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R E S U M O 

o trabalho consiste numa tentativa de estabelecer al 

guns subsídios para a profilaxia do suicídio através da educa 

çao. 

A autora adota a abprdagem psicanalítica de Garma sobre 

o suicídio e estabelece algumas relações entre a psicanálise e 

a educação. 

Sintetiza a abordagem de Garma em tr~selementospresen 

tes em todo desenvolvimento, que, quando não forem devidamente e 

laborados, constituem-se em núcleos de personalidade com tendên 

cias a auto-destruição: perdas, agressão e vivências infantis 

prejudiciais. 

Procura demonstrar a importância do reconhecimento des 

ses elementos pelos educadores e da sua atuação no sentido de pr~ 

venir ou diminuir a influência nociva de situações nas quais eles 

ocorrem. 

Procura, também, dar um aspecto prático ao seu traba 

lho, incluindo o relato de fatos nos quaisocorrem: 1) situações 

reais de perdas, agressão ou vivências infantis prejudiciais; 2) 

a atuação do educador, preventiva ou não, diante dessas situa 

çoes. 

Conclui pela possibilidade da abordagem de Garma forne 



cer subsidies para a atuação do educador no sentido deprevenir, 

nos educandos, o desenvolvimento de personalidades com tendência 

à auto-destruição e, conseqüentemente, ao suicldio. 



INTRODUÇÃO 



Sendo professora de psicologia do desenvolvimento e ps.!_ 

cologia da educação, ensinamos rapazes e moças que, por suavez, 

já têm alunos. Parar nos corredores, ouvir históriasnasescadas 

da faculdade e ser procurada na sala dos professores, hámais de 

cinco anos, não era novidade para nós. 

Daquela vez, porém, foi diferente. 

Acabáramos de dar aula em uma classe do curso de peda 

gogia, onde havíamos focalizado a importância do adulto, pai ou 

educador, tolerar a agressividade da criança, quando uma aluna 

procurou-nos trazendo o afligente pedaço de biografia de seu so 

brinho, menino que vamos chamar de João. Foi o nosso primeiro en 

contro com a morte infantil suicida, e o início de uma longa e 

árdua caminhada cujo resultado é este trabalho. 

João, aos seis anos de idade, fora testemunha da morte 

de sua mãe, morte por suicídio, com um tiro na boca. O fato ocor 

rera no quarto de dormir do casal, onde ela se refugiara após ~ 

ma das freqüentes brigas com o marido. 

Por volta de um ano após a morte da mãe de João, o pai 

casou-se novamente, tendo tido mais dois filhos e todos continua 

1 .1J: i morando na mesma casa. Segundo nossa aluna, João e o pai br.:!:_ 

Jdvam bastante e sempre que isto ocorria, o pai ameaçava o filho 

· ·nm colégio interno. O menino reagia chorando muito. 
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O pai costumava caçar nos fins de semana. Enquanto pr~ 

parava as munições, João ficava por perto observando, às vezes 

ajudando. Num domingo, porém, quando o pai já estava colocando 

no carro suas sacolas, João saiu à janela com uma espingarda e~ 

tirou nele, atingindo-o no braço. Foi quando ele achou ter cheg~ 

do o momento de cumprir o prometido: "agora te tranco no colé 

gio, te tranco de verdade, senão te mato". 

A angústia da aluna era saber se a solução era a ma.is 

adequada. 

Tendo pedido tempo para pensar, conversamos com urna ami 

ga psicóloga e psicanalista. !Dois dias depois, colocamos para a 

aluna a necessidade de o menino ser visto por alguém que pudesse 

ajudá-lo. Ela nos disse que só poderia fazer a tentativa junto 

ao tio na época de finados, quando viajaria até a sua cidade on 

de se desenrolava a história. Estávamos no começo de outubro. 

Realmente, em novembro, depois dos feriados, ela proc~ 

rou-nos para dizer que no dia de finados o menino trancara-se no 

quarto que fora da mae e, com um revólver ao qual aplicara sile!?_ 

ciador, se suicidara, da mesma forma, com um tiro na boca. Este 

foi nosso primeiro encontro com a morte suicida infantil. Crian 

ças se matam. 

Fornos depois procurada por outra aluna, mae de um ado 

lescente de dezoito anos. Preocupava-se porque o rapaz nao qu~ 

ria estudar, não se vestia como os da sua idade, era rebelde em 

relação à dinâmica familiar, - "um alienado". Desconfiava do uso 

de tóxicos, "já que ele vive sofrendo acidentes de moto, de todo 

tipo". Ele já havia sido preso uma vez porque se recusava a caE 

regar documentos e a tirar carteira de habilitação. Quando saia 
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de moto era incapaz de andar devagar corno ela observava outros 

jovens andarem; sempre fazia o que era mais arriscado: ruas em 

contra-mão, moto-cross, corridas; quando ia surfar, so sentia 

prazer nos locais proibidos; pesca subrnar ina, somente onde se di 

zia ser arriscado. 

A mãe pediu-nos para indicar alguim que pudesse v~-lo. 

o rapaz foi para estudo de caso e acompanhamos os resultados. Na 

entrevista de orientação aos pais foi mostrada a necessidade de 

uma terapia, dada a presença mui to exacerbada de agressi v idade 

auto-dirigida. Tal terapia não foi feita. Dois anos após a entr~ 

vista de orientação, esse jovem, participando de uma corrida du 

rante a madrugada, em avenida de são Paulo, arrebentou o carro 

do pai num poste. Assim foi encontrado: morto, só, com o rádio 

ligado no máximo volume. 

Acreditávamos até então, ingenuamente, na verdade da as 

sertiva que a auto preservação é a primeira lei da vida. Mas fo 

mos descobrindo que o homem não luta somente contra as forças da 

natureza externa, as intempéries, ou contra as enfermidades que 

tentam invadi-lo, mas também e ferozmente luta contra algo den 

tro de si mesmo. 

De fato, até essa época, nunca haviamos falado ou discu 

tido o suicidio seriamente; talvez pelo mesmo tabu que leva ta~ 

ta gente a sequer dizer a palavra e tantos cientistas a sequer 

ousar pesquisá-lo. 

Ele pode, sim, ser focalizado até abundantemente nos rS?_ 

mances, peças de teatro, poemas, lendas e contos, o suicidio em 

fantasia, que não mata de verdade. Sheakspeare foi mestre em Ro 

meu e Julieta, Ofelia e Hamlet; Ghoete também foi artista da 
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morte. 

Outra forma do suicidio aparecer i atravis da desculpa 

ingênua e presunçosa de que as pessoas se matam por solidão,ci~ 

mes, brigas familiares, frustrações amorosas, quebras econômi 

cas; ora, tudo isto são sintomas, não fatores do suicldio. 

Mais ainda: as estatísticas mostram que os homens se m~ 

tam mais que as mulheres, os protestantes mais que oscat6licos, 

os solteiros mais que os casados, etc .... Isto nada explica,n~ 

da previne. 

O fato a ser enfrentado é que em todos ospaises, em to 

das as religiÕes e ideologias, em todas as classes sociais, em 

todas as profissões e sexos, em todas as idades, as pessoas se 

matam. 

Ap6s esses dois contatos com a morte suicida,iniciamos 

nossas investigações e estudos. Nosso interesse pelo assunto co 

meçou a aumentar quando percebemos que, como educadora, mae e 

professora, poderíamos fazer uma tentativa de contribuição à ps± 

cologia da educação, atravis da visão do ato de educar como o a 

to que pode ajudar a elaboração dos impulsos destrutivos. 

O primeiro contato que tivemos com o tema, quando ain 

da estávamos pretenciosamente no âmbito da patologia, foi a tese 

do Dr. Fábio Antonio Hermann1 sobre "O Gesto Autodestrutivo" , um 

estudo psiquiátrico que extrapola nosso diâmetro real de ação. 

(l) HERMANN, F.A., O Gesto Autodestrutivo. S.Paulo. Tese apre 
sentada ã Faculdade de C~encias Medicas da Universidade Es 
tadual de Campinas - 76. 
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Entre as obras que trataram teórica e clinicamente do 

assunto, encontra-se o trabalho "Os Suicidios" de Garrna. 

Nesse trabalho o autor elabora a psicogênese das idéias 

de suicidio, fazendo relação de dois amplos fatores: o ambiente 

desfavorável e a constituição do individuo. Desta síntese pod~ 

ria emergir urna personalidade autodestrutiva. O estudo é urna ~ 

nálise cuidadosa onde paulatinamente Garma desmembra e reduz os 

amplos fatores a fatores especificos e clararnentedefinidos,tag 

to no aspecto teórico quanto na dinâmica. 

Todo o trabalho está traduzido em gráficos, permitindo 

visualização e leitura direta da presença de cada um dos fato 

res e da interação dinâmica existente entre eles mesmos, dete~ 

tados que foram na configuração da personalidade e do ato sui 

cida. 

Considerando ser Garrna um autor psicanali ti co, até para 

podermos alcançá-lo mais realisticamente, desenvolvemos e diri 

gimos nossa pesquisa para a bibliografia da psicanálise. 

Em nossa análise dos fatores propostos pelo autor que 

elegemos, seguimos da melhor maneira possivel seusprópriospas 

sos: desmembramos seu gráfico (que encirna cada capitulo deste 

trabalho) e, sobre cada aspecto destacado, fizemos um levdnta 

mento teórico visando a encontrar elementos que pudessem ser 

traduzidos para o ponto de vista educação. 

De posse de conhecimentos teóricos sobre os fatores a 

pontados por Garrna, do contato com o historial clinico apr~ 

sentado pelos autores pesquisados, o ato suicida foi se tornan 

do algo mais compreensivel e definido. As pessoas se matam na 
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proporçao do produto da complexa e intrincada lutainteriorco~ 

figurando-se uma gama infinita de suicidios, desdequalqueruma 

das partes da personalidade até o seu todo. Isto comporia uma 

extensão de ataques ao Self desde os micro suicidios - paradas 

ou inibições das atividades sadias e normais, agressões ~ ' cron1 

cas ou agudas aos órgãos do corpo ou às funções mentais - até 

o macro suicidio, morte total. 

Incessantemente, a fé que nos inspirava no aprofundame~ 

to e na ampliação do conhecimento de cada um dos fatores (eai~ 

da nos mantém fiéis) era a busca de encontrar e poder transfoE 

má-los, de conhecimentos pstcolÕgicos, em conhecimentos utili 

záveis por pais e educadores. Se os fatores apontados por Gar 

ma puderem ser reconhecidos pelos educadores no instante opoE 

tuno, pode-se supor que terão estes a possibilidadede,com cons 

ciãnciaelucidez, interferir no seu direcionamento e conseqüi~ 

cias. 



I. O SUIClDIO : VISÃO HISTÓRICA 
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O aprofundamento dos estudos levou à constatação de que 

o suicídio é uma grande pergunta com respostas muito vagas; eQ 

tre as vagas respostas, fica claro o ponto de encontro de um iQ 

divíduo com seu ambiente, ou seja, a confluência de um fenômeno 

psicológico com acontecimentos sucedidos no meio familiar e so 

cial. 

O assunto atrai o interesse vivo de médicos,cientistas 

sociais, juristas e psicólogos e mesmo de algumas instituições 

ou organizações, oficiais e particulares, terapêuticas e profi 

láticas, envolvendo indivíduos profissionais e nao profissi~ 

nais. Entre estes destacam-se o CVV (Centro de Valorização, da 

Vida) filiado ao movimento dos Samaritanos, e o IASP- Interna 

tional Association for Suicide Prevention, criado em 1965. 

A morte por auto-destruição é um fenômeno complexo, ir 

redutível a variáveis isoladas. 

Conforme Stengel, "o estudo isolado dos motivos cons 

cientes não pode, no entanto, esclarecer a origem das tendên 

cias suicidas em geral, nem explicar a razão pela qual algumas 

- 1 pessoas reagem a certas tensoes com atos suicidas" . 

Para o Meninger Insti tu te "o comportamento nunca é de 

(1) STENGEL, E., Suicídio e Tentativa de Suicídio, p. 48. 
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terminado apenas por forças externas; há impulsos dedentro, c~ 

jo ajustamento à realidade externa cria necessariamente pressões 

e tensões que podem ser muito dolorosas, mas toleráveis, exce 

2 to para alguns". 

A análise das informações recolhidas conduz à constat~ 

çao que até o final do século passado as explicações gravitavam 

longe de estudos da conduta humana, que apenas havia começado. 

Num extremo do eixo gravitatório estava a psiquiatria clássica 

e sua palavra chave: hereditariedade. 

Alexander, comentando a propensao natural da mente huma 

na para buscar soluções sim'ples para tudo, explica que o movi 

mento da psiquiatria era dirigido no sentido de buscar na histõ 

ria genética do indivíduo, um pai ou um tio, enfim alguém que 

se suicidara ou fora portador de alguma doença crônica; encon 

trada esta peça a exigência etiológica estava satisfeita, o mo 

vimento cessava. 3 

No outro extremo do eixo estava Durkheim e sua mo 

nografia "O Suicidio", sem dfivida a maior contribuição soci0lÓ 

gica para o problema, com o conceito de consciência coletiva e 

inclinação suicida. Durkheim, analisando dados estatísticos, 

concluiu que esses nfimeros são a magnitude da tendência de ca 

da sociedade para o suicídio, é a sociedade que está afetada, 

cada sociedade à sua maneira; portanto, cada sociedade deverá 

produzir um nfimero estático de suicídios, enquanto o seu carã 

ter não for modificado. 4 

(2) MENNINGER, K., O Homem contra si mesmo, p. 31. 

tJ) ALEXANDER, F., Fundamentos da Psicanálise, 

( 4 ) D t· I{ K H E I M , E • , O S u i c Í d i o • 
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Stengel, analisando a monografia, chama atenção para o 

enfoque dado por Durkheim; as instituições sociais,família,gr~ 

pos religiosos, etc., eram esvaziadas do indivíduo, eram cons! 

deradas forças extra-pessoais, assim o suicídio aparentemente 

se constituía num fato altamente pessoal; sua explicação, p~ 

~ ~ d 'dd 5 rem, se encontrava no carater a soc1e a e. 

A afirmação de Durkheim de que cada sociedade tinha uma 

inclinação coletiva ao suicídio se expressava na taxa de suicí 

dio que tendia a permanecer constante enquanto o caráter d~ so 

ciedade nio mudasse. "Mede-se a intensidade relativa desta ae 

tidio tomando a relação entre o número global de mortos volun 

tários e a população global i (todas as idades e ambos os sexos). 

Designaremos este dado numérico por taxa de mortalidade . .. 
SU1C1 

dio, própria à sociedade considerada". 6 Esta taxa de suicídio 

parece ser o centro absoluto do interesse de Dukheim. Ele dei 

xa claro que se debruçava sobre o fenômeno como sociólogo; as 

sim, entre os fatores do suicídio, somente aqueles que se fize~ 

sem · sentir no conjunto da sociedade seriam pertinentes à sua i!!, 

vestigação, e era exatamente a taxa do suicídio o produto des 

ses fatores. 7 

Entre o extremo da inclinação coletiva e o extremo da 

carga genética que força o indivíduo a suicidar-se, encontra 

-se, no começo do século, a proposta de Freud, onde ambososd~ 

dos estão presentes complementarmente. ~ com este enfoque do 

ser humano que Grimberg considera ter sido Freud quem rom 

(5) STENGEL, E., SuicÍdio e Tentativa de Suicídio. 

(6) DURKHEIM, E., O SuicÍdio, p. 16. 

(7) Ibidem. 
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peu a dicotomia existente entre o indivíduo e a sociedade. 8 

Em relação ao extremo da herança, Freud integra-a ~orno 

um elemento e nao a reduz à totalidade explicativa; 11 a causa d~ 

terminante de todas as formas assumidas pela vida mental huma 

na deve, na verdade, ser buscada na ação recíproca entre as dis 

posições inatas e as experiências acidentais 11
•

9 

Esta visão freudiana parece profundamente válida quando 

se considera que nenhum homem escapa da influência ambiental, 

nem deixa de in~erferir ativamente em seu meio; cada criança 

nasce com sua bagagem constitucional, mas sua personalidade se 

irá formando e estruturando segundo a qualidade e intensidade 

da influência ambiental. 

Embora nao haja trabalho algum específico de Freud, quer 

clínico, quer teórico sobre o suicídio, foi ele quem forneceu 

à atual geração de investigadores do assunto, a pedra fundamen 

tal - o conhecimento psicodinâmico da mente humana - sobre a 

qual fundamentaram suas propostas e teorias. Foram suas espec~ 

lações sobre o dualismo dos instintos, a possibilidade de fusão 

e desfusão com sua conseqüente volta sobre o ego; sua visão do 

superego como núcleo e reduto das forçasdestrutivaspressiona~ 

do às vezes até sadisticamente o ego enfraquecido; a dificulda 

de da mente humana em suportar perdas o que a leva a identifi 

car-se com o objeto perdido como forma de negar a perda e sua 

dor própria que se chama luto. Sobretudo o reconhecimento por 

(8) GRIMBERG, L., Culpa y Depresion. 

(9) FREUD, S., "Esboço de Psicanálise", in: Moisés e o Monoteis 
mo, Esboço de Psicanálise e outros trabalhos, vol. XXIII, 
p. 211. 
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Freud de que os primeiros anos de vida, quer em função da fra 

gilidade do ego e sua conseqüente dependência biológica, quer 

por serem suas primeiras experiências de vida, são de importá~ 

cia capital para a compreensão da personalidade. 

Em cima desses conceitos, ampliando-os, às vezes refoE 

mulando-os, importantes investigadores como Menninger, Rol la, 

Abadi, Grimberg, Garcia Reinoso, Toolan, Rascovsky, e Garma, 

edificaram seus pontos de vista. 

Os esforços da autora estão dirigidos no sentido da a 

plicabilidade dessas investigações ao campo da educação. As de~ 

cobertas da psicanálise, naturalmente, não suplantaram o traba 

lho sólido e a observação segura já realizados na área da educa 

çao e saúde da criança, mas deram maior definição e exatidão à 

sua aplicabilidade. 

O fato de conhecer, reconhecer e compreender os mecani~ 

mos e processos mentais que ocorrem no desenvolvimento da crian 

ça é a grande contribuição que a psicanálise pode oferecer à ci 

ência da educação; contribuição esta preconizada há cinquenta 

anos por Anna Freud quando afirmava para um grupo de educadores 

de Viena (1931) que a psicanálise já tinha algo a oferecer-lhes, 

referindo-se à critica à pedagogia, aos conhecimentos que a ps.!_ 

cologia psicanalltica oferecia para alargar o conhecimento hum~ 

no do educador, e finalmente, do fato de ser um método de trata 

d ~ 1 o mento esforçan o-se por reparar danos causados pela educaçao. · 

(10) FREUD, Anna, Psicanilise para Pedagogos. 
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Anna Freud, a mesma mulher cuja vida e cuja obra foram 

dedicadas ao conhecimento da natureza da criança, suas necessi 

dades e conflitos com o mundo exterior e interior, teve, como 

objetivo maior, chegar a uma pedagogia psicanalítica, isto é, a 

- 11 prevençao das neuroses. 

Por algumas décadas, o método da reconstituição dos a 

contecimentos da infância através da análise de adultos foi o 

único a ser empregado por Freud; seus produtos formaram o nu 

cleo da psicologia infantil psicanalítica. 

Mais tarde, graças à técnica construída por Melanie 

Klein, a Play Therapy, o br'inquedo da criança foi mostrado como 

equivalente à associação livre do adulto, ganhando condição de 

'i 12 -material anal tico. A observaçao direta e o tratamento de cri 

anças pequenas, abaixo de cinco anos, tornou-se possível -apos 

a criação da Play Terapy; a observação de crianças deixou de 

ser algo ocasional para entrar em um sistema metódico de pesqui 

saque permitiu sua integração em novas teorias analíticas.Per 

mi tiu ainda o surgimento de uma nova geração de analistas infa_!l 

tís, cada qual em particular contribuindo comumenfoque desbra 

vador e subsidiário para se lidar com a criança; desta safra, 

marcadamente constituída por analistas voltados para a educação 

com o ambicioso fim de prevenir a doença mental, destacam-se os 

nomes de: Ella Sharpe, Joan Riviere, Paula Heimann, Winnicott, 

Money Kirley, Arminda Aberastury, Rebeca Grimberg. 

