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 O Duplo limite ; A aparelho psíquico de André Green  

 
 

Talya S.  Candi  
 
 

 
 

        Seguindo o modelo de leitura desenvolvida no meu livro O duplo limite ( ed Escuta )  ,  

a  minha  leitura dos artigos de André Green  vai tentar abordar duas vertentes : o 

pensar com a historia e o pensar com a clinica . Para mais detalhes sobre estes dois 

eixos de leitura remeto o  interessado a introdução do livro do duplo limite; o aparelho 

psíquico de André Green .  

 
 
 
 

1. Os limites do analisáveis  
  
a. . O analista , a simbolização e a ausência no enquadre analítico 
 
O Artigo o analista , a simbolização e a ausência foi escrito para  a 29a edição do 

Congresso da International Psychoanalitical Association cujo tema era “As 

mudanças práticas e teóricas na experiência psicanalítica: implicações 

teóricas, técnicas e sociais”.  

Este seria um bom titulo para um próximo  congresso de psicanalise , mas 

estamos falando de 1975 .. o que mostra como é difícil  enxergar e avaliar as 

mudanças  no campo da psicanalise .  

Hoje em dia estas mudanças podem ser  avaliadas e  pensadas, a metapsicologia 

do limite é  por excelência  um espaço que se dispõe a pensar  nos diálogos , nas 

passagens ,  traduções ,  e nas   transformações  ( como por exemplo acontece nas 

fronteiras entre diferentes países)  .  

Mas voltemos a  historia 1975 Em uma das mesas do plenário, André Green foi 

convidado, juntamente com Leo Rangell, a apresentar as suas ideias. Cabe 

lembrar que, em 1975, o psicanalista americano Leo Rangell tinha acabado de 

deixar a presidência da IPA (sucedido por um francês, colega de Green, Serge 

Leibovici), e que o próprio Green ocupava o posto de vice-presidente da 

associação. Sendo Rangell um dos representantes mais ilustres da Ego 

Psychology, tinha o apoio de Anna Freud, que possuía um considerável prestígio 

internacional. É, portanto, em um contexto fortemente institucionalizado que 

Green propõe um novo modelo clínico/teórico que possa complementar as duas 
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tópicas freudianas (a tópica do inconsciente e a pulsional).  

 

No artigo intitulado “As dinâmicas da história da psicanálise: Anna Freud, Leo 

Rangell e André Green” (1999), o psicanalista Martin S. Bergmann, professor de 

psicologia da Universidade de Nova York, discutindo sobre os debates na história 

da psicanálise, nos dá detalhes que nos deixam entrever o clima do Congresso.  

A comissão organizadora, conta Bergmann, tinha solicitado a pré-publicação de 

dois artigos para serem usados na discussão da sessão do plenário. Os 

psicanalistas escolhidos foram André Green e Leo Rangell. Anna Freud abriu a 

discussão com seu artigo “Mudança na prática psicanalítica” (1976). Rangell 

apresentou a “visão clássica”.  

Ele estava pronto para aceitar algumas mudanças, porém se recusava a 

acrescentar novidades teóricas aos núcleos centrais da teoria psicanalítica. As 

escolas da relação de objeto erravam por dar importância demais ao objeto 

externo ou interno. A psicologia do self, que sugeria um tratamento diferente 

para pacientes com falhas narcisistas, também errava. Não deviam nem ocorrer 

mudanças fundamentais na teoria, nem concessões na prática. Rangell, relata 

Bergmann, apontava para uma evolução pacífica e gradual no campo 

psicanalítico, não havia nuvens escuras e tempestades no horizonte. O ritmo de 

mudanças devia se manter mínimo. Frente ao otimismo generalizado, o relatório 

de Green cai como uma bomba. Relembrando o impacto que este causou no 

publico, Bergmann (1999) diz:  

Com o relatório de Green, fomos transportados para um mundo diferente. 
Diversamente dos psicanalistas tradicionais, ele se aproxima dialeticamente da 
história da psicanálise. A psicanálise estava passando por uma crise e sofria um 
profundo mal-estar; havia contradições entre a psicanálise e seu entorno social; 
havia contradições no coração das instituições psicanalíticas; havia, finalmente, 
contradições entre a teoria e a prática psicanalítica. Ele enfatizou que a atitude 
otimista e confiante da época hartmaniana tinha dado lugar a um momento de 
mais perplexidade que havia aprofundado e generalizado a ansiedade.  

Green, com esta apresentação, se afasta de uma visão otimista da terapia 

analítica para refletir de maneira depressiva sobre as resistências, as 

contradições e as dificuldades presentes na evolução da psicanálise. Tarefa 

indubitavelmente corajosa, pois a proposta de Leo Rangell não pregava a 

conquista de novos territórios, mas a consolidação da técnica já existente, 

utilizada para o paciente razoavelmente neurótico.  

