto por Bion com o instrumento “Grid” (Bion, 1963), mas que
não será usado no momento. Segundo o método empírico de observação parti-
cipante da realidade clínica, como tenho proposto chamá-lo, puramente psica-
nalítico, penso que o método proposto várias vezes e resumido por Freud em
Constructions in Analysis (1937), mantém-se como o mais útil na prática. Para
aplicá-lo, a análise pessoal do analista é condição primeira, necessária (no
sentido de indispensável).

O reconhecimento dos pontos que ressaltei na descrição dependeu da
intuição do paciente a respeito de si mesmo e do grau que ele podia entrar em
contato consigo mesmo. Mas isso não aproxima o estudo do idealismo ingênuo
(Sandler, 2000, 2001), também criticado por Freeman (1999) e pelos comitês
de pesquisa da I.P.A. Eles não usam este nome, mas a crítica me parece seme-
lhante, apesar de que a solução que apontam, na linha positivista, é diversa.
Esta corrente no movimento psicanalítico “resolveu” o problema de validação
do que o analista fala ao paciente, legalizando todas as interpretações possíveis,
todas as construções possíveis, por serem desenvolvidas segundo todos e quais-
quer pontos de vista individuais e opiniões dos analistas. Por vezes, invocam
base filosófica no pós-modernismo textualista, em simbologias ligadas à obra de
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Lacan; por vezes, nos usos da contratransferência; e, por vezes em trechos de
escritos de Bion, destacados de seu contexto total. Em que pese sua óbvia popu-
laridade (“cada um, a seu gosto...”), até que ponto isso é distinguível de um
“vale tudo” (“free-for-all” ou “laissez-faire, laissez aller”), arriscando validar
autoritariamente a opinião ou crença do analista, ou a escola que ele esposa?
Ou, qual a diferença entre “representação” e “realidade”? O que digo à paciente
não é exercício hermenêutico; não se trata de um produto da minha mente.

Minha evidência empírica, intra-sessão, evidência científica sobre a ve-
racidade (validação) de uma interpretação, é o progresso da conversa em ter-
mos associativos, livres, não-lógicos, nem racionais, nem conscientes. O des-
prezo à livre associação, no movimento psicanalítico de hoje, tem originado
verdadeiros protestos, como o de Green (2000). A experiência de análise pes-
soal é indispensável ao leitor de textos psicanalíticos, como enfatizaram Freud,
Klein e Bion. Como explicar o gosto de um determinado alimento, ou de entrar
no mar, para quem nunca os experimentou?

Que tipo de relacionamento mantemos com a realidade (psíquica e/ou
material) e a verdade (não no sentido moral, mas como contraponto de aluci-
nação)? Isso tudo nos remete a questões filosóficas, que dividem “idealistas”
de “realistas”. Bion aborda a questão inúmeras vezes, e penso que suas for-
mulações sobre invariâncias e o fato selecionado talvez nos ajudem:

(...) ele estava em análise comigo há dois anos – eu estava capacitado a estreitar a
escolha de interpretações, para duas ou três. Mas mesmo duas ou três podem ser
um embaraço quando existe a necessidade de apenas uma, aquela que é correta
no contexto em que é fornecida (Bion, 1965, p. 16).

Freud ofereceu um método puramente psicanalítico de validação de in-
terpretações: a continuidade da conversa por meio de associações livres. Pela
resposta do paciente, podemos saber o valor-verdade de nossas afirmações,
recalibrar nossos parâmetros, mudas nossas rotas. Freud enfatiza que não existe
Psicanálise – nem “interpretações” ou construções a respeito de sonhos – se
não houver associações livres. Por exemplo, ele escreve que houve algum “en-
gano” do analista se o paciente encerra o assunto com um “sim” ou um “não”,
sem “nada se desenvolvendo” a seguir. Penso que Freud não utilizava símbo-
los rígidos e imutáveis ou esquemas pré-concebidos, ou padrões prévios aos
quais adaptava o material do paciente. Sua atitude, vivificada por Klein,
Winnicott e Bion, a eterna busca do que não se sabe, a humildade frente ao
“O” incognoscível pode ser constatada em trechos em que ele enumera as
desvantagens do analista frente ao arqueólogo:
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(...) objetos psíquicos são incomparavelmente mais complicados do que os objetos
materiais do arqueólogo e que possuímos conhecimento insuficiente daquilo que

podemos esperar encontrar, já que sua estrutura mais fina contém tanto que ain-

da é misterioso (Freud, 1937, p. 260; grifo meu).

As negativas do paciente indicariam a incompletude das interpretações
(Freud, 1900, p. 263) e uma assertiva do tipo “Jamais pensei (ou ‘Eu jamais
deveria ter pensado’) isso (ou ‘sobre isso’)” – ou seja, o inconsciente como
desconhecido. É na obra de Freud – e penso a obra de Klein e de Bion como
idênticas à dele e não renovadoras nesse ponto – que temos as iluminações
quanto à realidade ou verdade. Por exemplo, quando ele compara o trabalho
do analista com o do arqueólogo. Penso que a ênfase de Freud não é no passa-
do, mas no aqui-e-agora da sessão:

Os dois processos (reconstrução e escavação do arqueólogo) são de fato idênticos,
exceto que o analista trabalha em melhores condições e tem mais material sob seu
comando para lhe ajudar, já que ele não está lidando com algo destruído, mas algo
que ainda está vivo(...) quando ele extrai suas inferências dos fragmentos de me-

mórias, das associações e do comportamento do paciente... (Freud, 1937, p. 259;
grifo meu).