(11) FREUD, Anna, Psicoanalisis del jardin de infantes y la edg 
caciôn del nino. 

(12) KLEIN, Melanie, "A têcníca psicanalÍtica 
quedo. Sua história e significado", in: 
da psicanálise. 

através do brin 
Novas tendências 
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O conhecimento descritivo e dinâmico dos fenômenos ps! 

quicas favorece a educação, que poderá, a partir deles, fazer 

uma tentativa de programação; favorece o educador que se senti 

rã mais capacitado para lidar e suportar os ataques hostis e s~ 

dutores que lhe serão desferidos pelo educando a todoinstante; 

em função desse conhecimento, o educador poderá reconhecer a 

culpa que rastreará a agressao. 

Assim, a educação como realidade teórica e o educador 

como agente que aplica a teoria,tornam-se enriquecidos a cada 

nova conquista sobre a complexidade do desenvolvimentodamente 

humana. 



II. ABORDAGEM DE GARMA 

S O B R E O S U I C Í D I O 
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Nos estudos sobreopeculiarlssimo estado mental que le 

vaoser humano ã autodestruiçio, existem alguns aspectosque, co 

incidente e repetitivamente, sio encontrados pelos autores, ai~ 

da que cada qual guarde a sua originalidade única de enfoque. A 

intenção deste estudo não é fazer uma revisão exaustiva, nem a 

presentar resumo das opiniões traduzidas na grandequantidadede 

trabalhos escritos no âmbito psicanalítico: é trazerparaprime! 

ro plano a teoria de Garma a psicogênese das idéias do suicí 

dio - dividindo-a em seus elementos e estudando-os separadame~ 

te, e, a posteriori,procurar transformar o conhecimento dos ageg 

tes patogênicos em alertas para pais e educadores. 

A autora acredita que o reconhecimento desses agentes 

nas vicissitudes do desenvolvimento humano é subsldioqueamplia 

o campo da educação. Esta é sua contribuição para este ramo da 

psicologia. 
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Garma coloca clara e categórica, ao definir a área de 

seu enfoque psicogênese das idéias de suic!dio sua visão 

unissona e não dicotômica homem-meio: "O suicidio ~ um fenômeno 

psicológico provocado por uma série de fatores, entre os quais 

se destacam os do ambiente". 1 

Recorrendo às estatisticas e mesmo a descrição de casos 

de suic!dio, recolhe os dados que, à primeira vista, é possivel 

recolher: a aparente relação entre o fenômeno em si e algum acog 

tecirnento na vida familiar ou social que cerca o suicida1 mas os 

reconhece como determinantes aparentes e passa a querer saber 

(l) GARMA, A.,"Los Suicídios", in: La fascinaciôn de la muerte, 
p. 63. 
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das motivações básicas, da estrutura mental exigida para a oco! 

rência do fato, em suma, o mecanismo intrínseco, levantando sua 

pergunta chave: qual é a psicologia desses suicídios? 

Sob seu ângulo de visão, a quebra econômica, o rornpirne_!! 

to amoroso, desgostos familiares, doenças incuráveis, enfim, o 

elemento facilmente recolhível, são vividos pelo indivíduo corno 

perdas irreparáveis; logo, não estranharia que este indivíduo 

pensasse em por fim i vida, matando-se. "Psicanaliticamente se 

poderia expressar este fato dizendo que a perda de um objeto rnu! 

to valioso é urna das motivações do suicídio". 2 

Levanta assim Garma o primeiro fator: a perda. E em s~ 

guida acrescenta que, se esta é insuportável para o perdedor e 

lidada por ele com um mecanismo específico, a identificação com 

o objeto perdido, estabelece-se uma relação causal, um caminho 

que vai da perda do objeto, passando pela identificação, ao sui 

cídio. 

(2) GARMA, A., "Los Suicídios", in: La facinaciõn de la muerte, 
p. 64. 
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Cada estudioso que se debruçar sobre um tema o verá e 

o investigará por um enfoque único e original; entretanto,pode~ 

-se encontrar denominadores comuns e coincidências de elementos 

no recolhimento de aspectos participantes do mesmo fenômeno, no 

caso, o suicídio. A perda parece ser um desses aspectos coinci 

dentes. 

Se Toolan afirma "que tambim constatou que o denomina 

dor comum era a perda do objeto amado" 3 , Rosenkrantz afirma o 

(3) TOOLAN, J.M., "Adolescence", in: Adolescence, Vol. X, n9 37. 
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mesmo em seu artigo 11 A note on adolescent suicide 114
• Rolla refe 

re-se à perda corno fator relacionado ao suicídio; ornesmo ocorre 

em Grimberg e Riviere. Reinoso faz uma sistematização das teo 

rias de Freud, Abraham e Klein e acrescenta pensamento próprio: 

conclui pela presença de um denominador comum, a perda do obj~ 

to, corno elemento inerente ao suicídio. 

Coincidindo também neste ponto, Grimberg, o incansável 

investigador dos processos de culpa e luto, escreve: "entre os 

fatores que desencadeiam ou precipitam a tentativa de suicídio 

estão as experiências de perda: perda de uma pessoa amada por moE_ 

te, por divórcio ou por separação; perda de um trabalho; perda 

de dinheiro; de prestígio ou de status; perda de saúde por enfeE_ 

midade, cirurgia ou acidente; ameaças de perseguição, sentimen 

- .. s tos de panico, etc .•.. 

Ao enfocar a vida do ser humano sob um ângulo históri 

co evolutivo pode-se vê-la como uma sucessao de grandes e pequ~ 

nas perdas; assim, viver urna perda faz parte do cotidiano,viver 

a experiência de observar alguém perder algo também écotidiano. 

Um rapaz de vinte e pouco anos estava parado à beira da 

calçada olhando os carros que passavam; de repente, acenou com 

a mão ativamente em direção a um deles, pois queria um táxi, mas 

o motorista não parou, foi-se embora no fluxo do trânsito. o ra 

paz ficou ali, a poucos metros da autora, que o observava. Per 

dera um táxi. Sua atitude por alguns momentos foi alterada:sacu 

diu algumas vezes a mao no ar como para livrar-se de algo que e.:?_ 

(4) ROSENKRANTZ, A.L., "ANote on Adolescent Suicide", in: Ado-
lescence. 

(5) GRIMBERG, L., Culpa y Depresion, p. 27. 
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tivesse aderido, depois passou-a repentinamente pelos cabelos c2. 

mo se quisesse escondê-la. A mão que nao fora vista. Resmungou 

alguma coisa e logo em seguida começou a andar, afastando-se de 

onde estava. 

Perdera um táxi. Apenas isso. Como se perde um isque! 

ro, uma caneta, o horário para o pagamento de um conta no banco 

no último dia de prazo, os óculos ou as chaves do carro. Perde 

-se a carteira de identidade como um dia se perdeu o primeiro 

dente de leite ou se quebrou a boneca mais amada, que ficou peE 

dida. Perde-se uma pessoa amada ou a própria vida. Perder é uma 

experiência que nos acompanha tão de perto que, se pudéssemos r~ 

constituir todas as nossas perdas reconstituiríamos a nossa pró 

pria história de vida. 

Perder, porém, é algo penoso, já que o indivíduo entra 

em déficit; esta dor específica que acompanha a perda é o luto, 

processo que se inicia assim que a perda ocorre, que é longo e 

lento e cujo final não se prediz. O destino desta dor, que é o 

que fica do objeto perdido é que decidirá se houve perda ou g~ 

nho para a personalidade como um todo. 

No exemplo do rapaz do táxi, somente se ele suportar t.er 

perdido aquele táxi, poderá conseguir outro. Perder um táxi. •• fie~ 

-se tentado a pensar que não é algo relevante, que não é mesmo 

coisa alguma, que existem tantos táxis. Essa análise, porém, p~ 

rece muito apressada e superficial, tanto quanto querer conhecer 

daqui a composição química do solo de Urano. Não se conhece aqu~ 

le rapaz, menos ainda o que significava aquele táxi para ele n~ 

quele exato momento, o quê de sua vida estaria investindo naqu~ 

la condução que não parou para ele. Um horário de avião? Um em 
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prego? Um encontro amoroso? 

A perda ou objeto perdido nao existe como algo isolado 

mas está sempre em função de um sujeito. O processo que existe 

é uma relação sujeito-objeto cujo vinculo varia em quantidade 

e qualidade, e o rompimento deste vínculo produzirá pois uma 

dor, uma tristeza que variará proporcionalmente ao quantum de 

energia que estiver aí investido. 

A perda de um objeto é pois também o rompimento de uma 

relação, de uma organização e a esta dor acresce-se a dor de ~ 

ma nova (desconhecida) organização que se impõe, a aceitação da 

perda, da mudança e o estabel,ecimento de nova relação de obj~ 

to. 

O fenômeno do rompimento de uma relação sujeito-objeto, 

o fenômeno de uma perda de objeto implica em muitos movimentos 

e mecanismos mentais que se exteriorizarão em condutas, confi 

gurando uma forma de ser que confere individualidade e identida 

de àquela perda. 

Na letra a) do item II do Rascunho G, cuja data parece 

ser janeiro de 1895, onde Freud coloca suas primeiras observa 

ções sobre Melancolia, aparece em destaque o objeto perdido na 

etiologia dos processos clínicos: "a) O afeto correspondente i 

melancolia é o luto - ou seja, o desejo de recuperar algo que 

foi perdido 11
•

6 

Freud buscou incansavelmente conhecer, aproximar-se da 

mente humana. Em seu trabalho de 1917, Luto e Melancolia, reto 

(6) FREUD, S. "Extratos dos Documentos Dirigidos a Fliess", in: 
PublicaçÕes Pré-psicanalíticas e Esboços Inéditos, vol. I, 
p. 275. 
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ma a pesquisa do luto, abrindo caminho para a compreensao do 

suicldio. Ele tinha presente que o paciente estava ''cônscio da 

perda que deu origem à sua melancolia, mas apenas no sentido de 

que sabe quem perdeu, mas não o que perdeu nesse alguêm" 7 v a 

le dizer a preocupação de como foi metabolizado pelo sujeito o 

objeto perdido; Freud tinha presente que as causas de um luto 

podem ser múltiplas e dependem de diversas circunstâncias, mas 

todos os lutos terão como base comum a valorização afetiva que 

consciente ou inconscientemente é atribuida ao objeto perdido. 

1.1. O LUTO E SUAS VICISSITUDES 

NORMAL E PATOLOGICO 

Sempre que ocorre uma perda tem Inicio um processo dinâ 

mico que engloba a personalidade do perdedor e de modo especial 

seu ego, suas funções e defesas. Este processo se chama luto. 

Foi através do estudo deste fenômeno normal que, em 

1917, Freud reabriu o assunto para a compreensao da natureza da. 

melancolia, parecendo seguir o mesmo caminho que seguira ante 

riormente quando, com o estudo sobre os sonhos, chegou ao conh~ 

cimento da psicodinâmica das neuroses. Configurou o luto como 

a sombra da perda, como contingente a ela, fosse a perda de um 

objeto real e flagrante, um objeto vivido, concreto e próximo 

ou intrinsicamente uma abstração sua, ou seu slmbolo
8

; assim o 

(7) FREUD, S., "Luto e Melancolia", in: A História do Movimen
to Psicanalitico. Artigos sobre Metapsicologia e outros tra 
balhos, vol. XIV, p. 277. 

{8) Ibidem, vol. XIV. 
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luto como a perda fazem parte integrante do desenvolvimento e 

da vida de cada um; entra-se em luto pela perda por morte de u 

ma pessoa, como pela morte de um sonho. 

Em que consiste o trabalho que o luto realiza? 

"Ao luto i confiada a tarefa de efetuar essa retirada 

do objeto em todas aquelas situações nas quais ele foi o reei 

piente de elevado grau de catexia"
9

• Sendo assim, só pode ser 

um trabalho longo e doloroso já que esta retirada não é um pr~ 

cesso que possa ser realizado num momento. Há tambim a necessi 

dade de se conhecer onde estão e como são os elos, tudo isso mais a 

qualidade e a intensidade dos sentimentos que participam da re 
I 

' 

tirada. Gera-se tanta angústia e tanto sofrimento que assim co 

mo às vezes chega a bom termo esse trabalho, às vezes fracassa 

na sua tentativa de elaboração sadia. O processo será tanto mais 

penoso e exigirá maior dispêndio de energ1;a psíquica quanto mais 

importante for o objeto, ou dito de outra forma, quanto maior 

e mais complexa for a relação entre o ego e o objeto. 

Dentre as funções do ego que são solicitadas para o "tr~ 

balho de luto 11 está a função da realidade, pois é ela quem con2. 

tata e comunica a perda, assim ela exige também a separação af~ 

tiva e efetiva do objeto já que este, do ponto de vista da re~ 

lidade, não existe mais. Esta exigência, em dor, assemelha-sea 

um dreno profundo numa ferida aberta, dreno 

possíve1. 10 

sem anestésico 

(9) FREUD, S., "Inibições, Sintomas e Ansiedade", in: Um Estu 
do Autobiográfico. InibiçÕes, Sintomas e Ansiedade, Anali 
se Leige e outros trabalhos, vol. XX, p. 197. 

(lO) Ibidem, vol. XX. 
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Com quanto seja longa e dolorosa a travessia do luto, 

se o ego conseguir suportar a dor da perda e com o tempo supoE 

tar retirar seus afetos em cada detalhe onde houver liame, se 

a realidade finalmente triunfar, toda a carga de energia que e~ 

tava investida no objeto ligando-o ao ego e imobilizando-o, e~ 

tará liberta e à disposição do ego para o estabelecimento de no 

vos vínculos. Foi drenado o pús. 

A dura função do luto seria, na constatação e suport~ 

çao da perda do objeto, a possibilidade oferecida ao ego 

d i . 11 s i t 1 t f i 1 e cont nuar v1vo. e s o ocorrer o u o o norma e o mun 

do que parecia vazio pela perda de um objeto e do quantum de ~ 
I 

nerg.ia egóica detida nele, estará novamente povoado de objetos 

dentre os quais o ego, refeito e reparado em suas energias, p~ 

derá eleger um novo objeto para amar. 

Esta linha de investigação iniciada por Freud em 1895, 

teve em Abraham um colocador que, tomando o mesmo ponto de paf 

tida, a perda do objeto, chega também à conclusão: o processo 

que o acompanha é que decidirá o destino de normalidade. 12 

Estudiosos posteriores, ampliando as pesquisas iniciais 

ratificaram a impossibilidade do ser humano escapar do "traba 

lho do luto", já que "viver implica necessariamente passar por 

uma sucessão de lutos. O crescimento em si, a passagem de uma 

etapa a outra, envolve perda de certas atitudes, modalidades e 

relação que, ainda que substituídas por outras mais evoluídas, 

impactam o ego como processos de luto que nem sempre sao sufi 

(ll) FREUD, S., "Luto e Melancolia", in: A História do Movimen 
t o P s i cana 1 i t i c o • A r t i g o s s o b r e Me t a p s i c o 1 o g i a e outro s t r.! 
balhos, vol. XIV. 

(12) ABRAHAM, K., Teoria Psicanalítica da Libido. 
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cientemente elaborados". 13 

A importância desse trabalho alertará todo aquele que 

com seriedade se detiver diante dos achados ele fvlelanie Klein, a 

pesquisadora da tenra infância, referindo-se aos lutos das pr! 

meiras perdas. Comparando-os ao luto que mais tarde viverá o a 

dulto, repousa nesses precoces lutos importante tarefa, pois se 

eles não forem saudavelmente elaborados (ou seus objetos res 

taurados no ego corno memória) voltarão a cada nova perda com e~ 

traordinária força ambivalente: na tentativa de se elaborarem 

e na tentativa de destruir o ego. 14 

Inevitável, importante; e penoso este trabalho i tambim 

e ainda, lento na sua própria essência, pois o vinculo de um 

individuo a um objeto é representado por complexa teia de afe 

tos e lembranças~ a dissolução de vinculo, o luto, operará se 

paradamente para cada uma das lembranças na purgação saudável 

dos afetos investidos. 

O fato e que, de Freud aos autores contemporâneos, es 

te tema sempre esteve presente apontando por um lado para um f.! 

nal feliz quando o trabalho do luto se conclui, e por outro 1~ 

do, muito angustiante, quando este trabalho pãra configurando 

um luto que continuará indefinidamente. Reinoso reconhece tam 

bém que há uma relação intrinseca entre perda e luto. Paraele, 

o trabalho do luto que realizou sua tarefa, a manutenção da i~ 

tegridade do ego, i aquele onde houve urna aceitação (§) da peE 

da do objeto~ o luto patológico é o que é interrompido pela i~ 

terferência de mecanismos que iludem a perda, pois não houve a 

(13) GRH1BERG, L., Culpa e Depresion, p. 170. 

(14) KLEIN, Melanie, Psicanilise da Criança. 
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cei tação ( §) da mesma. "O processo (do luto) sao as vicissi tu 

des que atravessa esse sujeito até a libertação da libido; as 

dificuldades e os transtornos neste processo se exteriorizarão 

por aquelas condutas (sintomas) que se descrevem clinicamente".
15 

Fazendo uma observação em ordem cronológica, o que se 

pode ver é que as idéias esboçadas por Freud em 1895, em seus 

Rascunhos, foram retomadas por ele próprio e por outros auto 

res, desenvolvendo de início uma pesquisa dirigida principalme!! 

te para a compreensao do luto na depressão e na melancolia, e 

só posteriormente chegando ao mais complexo aspecto do probl~ 

ma: a sua qualidade normal e patológica, a elucidação de que f~ 

tores específicos interferem para condicionar uma ou outra so 

lução. 

1.2. C U L P A (PERSECUTORIA E DEPRESSIVA) 

Grimberg, baseado em Melanie Klein, que por sua vez coin 

cide com Freud, vê o eixo do problema passar para o sentimento 

de culpa e seu manejo, considerando que quando ocorre uma pr.!_ 

vação, o ego, frustrado porque perdedor, de uma forma ou de ou 

tra entrou em déficit; além disso, é ameaçado por um sentimen 

to: a culpa. Culpa perante o objeto, enquanto responsável por 

perdê-lo, e perante a si mesmo já que não evitou a perda. 16 

(15) REINOSO, G., Depresion, Mania y Melancolia, p. 15. 

( §) Grifas do autor. 

(16) GRIMBERG, L., Culpa e Depresion. 
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Grirnberg busca a confirmação do surgimento da culpa a~ 

te qualquer tipo de perda, nos trabalhos pioneiros de Abraharn 

sobre duas maneiras de inconsciente vivenciar o afastamento ou 

perda do objeto, relacionando-as também com a ra.tz etimológica da 

palavra perda, que em "diferentes linguas expressam a idéia de 

perder algo por duas maneiras diversas, em concordância com a 

visão psicanali tica expressa. A palavra alemã "Verlieren", o i,!! 

glês "to lose" e o latim "arnittere" correspondem ã idéia anal 

de desprender-se de algo, enquanto que "àTioÀÀÚV1 11 em grego, 

"perdere" em latim e "perdre" em francês significam arruinar ou 

destruir urna coisa". 17 

A idéia emergente nesta colocação é a ambivalência, pr~ 

sente em toda relação objetal. O sentimento de culpa seria pr~ 

veniente da confluência dos sentimentos de amor e ódio dirigi 

dos ao objeto amado e perdido. Olhando o fato por este ângulo 

(ambivalência) , Freud chama a atenção para o fato do componente 

destrutivo entrincheirado no superego se voltar contra o ego. Em 

Luto e Melancolia, fazendo um confronto entre o processo do lu 

to normal - onde urna relação objetal é rompida e há a retirada 

dos afetos desse objeto, podendo seguir-se nova escolha objetal 

já que o ego está integro - e o luto patológico, onde, após a 

ruptura de urna relação, com conseqüente carga livre de energia 

pela não mais existência do objeto, esta todavia não se dirige 

para um novo objeto, mas se volta para o ego de maneira especi 

ficada, isto é, há urna identificação do ego com o objeto perdi 

do. Esta reaçao especifica frente à perda configura a afirmação 

clássica de Freud de que o sentimento de culpa é o resultado de 

(17) ABRAHAM, K., Teoria Psicanalítica da Libido, p. 91. 
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um estado de tensão entre o ego e o superego; o conflito entre 

o ego e o superego fica formado quando a parte do ego identif! 

cada desmembra-se em objeto, recebendo agora a carga afetiva pr! 

mitivamente dirigida ao objeto propriamente dito. Freud diz tex 

tualmente: 11 uma perda obj etal se transformou numa perda do ego, 

e o conflito entre o ego e a pessoa amada, numa separaçao en 

tre a atividade crítica do ego e o ego enquanto alterado pela 

. d t. f . - .. la 1 en 1 . 1caçao. 