Por outro lado, diferentemente da Escola Americana da Ego Psychology e da 

própria Anna Freud, Green leva a sério a noção de pulsão de morte. Esta pulsão, 

que Freud precisou inventar após ter sido confrontado com os limites de sua 
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terapia, se manifesta pela diminuição generalizada dos interesses vitais do 

paciente e por uma falta de espontaneidade e criatividade. Em 1967, Green já 

havia articulado as noções da pulsão de morte e de narcisismo, conceitua- 

lizando a noção de narcisismo de morte, vinculando esta noção a um 

desinvestimento, a um ataque aos vínculos e a uma aspiração a um estado de 

vazio. Aqui, ele coloca a pulsão de morte e a destrutividade no coração das 

organizações-limite.  

Cabe finalmente dizer que o projeto de Green neste relatório é de reformular a 

leitura da obra de Freud, integrando na nomenclatura clássica freudiana as 

contribuições mais inovadoras de analistas que se empenharam em trabalhar 

nos limites do analisável. Assim como temos enfatizado, a sua proposta visa um 

movimento de integração e de articulação, que retira sua força de impulsão a 

partir do encontro com a dificuldade, a resistência e a negatividade.  

 

 

b) Nos limites do analisável:  os estados-limites    

O relatório de 1974/75 (intitulado “O analista, a simbolização e a ausência no 

enquadre analítico” e escrito em memória a D. W. Winnicott) começa de maneira 

bastante provocativa, colocando analistas e pacientes no mesmo nível e 

apontando para um mal-estar generalizado dentro do campo psicanalítico:  

Todos os analistas sabem que uma condição essencial para que um paciente decida 
empreender uma análise é o desprazer ligado a um sentimento crescente de 
dificuldade que se transforma em sofrimento. O que é verdadeiro para um 
indivíduo é também verda- deiro para o grupo formado pelos psicanalistas.  

Apontando para o sofrimento e a dor do paciente, Green (1974a) coloca a 

psicanálise no campo do pathos e o psicanalista implicado na tarefa de 

transformar e dar sentido à dor.  

“A psicanálise, e não penso surpreender ninguém dizendo isto em voz alta, após ter 
apresentado todas as aparências de um esta- do florescente, atravessa uma crise e 
ressente um profundo mal- estar” (p. 63). Green, portanto, se coloca do lado dos 
que podem perceber um mal-estar generalizado (uma dor descuidada) e falar das 
dificuldades em voz alta para debater e promover uma mudança. “Temos que 
esperar que exista em nós o que ansiamos ver em nos- sos pacientes: um desejo de 
mudança“ (p. 64).  

Após discriminar três níveis de contradições que existem no campo psicanalítico, 

e ressaltando o terceiro (as contradições entre prática e teoria) como sendo o 

mais nefasto, Green se posiciona em um lugar onde a dificuldade pode servir 
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como alavanca. “Hoje, nos é dada a oportunidade de aprender algo mais sobre 

nós mesmos, a partir de nossa própria experiência negativa. Do mal- estar atual, 

podem surgir uma elaboração e uma transformação” (ibid.).  

Após esta introdução que demonstra uma vontade de enfrentar as resistências, 

Green coloca na mesa as recentes mudanças trazidas pela experiência 

psicanalítica, ressaltando três pontos centrais (p. 65):  

1. O papel do analista em uma concepção mais ampla da contratransferência, 

incluindo a sua elaboração imaginativa;    

2. A função do enquadre analítico e as suas relações com o funcionamento mental 

do analista pelos processos de simbolização que   nele se desenrolam;    

3. O lugar do narcisismo, oposto e complementar a este, das relações de objeto, 

tanto na teoria quanto na prática; 

  Em 1974, a ampliação do papel da contratransferência não   aparece como 

uma novidade, pois os kleinianos (Paula Heimann, W. Bion... entre outros) já 

estavam se dedicando a trabalhar com esta noção.  

A função do enquadre, por sua vez, e seu papel no processo de simbolização 

tinham sido trabalhados por Bleger e por Winnicott. Green, contudo, fará sua 

contribuição sobre este assunto trazendo uma concepção pessoal da noção de 

símbolo.  

No que diz respeito à polaridade narcisismo/relação de objeto e às suas relações 

dialéticas de oposição e complementaridade, estamos frente a uma ideia original 

de Green (1974a), que o levará, neste mesmo texto, a falar em terceira tópica: 

“Segundo nosso entendimento”, diz ele, “estamos frente a uma terceira tópica, 

elaborada a partir do espaço analítico, que deve ser formulada em termos de self 

e objeto” (p. 94). Green coloca Ferenczi, Balint e Winnicott na linhagem dos 

analistas que impulsionaram as mudanças e o texto de Winnicott sobre “Os 

aspectos metapsicológicos e clínicos da regressão dentro da situação analítica” 

(1954) como o ponto referencial para a mudança de tópica (cf. Green, 1999b).  