Parece-me que Freud não falava, nessa fase final de sua vida, de relações
causais, que eram típicas da sua fase pré-psicanalítica, a teoria traumática.
Penso que ele falava de um tripé metodológico: 1. fragmentos de memórias; 2.
associações livres; e 3. comportamento durante a análise, que hoje podemos
formular como a experiência emocional no momento da sessão. Essa experiên-
cia emocional e a relação do paciente com o analista é enfatizada ao longo de
todo o estudo:

(...)há dois tipos de trabalho sendo levados a cabo, lado a lado, um deles estando
sendo um pouquinho antecipado em relação ao outro. O analista termina um frag-
mento de construção e o comunica ao paciente de tal modo que esse último possa

trabalhar sobre ele; ele constrói então mais um fragmento a partir do novo mate-

rial que o paciente produz a partir daí, lida com ele do mesmo modo e tudo segue

nesse modo alternante... (Freud, 1937, p. 260-261; grifos meus).

A conversa pareceria ilógica se confrontada com as conversas coloquiais
em ambientes sociais comuns. Minha experiência tem demonstrado inequivo-
camente que, quanto mais ilógica nos parecer a comunicação do paciente,
mais oportunidade ela oferece de um trabalho analítico; isto parece corrobora-
do por muitos autores, como Green (2000). De modo inverso, quanto mais
lógica nos parecer a comunicação, mais adaptada a nossos códigos racionais,
menor será a probabilidade de ocorrer um ambiente que propicie análise e
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maior que se produza um ambiente social. Trata-se do “aprofundamento” de
uma análise, da possibilidade do analista transitar no âmbito psicótico, tanto
em si mesmo como “com o” paciente e “no do” paciente.

A ficção pode ser tão retórica a ponto de se tornar incompreensível; ou tão realista
que se torna audível para outras pessoas. Ocorre assim um duplo medo: o medo de
que a conversa seja tão teórica que os termos possam ser considerados um jargão
completamente desprovido de significado; e o medo da realidade aparente. Sente-
se como loucura o fato de se ter duas séries de sentimentos a respeito dos mesmos
fatos e, conseqüentemente, desgosta-se deste estado. Essa é uma razão pela qual
se sente que é necessário ter um analista; outra razão é o desejo de que eu esteja
disponível para ser considerado louco, e usado para ser considerado louco. Existe
um receio de que você possa ser chamado de analisando ou, reciprocamente, de
que possa ser acusado de insanidade. Será que eu poderia ser suficientemente
forte e flexível para ser considerado e tratado como insano, sendo ao mesmo tem-
po são? Se assim é, não admira que se espere que os psicanalistas, quase que
como uma função do papel de analista, se preparem para ser insanos e serem
chamados como tal. É parte do preço que eles têm que pagar por serem psicanalis-
tas (Bion, 1975, p. 123).

Notas

1. Proponho mantermo-nos naquilo que Freud escreveu até que algo realmente comprovado
pela experiência clínica demonstre ser mais útil. Penso que isto constitui um empirismo no
seu sentido mais puro, embora, em Psicanálise, e em toda ciência pós-Kant, não seja restri-
to à apreensão do aparato sensorial. Não se trata de idolatria, como poderia parecer, mas
por observar que, nas ocasiões em que um termo criado por alguém passa a ser usado com
sentidos diversos dos originais, surgem efeitos que, em meu modo de ver, são destrutivos
para atividades científicas. As modificações que passam por Psicanálises mais modernas ou
atuais são, muitas vezes, decorrentes de que “toda novidade não passa de esquecimento”,
como disse Bacon; e nenhum de nós gostaria de incorrer em incompetência científica, em
que “pouco saber é uma coisa perigosa”, nas palavras de Alexander Pope.

2. Há duas sessões ela não sente que tenha condições de continuar se deitando, pelas dores e
dispnéia de que é acometida; eu testemunhei seu esforço para se manter deitada durante
os dois últimos meses. Refere que nesse tempo não dorme mais deitada, ficando sempre
recostada. Combinamos então que eu providenciaria uma poltrona para ela, fato que foi
sentido como de grande importância, em função de dois fatores que foram aparecendo em
suas associações: um deles, que ela estava angustiada com a perspectiva de ter que inter-
romper a análise em função de seu mal-estar, que já a impedia de se deitar. Outro, que
sentiu a providência como expressão de consideração em relação a si e a suas menções de
dor e dispnéia (esta segunda observação foi minha). Ressalto que a importância que deu e
sua comunicação não foram explícitos. Assim que trouxe a poltrona pela primeira vez, ela
mesma foi ajustando o móvel para ficar de costas para mim, do mesmo modo que fica
quando deita.
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3. Defini estes termos anteriormente (Sandler, 1997, 2000, 2001). Realismo ingênuo é um
termo de Kant, depois aproveitado por Cassirer, Hartmann, Bachelard: é a crença de que a
apreensão da realidade pode se dar pelo uso exclusivo dos órgãos dos sentidos; Idealismo
ingênuo é a crença de que a apreensão da realidade é dada pela imaginação, que os produ-
tos da mente são o máximo que podemos aspirar quando apreendemos a realidade, e a
própria realidade não passa de nossos constructos sobre ela.
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AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

A way to deal with dreams during a session of analysis illustrates the empiric method of
“case histories” The purely psycho-analytic method of scientific verification offered by the
obtrusion of free associations as a instantaneous answer stemmed from the patient to the
analyst’s interpretations, as well as the “dreamy” nature of free associations and the “free
associative” nature of dreams – both sharing the basic unconscious nature of the id —
includes possibilities to describe some states of mind evoked in the analyst outside the
realm of counter-transference and their influence in the construction and testing of hypothesis
in the here and now of the session.

KKKKKeyeyeyeyey-words-words-words-words-words

Dreams; Dream work; Manifest and Latent Content; Free associations; unconscious
functioning; instincts; femininity and masculinity; here-an-now of the analytic session.
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