1.3. CULPA PERSECUT0RIA 

A importincia que se reconhece exercer o sentimento de 

culpa no desenvolvimento humano, visível tanto na etiologia dos 

processos mórbidos quanto na orientação e consolidação da saúde 

física e mental, fez com que, de Freud aos pesquisadores de ho 

je, fosse este sentimento investigado de diferentes pontos de 

vista. Grimberg, inspirando-se na classificação que Melanie 

Klein fez de angústia, propõe a existência de uma culpa persec~ 

tória e uma culpa depressiva, a primeira como movimento regres 
I-

sivo tendo que lançar mão de mecanismos muito primitivos e a se 

gunda como expressão de evolução. 

A culpa persecutória parece ser a mais precoce, encon 

trando, portanto, um ego mais frágil e imaturo; é a culpa que 

condena o indivíduo praticamente a uma parada de vida saudável 

(18) FREUD, S., "Luto e Melancolia", in: A História do Movimen 
to Psicanalítico. Artigos sobre Metapsicolog1a e outros 
trabalhos, vol, XIV, p. 282, 
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e normal; esta é a posição mental que nao suporta, nao aceita 

a perda, já que à dor da perda acresce-se o peso de laudos acu 

satórios e condenatórios, parecendo a aplicação implacável do 

biblíco "olho por olho, dente por dente". O ego fica respons~ 

bilizado pelo dano causado ao objeto e conseqtientemente por sua 

perda. 

A presença da dor do luto e de um sentimento culposo 

persecutório leva o indivíduo a regredir de uma relação objetal 

para uma identificação; o objeto é instalado dentro do ego, n~ 

ma tentativa de ludibriar, aliviar-se de uma e outrapresença; 

o que Freud chamou de a sombra do objeto caiu sobre o ego, o 
' que Klein posteriormente sentiu como o ego do indivíduo cercado 

de mortos por todos os lados. 

Resumindo, pode-se dizer que frente à força com que tal 

culpa inunda o ego, acusando-o da perda do objeto e de partes 

de si próprio, este sente necessidade de recorrer às defesas 

mais primitivas; assim o trabalho do luto é perturbado, na ver 

dade estanca, continuando indefinidamente. Toda porção do ego 

envolvida nesta operação fica por sua vez também estancada inde 

finidamente. 

o predomínio deste tipo de culpa conduz a uma rigidez, 

a uma intolerância à passagem do tempo; passado, presente e fu 

turo se confundem, já que a atemporalidade é característica do 

processo primário, tipo de funcionamento mental empregadonar~ 

gressão e nas defesas primitivas. A presença excessiva de culpa 

persecutória pode deter um processo de luto e, se chegar a manj. 

festar-se numa forma extremada, configurar expressões psicót! 

cas ou de morte. 
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1.4. REAÇÃO MAN!ACA 

O trabalho do luto implica em mui tos movimentos mentais 

que vao da aceitação da perda à readaptação do ego àrealidade. 

Na consecução deste trabalho há grarldes flutuações pela interf~ 

rência de sentimentos ligados a culpa persecutória e depressiva 

que configuram sua evolução e seu caráter particular. 

Uma das reações mais freqüentemente empregada nos esta 

dos de melancolia e luto patológico é a maniaca. Em luto e r-1e 

lancolia, partindo de dois ângulos de observação, "a experiê!}_ 

cia psicana1Itica 11 e a "experiência econômica geral 11
, Freud es 

tabeleceu a relação entre melar;wolia e mania; mostrou que o co!!_ 

teúdo e as condições econômicas de ambos os estados é o mesmo; 

na melancolia o ego sucumbe, enquanto na mania há b chamado ·triu!! 

fo maniaco do ego. 

Os trabalhos de investigação prosseguiram. Para Klein 

e seus colaboradores, "conscientemente, o paciente maniaco sen 

te-se alegre, amado e amante, exaltado e capaz de alcançar tudo 

o que deseja, ao passo que o paciente paranóide se sente pers~ 

guido, amargo, desditoso e prejudicado em suas atividades. Por 

trás dessa comovente diferença, não obstante, existem grandes 

semelhanças" 19 que poderiam ser sintetizadas assim: ambososes 

tados, com o emprego de mecanismos defensivos diferentes,negam 

a perda e a dor, como o ódio e sua culpa em relação ao objeto 

e ao ego. 

Grimberg também vê a reaçao maniaca corno uma tentativa 

(19) HEIMANN, P., "Uma Combinação de Mecanismos de Defesa em Es 
tados ParanÕides", in: Novas Tendências na Psicanálise, p-: 
278. 
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de negar a culpa; aparentemente o ego se sente livre do sofri 

mento,através do emprego de fantasias onipotentes de controle 

contra os perseguidores e de reparação frente aos objetos. 

Contudo a reparação não é real, mas deslocada para objetos sub~ 

titutivos bastante afastados e com os quais não há vinculo afe 

tivo. 

1.5. CULPA DEPRESSIVA 

Na culpa depressiva o ego aparece mais integrado, tol~ 

ra a perda e utiliza meios reais como formas reais de repar~ 

çao. O sentimento de dor que esta culpa abriga, juntamente com 

os impulsos para a reparação, constituem a base da criativida 

de, sublimação e formação de s!mbolos. Pela presença do proce~ 

so secundário, há a discriminação de tempo, a preocupaçao e a 

responsabilidade pelo objeto e pelo ego. 

Visto por outro ângulo pode-se dizer que na aulpa de 

pressiva há um predomlnio das forças e impulsos construtivos 

que tendem para a manutenção e desenvolvimento da vida, enqua~ 

to na culpa persecutória há evidente predom!nio das forças de 

sagregadoras e antidesenvolvimentistas. 

Grimberg explica a culpa como a variável presente e d~ 

cisiva na elaboração do luto em direção ao crescimento ou à mor 

te, novamente considerando a culpa o rastro da perda, referin 

do-se à intensidade e à qualidade, persecutória ou depressiva, 

com que ela invade o ego perdedor. 20 

(20) GRIMBERG, L., Culpa y Depresion. 
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1.6. IDENTIFICAÇÃO 

Quando o ego fica impossibilitado de evançar no proce.ê_ 

so do luto, impedindo a restauração simbólica do objeto perd! 

do, tenta ainda elaborar o luto, usando agora mecanismos menos 

reais e mais primitivos, onde o mais importante é a identifica 

ção, isto é, o estabelecimento do objeto perdido dentro de si. 

o estabelecimento do objeto dentro do ego o converte emobjeto, 

configurando-se assim o mecanismo de identificação como aquele 

- d 1 t f ~ b . ] 21 
atraves o qua se opera uma rans ormaçao su stanc1a . no ego. 

Na obra de Freud o termo identificação aparece pela pr! 

rneira vez numa carta a Fliess em 1896; no Projeto aparece como 

"viv~ncia de satisfação". Em Luto e Melancolia o conceito evo 

lue e surge como relação, distinguem-se três formas no estabele 

cimento da relação: 

1) o ego e o objeto se fundem numa estrutura indiscriminada; 

2) eleição, isto é, a ligação da libido a um objeto externo; 

3) frente a perda do objeto escolhido a catexia fica abandona 

da mas se estabelece uma identificação com o objeto abando 

nado. 

Em Psicologia de Grupo e Análise do Ego, seu estudo s~ 

bre identificação, esta aparece como a primeira forma de vincu 

lo emocional entre um ego e um objeto, portanto, como o prime! 

ro modelo de relação ao qual o individuo regride quando nao su 

porta a perda, a dor e a culpa. 

(21) GRIMBERG, L,, Teoria de la Identificaciôn. 
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Em o Ego e 0 Id, Freud retoma o observado em Luto e Me 

lancolia e a identificação aparece como um substituto do obj~ 

to perdido: 11 bem pode ser que a identificação seja a condição 

geral sob a qual o Id encontrará para abandonar objetos,.
22

; mais 

uma vez corrobora a hipótese de instalar-se o objeto dentro quag 

do não se suporta sua perda. Freud conta a história de urna cri 

ança que, doída pela perda de um gato, declara francamente que 

ela agora é o gatinho e, por conseguinte, passa a andar de qu~ 

tro, a miar, a não querer comer na mesa. 

Abraham dá um depoimento bastante pessoal e elucidati 

vo deste processo: "cerca do f~m do ano anterior, meu pai fal~ 
' 

cera. Durante o período de luto que atravessei ocorreram certas 

coisas que não pude na ocasião reconhecer como conseqHência de 

um processo de introjeção. O fato mais notável foi de que meus 

cabelos se tornaram rapidamente grisalhos e depois voltaram a 

enegrecer, num período de poucos meses. Na ocasião, atribuí is 

so à crise emocional pela qual havia passado. Hoje, porém, sig 

to-me obrigado a aceitar a .opinião de Groddeck, acima citada, 

concernente à ligação mais profunda entre o enbranquecimento de 

meus cabelos e o meu estado de luto, pois havia visto meu pai 

pela última vez alguns meses antes de sua morte, quando me en. 

centrava em casa, vindo da guerra, com uma breve licença.Havi~ 

-o achado muito envelhecido e nada forte; notei especialmente 

que seus cabelos e barba achavam-se quase brancos e estavam mais 

compridos que de costume, devido ao fato de achar-se ele confi ( 

nado ao leito. 

(22) FREUD, S., 11 0 Ego e o Id", in: O Ego e o Ide outros trnbn 
lhos, vol. XIX, p. 43. 
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Minha recordação da última vis i ta que lhe fiz achava-se 

estrei tarnente associada com essa impressão. Alguns outros aspe~ 

tos da situação, que infelizmente não posso descrever aqui,, 1~ 

varam-me a atribuir meu sintoma temporário de enbranquecimento 

dos cabelos a um processo de introjeção. Dessa maneira, parece 

. .. . ... 
que o principal motivo de me ter mostrado a pr1nc1p1o avesso a 

teoria de Freud do processo patol6gico da melancolia, foiminha 

própria tendência a empregar o mesmo mecanismo durante o lu 

t 11 23 o o 

Grimberg em Teoria da Identificação entende o conceito 

de identificação corno central e básico para o desenvolvimento e 

organização da personalidade, já que intervém na formação do e 

go, do superego e da identidade, sendo urna constante no interj9_ 

go da relação sujei to-objeto. Considera como Freud que a identi 

ficação seria a forma mais primitiva de ligação afetiva; con 

fronta e distingue esta forma primitiva da forma mais evoluída 

que seria a escolha objetal; refere-se à independência entre os 

dois processos de relação, podendo a segunda forma regredir p~ 

ra a primeira já vivida e conhecida; há um moviment·o regressivo 

da personalidade e uma relação objetal é convertida numa ident.i 

ficação ego-objeto. 

Voltando ao esquema proposto por Garma, conclui-seque, 

diante de uma perda, o individuo, se conseguir suportá-la e el~ 

borar sua dor inerente (luto) pode avançar em seu processo de 

organização psíquica, voltar a sentir-se livre e desinibido. s~ 

porém, o trabalho do luto atacado pela culpa persecutória estag 

car, o ego sucumbir e voltar a atuar sob os primitivos modelos 

(23) ABRAHAM, K., Teoria Psicanalítica da Libido, p. 99, 
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de funcionamento mental entre os quais a identificação 

o suicidio pode representar a única saida. 
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2. FATOR : A G R E S S Ã O 

Agressão do ambiente 

contra o ego 

1 

DIAGRA.t-1A II 

Sentimentos agressivos do 

ego contra o ambiente 

1 
Volta da agressao contra 

o ego 

1 
SUICÍDIO 

Impossibilidade de re~ 

lizar a agressão 

Conta uma velha história que certa vez uma fada cruzou 

seu caminho com um homem muito invejoso, e, porque era uma fa 

da, colocou poderes mágicos à sua disposição, dizendo-lhe que 

satisfaria seus desejos,fossem de que sorte fossem. Mas a fada 

tinha uma condição: aquilo que ele recebesse, seu vizinho rece 

beria fatalmente em dobro. O homem então se pôs a pensar, pe~ 

sou em fortunas, sabedoria, força, saúde, e depois de 1 um bom 

tempo, o invejoso, fez seu pedido: 

- Desejo que me vaze um olho! 

No livro dos Salmos, a Biblia fala da sabedoria de Sa 

lomão e conta a história de duas mulheres que compareceram p~ 
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rante o rei dispubando uma criança. ~~bas se diziam mae da cri 

ança. o rei sábio pensou alguns momentos e decidiuque~partiria 

a criança ao meio, dando a cada mulher uma metade. 

Uma das litigiosas, de dentro de um soluço profundo gr! 

tou: 

- Não o mate, dê a ela! 

E Salomão reconheceu a mae. 

Estas duas histórias falam dos dois pelos entre os quais 

a vida humana oscila e pelos quais se rege - ou é regida. Par~ 

cem traduzir como uma ilustraç:ão o pensamento de Freud quando 

postula a teoria instintual para cuja polaridade apresenta o amor 

e o Ódio. 

Para se analisar o diagrama II de Garma, toma-se como 

ponto de partida o pensamento de Freud em 1920, quando 25 anos 

de trabalhos clinicos já se haviam acumulado e a compulsão à re 

petição já lhe chamara a atenção. :g o momento em que a experiê_!! 

cia clinica mais os incessantes esforços teóricos e suas neces 

sidades de reformulações apontavam para um novo caminho. O es 

tudo dos sonhos já lhe ensinara que nas neuroses traumáticas os 

pacientes repetidamente voltavam em suas vidas oniricas à situa 

ção do acidente: a observação de crianças já lhe permitiria co!! 

cluir que as crianças repetem em suas brincadeiras tudo que lhes 

causa grande impressão na vida real: a descoberta da transferê_!! 

cia já mostrara que os pacientes em análise repetem tudo aquilo 

que nao podem recordar nem elaborar, isto é, o material recal 

cado. O que de tudo isto fica, como denominador comum, é o des 

prezo ao principio do prazer. Como repetir, assimcompulsivame_!! 
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te, o que causa desprazer? Como tender, assim compulsivamente, 

a voltar para o que existiu antes? "Parece, então, que um insti!! 

to é um impulso, inerente à vida orgânica a restaurar um estado 

anterior de coisas". 1 

E o que existiu antes de tudo, antes que as coisas vi 

vas aparecessem eram as coisas inanimadas. A morte. Assim,l920 

ê o momento em que Freud ousadamente concluiu que a "compulsão 

e a repetição sobrepuja o princípio do prazer" e atribuiu a e~ 

se fato caracteristicas de um instinto. E apresenta uma nova di 

cotomia: instinto de vida versus instinto de morte; i o momen 

to onde, mais do que nunca, se ~ostra convicto na sua conce12 

ção que desde o inicio fora dualista. 

Todo aquele que, isento de preconceitos conseguir cui 

dadosamente observar a vida e as pessoas comuns, normais,cert~ 

mente encontrará de forma cotidiana a epopéia romântica de Je --
r.usalim Libertada, a compulsão à repetição. Encontrará o homem 

que ama sempre uma mulher que nunca o ama, o homem que nos seus 

negócios se associa a alguim que depois de algum tempo lhe des 

fere uma fraude, a mulher que quando se envolve com um homem 

descobre invariavelmente que ele já é casado ••• 

Para o observador nao mui to ingênuo que se dispuser a 

olhar quem estiver sentado ao seu lado, a abrir e ler os joE 

nais, a observar uma criança em seu quarto de brinquedo ou nu 

ma sala de aula, ou mesmo com outra criança; e se conseguir caE. 

tar a sua própria experiência, dentro de si mesmo, parece que 

fica evidente que impulsos destrutivos,diferenciando-se ~onfor 

(1) FREUD, S., "Alem do Principio do Prazer", in: Alem do Prin 
ci io do Prazer. Psicolo ia de Gru o e outros trabalhos,v. 
XV I I I, p • 5 • 
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me a experiência, conflitam, antagonizam e mesmo às vezes, es 

tancam e sobrepujam a ação dos impulsos construtivos. 

A destrutividade existente no mundo já não pode ser tão 

sem cerimônia atribuida às forças da natureza, ao destino, a 

Deus ou ao Diabo. As pulsÕes agressivas, pelo menos no que se 

refere à defesa, são reconhecidas e aceitas no homem como nos 
. 

animais como parte integrante do seu equipamento biológico, mas 

parece que esses impulsos originários da organização constitu 

cional, no homem, ganham desde sempre expressão psíquica.Fazem 

parte do equipamento psicológico, tanto quanto a capacidade de 

amar, criar e trabalhar. 

Quem nunca viu o mau humor estampado no rosto do vizi 

nho? Quem não o experimentou em si próprio? Quem não reconheceu 

o ódio, a inveja, a voracidade, a vingança em alguém pelo sim 

ples fato de tê-la antes conhecido em si mesmo? 

A leitura teórica feita por Freud para explicar esses 

fatos é a sua hipótese do instinto de morte em oposição ao ins 

tinto de vida. 

2.1. TEORIA DOS INSTINTOS DE VIDA E INSTINTOS DE MORTE 

"Depois de muito hesitar e vacilar decidimos presumir a 

existência de apenas dois instintos básicos, Eros e o instinto 

destrutivo •.. O objetivo do primeiro desses instintos básicos 

é estabelecer unidades cada vez maiores e assim preservá-las -

em resumo, unir; o objetivo do segundo, pelo contrário, é des 
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fazer conexoes, e assim, destruir coisas. No caso do instinto 

destrutivo, podemos supor que seu objetivo final é levar o que 

é vivo a um estado inorgânico. Por essa razão, chamamo-lo tam 

bém de instinto de morte". 2 Esta luta de forças opostas opera~ 

:io na mente é confrontada pelo autor com as forças da atração 

e repulsão que regem o mundo inorgânico; é aproximada ~ 

as fun 

~ões biológicas dos processos de anabolismo e catabolismo. 

Nas propostas filosóficas, Freud cita a teoria de Emp~ 

3 docles de Acragas que atribuiu a regência dos eventos da vida 

do universo e da vida da mente a dois princípios opostos: amor 

e discórdia. 

Feita a proposta dos dois instintos fundamentais,segue 

o estudo da ação que se desenrola entre eles, ação concorrente 

e mutuamente oposta, cujo resultado é a variedadedosfenômenos 

da vida. 

No homem esses dois instintos se antagonjzam, se comb! 

nam e se neutralizam, procedendo assim a um "amansar" dos impul 

sos de morte pela ação dos impulsos eróticos, o quefoichamado 

de fusão instintual. Outro recurso empregado para tornar inócuo 

o instinto de morte é seu desvio para fora, sendo o sistema mu!! 

cular seu grande veículo. Entretanto, apesar de todos os esfor 

ços da libido, uma parte dos instintos de morte não será nem 

fusionada, nem defletida, permanecendo solta no interior do in 

divíduo como uma porção de autodestrutividade, até que um dia 

de uma forma ou de outra acabará por matá-lo. 4 

(2) FREUD, S. ,"Esboço de Psicanálise", in: Moises e o_~lonoteísmo, 
Esboço de Psicanálise e outros trabalhos,vol.XXII.I, p. 174. 

(3) Ibidem, vol. Xl{I!I. 

(4) Ibidem, vol. XXIII. 
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Parece-nos que esta colocação de Freud deixa claro que 

é função da libido tornar inócuo o instinto destruidor~ di to de 

outra forma, a fusão institual é tarefa específica de Eros. A 

quantidade amansada fica a serviço do instinto de vida, enqua~ 

to a quantidade não neutralizada continua operando internamente. 

Realizada a fusão, em proporções variáveis, resulta que 

nenhum ato humano é impulsionado por um instinto de vida puro 

ou por um instinto de morte puro, mas em todo e qualquer compo_E 

tamento teremos sempre a presença dos dois instintos em quant! 

dades diferentes,- ambivalência- podendo prevalecer a fina 

lidade de um ou de outro. Entendida a relação dos instintos co 

mo de antagonismo e tentativa de fusão, resta sempre a hipótese 

de uma desfusão, e este instinto de morte desfusionado pode vol 

tar-se contra seu próprio ego. 