 
Talvez , diz Green , o único fracasso pelo qual devêssemos nos responsabilizar 
seria nossa impossibilidade de fazer com que o paciente entre em contato com 
sua realidade psíquica. Os limites da analisabilidade não podem ser 
independentes dos limites do analista, alter ego do paciente.  

Para concluir,  Green propõe  que a verdadeira preocupação na indicação de 
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análise é a avaliação pelo analista da distância que separa sua capacidade de 
compreensão com a comunicação de um paciente .  Esta comunicação do 
paciente deve ser colocada em relação com a apreciação do efeito daquilo que ele 
pode comunicar em retorno ao paciente que seja capaz de mobilizar o 
funcionamento mental deste último, no sentido da elaboração em situação 
analítica.  

Não é menos grave para o analista enganar-se sobre suas próprias possibilidades 
do que sobre o paciente. Dessa maneira, em contrapartida, poderia existir na 
família analítica um lugar para cada um, quer ele se dedique à análise clássica, ou 
às extensões do campo psicanalítico.   

Para pode contemplar este espaço entre a comunicação do paciente e o retorno 
do analista , Green sugere ampliar o modelo do enquadre analítico para um 
modelo implícito dos estados-limites que possa incluir a questão do “entre “  

A escuta analítica contemporânea , voltou –se  para o nucleio psicótico ,  as dores 
ligados a separação e ao desamparo  e os mecanismos de defesa contra estas 
dores  .   

Não se trata de dizer que qualquer neurose se inscreve em uma psicose 
subjacente, mas que nos interessamos menos pelas fantasias perversas dos 
neuróticos do que pelos mecanismos de defesa psicóticos que reencontramos 
sob uma forma mais ou menos  discreta. 

Atualmente, a presença de um núcleo psicótico em uma neurose faz menos o 
analista recuar, caso ele se mostre mobilizável, do que defesas neuroticas  
cristalizadas e rígidas. É isso que nos faz colocar o problema da autenticidade do 
engajamento desses pacientes, autenticidade que pode estar ausente mesmo 
quando constatamos uma fluidez aparente das trocas. Quando finalmente temos 
acesso ao núcleo psicótico, encontramos aquilo que é preciso sem dúvida 
nomear de loucura privada do paciente. Provavelmente, essa é uma das razões 
pelas quais atualmente o interesse se desloca para os estados-limite.  

 
 
Aqui  Green  nos da um primeira definição dos estados-limites  ( pg 66 ) 

A partir de agora empregarei de modo convencional a denominação estados-
limite não para designar uma variedade clínica que possa ser oposta a 
outras (por exemplo, as falsas personalidades, os distúrbios de identidade ou 
a falha fundamental), mas como conceito clínico genérico capaz de se dividir 
numa multiplicidade de aspectos. Talvez seja melhor considerá-los estados-
limite de analisabilidade. Sabemos que o que caracteriza esses quadros clínicos é 
a falta de estruturação e de organização — não somente com relação às neuroses, 
mas também com relação às psicoses. Aqui, ao contrário do que se observa na 
neurose, constatamos a ausência de uma neurose infantil caracterizada, o caráter 
polimorfo da “neurose” adulta, o caráter difuso da “neurose” de transferência.  

Os estados limites vão oscilar entre dois extremos : A “Pseudo-
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normalidade” que são pacientes que vivem num mundo de objetos mortos 
, mumificados e no outro extremo , encontramos pacientes que tem fortes 
tendências à regressão fusional e à dependência .  As variedades dessa 
regressão são numerosas, da beatitude ao terror e da onipotência à 
impotência absoluta. Sua intensidade vai da expressão manifesta a índices 
discretos de sua presença, por exemplo, através de um extremo 
relaxamento associativo, uma nebulosidade do pensamento, uma 
manifestação somática intempestiva no divã, como se o paciente tentasse 
se comunicar através de um corpo a corpo,  
  

 

C) Os mecanismos de defesa dos estados limites  
 
Entre esses dois extremos (“normalidade” e regressão fusional) há uma 
multiplicidade de mecanismos de defesa, que irei reagrupar em quatro 
polaridades fundamentais. As duas primeiras constituem mecanismos de curto-
circuito psíquico, as duas últimas mecanismos psíquicos de base.  

1. A exclusão somática. A defesa pela somatização mostra-se aqui como o avesso 
da conversão. A regressão dissocia o conflito da esfera psíquica excluindo-o no 
soma (e não no corpo libidinal) por um desligamento entre psique e soma. Seu 
resultado é uma formação simbólica por transformação da energia libidinal em 
energia neutrali zada (estou empregando o termo num sentido diferente do que 
possui em Hartmann), puramente somática, podendo por vezes colocar em 
perigo a vida do sujeito.  