Visto o conflito da mente humana sob tal ângulo, cabe 

levantar a pergunta decisiva: é possível o indivíduo livrar-se 

do conflito de forma definitiva, é possível amansar de forma 

permanente uma exigência institual? 

Freud responde: 

"Formulada nesses termos, a questão nao faz mençao al 

guma à força do instinto, mas é precisamente disso que o resul 

tado depende .•. A experiência cotidiana, contudo, nos ensina 

que, numa pessoa normal, qualquer solução de um conflito insti 

tual só é válida para uma força específica de instinto, ou, mais 

corretamente, só para uma relação específica entre a força do 

instinto e a força do ego." 5 

(5) FREUD, S., op. cit., vol. XXIII. 



44 

Assim, parece que o resultado final da luta depende da 

quantidade de energia mobilizada pelo indivíduo a seu favor, po_E 

tanto, autopreservadora, e a quantidade de energia a serviço da 

autodestruição. No caso especifico do suicídio, 11 é de se pres~ 

mir que, em tais pessoas, efetuaram-se desfusões de instintos 

de grande conseqüências, em conseqüência do que houve urna lib~ 

ração de quantidades excessivas do instinto destrutivo voltado 

6 para dentro. 11 

Esse é o resultado final da luta (que foi perdida).Mas 

e a luta em si? Freud acompanhou o desenvolvimento do instinto 

de vida, e diz ser relativamente fácil acompanhar as vicissitu 

des da libido, mas não afirma o mesmo do instinto dernorte. Ap~ 

nas diz que enquanto ele opera internamente é silencioso e só 

quando desviado para fora, corno destruição, chama atenção; mas 

alerta dizendo ser perigoso, nocivo à saúde e à vida a conten 

ção da agressividade, e que aquela quantidade impedida de se 

extravasar em direção ao mundo externo e seus objetos animados 

e inanimados pode transmudar-se em auto-destrutividade. 7 

A investigação do instinto de morte e suas vicissitudes 

foi iniciada por Abraharn em Teoria Psicanalítica da Libido, 

num estudo etiológico de quadros psicóticos; posteriormente foi 

continuada por Melanie Klein e colaboradores. Os trabalhos sub 

seqüentes (teóricos e clínicos) confirmaram a hipótese de Freud 

da necessidade de deflexão e neutralização dos instintos de mor 

te pelos instintos de vida, com referência à perigosa perrnanên 

cia ou volta de quantidades desses instintos ao ego. 

( 6 ) F R E U D , S • , o p • c i t • , v o 1 • XX I I I , p • 2 O 8 , 

(7) Ibidem. 
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Freud descreveu a evolução da libido anacli ticamente, i~ 

to e, postulou que a libido se desenvolve vinculada às grandes 

funções fisiológicas; os pesquisadores Kleinianos vêm nesta 

descrição mais que uma caracteristica da libido, uma caracter i§_ 

tica do instinto. Assim propõem, a partir do trabalho de Klein 

s' 
com crianças pequenas , que o mesmo principio se aplique aos 

instintos de morte. Permanecem cada vez mais definitivamente 

convictos de que todo o interjogo da vida se dá com base no in 

terjogo entre os dois instintos primários. A chave seria, poE 

tanto: fusão e desfusão. Paula Heimann fala em "catástrofe ins 

tintiva" ao referir-se a uma situação muito especial onde, por 

alguma razão, a fusão instintua;l se rompe e o instinto de mor 

te desfusionado, sem nenhuma mitigação portanto, atua em grau 

extremado, configurando o homicidio ou o suicidio. 9 

Quando Freud diz que os instintos de morte operam s~le,!l 

ciosos, não afirma que não operam. Para um observador cuidado 

so não faltará oportunidade de registrar comportamentos auto 

destrutivos, desde pequenos atos (ou emissões) contra seus pr§ 

prios interesses, até grandes enganos que configurariam 

ções claramente masoquistas e que teriam sua expressão 

no suicidio. 

situa 

.. . max1ma 

Os médicos poderiam dar grandes exemplos e testemunhos 

de situações onde parece haver um conluio entre o que Freud ch~ 

rnou de instinto de morte e os agentes nocivos externos ou inte.E_ 

nos (facilitação à doença e resistência à cura). 

(8) KLEIN, Melanie, Psicanálise da Criança. 

(9) HEIMANN, Paula, "Notas sobre a Teoria dos Instintos de Vida 
e Morte", in: Os Processos da Psicanálise. 
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Quando a autora pesquisou o fator perda encontrou gra~ 

de coincidência nos autores psicanalíticos; o mesmo ocorreu qua~ 

do foi buscar a opinião desses autores em relação ao suicídio 

e à agressão, o segundo fator do diagrama Garma. O que encon 

trou foi o suicídio configurado como homicídio disfarçado, o 

suicídio como condensador das forças agressivas do campo, o sui 

cídio como exorcismo de um sistema taliônico contra um objeto 

interno ou internalizado, o suicídio como forma de ludibriar um 
10 

perseguidor interpondo a morte entre perseguido-perseguidor. 

Esta visão iniciada por Freud, ampliada por Klein e seus 

seguidores, enfatizada por Garma em seu diagrama sobre o suicí 
I 

dio, parece bem ilustrada nesta frase de Rascovsky; "os pais 

são os depositários da agressão inata do filho, e sua função é 

aceitá-la e elaborá-la, pois se a agressão não é projetada nos 

pais que a recebem, ela se bloqueia e destrõi a criança." 11 

2.2. VOLTA DA AGRESSIVIDADE CONTRA O EGO 

Em 1932, Freud se pergunta porque precisou detantote!!! 

po, na verdade mais de. trinta anos, para reconhecer e presumir 

a existência de um instinto destrutivo. Hoje, passados mais de 

cinqüenta anos~ parece ainda penoso pensar na grande mudança 

que essa proposição trouxe: o homem deixou de serapenasvít1ma 

de um trauma, de um acidente, e passou a ser visto comoagente, 

(10) GARMA, A., La Facinacion de la Muerte. 

(11) RASCOVSKY, A., O filicÍdio, p. 168. 
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já que trás dentro de si a pulsão de morte. 

Parece realmente ser muito difícil assumir cada qual o 

seu quinhão de destrutividade, e ser fácil e cômodo presenciá 

-la como mero espectador. A história seria uma peça contando-nos 

fatos dos quais participaríamos no máximo como personagens,nu~ 

ca como autores. 

Enfrentar a destrutividade dentro de si mesmo, como ine 

rente à condição humana é extremamente angustiante; a proposta 

teórica do instinto de morte, mais uma formulação audaciosa de 

Freud, e o momento em que reconhece que este grupo de 

tos, é a causa suprema do conf~ito da mente. 12 

instin 

Conjuntamente, o instinto de vida e o instinto de mor 

te começam a a tua r desde o início, no ser vi v o. O ego tem de h a 

ver-se desde sempre com este instinto que visa a destruí-lo; os 

instintos eróticos, por sua vez estão encarregados da tarefa de 

neutralizar em parte o instinto de morte e, em parte,dirigi-lo 

para fora. 

Mui to antes de configurar o dualismo dos instintos en 

tre vida e morte, mais exatamente em 1915, num artigo que é uma 

tentativa de tornar o assunto - instinto uma região menos 

obscura, de decifrar o que é o instinto e como atua; em que f~ 

la das vicissitudes pelas quais passam os instintos no proce~ 

so do desenvolvimento, Freud mostra que uma das modalidades de 

defesa contra os instintos, uma das vicissitudes possíveis, se 

ria o retorno em direção ao próprio eu do indivíduo; portanto, 

(12) FREUD, S., "Análise Terminãvel 
sês e o MonoteÍsmo. Esboço de 
lhos, vol. XXIII. 

e Interminável", in: Noi 
Psicanálise e outros traba 
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o que ocorre é apenas uma mudança de objeto e nao de finalida 

de. Se uma carga agressiva dirigida para fora for barrada, re 

torna em direção ao indivíduo com a mesma finalidade agressi-

13 va. 

Apesar dos esforços da libido em fusionar-se com o seu 

par oposto, um quantum do instinto destrutivo original perman~ 

cerá no interior e sobre isto Freud alerta, referindo-se à vi 

cissitude acima citada: "acode-nos ao pensamento a importância 

da possibilidade de que a agressividade pode não conseguir en 

centrar satisfação no mundo externo, porque se defronta com obE_ 

táculos reais. Se isto acontece, talvez ela se retraia e aume~ 

14 te a quantidade de autodestrutividade reinante no interior. 

O comentário feito pelo autor de que essa idéia poderia 

parecer estranha, não o é, contudo, para a fisiologia, onde a 

mucosa do estômago digerindo a si própria é coisa bem antiga e 

conhecida, assim como toda a embriologia é um exemplo da compul:_ 

são à repetição, que foi outro caminho seguido por Freud até 

chegar à conceituação do instinto de morte. 

Garma refere-se a um estudo de "autosadismo intenso", no 

qual o ego realiza uma ação agressiva contra si próprio, tão in 

tensa que chega a se destruir. Estudando o suicídio do ponto 

vista da agressividade entende-o como uma "agressão ao exterior 

que, secundariamente e por motivos diversos, se voltou contra 

o ego"
15 

(retorno em direção ao próprio eu do individuo). Per 

(13) FREUD, S., "Os Instintos e suas Vicissitudes", in: A Hís 
tôría do Movimento Psicanalitico, Artigos sobre Metapsico 
logia e outros trabalhos, vol. XIV. 

(14) FREUD, S., "Conferência XXXII", in: Novas Conferências In 
trodutÕrías sobre Psícanâlise, vol. XXII, p. 131. 

(15) GARMA, A., "Los Suicídios, in: La FacínaciÕn de la Muerte. 
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gunta-se: que metabolismo operou nesta força que sedirigiaco~ 

tra um objeto e, num dado momento, impedida em sua consecuçao, 

muda a direção da ação e substitui o objeto pelo ego? 

A resposta de Garma, coincidindo com a visão psicanal! 

tica, acredita ser a interferência do sentimento de culpa, que 

entra em cena reprimindo a agressão, levando uma acusaçao a se 

converter em autoacusação. Neste ponto, apresentaafõrmula "as 

auto-acusaç6es são acusações", que, segundo sua maneira de ver, 

resume as conclusões de Freud. 

Refletindo sobre estas colocaç6es levanta-seahipõtese 

de que a contrária também seja yerdadeira: que a diminuição do 

sentimento de culpa permitiria o fluxo da agressividadeemdir~ 

ção ao mundo exterior, em lugar de ficar represado no ego ou 

fluir somente em sua direção. Vendo por este ângulo,se a ~gre~ 

sividade no mundo exterior sofrer qualquer mudança, isto é; se 

o ambiente exterior deixar de ser desagradável, maucontinente, 

deixar de estimular desejos agressivos, haverá, por conseqüê~ 

cia, uma diminuição dos desejos autoagressivos. 
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3. FATOR VIV~NCIAS INFANTIS E CONSTITUIÇÃO 

Constituição Ambiente desfavorável 

.} 

Vivências 
infantis 

prejudiciais 

Deformação 
masoquista da 
personalidade 

+ 
Perda do 

objeto 

Desejos do ego 
de recuperar o 
objeto perdido 

Impossibilidade 

1 ~:~~u::~:~d~ da 
Agressão 

identificação l 
do ego com o 
objeto perdido 

+ 
SUICÍDIO 

+ 
Agressão 

do ambiente 
contra o ego 

+ 
Sentimentos 

agressivos do ego 
contra o ambiente 

1 
Volta da 

agressão contra 
o ego 

+ 

"Em toda neurose intervêm conflitos infantis e confli 

tos atuais. O mesmo ocorre na psicogênese das idéias de suici 

dio; ao lado de motivos atuais que obrigam o individuo a sentir 

a vida como desagradável, existem motivos infantís que ocasion~ 

ram uma deformação masoquista da personalidade. Esta última faz 

com que os conflitos atuais atuem com mais intensidade sobre o 

individuo." 1 

(1) GARMA, A. 11 Los Suicídios", in: La Facinaciôn de la f:!~~' 
p. 96. 
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Quando a autora, pela primeira vez observou esta parte 

do grifico e este primeiro parágrafo de Garma, houve um ficar 

olhando com demora e relendo, talvez automaticamente, várias v~ 

zes. Parecia tão claro, tão óbvio e ao mesmo tempo tão sem se~ 

tido ou porque não dizer, repulsivo. Corno pode algo tão distan 

te no tempo, tão deslembrado na memória, ter tanta força? Opa~ 

sado construir o futuro. Por outro lado estava nítido, éclaro, 

que as primeiras experiências têm essa força de cunhar, simple~ 

mente porque sao as primeiras. 

Vinha-lhe à memória a experiência de Wilhern Roux, um 

dos fundadores da embriologia experimental, mostrando que a P! 
I 

cada de uma agulha em uma camada germinal de um embrião no ato 

da divisão celular resultava em graves distúrbios, aopassoque 

a mesma picada, a mesma lesão em animal larvar ou inteiramente 

desenvolvido não causava dano. Fazia sentido. Assustadoramente. 

Ainda dentro de um funcionamento mental automitico, a autora 

juntava perguntas, sobre as primeiras perdas, que são tantas: a 

perda da condição intra uterina, a perda do peito, da chupeta, 

da mamadeira ... São mesmo ininterruptas. E quanto às primeiras 

vivências, sensações melhor dizendo, da morte latejando dentro 

e ameaçando a vida, as primeiras explosões de inveja, de frus 

tração e ódio. Que fazer com tudo isso? 

Ainda havia o dado constitucional impactante naquele 

momento. Continuava a memória num processo de associaçãoberna~ 

temática; o embrião já contém todos os elementos do animal que 

será, assim como a semente já contém o fruto. Existiriaalgoa~ 

sim tão inexorivel no homem? 
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Custou integrar os dois elementos e entrar num estado 

de pensamento e pesquisa. E esta integração chegou com a analo 

gia de que, por melhor que seja a prescrição médica, o médico 

depende da reação do organismo, a semente assim como oembrião, 

dependem da qualidade da terra em que for lançada. 

Recuperada a coragem de buscar, foi seguida a mesma tri 

lha que servira para perdas e agressao. Em Freud está o fio de 

Ariadna, na exposição sobre a etiologia das neuroses, especial 

mente na pergunta: "São as neuroses doenças exógenas ou endÓg!:: 

nas? são elas o resultado inevitável de determinada constitui 

çao, ou são produto de determin~das experiªncias de vida prej~ 

diciais? 2 Quase em seguida, jocoso e irônico indaga se um bebê 

existe por ter sido gerado por seu pai ou concebido por sua mãe, 

o que equivale a que ambos sao igualmente indispensáveis; nes 

sa conferência de 1916, em que aparece pela primeira vez a ex 

pressão "série complementar", começam a se relacionar compree!! 

sivelmente os fatos. 

A expressao "série complementar" foi usada para designar 

os dois fatores presentes inequivocamente - constituição e e~ 

periências traumáticas - em proporções desiguais na etiologia 

das neuroses. Quando um dos fatores é mais forte, o outro o é 

menos. Nas duas pontas da série estariam aquelesindividuospor 

tadores de uma constituição ou desenvolvimento de libido tão 

singular que, debaixo de quaisquer contingências de vida, te 

riam adoecido; no outro extremo, aqueles indivíduos que viveram 

sob tão negativas circunstâncias que se pode facilmente imagi 

(2) FREUD, S., "Teoria Geral das Neuroses", in: Conferências In 
trodutôria sobre a Psicanálise, Parte III, vol. XVI, p.L;OS, 
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nar que nao teriam adoecido se estas circunstâncias nao tives 

sem existido. Entre um extremo e outro encontrar-se-iam os est~ 

dos intermediários onde, variando extraordinariamente, estão as 

combinações de um maior ou menor grau de predisposição na con~ 

tituição com experiências mais ou menos nocivas na história da 

cada um. 

Quando Freud fala de constituição, deixa claro que e~ 

tá falando das disposições inatas e daquelas cargasqueficaram 

detidas, fixadas, em algum ponto da primeira onda do desenvol 

vimento em função de experiências vividas, tornando-seaela i 

nerentes. Quando fala de experiências infantis está preocupado 

apenas em mostrar que as conseqüências que advirão dessas exp~ 

riências, virão em função da época precoce em que ocorreram, 

quando a dependência indivíduo-meio ainda era total, daí sua 

força traumática. Daí cunharem-se a personalidade. 3 

Em 1938 vem a resposta de forma cabal ã pergunta: "A 

causa determinante de todas as formas assumidas pela vida men 

tal humana deve, na verdade, ser buscada na açao recíproca en 

tre as disposições inatas e as experiências acidentais. Ora, um 

determinado instinto pode ser inatamente forte ou fracodemais, 

ou uma determinada capacidade pode ser sustada ou desenvolvida 

de modo insuficiente na vida. Por outro lado, as impressões e 

experiências externas podem fazer exigências de intensidade di 

ferente a pessoas diferentes e aquilo que é possivel de ser ma 

nejado pela constituição de uma pessoa pode ser tarefa imposs! 

vel para outra. Essas diferenças quantitativas determinarão a 

(3) FREUD, S., op. cit., Parte III, vol. XVI, 
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variedade dos resultados." 4 

o que se pode concluir é que a idéia de uma combinação 

de ambos os fatores, o constitucional (endógeno) e o ambiente (~ 

xógeno), esteve sempre presente no pensamento de Freud, consti 

tuindo-se na raiz de uma personalidade normal, neurótica ou ps!. 

cótica. A série complementar, ou seja, a forma pela qualosdois 

fatores se combinam numa relação de reciprocidade, emproporções 

desiguais e complementares, formam o alicerce da personalidade 

humana. 

Alexander dá uma analogia simples para i~ustrar esse 

ponto: "Um homem compra um caminhão, e depois de algum tempo ro!!! 

pe-se uma das molas. Leva-o de volta à companhia, dizendo que o 

caminhão quebrou porque a mola era fraca. A companhia diz que o 

caminhão era bom, mas o excesso de peso provocou a sua quebra. 

Sem conhecer precisamente os fatos quantitativos, essadiscussão 

nao poderá ter solução. E é evidente que a afirmação de que a mS?_ 

la era demasiado fraca é relativa era demasiado fraca para a 

carga. Os caminhÕes podem quebrar devido a uma falha na constru 

ção, mas um caminhão perfeito também poderá quebrar sob uma car 

ga excessiva. O mesmo raciocínio se aplica à causa da neurose." 5 

Fazendo uma leitura mais ampla da série complementar 

dir-se-ia que a constituição herdada de um lado, mais as vivên 

cias infantis de outro, formam a predisposição de uma personali 

dade, os pontos de fixação. Quanto mais desfavorável for a heran 

( 4) F R EU D , S • , "Um Ex em p 1 o de T r aba 1 h o P s i. cana 1 Í ti c o" , i n : Mo i-· 
s ê s e o Mono t e i s mo , E s b o ç o d e P s i c anã 1 i s e e outro s t r aba 1 h o s • 
vol. XXIII, p. 211. 

(5) ALEXANDER, F., Fundamentos da Psicanálise, p. 31. 
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ça tanto mais fácil será a formação de pontos de fixação; qua~ 

to mais desfavoráveis forem as experiências, as circunstâncias 

de vida de uma criança, embora com herança favorável tanto mais 

fácil será a formação de pontos de fixação. 

Formada esta predisposição (etiopatogênica ou não) SUE 

ge um novo elemento etiológico: o fator desencadeante ou conf li 

to atual, ou ainda motivos atuais. Este novo elemento pode ser 

procedente de uma situação exterior, circunstâncias de vida ex 

tremamente penosas, adversas ou desfavoráveis; pode vir sob a 

forma de conflitos, frustração, impedimentos reais, perdas, ou 

paradoxalmente, sob a forma de $Ucessos, fortunas, enfim gran 

des e inesperadas vantagens ou situações favoráveis. 

O fator desencadeante formaria assim uma nova série com 

plementar com a primeira previamente estabelecida. Quantomaior 

a vulnerabilidade, em função da maior quantidade de energia r~ 

tida nos pontos de fixação na primeira série, menor suportação 

às situações adversas posteriores; quanto menor a vulnerabili 

dade em função da menor quantidade de energia retida nos pontos 

de fixação na primeira série, maior suportação às situações ag 

versas posteriores. Assim faz sentido pensar que "para algumas 

pessoas, nenhuma realidade, por mais terrível que seja, é insu 

portável". 6 

Para uma visualização da idéia de série 

eis o diagrama de Alexander: 

complementar, 

(6) MENNINGER, K., O Homem Contra Si Pr5prio, p. 31. 
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As zonas quadriculadas representam fatores constitucionais desfa 
vorãveis, somados a experiências desfavoráveis na primeira e na 
segunda infância. As zonas brancas representam experiências trau 
mâticas na vida ulterior. 

3.1. DEFORMAÇÃO MASOQUISTA DA PERSONALIDADE 

Em 1905, nos Três Ensaios sobre Sexualidade, Freud afiE 

ma que "pode-se demonstrar com freqüência que o masoquismo na 

da mais é do que uma extensão do sadismo voltado para o próprio 

paciente" (p. 160). 

Em 1915, em Os Instintos e suas Vicissitudes, o mesmo 

ponto de vista aparece, "o masoquismo é, na realidade, o sadis 

mo que retorna em direção ao próprio ego do individuo". (p.l48) 

Em 1919, em Uma Criança esta sendo Espancada, tornamos 

a encontrar a mesma afirmativa: "parece haver confirmação do 

ponto de vista de que o masoquismo não é a manifestação de um 

instinto primário, mas se origina do sadismo que foi voltado 

(7) ALEXANDER, F.; FRENCH, T,, Terapêutica Psicoanalítica, p. 
27. 
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contra o eu (self) ." (P. 241) 

Estas três citações mostram que o masoquismo foi por 

muito tempo considerado como um fenômeno secundário, ou seja, d~ 

rivado de um sadismo anterior. Freud nao reconhecia a possibil,! 

dade de um masoquismo primário. 

Foi somente em 1920, em Além do Princípio do ~r~, 

trabalho que introduz a sua fase final e onde postula pela pr,! 

meira vez o dualismo instintual ocorrendo entre vida e morte, que 

o conceito sobre masoquismo começa a ser reformulado; Freud r~ 

conhece que até este momento t~atara do assunto de forma ampla 

demais, agora, porém, tinha condições de rever o que antes si~ 

plesmente negara. Finalmente em seu trabalho O Problema Econô 

mico do Masoquismo, este aparece como um fenômeno primário, um 

componente dos instintos explicado principalmente com base na 

fusão e desfusio dos ~nstintos. 

A hipótese de Freud é que ambos os instintos (vida e 

morte) estariam ativos e presentes em toda ação, em proporções 

desiguais, porém juntos; que no ser humano os dois insti.ntos se 

combinam, se fundem, se neutralizam e se antagonizam. 

Mas, se existe este processo, não se pode deixar de 

pressupor também um processo contrário: a possibilidade de uma 

desfusio, mais ou menos completa. "O componente sádico do ins 

tinto sexual seria exemplo clássico de uma fusão instintual ú 

til, e o sadismo que se torna independente como perversao se

ria típico de uma desfusão, embora não conduzida a extremos".
8 

(8) FREUD, S., "As Duas Classses de Instintos", in: O Ego e o 
Id e outros trabalhos, vol, XIX, p. 56. 



58 

A idéia de fusão e desfusão dos instintos, vista aqui 

por um novo ângulo, parece que pode ser entendido corno algo a 

cornpanhartdo os movimentos progressivos e de regressão, isto é, 

o avanço de urna fase de organização para outra, corresponderia 

a um aumento de "arnansarnento" dos instintos destrutivos pelos 

construtivos, um revestimento, um acréscimo de componentes erª 

ticos, a fusão; enquanto que a volta de urna fase do desenvolvi 

mento para outra anterior, mais primitiva, implicaria uma de~ 

fusão de instintos, um quanturn destrutivo que se torna indepe~ 

dente. 

3.2. O ESTADO PRIMÂRIO 

Partindo da hipótese de duas classes de instintos iden 

tifica-se a energia de um deles, a libido, enfrentando desde 

sempre seu par antitético que procura desintegrar o organismo 

vivo e levar cada parte desintegrada para o estado de estabili 

dade inorgânica. A ela cabe tentar impedir o êxito dessa tare 

fa, tornar inócuo o instinto destruidor e para isso ela tenta 

desviá-lo, em grande parte, para fora, na direção dos objetos 

do mundo externo. Outra parte deste instinto, já fusionada, é 

colocada diretamente a serviço da sexualidade, ali permanece~ 

do indispensável sempre. Este é o sadismo propriamente dito. 

A parte nao defletida e que permanece dentro do org~ 

nismo, porém, já amansada, já sob controle das exigências da li 

bido, constitui o masoquismo erógeno ou primário. ~ um exemplo 

da coalescência entre os dois instintos e acompanhará a libido 
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atravessando com ela todas as fases evolutivas. Assim o maso 

quismo primário, como o sadismo primário, constituem formas de 

fusão de instintos, ou amansamentos dos instintos de morte P~ 

la ação direta da libido. são componentes instintuais. 

Sob circunstãncias especiais, pode ocorrer que.o sadi~ 

mo, carga neutralizada e dirigida para fora, regrida à sua si 

tuação anterior como um refluxo, e rompe-se a fusão. Esta re

carga que se soma no interior ao masoquismo original, constitu~ 

-se no masoquismo secundário. O masoquismo secundário seria; poE_ 

tanto, um exemplo da desfusão instin·tual de uma regressão a um 

estado primitivo. Ele assume duas formas: masoquismo feminino e 

masoquismo moral. são pervers6es masoquistas. 

3.3. MASOQUISMO FEMININO 

O masoquismo feminino derivado do masoquismo primário 

e o tipo de perversão caracterizada por fantasias cujo conteú 

do manifesto se expressa por espancamento, aviltamento, maus 

-tratos, submissão à força, etc ... e que se concluem por ato de 

masturbação ou satisfação em si próprias. Nestas fantasias p~ 

dem variar o cenário, as personagens, as cores, porém, o drama 

em jogo coloca o individuo numa situaçãocaracteristicamentef~ 

minina: ser cas ·trado ou ser copulado, dai ter sido chamado de 

masoquismo feminino. Embora sejam nitidas suas caracteristicas 

infantis, o que o masoquis·ta quer é ser tratado como uma crian 

ça pequena e mal comportada. A tônica é que o sofrimento parta 

da pessoa amada. 
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3.4. MASOQUISMO MORAL 

O masoquismo moral é aquele cuja vinculação com a sexu~ 

lidade foi abandonada, disso resultando sua especificidade. Nas 

outras formas de masoquismo há a condição do sofrimento, onde 

se encontra prazer a partir da pessoa amada. No masoquismo mo 

ral é o próprio sofrimento o que importa, venha ele de onde vi 

er, da pessoa amada, de pessoas indiferentes ou mesmo das cir 

cunstâncias ou situações impessoais. 

Clinicamente este tipo de masoquismo foi reconhecido no 

que Freud chamou de reação terapêutica negativa, em que o pacie!_! 

te, diante de progresso conquistado, ou mesmo diante de perspe.~ 

tiva de progresso, reage com uma inequívoca piora de sua cond! 

çao. Poder-se-ia perguntar o quê nessas pessoas se coloca con 

tra seu restabelecimento. A investigação desse algo, dos mot! 

vos dessa reação, levou Freud ao sentimento inconsciente de cu_! 

pa, ou profunda necessidade de punição, que, depois de mui to 1~ 

bor psicanalítico, foi relacionado com um desejo masoquista. 

A importância prática e teórica dessa descoberta foi 

grande, uma vez que esse sentimento inconsciente de culpa é ti 

do como o pior inimigo do trabalho psicanalítico. Este senti 

mento de culpa se apresenta como uma muralha inexpugnável, já 

que a punição do sofrimento, vivenciada como satisfação, nave! 

dade é uma forma paradoxal que ao mesmo tempo produz alívio e 

incrementa a culpa. 

Observando este elemento desalentador do ponto de vis 

ta clínico, Freud aponta o que pode ser feito, através de um 
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trabalho lento e árduo: descobrir as raizes inconscientes e, com 

o desrecalque, transformá-lo num sentimento consciente de cul 

9 - d pa. Esta colocaçao de Freud parece a abertura encontra a por 

Klein para a classificação de angústia. Posteriormente seus c2 

laboradores postularam os conceitos de culpa persecutória e cu,! 

pa depressiva (cf. p. 28). 

A presença extremamente dolorosa deste sentimento para 

quem o carrega levou o autor da psicanálise a afirmarque "con! 

tituiu urna surpresa descobrir que um aumento nesse sentimento 

de culpa inconsciente pode transformar pessoas em criminosos. 

t-1as isso indubi tavelrnente é um fato. Em mui tos criminosos, es 

pecialrnente nos principiantes, é possível detectar um sentirne~ 

to de culpa muito poderoso, que existia antes do crime, e, poE 

tanto, não é o seu resultado, mas o seu motivo. ~ corno se fos 

se um alivio poder ligar esse sentimento inconsciente de culpa 

a algo real e irnediato." 1° Considerando-se que o suicídio pode 

ser definido corno um homicídio contra si mesmo, a presença, do 

masoquismo moral, ou corno se expressa Garrna em seu esquema, a 

deformação masoquista da personalidade faz sentido. 

Há contudo urna diferença teórica que precisa ser feita 

e que nos abre dois caminhos, duas direções que convergem para 

um mesmo ponto. Há diferença entre sentimento inconsciente de 

culpa e masoquismo moral; no sentimento de culpa exarcebado, o 

que se segue e um sadismo intensificado do superego ao qual o 

ego se submete em função das relações da dependência. No ma 

( 9 ) F R EU D , S • , 11 As R e 1 a ç Õ e s D e p e n d e n t e s d o E g o 11 
, in : .2._~~..9~....9.. 

Id e outros trabalhos, vol. XIX, p. 69. 

(10) Ibidem, vol. XIX, p. 69. 
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soquismo moral ê o próprio masoquismo do ego que buscapuniç~o, 

quer do superego, quer de outros agentes externos. O ponto co 

muro: em ambos os casos está envolvida uma necessidade que é sa 

tisfeita pela punição e pelo sofrimento. 

Numa tentativa de interpretação teórica dir-se-iaqueo 

sadismo, voltando-se secundariamente para dentro, soma sua foE 

ça à carga já existente de masoquismo erógeno, reforçando-a,e~ 

trincheirando-se no superego e voltando-se contra o ego. A vi 

são de Garma parece coincidir e revigorar a idêia de Freud. 

De outra forma poder-se-ia dizer que a carga sadistica 

que foi impedida de espraiar-s~ na vida, nos objetos,retira-se 

para seu lugar de origem (cf. com a proposta do esquema nQ 2 

de Garma). Esta quantidade de instinto que se retirou aparece 

no ego como uma intensificação do masoquismo; parte dela, p~ 

rém, é assumida pelo superego e aumenta seu sadismo contra o e 

go. Assim a confluência produz o mesmo efeito: o sadismo exar 

cebado do superego e o masoquismo exacerbado do ego. 

Ao final do trabalho aqui estudado, o próprio Garrna a 

crescenta, 36 anos depois, urna nota onde diz que daria agora 

(1973), menos ênfase à agressividade voltada secundariamente 

contra o ego e que consideraria mais veementemente como motiva 

ção do suicidio, a internalização das agressões doexterior, as 

quais se incrementariam intensamente pela atuação sádica do su 

perego e levariam o ego a tornar-se mais masoquista. Esta idéia 

se encontra pesquisada claramente por ele mesmo em Sob os DQ 

mlnios do Instinto da Morte, apresentado em 1971, no Congresso 

Psicanalitico realizado em Viena. Nesse trabalho Garmaassimde 
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fine deformação masoquista da personalidade: "consiste na inteE, 

nalização de agressões do exterior, que sofrem psiquicamente ig 

tensos reforços pela intensificação das condutas sádicas do su 

perego, o que faz com que o ego se torne mais rnasoquista." 11 

A observação detalhada do esquema final de Garrna evide!! 

cia que todos os pontos por ele identificados corno pertinentes 

à psicogênese das idéias de suicídio- constituição,vivências 

infantis, perda do objeto, agressão do ambiente contra o ego 

estão inexoravelernente presentes em toda vida humana, mas 
~ 

so 

conduzem ao suicldio, no seu todo ou em particular, quando as 

forças destrutivas triunfam, debalde os esforços das forças 

construtivas. 

Subjacentes a todos os atos e condutas jazem os dois in~ 

tintos propulsores da vida e que estão constantemente em conf li 

to e interação no homem, corno acontece com forças semelhantes 

na flsica e na biologia. 

Parece assim estar na fusão e na desfusão dos instintos 

o enigma da vida. O triunfo da morte pela sua expressão mais 

cruel, a autodestruição, ou a liberação da vida na sua expre~ 

são mais real, a criação. Sobre o resultado da luta, silencio 

sa às vezes, às vezes ruidosa entre os instintos, Heirnann con 

sidera que é "o caráter deste amálgama de instintos o que deci 

d l 'd d di ~ bid d . - ,.12 e a qua ~ a e sa a ou mor a e urna s1tuaçao. 

(11) GARMA, A., "Nos Domínios do Instinto de Morte", in: Revis 
ta Brasileira de Psicanálise, vol, IV, nQ 4, p. 497. 

(12) HEIMANN, Paula, "Teorias dos Instintos de Vida e deMorte", 
in: Os Progressos da Psicanálise, p. 348. 
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Olhando por este vértice faz sentido pensar-se que alg~ 

mas pessoas se matem rapidamente, outras lenta e cronicamente 

constribuem para a sua própria destruição, e outras não se ma 

tem, mas lutem e resistam aos obstáculos e impedimentos da vi 

da; permenecem vivas, cheias de esperança e buscam verdadeira 

mente, aquilo que todos dizem buscar: ser feliz. 

A luta dentro de cada um, entre os instintos de vida e 

os instintos de morte, talvez venha a ser o que Menninger, in 

vestigando o suicídio, chamou de "O ALTO CUSTO DE VIDA". 



III. PSICANALISE E EDUCACAO 
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1. E D U C A Ç Ã O P R O F I L A T I C A 

A análise do diagrama final de Garma referente à psic~ 

gênese das idéias de suicídio pÕe em evidência duas variáveis: 

1) A constituição, a força dos instintos presentes naocasião, 

com a qual o individuo tem que lidar; 

2) o ambiente, o meio físico e psíquico com o qual o individuo 

também terá que fazer grandes ajustamentos parasobreviver. 

O aspecto constitucional é inacessível. O ambiente,difere~ 

temente, é acessível e poderá oscilar de altamente favorá 

vel a altamente desfavorável. 

Dentro da variável ambiente, Garma reconhece três ele 

mentos: vivências infantis, perda e agressão, todos eles conti~ 

gentes ao ser humano, já que nenhum homem jamais nasceuadulto, 

já que ninguém escapará de sofrer perdas ou de ser sacudido por 

impulsos agressivos. são contingentes à condição humanamasnão 

têm seu destino traçado como a cor dos olhos, dos cabelos, a e~ 

trutura óssea, etc .. Cada qual fará sua travessia de perdas d~ 

pendendo de como elas vierem e de como forem vivenciadas pelo 

sujeito, assim como cada um enfrentará as forças agressivas co 

mo puder apreendê-las e a elas puder reagir. 
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Esta colocação de Garma, deixa claro que nao sao esses 

três elementos que conduzem ao suicídio, mas sim a maneira como 

são vivenciados. Por exemplo, se a perda da condição de filho 

único for elaborada poderá ser o caminho para a colaboração, ~ 

mizade, trabalho, liderança, enfim, para muitas formas constru 

tivas de relação humana; se, porém, esta perda não for integr~ 

da à personalidade, isto é, se for trabalhada via mecanismo• de 

identificação com o estado perdido, levará fatalmente a um m9_ 

vimento regressivo de isolamento, de imobilidade e ati de mor 

te. 

Assim, pode-se concluir que o ambiente será favorável 

na medida em que colaborar com o indivíduo na elaboração des 

sas situações; desfavorável, na medida em que contribuir na di 

reçao oposta. Sendo o ambiente passível de mudanças, ao mesmo 

tempo que pode ser atingido pela educação, pode ser entendido 

como a própria educação. 

A investigação psicanalítica, ao perceber e responsab! 

lizar a influência que exerce o ambiente sobre o indivíduo em 

desenvolvimento, traduziu, numa visão nova, o meio ambiente co 

mo educador: no início é a mãe-educadora, logo mais a mãe e o 

pai-educadores, depois a mãe, o pai e os irmãos-educadores, mais 

adiante o professor-educador e assim sucessivamente. Ampliand9_ 

-se cada vez mais o contato do educando com o mundo, amplia-se 

seu contato com educadores. Na trajetória desses contatos, am 

bos os lados do binômio mantêm-se sempre reciprocamente ativo 

e passivo, um em relação ao outro. Caso contrário, o indivíduo 

em desenvolvimento teria a imagem antiga e velha da criança c~ 

mo barro a ser moldado ou tosco lenho a ser esculpido, ignora~ 
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do-se a forma ativa, pessoal e Gnica do vivenciar a relação. 

Como modelo, traz-se o primeiro ato do beb~, a mamada. 

O leite é da rnae mas se a criança não abrir a boca e sugar nao 

haverá mamada; e mais, o leite ao sair da mãe e entrar no bebê 

já não é mais responsabilidade da mãe, seu destino já é respo~ 

sabilidade do bebê. 

A psicanãlise instaurada com nltida e clara finalidade 

terapêutica e de compreensão dos distGrbios da mente humana 1 por 

mui to tempo permaneceu fiel a este único prop6si to. Somente quag 

do seus conhecimentos se ampliaram, foi capaz de reconhecer as 

estreitas relações entre os processos patológicos e os proce~ 

sos normais; tendo chegado ã proposta segundo a qual a diferen 

ça entre tais processos é apenas quantitativa e nao qualitat2:_ 

va, a aplicação da Psicanálise a outras áreas do conhecimento 

foi se tornando um fato natural. 

Urna das que espontaneamente entrou em cena foi a educ~ 

çao, embora o próprio Freud na Conferência XXXIV, dasNovasCon 

fer~ncias Introdutórias Sobre Psicanálise, diga: 11 existe um te 

ma, todavia, que não posso deixar passar tão facilmente - mas 

assim mesmo, não porque eu entenda muito a respeito dele, enem 

tenha contribuído muito para ele. Muito pelo ao contrário: aliás, 

desse assunto ocupei-me muito pouco. Devo mencioná-lo porque é 

da maior importância, é tão pleno de esperanças para o futuro, 

talvez seja a mais importante de todas as atividades da análi 

se. Estou pensando nas aplicações da psicanálise à educação, ã 

- - 1 criaçao da nova geraçao. 11 

(1) FREUD, S., 11 Conferência XXXIV 11
, in: Novas Conferências In

trodutórias sobre Psicanâlise, vol. XXII, p. 179. 
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Logo a seguir, faz a relação entre a psicanálise e ed~ 

caçao: 11 1!: fácil traçar o caminho que levou a -essa aplicação. Qua!! 

do, no tratamento de um neurótico adulto, estabelecíamos a se 

qüência dos fatores determinantes de seus sintomas, éramos,com 

regularidade, reconduzidos ao início de sua infância. O conhe 

cimento dos fatores etiológicos subseqüentes não era suficien 

te nem para compreender o caso, nem para produzir um efeito te 

rapêutico. Portanto, víamos-nos compelidos a conhecer as pec~ 

liaridades da infância; aprendemos uma grande quantidade de co±_ 

sas, que não poderíamos aprender senão por meio da análise e p~ 

demos corrigir muitas opiniões, geralmente aceitas, acerca da 

. f- . ..2 1n anc1a. 

Desta forma, quer como método terapêutico, quer 11 por 

causa das informações que nos dá a respeito daquilo que mais i_!! 

teressa aos seres humanos sua própria natureza113
, a psican-ª. 

li se é a nosso ver quem fornece subsídios, mais que isso tal 

vez, fornece o conhecimento sobre o educando, matéria prima da 

educação. 

Não se pode perder de vista que, em seus noventa anos 

de existência, a psicanálise se tornou um corpo de doutrina pr_2 

pondo uma teoria da personalidade, um roteiro do desenvolvimen 

to instintual, tendo sua própria teoria geral e especifica das 

neuroses e psicoses, sua teoria da técnica. O que se pretende 

neste trabalho é apenas recolher das suas conquistas e descobe!. 

tas o que puder ser utilizado pela psicologia da educação - e~ 

ta sim, ciência eminentemente aplicada - para a prevençao do 

(2) l<'REUD,S., op. cit., p. 179. 