2. A expulsão pelo ato. O acting out propriamente dito é a contrapartida externa 
do acting in psicossomático. Ele tem o mesmo valor de evacuação da realidade 
psíquica. A função transformadora da realidade do ato, ou sua função 
comunicativa, desaparece diante de sua visada expulsiva. O ato, fato importante, 
realiza-se numa relação de antecipação consumatória do objeto. 

Esses dois mecanismos têm um notável efeito de cegueira psí- quica. O sujeito 
cega-se a respeito de sua realidade psíquica seja nas fontes somáticas da pulsão, 
seja em seu ponto de chegada na realidade exterior, curto-circuitando todo o 
entre-dois da elaboração. Nos dois casos, o analista terá a impressão de estar 
privado do contato com a realidade psíquica do paciente, que ele terá que 
reconstruir pela ima- ginação, seja a partir das profundezas do soma, seja a 
partir do nexus das ações sociais, que são objeto de um investimento excessivo, 
que eclipsa o mundo interior.  

3. A clivagem. O mecanismo de clivagem propriamente dito per- manece na 
esfera psíquica. Todas as outras defesas descritas pelos autores kleinianos (a 
parte mais aceita de suas contribuições: a identifi- cação projetiva e introjetiva, a 
denegação, a idealização, a onipotência, a defesa maníaca etc.) são secundárias a 
ela. Os efeitos da clivagem são múltiplos. Eles vão da proteção de uma zona 
secreta de não contato, onde o sujeito encontra-se absolutamente sozinho 
(Fairbairn, 1940; Balint, 1968) e onde seu verdadeiro self está protegido 
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(Winnicott, 1960a, 1963a), ou que pode ocultar uma parte de sua bissexualidade 
(Winnicott, 1971) até os ataques sobre os processos de ligação no pen- samento 
(Bion, 1957, 1959, 1970; Donnet e Green, 1973) e à projeção das partes más do 
self e do objeto (M. Klein, 1946) com uma denegação marcante da realidade. O 
analista desta vez encontra-se na realidade psíquica, mas ou ele se sente 
separado de uma parte inacessível desta última ou então pode ver suas 
intervenções serem reduzidas a migalhas, pois ele é percebido como um agente 
perseguidor e intrusivo.  

4. O desinvestimento.  Green se refere aqui  a uma depressão primária — quase no 
sentido físico do termo — constituída por um desinvestimento radical visando a 
obtenção de um estado de vazio, de aspiração ao não ser e ao nada. Trata-se de 
um mecanismo que para mim está no mesmo nível que a clivagem, diferente da 
depressão secundária com objetivo de reparação, dos autores kleinianos. Aqui, o 
analista sente- se identificado com um espaço vazio de objetos ou se encontra 
fora desse espaço.  

Esses dois mecanismos sugerem que o dilema fundamental do paciente, para 
além de todas as outras manobras defensivas, resume- se à alternativa:delirar ou 
morrer.  

O modo implícito da neurose remete-nos à angústia de castração. O modelo 
implícito desses estados-limite remete-nos à contradição formada pelo par 
angustia de separação e angustia de intrusão  

Podemos acrescentar, às figuras características das trocas com o objeto, aquilo que 

Green nomeia  relações duais internas ao próprio self e que podem ser encontradas 

na importância dos mecanismos de du- plo retorno (contra a pessoa própria e seu 

contrário) que Freud afirma estarem presentes antes do recalque (Green, 1967b). À 

ideia de um es- pelho nas trocas com o representante do objeto externo, pode ser aco- 

plada a de um espelho interno do self em relação a ele próprio. Tudo isso sugere que a 

capacidade de reflexão é um dado fundamental do humano. Assim, explica-se a 

necessidade do objeto, como imagem do semelhante (ver o artigo de Winnicott sobre 

o papel de espelho desem- penhado pela mãe, 1971) .  

Green relativiza contudo a dualidade , a dupla mae-bebe , na existe sem o pai . Mas já 

podemos supor que, desde a criação do que Winnicott chama de objeto subjetivo, 

esboça-se uma triangulação muito primitiva entre o self e o objeto. Se agora nos 

voltarmos para o objeto que é a mãe, somos forçados a ad- mitir que um terceiro se 

encontra presente. Quando Winnicott diz que a coisa que chamamos bebê não existe, 

fazendo alusão ao par que ele forma com os cuidados maternos, ficamos tentados a 

acrescentar que o par formado pela mãe e a criança tampouco existe sem o pai, pois a 

criança é a figura da união da mãe e do pai.  

A ausência é uma situação intermediária entre a presença (até a intrusão) e a perda 

(até o aniquilamento). Cada vez mais analistas tendem a pensar que quando eles 

verbalizam a experiência pela comunicação estariam apenas elucidando-a, mas eles 

reintroduzem a presença potencial do pai, não por uma referência explícita a esse pai, 

mas pela simples intro- dução de um elemento terceiro nessa dualidade comunicativa.  

Para Green  a contrapartida psíquica da atividade física representada pelos cuidados 
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maternos é a única capaz de substituir metaforicamente a atividade concreta dos 

cuidados , esta última estando relegada ao silêncio pelo enquadre analítico. É sob essa 

condição que a situação pode evoluir em direção à simbolização. O funcionamento 

psíquico do analista foi comparado à atividade fantasmática de rêverie da mãe (Bion, 

1962)5 e isso, inegavelmente, faz parte integrante do holding e dos cuidados 

maternos. Diante da descarga difusa do paciente que se espraia na superfície de modo 

invasivo, o analista responde, lançando mão de suas qualidades de empatia, através de 

um mecanismo de elaboração que pressupõe a inibição de meta da pulsão. O efeito 

dessa diminuição da inibição de meta no paciente impede qualquer retenção da 

experiência necessária à constituição de traços mnésicos da qual depende a atividade 

de rememoração, ainda mais pelo fato da descarga estar infiltrada de elementos 

destrutivos, que se opõem à constituição de vínculos e cujos ataques visam os 

processos de pensamento. Tudo se passa como se agora fosse o analista que realizasse 

a inscrição da experiência que não pôde acontecer, vin- do daí a ideia que esses 

pacientes encontram-se tomados por conflitos atuais (Giovacchini, 1972c, 1973). A 

resposta pela contratransferência é aquela que deveria ter acontecido por parte do 

objeto.  

 

 2. O limite como conceito  

a) O narcisismo e a relação de objeto  

Para Green ,  estamos agora diante de uma terceira tópica elaborada a partir do espaço 

analítico em termos de self e de objeto  

O retorno do interesse pelo narcisismo, depois deste ter sido eclipsado pelo estudo das 

relações de objeto, mostra que é difícil levar a pesquisa nesse sentido sem que se 

mostre a necessidade de uma perspectiva complementar, da qual o conceito do self é o 

signo .  

O retorno do narcisismo não se limita às referências explícitas feitas a ele. Uma 

tendência cada vez mais ampla inclina-se à dessexualização do campo analítico, como 

se voltássemos sub-repticiamente a uma concepção restritiva da sexualidade. Em 

contrapartida, assistimos ao desenvolvimento de conceções que fazem alusão a um Eu 

central, não libidinal (Fairbairn, 1952) ou a um estado de ser (being) privado de 

qualquer qualidade pulsional (Winnicott e seus discípulos). Ora, na minha opinião, 

temos aí problemas relativos apenas ao narcisismo primário, como apesar de tudo 

vislumbrou Winnicott (1971) sem ter sido preciso sobre esse ponto.  

Winnicott, após sua descrição do falso self — que pode também ser considerado um 

duplo, pois ele chega à formação, na periferia do self, da criação de uma imagem de si 

de acordo com o desejo da mãe — chega à conclusão, num artigo notável, que o 

verdadeiro self é silencioso e isolado, num estado de não comunicação permanente. O 

próprio título de seu trabalho é revelador: “Communications and non communications 

leading to the study of certains opposites” (1963a). Ainda aqui, parece que a 

construção dos opostos esteja em relação com um estado de não comunicação. Para 

Winnicott, essa ausência de comunicação não é de forma alguma patológica, pois ela 

visa a proteção daquilo que há de mais essencial para o self, que nunca deve ser 
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comunicado, e que o analista deve saber respeitar. Mas para além desse espaço de 

proteção que abriga os objetos subjetivos, parece que Winnicott foi ainda mais longe 

no fim de sua obra (ver o acréscimo de 1971 ao artigo sobre os objetos transicionais e 

seu artigo de 1974) dando a esses problemas uma formulação mais radical, onde é 

reconhecido o papel e a importância do vazio. Por exemplo: “Emptiness is a 

prerequisite to gather in”6” e “It can be said that only out of non-exis- tence can 

existence start”7 (Winnicott, 1974). Tudo isso nos convida a reconsiderar a hipótese 

metapsicológica de Freud sobre o narcisismo primário absoluto, não como referência 

à unidade, mas como tendência a se chegar o mais perto possível do grau zero da 

excitação. O que parece justificado, pois, não só a clínica nos sensibiliza cada vez 

mais para esse fato como, do ponto de vista técnico, um autor como Bion (1970) — 

que no entanto não deixa de ser um kleiniano! — recomenda ao analista que atinja um 

estado sem memória nem desejo, estado de não conhecimento, mas que é o ponto de 

partida para qualquer conhecimento.  