(3) Ibidem, p. 191. 
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suicídio. Repetindo, o que se pretende propor é a relação ed~ 

cação-suicídio dentro do diagrama Garma, com intenção profil! 

tica. 

o indivíduo suicida, ou o que tenta o suicídio é evide!! 

temente um vivo material clínico que, enquanto alvo de ·alguma 

tentativa de trabalho pertence ao terreno psicoterápico {da ps.!_ 

quiatria ou da psicologia) que escapa da presente proposta. F~ 

la-se neste trabalho da prevenção do suicldio através da educ~ 

ção, mais claramente, não se visa a evitar o ato suicida, mas 

se pensa em prevenir a formação de uma personalidade auto-des 

trutiva. 

Na segunda fase do pensamento de Freud, mais precisame!! 

te nos seus Três Ensaios Sobre Sexualidade, quando pela prime! 

ra vez aparece a noção de s~rie complementar, chama o autor a 

atenção para a possibilidade de se interferir no desenvolvimen 

to da criança; Ames, em seu trabalho Prevenção da Doença Mental 

na Infância, embasado, entre outros autores, no pensamento de 

Freud dessa época, encerra seu importante artigo dizendo: "quem 

não desmorona é aquele cuja vida e cujo ego foram bemcuidados, 

forma a base de toda a técnica para impedir, na infância, as 

neuroses da vida adulta." 4 

Este interferir de maneira adequada, este ego bem cui 

dado, o ex i toso binômio educador-educartdo, ou seja, a educação 

profilática, são o objeto da presente proposta. 

(4) AMES, T., "Prevenção da Doença Mental na Infância", in: A 
Psicanálise de Hoje, p. 65. 
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Pode parecer à primeira vista que esta relação esteja 

entranhada em fórmulas secretas e complexas que a psicologia,a 

pedagogia, ou outra qualquer ciência que lide com a criança,d~ 

va descobrir e fornecer em cartilhas e códigos a pais que se e.ê. 

vaziariam de suas personalidades e, em as aplicando seriam ed~ 
I 

cadores de semi-deuses de um admirável mundo novo. Ora, estav! 

são nada mais é do que inverter a visão mitológica cristã do 

barro moldado e vivificado pelo sopro divino. 

Para poder interferir adequadamente fica óbvia a neces 

sidade de se conhecer quem se educa e a coragem, a intenção e. 

a açao do educador. Este novo enfoque trazido por Freud, foi 

mais um a ser acirradamente cri ti;cado pela ciência oficial, p~ 

recendo indicar que uma das conclusões a que chegaram aqueles 

que nao compreenderam as reais implicações da nova psicologia, 

é que, se uma criança fosse convenientemente criada, ela não 

teria dificuldades; a prevalescência de perturbações seria a 

prova patente de que os pais agiram erradamente com os filhos, 

de que foram maus pais, maus educadores. Este ângulo de visão 

totalmente moralista não só é falso como torna a relação educa 

dor-educando um fantasma terror!fico para o educador. 

Toda oposição a Freud fica clara na colocação de Alexa!! 

der, "a psiquiatria pré-freudiana era mais aceitável aos pais 

porque a maioria das dificuldades neuróticas ou psicóticas eram 

atribu!das à hereditariedade, que representa uma força prepon 

derante inalterável e não implica em responsabilidades. Além 

disso a culpa é partilhada com avós e bisavós de ambos os la 

dos." 5 

(5) ALEXANDER, F., Fundamentos da Psicanálise, p. 168, 
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De um ponto de vista menos mítico e bem mais objetivo, 

Rickman referindo-se à intrusão da ciência no lar desmistifica 

esta ilusão colocando que "algumas pessoas afirmam que o insti,!! 

to dos pais é o guia suficiente para a educação,numa expressão 

da noção geral de que há algo de incompatível entre o exercício 

da intuição e a posse do conhecimento consciente. Creio ser is 

so um grave erro.Visto que a ciência é intelectual, ela nao P.9. 

de reivindicar a última palavra na orientação dos assuntos hu 

manos; mas justamente porque se baseia na razão deve ter a p~ 

núltima palavra. Nenhuma soma de conhecimentos pode toma~ o lu 

gar do amor; e se a atitude emocional não for correta, difici! 

mente a concepção intelectual poderá conservar uma perspectiva 

equilibrada no mundo." 6 

De fato aquele que partir para a observação, como cie!! 

tista que recolhe fatos para conhecê-los e nao como o pseudo-c_! 

entista que apenas recolhe os fatos que venham confirmar o que 

predeterminaram como verdade, encontrará certamente pais-educ~ 

dores que nunca precisaram, nem precisarão de conhecimentos ps_! 

cológicos para espontaneamente apreenderem seus filhos, e por 

apreender entendemos captar, compreender e suportar suas nece~ 

sidades presentes nas suas diferentes formas e manifestações, 

nos diferentes momentos do desenvolvimento. 

Estes sao evidentemente aqueles educadores que cheg~ 

raro à última palavra não necessitando da penúltima; sao pers.9_ 

nalidades que estão em busca da estabilidade presente e futura 

do educando, e não de transformá-los em objetos de satisfação 

(6) RICKMAN, J.,"Prefãcio da Edição Inglêsa", in: A Educação de 
Crianças à Luz da Investigação Psicanalitica, p. 9, 
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atual para seus desejos subjetivos. 

Mas existem aqueles para quem a penúltima palavra é a 

oportunidade de poderem caminhar em direção à finalidade consc! 

ente que têm em vista. Educar exitosamente. Para eles o conheci 

mento dos fatos e a compreensão dos processos da menteinfantil, 

ainda que via ciência, intelectual, parece ser extremamente d~ 

sejável pois reduz o prejuízo e torna a tarefa de educar mais fá 

cil. 

Esse conhecer como preparo para enfrentar os conflitos 

inerentes ao desenvolvimento, as perturbações momentâneasoucon 

tinuadas no equillbrio da criança ; talvez seja onde possa oco r 

rer a ação preventiva, cujo primeiro degrau seria o educador en 

frentar essas perturbações sem perder o seu equilíbrio. 

A penúltima palavra seria o momento em que, ajudado, o 

educador seria capaz de reconhecer aquilo que constitui um tra~ 

ma psíquico. Ella Sharpe, pesquisadora das questões de educação 

de crianças, enfatiza o reconhecimento do trauma: "Os pais dev~ 

riam ser capazes de reconhecer aquilo que constitui um trauma 

psíquico. Existe uma ordem no desenvolvimento psíquico: por e 

xemplo, há uma idade em que é normal para a criança ser destru 

tiva, há uma rudade em que a destrutividade continuada é anormal 

e requer auxilio terapêutico específ i.co, e (o que é também impo!. 

tante) se a criança em certas idades é passivamente boa edócil, 

ela certamente precisa de ajuda. O critério de bondade e malda 

de de comportamento não deveria ser uma conveniência atual dos 

pais, mas a posterior estabilidade da criança." 7 

{7) SHARPg, Ella, "O Planejamento para a Estabilidade Emocional" 
i n : A E d u c a ç ã o d e C r i a n ç a s à Lu z d a I n v e s t i g a ç ã o P s i c a n a 1 i t Í

1 

~· p. 33. 
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Ames, referindo-se a uma passagem de Newton, afirma que 

"poucos homens e mulheres têm a lucidez de John Newton, que di2_ 

se, quando viu um bêbado caldo na sarjeta: "Ai, a nao ser pela 

graça de Deus, estaria John Newton". Em seguida distingue entre 

prevenção e imunidade e é neste ponto de vista que apóia todo 

seu trabalho e traduz com clareza o pensamento .deste trabalho: 

"depois de se aceitar este fato, devemos prever a ordem em que 

podem surgir tendências adversas e a época da vida em que podem 

ser esperadas. Somente quando se tem uma idéia de qual dos mu! 

tos fenômenos pode surgir é que se pode estar preparado com um 

- 8 plano de açao." 

Com isto nao se espera pretenciosamente que os educado 

res se tornem especialistas em diagnosticar ou prognosticar co~ 

portamentos destrutivos, mas que virá o tempo em que tão natura_! 

mente como se leva a criança à vacinação, como se faz a preveg 

ção da cárie dentária com a aplicação do fluor, se terá bastan 

te imaginação para procurar um especialista quando uma criança 

tiver que fazer grandes ajustamentos ps!quicos. 

cada movimento progressivo da personalidade implica em 

grandes ajustamentos já que é o produto de dois fatores variá 

veis na sua combinação: o poder das forças emocionais presentes 

·(amor e ódio) e a influência do ambiente, permanecendo os dois 

fatores em constante e variável interação do nascimento ãmorte. 

Visto por tal ângulo se poderia perguntar: deve então o educa 

dor procurar o especialista a cada nova dinâmica do desenvolvi 

mento? Se a resposta fosse positiva o papel do educador seria 

(8) AMES, T., "Prevenção da Doença Mental na Infância", in: A Psi 
canâlise de Hoje, p. 54. 



75 

fictício e cair-se-ia novamente na visão unilateralearcaica do 

homem. o educador atua o tempo todo com toda sua personalidade, 

pois ele é ambiente externo e/ou internalizado, também um fator 

com o qual o educando terá que lidar. Assim a resposta é não. 

o que se acredita ser função do educador consisteem,o~ 

servando, reconhecer o resultado distinto que cada educando e!l 

centrar em cada entrechoque penoso dos dois fatores inter-atua!! 

tes. Reconhecer se neste resultado prevaleceram as forças unif! 

cadoras e harmoniosas da personalidade, que tendem para a vida 

e o prazer. Verificar se houve ajustamento real ao novo padrão, 

ou se o resultado foi calcado em fantasias mágicas que obedecem 

a uma concepção fantástica da realidade, isto é, se o que ocor 

reu foi um pseudo-ajustamento. 

:E difícil esta função já que nao existem padrões e p~ 

râmetros gerais (fixos). A teia das reações individuais é teci 

da com infinitos fios de sutileza e complexidade, entrelaçando, 

em cada manifestação, mecanismos de defesa que se põem em ação~ 

descarga de fantasias e tentativas de elaboração, comcaracterí~ 

ticas peculiares ao momento do desenvolvimento. 

:E dificílima esta função, já que sua leitura exige co 

nhecimento da linguagem que está sendo usada, para que a comuni 

cação possa ser entendida, e o educador possa ser, pelo menos, 

bom continente para os conteúdos excedentes às forças do educan 

do. 

Foi dito acima que a educação exitosa implica no conh~ 

cimtmto do educi.lndo (seu momento do desenvolvimento e as circuns 
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tâncias concomitantes), na coragem e a açao do educador: é pr~ 

ciso agora especificar a coragem e o objetivo da ação, sem pe_;: 

der de vista que estar-se-á falando a antepenúltima palavra, já 

que a penúltima e a última só poderão ser encontradas na exp~ 

riência de cada particular binômio educador-educando. 

Acredita-se que o suicídio é um fenômeno psicológico, 

podendo, portanto, ser reconhecido e prevenido. Este é o objet! 

vo do presente trabalho: pensar sobre alguns dos padrões emocio 

nais que atuam sobre este comportamento tendo como caminho o e~ 

quema de Garma. E um esforço, é uma contribuição, é a criança 

vista do enfoque perda, agressão e vivências infantis. ~ um es 

forço no sentido de transportar para a linguagem diária alguns 

dos processos mentais mais profundos que fundamentam ações e se~ 

timentos cotidianos. 

~ um esforço e uma crença em que o indivíduo que se ma 

ta com tiro de revólver, "começou a se suicidar muito tempo an 

~ ~ 9 ~ 
tes de tomar o revolver na mao" e que a sua maneira, na sua co 

dificada e única linguagem, tonitroante ou silenciosa, muitas v~ 

zes lançou seu grito de socorro, ouvido por ninguém. 

Miller, em seu trabalho Suicídio e Adolescência, ci 

· tando estudos de Tuchman e Jacobinzeer, mostra que é importa~ 

te notar a desproporção entre tentativas de suicídio e suicídio, 

no primeiro de 120 para 1, no segundo de 50 para 1. Este fato é 

interpretado pelo autor como o grito de socorro ou o recurso usa 

do como pedido de ajuda, e nos diz que o "problema está em que 

{9) MENNINGER, K., O Homem Contra Si Mesmo, p. 34. 
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o grito pode ser ignorado e resulta o suic!dio." 10 

Stengel - Presidente da Associação Internacional para 

a Prevenção de Suic!dio - também enfatiza os avisos dados pelas 

personalidades com caracteristicas suicidas: "a investigação r! 

trospectiva efetuada de maneira cuidadosa, mostra que a grande 

maioria das pessoas que cometem atos suicidas, fatais e nao fa 

tais, avisaram que tinham a intenção dese suicidar. Este aviso 

pode ir desde apenas uma expressão do desejo de morrer, ou uma 

sugestão de intenção auto-destrutiva até uma ameaça expressa ou 

urna afirmação deliberada. Seja qual for a forma dessas cornunic~ 

ções, elas serviram, ou poderiam ter servido, como indicação de 

intento suicida. Em todos estes casos em que a açao preventiva 

era possivel, o ato suicida não se teria realizado se os avisos 

tivessem sido tomados a sério." 11 

O grito de socorro não é um fim em si mesmo, mas um 

meio, porisso não acontece uma única vez e sim muitas e repet! 

das vezes, de diferentes formas. 

Quando a autora foi procurada pela mae de um adolescen 

te de 18 anos, que veio a morrer dois anos mais tarde, todos a 

queles dados que jorravam prodigiosamente eram muito assustado 

·res. A autora pretendeu mostrar a ela a necessidade que ele ti 

nha de ajuda. Hoje, tanto tempo depois, numa análise retrospe~ 

tiva, assusta mais ainda lembrar como aquele jovem gritou por s~ 

corro. Gritou tão alto e não foi ouvido! 

(lO) MILLER, J. P., "Suicide and Adolescence", in: Ado 1escence, 
p. 17. 

(11) STENGEL, E., Suicídio e Tentativa de SuicÍdio, p. 95. 
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Não se vestia como os outros de sua idade, sofria con~ 

tantemente acidentes de moto, recusava-se a carregardocumentos, 

recusava-se a tirar carteira de habilitação, andava em ruas co~ 

tra mão, etc. etc. etc ••. Certamente, todos esses gritos foram d~ 

dos com dor. 

"Se a finalidade prec!pua da vida i viver e viver pra 

zeirosamente" 12 , nao parece nada estranho que os que tendam p~ 

ra a direção oposta o façam gritando. Há, porém, um chavão que 

anda à bocas cheias esvaziando e impedindo qualquer conhecimen 

to que se poderia ter se o grito de socorro fosse tratado dife 

rentemente; tal chavão é "ele fez isso para chamar a•atenção", "~ 

la faz aquilo para chamar atenção" ~ "não ligue, não é nada, nao 

di confiança, i sõ para chamar atenção", "não leve a sério, ame 

lhor coisa i chá de esquecimento". E, assim, com gritos doidos, 

penosos e sem eco, crianças, jovens e adultos continuam se matan 

do. 

No enfoque deste trabalho, quando o ato de matar-se, a 

mais extrema expressão do autodestrutividade, ocorre, é porque 

a educação- profilaxia dos distúrbios do comportamento- falhou. 

Falhou como ajuda nos momentos de ajustamento e falhou como rec~ 

nhecimento do desajuste, sonegando assim a presença do especia 

lista, o psicoterapeuta, a quem compete a cura dosdistúrbiosdo 

comportamento. O presente estudo endossa Dolto, quando diz, em 

Psicanálise e Pediatria, que "se acabamos por falar de educação 

é porque a educação representa para o comportamento prático do 

individuo, o que a profilaxia das doenças e para a saúde geral 

(12) RIVIERE, Joan e KLEIN, Melanie, Amor, Õdio e Reparaçã~, p. 
16. 
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A .. 13 organica. 

Olhando para o contexto ambiental, serão expostas si tu~ 

çoes em que há o confronto educador-educando passando pelo cri 

vo descrito por Sharpe, desta maneira: "podemos ajudar ou prej~ 

dicar a criança nas tarefas com as quais ela tem inevitavelmen 

te que se defrontar durante seu desenvolvimento; não podemos re~ 

lizá-la para ela, seja no piano psíquico ou no físico; mas se 

compreendermos seu problema, poderemos tornar-lhe mais fácil ob 

ter uma apreensão melhor das dificuldades e ajudá-la a chegar a 

- .. 14 uma melhor soluçao. 

(13) DOLTO, Françoise, Psicanálise e Pediatria, p. 60. 

(14) SHARPE, Ella, "O Planejamento para a Estabilidade Emocio
nal", in: A Educação de Crianças ã Luz de Investigação Psi 
canalítica, p. 26. 



80 

2. AÇÃO DO EDUCADOR 

Momento a momento em que os dados iam sendo recolhidos 

e a pesquisa feita, crescia a convicção de querreducador-profe~ 

sor pode, se conhece, se está alertado, se está sensibilizado p~ 

ra o dado, atuar efetivamente junto ao educando. Essa convicção 

foi discutida com alunos da autora;: por meses seguidos, perdas, 

agressão e vivências infantis foram tema de estudo e o resultado 

foi que a convicção que era da autora já não é mais apenas sua. 

Em nenhum momento, porém, perdeu-se de vista que o ed~ 

cador nao e um analista, nem o educando um analisando; que entre 

ambos nao existe um divã ou uma caixa de material; mas se aquele 

que observa se colocar num vértice cientifico, que olha para co 

nhecer, certamente verá o fenômeno quando este se apresentar já 

que há casos em que "os processos de perda de objeto e introj~ 

çao do mesmo podem ser reconhecidos sem que se faça q_ualquer ps.!_ 

canálise." 1 

Depoimentos trazidos por aqueles alunos serão agora ~ 

presentados na sua linguagem e forma simples, tal qual foram vi 

vidos; para tanto, foram respeitadas as anotações tomadas qua~ 

do os trabalhos se desenrolavam. são exemplos, são modelos ap~ 

(1) ABRAHAM, K., Teoria Psicanalítica da Libido, p. 96. 
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nas, que mostram educador-educando em açao. Os conceitos até a 

qui discutidos teoricamente (perda, agressão e vivência infan

tis) serão agora reconhecidos no material humano concreto, é o 

momento da transposição dos conceitos teóricos para a prática. 

Passando ao material recolhido e analisando cada uma 

dessas vivências educador-educando, é necessário deixar claro que 

de um único vértice podemos tentá-la: a ação do educador. Te~ 

tar-se-á isto já ousadamente, uma vez que a autora nao estava 

lá, nada viu; toda a personalidade do educador, mais do que tu 

do, foi o agente maior. Correndo este risco falar-se-á da açao 

do educador como agente exitoso ou não na formação da personal! 

dade do educando. 



R E L A T O S 
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R E L A T O 1 

"MAS IS'l'O NÃO QUERO FALAR" 

Quem leciona para crianças pequenas do pré, jardim e 

primeiros anos do primeiro grau, conhece bem o fato da criança 

chamar a professora de Tia, e em determinadas situações irrom

per o tratamento de Mãe ou Pai, independente do sexo real do pr9_ 

fessor. 
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Foi este dado de troca de forma de tratamento e a po~ 

tura da professora diante dele que talvez tenha permitido a uma 

aluna de 12 anos, de 6a. série, rebelde e agressiva, exprimir 

seu grito de socorro de forma compreensível por alguém que esta 

va alertado para ele. 

A agressao desta aluna vinha sob a forma de desafio con 

tínuo ao professor, sempre que era proposta alguma atividade si..ê, 

tematicamente opunha-se a ela: nao conco~do, p'~a que l~~o, que 

hZdlculo, ê be~telha, etc •.• ~ depoimento pessoal da professora, 

que era tanta e tão contundente esta atitude desafiadora por pa,;: 

te da aluna que ~e eu nio ~oube~~e : que ê tio lmpo~tante o educa 

do~ 6upo~ta~ a aghe~6lvldade do educando, eu nio ~el como tehla 

agido. Ã~ veze~ pahecla que eu la pehdeh a cabe~a, que eu la ex 

ptodlh ou entio delxah tudo p'ha lá. 