Essa concepção do narcisismo, embora minoritária entre os analistas, foi objeto de 

férteis reflexões, mas quase sempre centradas em seu aspecto positivo, que toma 

como modelo o estado de saciedade que se segue à satisfação, permitindo que a 

quietude se restabeleça. Sua contrapartida negativa suscitou muita resistência à 

teorização. No entanto, todos os autores reconheceram que o objetivo da maioria das 

manobras defensivas dos estados-limite e das psicoses era lutar, não somente contra 

as angústias primitivas de caráter persecutório com a ameaça de aniquilamento ligada 

a elas, mas também contra a confrontação com o vazio, que é provavelmente o estado 

mais intolerável e temido por esses sujeitos, e cujas cicatrizes deixam um sentimento 

de insatisfação eterna e de uma constante ameaça de naufragar no nada.  

A sintomatologia limite, tal como já havia sido descrita e abordada por 

numerosos analistas, incluindo ele próprio, leva Green a pensar, no relatório de 

1974, que uma nova metapsicologia precisava ser elaborada. Esta nova 

metapsicologia necessitava tomar em consideração o vínculo existente entre a 

constituição narcísica do sujeito e o objeto externo. De fato, se tal como mostrou 

Winnicott o analista se via convocado, na sua contratransferência, a desempenhar o 

papel da resposta que não pôde ter acontecido na relação com o objeto primário, esta 

resposta precisava ser explicitada.  

As funções constitutivas do psiquismo, que deviam ser proporcionadas pelos objetos 

primários, deviam ser incluídas no corpo teórico da psicanálise. Esta inclusão 

permitiria que o analista respondesse adequadamente às dificuldades do paciente e 

eventualmente realizasse os ajustes do enquadre necessários para preservar as 

condições de simbolização.  

Lembrando este momento histórico, Green dirá: “Me pareceu, a partir de um certo 

momento, que deveríamos revisar a teoria para incluir o papel do objeto”
2
. Levando 

em conta a demanda que se instala em direção ao objeto externo, pela intermediação 

da ativação pulsional do sujeito, a maneira pela qual o objeto responde a esta 

demanda determina a estruturação primitiva do aparelho psíquico do sujeito. A 

resposta do objeto externo, portanto, deve ser incluída na teoria psicanalítica clássica.  

Foi Winnicott que, ao tentar responder pela primeira vez a seguinte pergunta: “Qual 

será o efeito na criança de ter tido uma mãe psicótica, louca ou depressiva?”começou 
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a refletir sobre as funções que o ambiente precisava desempenhar para promover o 

desenvolvimento mental. Esta pergunta não havia sido contemplada por Freud, 

contudo, Winnicott nos mostrou que o não-reconhecimento da “loucura” do pai, da 

mãe, ou do ambiente, tendem a ampliar as cegueiras psíquicas e a aumentar as defesas 

(cisões e negações), promovendo projeções excessivas que danificam o psiquismo e 

têm como única finalidade escapar da psicose parental. As defesas que se instalam e 

permitem a ocultação da rede intersubjetiva têm, nestes casos, como objetivo a 

sobrevivência psíquica.  

Para Green, no entanto, são os casos-limite, ou seja, aqueles que se encontram no 

limite da possibilidade de ação do psicanalista, que exigem uma formulação teórica 

mais ampla, que leve em conta a resposta do objeto, pois, na maioria dos casos 

observáveis, não se percebe uma organização conflitiva interna como nas neuroses, 

mas uma verdadeira alienação a um objeto interno/externo mau que desqualifica a 

tentativa do analista de colocar em marcha um processo analítico. O objeto interno 

encontra-se cristalizado, animado por uma força destrutiva, e forma a base do 

universo interior do sujeito, que ameaça e aterroriza o seu Eu fragilizado. Esta 

dinâmica sadomasoquista tende a ser externalizada na transferência e esvazia a força 

da palavra interpretativa do analista.  

A terceira tópica devia levar em conta as respostas do objeto à constituição do 

narcisismo. Green, em 1967, apresentara um desenho arquitetônico do narcisismo 

primário, onde se delineava uma estrutura tridimensional formada por duas partes 

justapostas dos cuidados maternos. Por um lado, surgiam os aspectos positivos, 

visíveis e barulhentos da relação com objetos primários (mãe boa ou mãe má...) e, por 

outro lado, os aspectos negativos, invisíveis e silenciosos, que resultam da introjeção 

da estrutura enquadrante desta relação primordial, o avesso da realização alucinatória 

do desejo, nos dirá Green. Este avesso possui uma estrutura que pode ser comparada à 

aliança formada pelo vínculo mãe-pai.  

“O espaço delimitado por este enquadre forma, ao lado da relação de objeto, um 

espaço neutro, suscetível de ser confundido e alimentado, em parte, pelo espaço da 

relação de objeto, mas distinto deste por constituir os fundamentos das identificações, 

quando as relações favorecem a continuidade do sentimento de existir”
1
.  

Tendo como hipótese uma falha na estrutura enquadrante e na constituição narcísica 

primária dos pacientes difíceis de analisar, Green se dedicará a pesquisar a questão do 

objeto na psicanálise, a qualidade da sua reposta à demanda pulsional e o seu papel na 

constituição narcísica do sujeito na criação dos espaços internos/externos
1
. Esta nova 

metapsicologia
2 

desenvolvida por Green integrava dois núcleos metapsicológicos: 

por um lado, a última teoria da pulsão (pulsão de vida e pulsão de morte) e, por outro, 

a dialética pulsão-objeto (o dentro e o fora).  

O texto de 1975, “La psychanalyse, son objet, son avenir”, resulta desta reflexão e, 

como aponta Green em uma nota de rodapé no começo do artigo, é um 

prolongamento do relatório do Congresso. Nele, encontramos uma ampla pesquisa 

sobre o tema do objeto na psicanálise de forma geral e teorizando, mais 

especificamente, as funções que deveriam ser desempenhadas pelo objeto primário 

para que o psiquismo possa ser constituído de maneira a estruturar um duplo limite 
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que diminua e elabore os excessos de excitação e possibilite organizar o mundo 

humano da cultura.  

A este artigo de 1975, sobre o objeto e o objetivo da análise, seguirá toda uma série de 

outros artigos sobre a questão do objeto interno e externo, nos quais Green vai 

dissecando a noção de objeto. Retomaremos aqui, muito brevemente, os longos 

desenvolvimentos sobre o tema
1
.  

O objeto é sempre duplo, o objeto interno e o objeto externo. O objeto é uma 

construção, que pode ser descrita em termos de partes e funções. As partes devem ser 

abordadas em sua relação com o Eu ou o Superego, e as funções ressoam no âmbito 

das pulsões e do Id.  

Segundo Green, é difícil descrever as diversas funções do objeto externo, que estão, 

como já foi apontado, em relação direta com a força vital da pulsão. Estas funções, 

contudo, serão muito importantes para o analista dos casos-limite, pois estes estados 

apresentam ou um esmagamento intenso da pulsão vital ligado a um congelamento do 

estado de carência, ou uma inundação pulsional que deverá ser manejada pela 

situação analítica. Em 1984
2
, Green enumera 12 funções que precisam ser 

desempenhadas pelos objetos primários ou pelo ambiente em geral. Aqui, o que 

predomina são as dimensões parciais do objeto, o que aponta para o fato de que, neste 

tipo de relacionamento, o outro é visto como uma função e, portanto, não é 

reconhecido como um outro diferente que está desempenhando uma ação constitutiva. 

Neste nível, o vínculo com este objeto/função é de consumo: o objeto parcial está lá 

para ser consumido pela força da pulsão. Enumeraremos as funções que nos 

pareceram as mais importantes:  

– função de investimento – o objeto investe libidinalmente o sujeito e se dispõe como 

objeto a ser investido pulsionalmente pelo sujeito;  

– função de reflexão – nasce quando o objeto investido devolve, após transformação, 

a força do investimento;  

– função de despertar a pulsão e de enquadre – o objeto deve poder acordar e 

estimular a vida pulsional; o enquadre é a marca de permanência de alguma coisa que 

surge ao lado da experiência de satisfação e que possibilita transformar a espera de 

satisfação em espaço potencial de procura alternativa de satisfação, transformando a 

passividade angustiante da espera em investigação, de onde pode advir o sentido;  

– função de satisfação – esta função nunca é nem completa e nem permanente; é 

importante na medida em que permitirá o desenvolvimento da capacidade de absorção 

das pulsões destrutivas, pois é a satisfação que viabiliza o intrincamento da pulsão de 

morte com a pulsão de vida.  

– função de ilusão – sustenta a crença do sujeito de que ele é único para o objeto em 

uma relação mútua única;  

– função de regulação das condições de angústia – a presença do objeto exerce um 

reasseguramento sobre o receio de ter perdido ou destruído o objeto definitivamente;  
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– função de atração e de substituição – a atração está na origem de uma 

descentralização original e faz com que o pólo objetal esteja sempre presente para dar 

sustentação ao desejo, possibilitando assim a substituição do investimento libidinal;  

– função de criação –viabiliza a criação de novos objetos e de novas atividades que 

poderão, ao se tornar objetos, aumentar o campo de investimento libidinal;  

– função de indução – organiza e possibilita a reunião e a separação.  

Ao agir diretamente no domínio pulsional, portanto em um âmbito onde ainda não 

foram elaboradas as defesas e os limites do Eu, a falta ou o excesso do desempenho 

destas funções terá uma ação direta em relação às vivências traumáticas que se 

concentram, para Green, em dois pólos de alteridade fundamentais: o pólo externo 

ligado à alteridade intersubjetiva e o pólo interno ligado à alteridade inerente à força 

pulsional.  