Numa aula em que a professora terminara de expor a ma 

téria nova e estava fazendo levantamento das dúvidas, aconteceu 

um fato diferente e totalmente inesperado na atitude desta alu 

na. Algo que veio com tal força de dentro dela, que até poder-s~ 

-ia chamar de invasão, e que por isso mesmo conseguiu abrir uma 

brecha na muralha defensiva. Aqui, a~ora, analisando retrospe~ 

ti vamente o diálogo total (não só o veJ;bal, mas a reação das 

duas personalidades como um todo) dir-se-ia que a professora,s~ 

portando ser o depositário da agressão do educando, foi o veícu 

lo para a sua possivel educação. 

-Ficou claho? Atguêm tem alguma d~vlda? 

E foi aí que emergiu num lapso, a parte sufocada da peE_ 
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sonalidade da menina: 

- Pa~, eu nao entend~! 

E a classe como um todo explodiu em risada. A atitude 

da professora a este fato é o que a nosso ver, novamente toman 

do o diálogo total que se foi desenvolvendo entre as duas, man 

teve a fenda aberta e permitiu que o material continuasse a aflo 

rar transferencialmente. 

-Eu nao vejo ponque tanto n~~o! .•. Bom, eu tamb~m a 

ehe~ gnaça ponque de dato eu não ~ou pa~ dela, ma~ agona vamo~ 
: 

patr.atr. e vamo~ entenden que a gente tnoca nome. me~mo. 1~to pode 

aeontece.n. Ou voei~ nunca ttr.ocatr.am o nome de. algu~m?! 

Uma outna aluna levantou: -Ma~ ttr.ocan a ~enhona pelo 

pai, pno6e~~otr.a, a ~enhona não ê homem! •.. 

E a cla~~e novamente. explod~u e.m mu~ta ni~ada. Al a me. 

n~na chonando gn~tou: -Não e homem ma~ e ~gualz~nha a ele! 

Eu nao e~tava entendo nada, ~õ ~e~ que 6u-L c·hegando pe~ 

:to dela e. d~~~ e. que não e~tava chateada com e.la, que. eu nao t-i. 

nha achado tr.u~m, e que de 6ato a~ pe~~oa~ podem tnocatr., que eu 

ptr.Õptr.ia ã~ ve.ze~ ttr.ocava, que. quenla chaman uma aluna eque.qua_!! 

do v~a t~nha chamado outna, ma~ que. eu agUentava ~~~o. A menina 

levanto~~e.ed~ze.ndo que. ~a ao banhe~no 6o~ ~a~ndo da cla~~e. An 

:te~ de.la ~aitr., eu pedi a ela que nao ~e de.motr.a~~e mu~to potr.que 

lamo~ come.çatr. outna ativ~dade. E ela voltou. 



86 

gou a ~edação, dizendo: - I~to e pa~a você. 

No 6inal da aula ante~ da ~alda to~nou a ap4oiima4-~e 

de m~m e pe~guntou-me ~e eu que4ia ~abe4 o nome do ho~pital, e 

eu lhe di~~e que não havia nece~~idade dela me dize4 ma~ ~e qu~ 

ze~~e 6ala4 eu entende4ia como uma con6iança dela em m~m. E' ela 

di~~e o nome do ho~pital. A cla44e 6oi ~ainda e nõ~ dua~ pe4m~ 

necemo~, então eu lhe pe4guntei ~e ela pe~mitia ~e4 ajudada p~ 

la a4ientado4a da e~cola, po4que eu achava que ela e~tava pedi~ 

do ajuda ma~ que eu não tinha condiçõe~ pa~a da~ e~ta ajud~po~ 

i~~o e~tava p~opondo encaminhá-la pa~a o ~e~viço de o~ientação 

educacional. Imediatamente ela ace.itou e o encaminhamento 6oi 

6eLto. 

Tomando esta situação como um todo, observando os mov! 

mentos entre os dois elementos do binômio, educador-educando,p~ 

rece que houve efetivamente um diálogo. Um falou e outro respo~ 

deu. 

Parece claro que a menina usou a professora como obj~ 

to transferencial onde investiu o reprimido que voltava. A exp~ 

riência de atacar a professora e esta tolerar os ataques sem re 

vide, não se tornando ruim, não aparecendo como vingativa, teve, 

possivelmente, influência na modificação que o comportamento da 

jovem revelou. A atitude da professora como bom continente foi 

um estimulo cuja resposta foi a volta da aluna à classe, a acei 

tação da atividade proposta, a entrega da carta, a nova aprox! 

maçao para dizer o nome do hospital e a aceitação do encaminha 

mente, ou seja, aceitação da ajuda. 
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R E L A T O 2 

A PROFESSORA DE MATEM.ATICA 

Ela era professora de matemática da rede estadual e a 

luna da autora no curso de Complementação Pedagógica numa Facul 
I 

dade em São Paulo. A aula versava sobre comportamentos agress! 

vos de alunos em sala de aula. Desde que começara o assunto, e~ 

ta aluna interferia freqtlentemente, chegando às vezes a interrom 

per a seqüência do pensamento com perguntas ou apartes onde a f! 

gura do professor era descrita como profundamente autocrática, o 

que, segundo ela, era a maneira mais adequada para se lidar com 

o aluno. 

Um dia trouxe um exemplo que confirmava sua teoria: e~ 

tava dando, para seus alunos de 8a. série, equações algébricas, 

e havia colocado no quadro-negro uma equação e a operacionaliz~ 

va, quando ouviu um dos meninos falar alto para a classe: v~u eo 

mo ela não 4abe, ela ~~~ou a conta e ê p~oóe~~o~a dematemát~ea. 

Realmente havia errado uma operaçao. Apagou a lousa sem dizer n~ 

da, tomou seu livro e procurou a equação que julgava mais difí 

cil, mesmo porque exigia conhecimentos que ainda não tinha ensi 

nado. 
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Escreveu a expressao algébrica, voltou-se para a elas 

se e chamou o aluno que a de~a6~a~a, para que viesse à lousa re 

solvê-la. 

Aconteceu o que previra, o aluno não conseguiu. Foi 

vaiado pelos colegas e a integridade da professora fora salva e 

mantida. A professora de matemática concluiu triunfante: Ma~ · ~a~ 

bem, depo~~ de~~a, ele nunca mai~ apa~eceu na m~nha cla~~e. 

Revendo este episódio e confrontando-o com o anterior, 

o que se pode ver são duas atitudes antagônicas do professor d! 

ante da agressão de um aluno. Esta professora de matemática não 

estava alertada, embora não se po$sa afirmar que, se o estives 

se, reagiria diferentemente. 

A tentativa de uma análise propoe que esta professora , 

-que nao titubeou em vingar-se, tornou-se um objeto ruim e pers~ 

guidor a tal ponto que o menino nunca mais voltou. Sua person~ 

lidade fragilizada, ao ser agredida, e não podendosuportar, ac~ 

lher a agressão do aluno, reagiu de forma regredida com mecani~ 

mos primitivos e destrutivos. Dado seu estado regredido, não p§ 

de reconhecer as projeções transferenciais do aluno, e assim su 

portá-las. Contrário sensu, levanta-se a hipótese de que esta 

professora usa os alunos como objetos transferenciais, passando 

de perseguida a perseguidora. 
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RELATO 3 

O MENINO QUE PERDEU A INFÂNCIA 

-~ 

A redação deste menino de 10 anos, aluno da 4a. série 

de primeiro grau de uma escola classe média alta da cidade de 

são Paulo, foi o inicio da ação de uma professora. Além da red~ 

ção a professora tinha outros dados sobre ele: a) que não part! 

cipava das brincadeiras no recreio ou na porta da escola e per 
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manecia a parte observando, corno quem cuida das crianças; b) quando 

uma bola ou outro brinquedo se extraviava ou estragava ia buscá 

-lo ou tentava consertá-lo para os colegas; se algum aluno esqu~ 

cia material, agasalho, lancheira, etc ••• sistematicamente rec~ 

lhia e entregava para o dono; c) perdera o pai há dois anos. 

Sem trabalhar psicanali ticarnente com seu aluno mas usa!! 

do os subsídios que a psicanálise lhe fornecera, aprofessora le 

vantou a hipótese de uma identificação com o objeto-paiperdido. 

Identificado com a figura paterna, não podia ser o filho-aluno 

-menino, pois transformara-se no pai-vigia-adulto que cuida das 

crianças. Esta hipótese levou-a consciente e deliberadamente a 

agir usando a autoridade da qual estava investida pela função de 

professora. 

Quando o via observando, cuidando das crianças, inter 

feria: pode deixa~ que ele~ podem b~inea~ ~ozinho~,vi voe~ b~in 

ea.IL .ta.mbê.m, .6e p~eei~a~e.m eu e.l>.tou aqui. Quando o via recolher 

os materiais esquecidos interferia: pode. deixa.~, o~ .6 e.!Lve.nte.-6 ~~ 

eolhe.JLão tudo. Quando o via à parte e observador, estimulava-o 

para que participasse da atividade que os outros estivessem pr~ 

ticando. 

Após algum tempo ele efetivamente começou a jogar fute 

bol. 

A este relato trazido pela professora, ao tentar uma anã 

lise, a autora acrescentaria alguns elementos teóricos: oprofe~ 

sor corno objeto transferencial passou a ajudar na elaboração do 

luto que estava detido pela identificação, repetindo-se indef! 

nidamente. Na vivência do luto patológico com sua culpa persec~ 
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tória atuando sobre ele, o menino estava impedido de viver os 

seus dez anos. A agressão auto-dirigida no sentido idealizador 

(ser como o adulto-pai), observador e fiscalizador (cuidar dos 

outros, t~abalha~, t~abalha~ pa~a ganha~ o pão) imobilizava~o e 

impedia-o de ser ego-menino. 

Quando a professora assumiu o papel de autoridade res 

ponsável parece que o menino pode começar a voltar à sua real ! 
dentidade. A agressividade passou a ser elaborada e redireciona 

da na participação fisica e na ação simbólica dos jogos, brinca 

deiras e atividades recreativas. 
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R E L A T O 4 

O PAPAGAIO DENTRO DA GAIOLA 

A história é simples e talvez por isso possa 

claramente a mãe-educadora em ação. 

mostrar 

' um menino de 5 anos ficou preso, sozinho, no elevador 

do prédio onde mora; a partir dai não conseguia mais subirede~ 

cer pelo elevador, o que até então fizera sem problemas. 

Nos dias subseqüentes ao acidente, mae ou pai se reve 

zavarn, como podiam, para acompanhar o menino nas subidas e des 

cidas para a escola ou para brincar no pátio. Mas o tempo pass~ 

va e o menino permanecia irredutlvel em não se movimentar sozi 

nho. Após algumas frustradas tentativas de mudar a situação, a 

mãe vai à escola procurar a professora do menino. 

Estava bastante nervosa e queria a opinião da profess~ 

ra, sobre como lidar com a situação. Esta sabia do fato contado 

pelo próprio menino, mas informava que o seu comportamento na 

classe, nos recreios e com os colegas, não apresentava altera-

-çao. 

- Ma~ eu que~o 6aze~ alguma coi~a pelo meu 6ilho em ~e 
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la.ç.ão ao eleva.doJt.. A6.<.na.l de c.onta..6, voc.e veja., a ge.ttte. moJt.a E:, 

qu.<. em São Paulo e e.óte mett.<.tto va.<. teJt. a v.<.da. toda que. attdaJt. de. 

e.le.vadoJt., ou paJt.a tJt.abalha.Jt., ou pa.Jt.a .<.Jt. a c.a.óa de am..<.go-6, f.! e..<. 

lá ••• Ett6.<.m todo mundo moJt.a em a.paJt.tamettto! 

De fato havia ali a mãe-educadora. Aquela que, identi 

ficando um trauma, quer agir. A professora refletiu com ela so 

bre a realidade do trauma; mesmo pessoas adultas ficam traumati 
' 

zadas na circunstância de ficarem presas num elevàdor, sozinhas 

e por tanto tempo. Considerou também o fato de que, acompanhado, 

o menino conseguia usar o elevador; talvez isto fosse uma pista 

a ser seguida: em vez de se pretender que ele descesse sozinho, 

que descesse com algum bichinho, um cachorro, enfim, alguma co! 

sa viva. Não tendo animais em casa, a mãe se propôs a conversar 

com o marido. 

Tempos depois, voltou trazendo o fim da história. Foi 

comprado um papagaio e dado ao menino, que o recebeu muito efu 

sivamente. No dia seguinte ele quis mostrar o papagaio para os 

amigos e pediu a mãe que descesse com ele. 

-Eu nao po.6.6o a.goJt.a 6-<-lho, e.6tou 6aze.ttdo o almoç.o 

Ma.6 ac.ha que o papa.ga.<.o go.6taJt..<.a. mu.<.to de .óa.<.Jt. um pouc.o, de pa~ 

.6ea.Jt. lã emba..ix.o. 

O menino olha para o papagaio na gaiola e depois de mu_! 

ta hesitação apanha a gaiola e desce com o papagaio. Por alguns 

dias, sistematicamente passou a descer pelo elevador, com o , p~ 

pagaio na gaiola. 

Um dia, porém, a mae ouviu a porta da cozinha bater e 
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um tchau apressado do filho, mas o papagaio e a gaiola continua 

ram na área de serviço. 

A mãe-educadora reconheceu o trauma e sem traumatizar

se junto, sem responsabilizar ninguém, nem exigir que o menino 

resolvesse sozinho o problema, foi procurar ajuda. Diante das s~ 

gestões da professora, fez alguma coisa, sem pressa nempressão. 

Comprou um papagaio na gaiola. Por que? Não teremos nunca a res 

posta e talvez nem a mãe no-la pudesse dar. Fica uma hipótese: 

intuição. O fato é que o menino, com a gaiola na mão e o papa

gaio dentro dela, fo~ pouco a pouco, libertando-se da sua gai~ 

la-elevador. 

Que jogo projetivo-introjetivo terá ocorrido? Como o m~ 

nino, carregando uma gaiola que tinha um papagaio dentro, pôde 

represar um conteúdo que com aquela traumática vivência infantil 

havia transbordado e inundado toda sua personalidade? o fato é 

que ele pôde voltar a ser continente daquele conteúdo. 
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R E L A T O 5 

O M E D O 

MODELO 1 
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MODELO 2 
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A professora indicou para a classe corno terna .ae reda 

çao: o medo. Ao recolher os trabalhos observou que a grande maio 

ria, com suas variedades pessoais, acompanhava o modelo 1, ou s~ 

ja, as crianças achavam alguma saída para a situação perigosa e 

temida, ora com ajuda de alguém, ora mesmo sozinhos; na segunda 

redação, porém, chamava-lhe a atenç~o o fato de o rneninoterus~ 

do a palavra pe~4eguem, expressar medo de ser atacado e morto, 

temer e buscar o temido, ter 12 anos e durante a noite ir para 

a cama dos outros. 

A conduta deste aluno com os companheiros era de total 

ausência de reação quando provocado ou mesmo agredido. Juntando 

as peças de que dispunha, seu comportamento expresso na escola 

e o material recolhido, a redação, esta professora, alertada que 

estava para o perigo da agressão que não se espraia no mundo e! 

terno, poder voltar-se contra o próprio indivíduo, chama a mãe 

do aluno. Da conversa com a mãe, confirma a procedência dofato. 

O conteúdo da redação era. real e não apenas fantasia. 

Exercendo sua função de educadora que reconheceuurnas! 

tuação de dificuldade emocional do educando, alertou a mãe para 

o problema. Era a ação que seus movimentos podiam alcançar. 



98 

RELATO 6 

ANTES DA PERDA 

A professora dava aula de lingua portuguesa para a 2a. 

série do primeiro grau, quando a diretora entrou na classe e, ch~ 

mando-a particularmente, contou que . recebera, pelo telefone a n2_ 

ticia do falecimento da mãe da aluna Glorinha. A menina de nada 

sabia e faltaria à escola por uma semana. 

A professora, naquele instante, lembrou-se dos estudos 

sobre a dor da perda. Sentiu que deveria fazer algo, e improv! 

sando como pode, mudou o ritmo da aula. 

- Aio~a no~ vamo~ inte~~ompe~ a aula e 6ala~ ~ob~e uma 

c.oi~a muito impo~tante. Vamo~ 6ala~ .6ob~e pe~de.~ c.o..i.~a~. Quem a 

qui da c.la~~e já pe~deu alguma c.oi~a? 

E bem depressa veio uma resposta: - Ah! p~dóe~~o~a eu 

pe~di meu c.a~ac.o novo! 

- E o que ac.ontec.eu? 

-Eu c.ho~ei po~que minha mãe 6ic.ou b~ava c.om..i.go. Ma~ eu 

pe~di ~em que~e~, p~oóe~~o~a! ... 
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E vieram outros: eu peJtd.L meu Óc.ulo.&; e.u pe.Jtd.L m.Lnh'a. c.~ 

neta., ma.-6 a.c.ho que me Jtouba.Jta.m; enfim, uma enxurrada de respo~ 

tas neste diapasão de lápis, borracha, caderno ••• Eram perdas de 

objetos inanimados; a professora interferiu: 

-E que.m já pe.Jtdeu c.o.L.6a..6 viva.-6? 

-Eu, pJto6e.&.&oJta., meu c.a.c.hoJtJto Rex. Um c.a.JtJto pegou ele. 

Novamente vieram tantas histórias: meu pa.pa.ga..Lo Zez~i 

-meu peixinho entJtou no Jta.lo da. p.La. qua.ndo eu 6ui tJtoc.a.Jt a. a.gua.i 

meu c.oelh.Lnho BJta.nquinho, ••• 

- Ma.-6 a. gente. na.o pe.Jtde. .6Ó c.o.L.&a.-6, bich.Lnho-6, a. gente 

ta.mbem peJtde gente. Gente de quem a. gente go.6ta.. Pe.6.6oa..& queJt~ 

da.-6. 

E um menino logo disse: - Eu peJtd..i meu vô 1 ele. t..inha. 60 

a.no-6 e eu go.6ta.va. mu..ito dele. Eu tenho .6a.uda.de..& dele poJtque. ele 

e.Jta. le.ga.l, a. gente a..6.6i.6t.La. 6utebol junto-6 poJtque a gente. toJt 

c..La. paJta. o Pa.lme.LJta.-6. 

-Veja, você te.m boa..& lembJtan~a-6 de. .6eu vô, .L.6to nao e 

- t .6.Lm, eu lembJto de tudo o que. a. ge.nte 6a.z.La.. 

- Então a g e.n.te. p e.Jtd e. c. o .L.& a.& 1 p e.Jtd e. p e.-6 .6 o a-6 mai-6 velha..& 
1 

ma.& tambêm a.-6 pe..&.&oa.& ma..L-6 mo~a.& moJtJtem. 

- t pJto6e..&.&oJta., moJtJteu o pai do meu v.Lz.Lnho! 
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- E quando a. gente. pe.JLde. c.oi.~a., pe.JLde ge.n.te, dôi. mui..to. 

A gente 6~ca. tJL~~.te., choJLa.; 6~ca. com JLa.~va., 6~ca. c.om medo. Ma.~ 

.ta.mbêm no me~o d~~~o .tudo a. gente. va.~ encontJLa.ndo a.mi.go~, pe.! 

~oa.~ de. quem a. gente. go~.ta. e., como o Júl~o contou, a. gente 6~ca. 

c.om ~a.uda.de~ poJLque .tem lembJLanca~ boa~, go~.to~a.~ de lembJLaJL. 

A aula terminou e as crianças debandaram. 

Glorinha iria viver sozinha a sua perda. Mas não faltou 

por urna semana; três dias depois estava de volta. A~~i.m que e~ 

.tiL ou na. cla.~.ó e, coJLJLeu pa!La. m~m, me. abJLa.ç.ou, e a.ga.JLJLa.da. a.o meu 

pe..óc.oç.o choJLou e ~oluc;ou um bom .tempo. Eu também a. a.bJLa.ce~ e bem 

6oJL.te. Quando ~e acalmou um pouco, ,a~itda. c.hoJLando me dü~e: "~piLE_ 

6e.ó.óoJLa, a. minha. mie moJLJLeu ..• Ma.~ eu go.óto mu~.to de. voe~". 

Segundo depoimento da professora, o comportamento de 

Glorinha durante um bom tempo oscilou~ algumas vezes particip~ 

va das brincadeiras da classe, algumas vezes se isolava, ficava 

alheiada. Um d~a GloJL~nha. ve~o me contaJL que .óua av6v~e.JLa.moJLa.JL 

em 6ua. ea.óa. e que ela. e.~.ta.va. mu~.to contente. com ~~.óo. 

O educador, sem urna fórmula pré-estabelecida, usando o 

conhecimento intelectual que tinha de perdas e luto, agindo com 

a sua personalidade foi wn bom continente a partir do momento 

em que, improvisando urna situação em classe, tentou acolher a 

dor da menina, sabendo, porém, que só ela poderia senti-la. 
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R E L A T O 7 

A BONECA DE PANO 

.~c::.~ . J_;U. ve;&- .MJ'{Y) CÁ u·u·-c(';- Ç( .pa/)~6{-l.. ./p vL. IJ</n!a ~ 
.JL ..Q..t2'Y1U>....-~-tL CPm .. ~-Co..., 

(SÓ puderam ser anexados dois finais, em função da professora já 

ter devolvido os outros ao aluno) . 

Era a quarta redação do bimestre e, diante do último p~ 

rágrafo, a professora achou que deveria tentar fazer alguma co! 

sa. Por que todas as histórias acabavam sistematicamente em de 

sastre? 

Chamou o menino e, durante longa conversa, pergunto~ 

-lhe se não poderiam falar sobre aquele final, se não seria po~ 

sivel, juntos, fazerem um final diferente. 

- Como a-6.6-lm? 
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Vamo~ pen~a4 junto~. Quando 6u4a o pneu da ~ua biQi 

Qleta, po4 exemplo, o que voQê 6az? 

-Levo no bo44ac.hei4o. 

- E aqui, na 4edaç.ão, nao pode4ia ~ e4 alguma c.oi~a p~ 

Jte.c.ida? 

- Como a~~im? 

- Po4 e.xe.mpR.o, o menino R.e.vou a bone.c.a paJr.a a mae. e. a 

mãe c.o6tu4ou inte.iJr.inha a bone.c.a. 

- Eu g o~te.L SÕ que. e.u nãoi vou le.va4 a bo ne.c.a da mútha 

iJtmã pa4a a minha mãe., e.u vou le.va.lt no m~dic.o. 

Há aqui apenas dois finais de redação, mas, pelo depo! 

mento da professora, os demais tinham o mesmo teor. Pode-se fa 

zer muitas perguntas, mas todas ficariam sem resposta. O que, 

dentro desse menino, estaria tão perdido, quebrado, estragado? 

Para quê ele não estava encontrando saída? Estaria tão persegu! 

do que sua vida seria sempre um perder? E assim tantas 

perguntas, todas sem respostas. 

outras 

O menino nao está em análise, nao se está num consultó 

rio, apenas numa escola. Apenas há em ação o binômio educador-e 

ducando. A professora, contudo, pode mostrar a possibilidade de 

outro final, de outra salda. 

E aqui poder-se-ia levantar a hipótese de que ela aj~ 

dou o menino na restauração dos seus objetos internos. 
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RELATO 8 

MAS EU NÃO SEI ESCREVER ALEMÃO 

Início de ano letivo. Ela era professora, já há sete ~ 

nos, do terceiro ano do primeiro grau, em colégio para classeA, 

que abrangia grande número de alunos. estrangeiros ou filhos de 

estrangeiros, o que caracterizava um alto bilingüisrno na popul~ 

ção (português-alemão). Passado o tempo que levou para família 

rizar-se com a nova classe, ao imprimir seu ritmo de trabalho 

curricular, um aluno começou a chamar-lhe a atenção: particip~ 

va pouco, freqüentemente distraia-se e as tarefasescolaresrara 

mente vinham completas. Observando o menino nos recreios, perc~ 

beu que se mantinha o tempo todo isolado e sem desenvolver, mes 

mo solitariamente,atividade alguma. 

Intrigada com a situação, a professora buscou o histór_! 

co escolar do ano anterior e encontrou um rendimento excelente. 

Intrigada ainda, procurou a colega que trabalhara com o menino 

no 29 ano, e as informações davam conta de que era ativo, ale 

gre e muito participante. 

Sentiu que algo havia acontecido, mas o quê? Entrou em 

contato com a família e apenas obteve a confirmação de urna rnu 

dança no comportamento: - ele ante~ não e~a a~~~m e ago~a ahda 
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ju~u~ü pelo~ eanto~ da ea~a ~em qua~e 6ala~, ma~, que a gente 

~aiba, não aeonteeeu nada. 

A professora aproximou-se do menino e tentou estimulá 

-lo, u~ando toda a minha imaginacão, ma~ não eon~eguia nada. Um 

dia, porém, numa aula de língua portuguesa, quando estava ensi

nando redação de carta, pediu aos alunos que escrevessem, em 

classe, uma carta a um amigo. E ficou observando. Enquantooso~ 

tros movimentavam-se, aquele menino ficou parado na frentedop~ 

pel, sem reação. Aproximou-se dele e perguntou sepoderiaajudar 

em algo, porque ele não escrevia. O menino disse-lhe que nao P2 

deria escrever po~que não ~abia e~e~eve~ alemão e aí veio toda 

a história ignorada por todos; durante as férias seu amigo ha 

via voltado para a Alemanha ••• 

Depois da aula sentaram-se os dois, professora e aluno 

e conversaram muito. Eu di44e a ele que podia imagina~ o que e~ 

tava ~entindo, po~que uma vez eomigo também havia aeonteeido ai 

go pa~eeido; eu mo~ava no inte~io~ e pa~a pode~ eontinua~ o~ e~ 

tudo~, p~eei~ei i~ pa~a out~a eidade, já que na minha não tinha 

e~eola no~mal, ma4 que eom i~~o pe~di minha melho~ amiga . . AZ ele 

me 6alou muito de C~i4tian, do que 6aziam, da~ b~ineadei~a~, da~ 

b~iga~, do~ plano~, en6im ... Eu di~~e a ele que ~emp~e que ~en 

ti~~e ~audade~ de C~i~tian, ou qui~e4~e 6ala~ dele, que me p~~ 

eu~a~~e e ele o óez. Muita~ veze~ eonve~~amo~ até que um dia 6~ 

lamo~ da no~~a amizade que e~a nova, e ele ~iu, e aZ 6~lamo~ que 

talvez pude44e 6aze~ novo4 amigo~ e ele 6ez. Vu~ante algum tem 

po, aeompanhei-o de pe~to, depoi~ já mai~ de longe, atê que qu~ 

~e ao tê~mino do ~eme~t~e ele me t~ouxe uma ea~ta que e~e~eve~a 

ao C~i~tian. E eu entendi que na o p~eei~ava mai~ de mim. 
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Esta professora, ao ser capaz de reconhecer a perda s~ 

frida pelo menino, emergiu como um bom continente para sua dor, 

facilitando assim a elaboração do luto. O que parece muito ilus 

trativo de um bom continente é a professora ter estado presente 

enquanto foi imprescindível e ter reconhecido também o 

de afastar-se quando já não era mais necessária. 

momento 
I 

O professor-educador é aquele que age: a procuradohi~ 

tórico, a procura da professora anterior, a procura da família. 

O professor-educador, quando reconhece, age: o encontro comome 

nino. 
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R E L A T O 9 

IDENTIDADE PERDIDA 

Durante urna discussão sobre a perda e o mecanismo esp~ 

cífico, identificação com o objeto perdido corno tentativa 
I 

de e 

vitar a dor da perda, e a possibilidade do educador reconhecer 

esse mecanismo e atuar sobre ele, urna pas alunas que particip~ 

va dos trabalhos, profundamente comovida contou suaexperiência. 

Seu depoimento foi selecionado para encerrar este trab~ 

lho por parecer que, por si só, ele fala mais alto e mais claro 

do que todos os argumentos e teorias. Fatos existem e estão ai; 

olhos embaçados ou ávidos é que não conseguem vê-los. 

Semp4e 6ui muito amiga da Jane, de4de e4ian~a, uma mo 

ça da minha idade, 22 ano4. Ela e4a aleg4e, e~tudivamo6 no me6mo 

colégio e eo6tumivamo6 viaja4 junta6. Jane tinha t4ê6 i4mão6. 

Um dia 4ecebi a notleia que a i4mã de Jane havia ho64~ 

do um ~eidente de ca44o e que 6alece4a. Jane 6icou muito t4i6te, 

nao que4ia mai6 6ai4, nem me6mo i4 ao eolêgio. E i66o levou um 

bom tempo. 

Um dia Jane 6u4p4eendeu-no6, a todo6, apa4eeeu bem ve~ 

tida, pintada, eoiha que não eo6tumava 6aze4 eom 64eqUência. Pn.~ 

PÔ6 que 6Õ66emo6 ao teat4o; quando ela 6alou i660 ~imo6 muito, 

P04que ela dizia que teat~o e~a ea~etiee. E achei e6t4anho tam 
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b~m po~que quem go4tava de teat~o e~a a i~ma dela, a quemo~~eu. 

Ma~ n5~, a tu~ma, e~t~vamo4 6elize~ po~que Jane e4tava 

voltando a ~ai~ ~om a gente, e ~e6o~~amo~ muito, não 45i4to ma4 

tudo o que veio depoi4 di4to. No ~tube Jane pa44ou a u4a~ 04 bi 

quine6 da i~ma, a te~ o4 me4mo~ LLv~o~ (auto~e6) que a i~milia, 

a4 me~ma4 mÚ4iea4. Co~tou o ~abeto igualzinho ao dela e todo4 

n56 4emp~e ~e6o~~ando. 

Um dia Jane me di44e que 4ua mae e4tava tão 6eliz que 

nao pa~eeia que tinha pe~dido a 6ilha. Logo em 4eguidadi46e "p~ 

de~a, não pe~deu me4mo, poi4 eu 4ou igualzinha a ela". E eu di4 

4e, "voe~ i uma pe64oa ine~Zvel, ma~avilho~a. Out~a pe46oa nao 

4e 6enti~ia bem em u6a~ a6 ~oupa4, a6 ~oi6a6 toda6 que e~am da 

Ma6 voe~ nem liga. Vo~~ ~ me4mo in~~zvel". E ela me di46e: 

"eu nao 6ei mai6 quai6 4ao a4 minha6 eoi4a4 e quai6 a4 dela, i 

tudo uma eoi6a 65." Eu ainda di46e que e~a i64o me6mo, po~que 6~ 

ea~mo6 pen4ando ni66o? 

E convidei-a pa~a toma~mo4 um 6o~vete, ~oi6a que 6azZ~ 

mo6 ~om 6~eqU~n~ia, ma4 ela imediatamente ~e4pondeu-me: "eomeu 

~egime?" Fiquei a66u4tada po~que Jane nunca ligou pa~a i44o, e 

lemb~ei-me, ~om nitidez, 4ua i~ma ~ que e~a muito vaido4a e vi 

via 6azendo ~egime. Ma6 eu di46e: "i me4mo, então nio vamo4". 

Mai6 de um ano 4e pa66ou e Jane pe~mane~ia igualzinha 

i i~ma mo~ta. Uma ta~de cheguei em ~a4a e out~a6 eolega6 e6tavam 

tã me e6pe~ando. Foi ho~~Zvel! (violenta crise emocional de cho 

ro e soluço) Jane havia 4e ati~ado debaixo de um caminhão numa 

~ua bem pe~to da ea6a dela. 
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Ninguém entendeu nada, todoh no~ a~hávamoh que Jane eh 

tava ~tima, 6eliz, ~omo podZamoh ent~nde~? Como?! Hoje pa~e~e 

que 6i~a maih ~ta~o que Jane não podia heh 6eliz ~endo a out~a. 

Se eu hoube~~e dihho ante4, ~e tiue~he entendido anteh, 

talvez pude~he te~ ajudado, Ate me4mo te~ 6atado ~om a mãedeta, 

que em nenhum momento pe~~ebeu que quem e~tava atl e~a a Jane e 

não a out4a." 



IV. A INVESTIGAÇAO:TEMAJ 

OBJETIVOS E M~TODO 
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1. TEMA E OBJETIVOS 

Este trabalho consiste numa tentativa de fornecer al 

guns subsídios para a profilaxia do suicídio através da educa 

çao. 

vários objetivos foram surgindo durante suarealização. 

No início do trabalho, a autora foi se envolvendo com a 

psicanálise por ser ela quem fornecia o enfoque do ser humano 

que mais respondia a suas indagações. 

o primeiro objetivo, então, foi encontrar entre os aut9_ 

res que estão ligados à psicanálise, algum que desenvolvesse o 

terna no qual estava interessada: o suicídio. 

Corno educadora, o segundo objetivo foi tentar estabel~ 

cer algumas relações entre psicanálise e educação, dando ênfa 

se, principalmente, aos aspectos ligados à tendência à autodes 

truição. Procurou-se verificar as possibilidades da psicanál~ 

se fornecer subsídios que favoreçam a atuação profilática do ~ 

ducador no sentido de procurar evitar em seus educandos, o de 

senvolvirnento de personalidades com tendência ao suicídio. 

Finalmente, o terceiro objetivo consistiu numa tentat! 

va de dar ao trabalho, também, um aspecto prático. Procurou-se 
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então, através da apresentação de fatos ocorridos num ambiente 

educacional, principalmente escolar, mostrar as possibilidades 

do educador: 

1) reconhecer situações que pudessem se tornar 
~ . prop1c1as ao 

surgimento na personalidade de núcleos com tendências auto 

-destrutivos; 

2) atuar no sentido de diminuir, ou prevenir osefeitosnocivos 

dessas situações. 

Para melhor ilustrar a importância da atuação do educador, jul 

gou-se conveniente incluir, também, alguns fatos nos quais o e 

ducador não atuou de forma profilática, 

Ao propor este objetivo, nao houve a intenção de fazer 

uma pesquisa com avaliações objetivas e estatísticas. Não se 

pretendeu, também, fazer uma interpretação psicanalítica das si 

tuações apresentadas, pois o educador não é um psicanalista •. C~ 

mo educadora, a autora teve apenas o intuito de ilustrar, com 

apresentação de situações reais, possibilidades de uma aborda 

gero psicanalítica sobre o suicídio, fornecer subsídios para a 

atuação profilática do educador. 
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2. M~TODO PROCEDIMENTO E RESULTADOS 

Para atingir os objetivos deste trabalho, fez-se, em 

primeiro lugar, o levantamento de urna bibliografia, tanto sobre 

suicidio, quanto sobre educaç~o, restrita a abordagens psican! 

liticas e a textos que foi possivel encontrar nas bibliotecas 

da PUC-SP e da USP. 

Para atender ao primeiro objetivo, que foi o de encon 

trar uma abordagem psicanalítica sobre o suicídio, o resultado 

da procura foi a escolha da abordagem de Garmaparafundamentar 

o nosso trabalho. No capítulo III, ao apresentá-la, foi feita 

a análise dos seus elementos relacionando-os comas formulações 

do próprio Freud e de alguns autores que nele se inspiram. 

No capítulo IV estão os resultados da tentativa para 

estabelecer algumas relações entre psicanálise e educação. 

Levando em conta a abordagem escolhidaparafundamentar 

a nossa investigação, para atingir o terceiro objetivo do tra 

balho, procedeu-se do seguinte modo: 

19) Revisão da abordagem de Garma, procurando destacar os fato 

res reconhecíveis na psicogênese das idéias de suicÍdio; 

perdas, agressão e vivências infantís prejudiciais. 
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29) Fornecimento, a uma classe de 40 alunos, de 39 ano do CuE 

so de Pedagogia, (durante 3 meses, através de encontros s~ 

manaisd~3horas) de informações sobre a abordagem de Gar 

ma, dando destaque, principalmente, aos fatores acima re 

feridos. Desses alunos, vários já estavam lecionando. 

39) Solicitação a esses alunos, que trouxessem relatos de fa 

tos ocorridos em sua experiência como educadores (através 

da observação do comportamento de seus alunos ou de suas 

redações), nos quais pudessem reconhecer situações de peE 

das, agressão e vivências infantis prejudiciais. Pediu-se 

que incluíssem nos relatos, sempre que possível, aatuação 

do educador diante dessas si~uaçBes. Dos relatos aprese~ 

tados foram selecionados nove, que pareceram mais ilustra 

ti vos. 

49) Analisando os noves relatos referidos procurou-se verifi 

car: 1) qual ou quais elementos podiam ser reconhecidos 

(perdas, agressão e vivências infantis); 2) como o educa 

dor agiu no sentido de prevenir ou não a influência noci 

va das situaçBes. 

Apresentou-se, a seguir, os nove relatos e a análise 

dos mesmos. Sete referem-se a situações nas quais houve uma a 

tuação profilática do educador. Dois tratam de situações nas 

quais o educador não reconheceu a presença do fator enãoatuou 

no sentido de prevenir seus efeitos nocivos. 

Os relatos sao apresentados na linguagem própria dos 

alunos e na forma simples que foram trazidos. 



-V. C O N S I D E R A Ç O E S F I N A I S 
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Partindo da premissa que o suicidio é um fenômeno ps.!_ 

col6gico provocado por uma série de fatores dentre os quais 

destacam os de ambiente; partindo da premissa que o ambiente 

se 

~ 

e 

a pr6pria educação, variável estudada do enfoque perda,agressão 

e vivências infantis prejudiciais quanto à sua direção e canse 

qüências, a autora conclui de forma ampla que o educador é um a 

gente econômico na formação da per~onalidade do educando, dada 

a possibilidade da sua açao profilática. 

Pode o educador ser orientado para que bem desempenhe 

sua diflcil missão? 

~ na definição da açao intencional de educar que repou 

sa, de alguma forma a resposta. A contribuição do presente trab~ 

lho a esta pergunta e resposta, embora à primeira vista pareça 

pretenciosa e ampla, numa visão mais cuidadosa, porém, se mostra 

simples e restrita. Sua simplicidade está no reconhecimento da 

vivência de um momento traumático pelo educando e uma ação esp~ 

clfica do educador neste momento; açao esta restrita aos fatores 

perda, agressão e vivência infantil prejudicial. 

O binômio educador-educando embora em dinâmica conti 

nuada, assume, em alguns momentos, dentro dascircunstânciaspar 

ticulares de cada binômio, a característica de renovação dos m2 

delos anteriormente fixados, dada a qualidade de objeto do educ~ 
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dor. Ou seja, há possibilidade do ambiente (educação) agir sobre 

- (á o educando desfazendo ou evitando que se estruturem nos cegos 

tomos suicidados) em sua personalidade. Isto é o que 

qui, de agente econômico. 

chama, a 

Este trabalho, apoiado em autor e pesquisa psicanalít! 

ca, nao é contudo, um estudo psicanalítico, mas uma proposta em 

educação: se a educação é um fator na formação dapersonalidade, 

se a deformação (masoquista) da personalidade ~ um fator suici 

da, pode a educação ser um fator na profilaxia do suicídio. 

A aceitação da relação fundamental educador-educando é 

a possibilidade que se tem de neutralizar e diminuir a força do 

entrechoque e a distância entre o mundo interno e externo; POE 

tanto, de agir sobre a duração e a qualidade da criseemocional. 

Alertado o educador, sua ação intencional definir-se-á e terá 

probabilidade de sucesso. 

Concluindo, a partir do material recolhido, existe po~ 

sibilid.ade do educador ser o agente profilático na formação da 

personalidade do educando. Nesta conclusão distingue-se, de um 

lado, o educador que intuitivamente e por características -pr~ 

prias da sua personalidade faz exitosamente a relação fundamen 

tal; e, de outro, o educador que, alertado, pode ganhar condição 

para o reconhecimento e ação. 

Fechando seu trabalho, a autora reporta-se ainda a um 

autor da teoria que forneceu subsídios, cujo pensamento expre~ 

sa sua preocupação e a importância que atribui à dinâmica que se 

estabelece na relação para a qual se tentou fundamentalmente ch~ 

mar atenção: "Todavia, entendo que se estabeleceu uma certa omis 



117 

sao quanto à importância das relações pais-filhos, e que mais se 

estudaram os instintos com suas manifestações na criança do que 

OS INSTINTOS COM SUAS MANIFESTAÇÕES NOS PAIS, EM SUA RELAÇÃO DE 

RECIPROCIDADE." 2
(§) 

(2) GALVÃO, L. de A.P., Alguns Problemas em Torno de Identidade 
e Filicídio. I Congresso Brasileiro de Psicanálise, p, 4. 

(§) Grifo da autora. 
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