Algumas destas funções têm como efeito um aumento da excitação sexual e são em 

alguma medida traumatizantes (funções que aumentam o contato com o pólo 

pulsional ou com outro da alteridade e da diferença). Outras, ao contrário, permitem 

uma diminuição da excitação e da angústia, promovendo a ilusão, a contenção, a 

objetalização, o investimento e a transformação. O efeito do conjunto destas funções é 

bidirecional, pois, por um lado, a excitação despertada num grau médio, e portanto 

suportável, possibilita pôr em marcha um processo de simbolizações através da 

objetalização e, por outro, alimenta um núcleo auto-erótico que permite ao psiquismo 

ter reservas de prazer.  

No âmbito clínico, estas funções são acionadas quase automaticamente pelo enquadre 

e pelo funcionamento mental do analista.  

No que diz respeito ao processo de simbolização, destacamos quatro funções que o 

viabilizam:  

– a função de despertar ou interpelar – chama para vida e desperta o apetite da 

pulsão;  

– a função de sustentar (holding) – possibilita sustentar a agressividade da vida 

pulsional e proporciona um sentimento de continuação de ser ao longo do tempo;  

– a função de conter (containing) – reagrupa, liga e organiza as impressões brutas daa 

experiências emocionais potencialmente traumáticas num conjunto que impede o 

transbordamento da energia pulsional desligada;  

– a função de reconhecimento – realiza uma ligação entre o agrupamento interno 

heterogêneo (sensação, afeto, representação, coisa...) e um elemento externo no tempo 

ou no espaço (palavra, imagem...); esta junção aciona a nomeação e a criação de 

símbolos, que permitirá a circulação do sentido.  

O analista de pacientes não-neuróticos deve entrar em contato com estas funções, 

pois, em alguma medida, elas estarão presentes na dinâmica do processo de cura de 

pacientes nos quais existem sérios buracos no tecido representacional e nos quais a 

capacidade de pára-excitação é muito prejudicada.  
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Quando algum nível de integração pode acontecer no sujeito, o objeto poderá também 

ser apreendido de maneira mais integrada. Sabemos que, tal como Freud mostrou a 

partir do texto “Luto e Melancolia”, o objeto externo está destinado a ser perdido e 

internalizado dentro do Eu, se decompondo, segundo Green, em diferentes partes que 

servirão como suporte para o que Green chamou de categoria ou linhagem sujeital 

(Ego, superego, sujeito, self, narcisismo primário).  

O objeto total se decompõe em seis partes:  

1) Uma parte assimilável, introjetável pelo Eu, recebida por transmissão como 

depósito de suas trocas com as pulsões e com o objeto primário. As frações do objeto 

introjetadas visíveis são detectadas por vias das identificações.  

2) Uma parte que se torna propriedade do Eu. Concebida, contudo, como diferente 

deste último, o seu objetivo é o de conjurar a estranheza do objeto externo. Esta parte 

do objeto é odiada e, segundo Green, destinada a ser perdida.  

3) Uma parte desejada, que se torna o fundamento do desejo.  4) Uma parte 

transformável, que permite substituição dos desejos.  5) Uma parte irredutível a 

qualquer apropriação, que deve possibilitar a  

aceitação da diferenciação e da alteridade.  6) Uma parte que serve de suporte para a 

criação de objetos novos e viabiliza  

o surgimento de novas funções que possam receber o estatuto de objeto (funções 

objetalizantes).  

A partir destas considerações teóricas, que têm como objetivo incluir na reflexão 

sobre a constituição narcísica primária a problemática das relações com os objetos 

internos e externos, Green reformula a noção de pulsão de vida. Ele proporá a 

hipótese que o objetivo das pulsões de vida é garantir uma função objetalizante no 

psiquismo. Explicando a amplitude da função objetalizante, Green afirma:  

 “Isto não apenas significa que seu papel é criar uma relação com o objeto (interno ou 

externo), mas que esta função se revela também capaz de transformar estruturas em 

objetos, mesmo quando o objeto não está diretamente em jogo. Dito de outra forma, a 

função objetalizante não se limita às transformações do objeto, mas pode fazer 

adquirir o estatuto de objeto aquilo que não possui, no início, nem as qualidades, nem 

as propriedades, nem os atributos do objeto, desde que uma característica essencial 

seja mantida no trabalho psíquico realizado: o investimento significativo”
1

.  

A partir desta hipótese Green sugere que a pulsão de vida consegue, com a ajuda da 

função objetalizante, transformar o próprio Eu em objeto a ser investido 

libidinalmente pela pulsão, estruturando assim um narcisismo de vida. Por outro lado, 

este modo de atividade psíquica poderá, no limite, permitir a objetalização do próprio 

investimento.  

Contudo, tanto a função objetalizante quanto o narcisismo de vida deverão ser 

pensados somente a partir de conceitos complementares aos quais eles estão 
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fundamentalmente atrelados: a função desobjetalizante e o narcisismo de morte, pois 

é somente a partir desta polaridade que poderá ser mantida a importância da noção de 

conflito na vida psíquica.  

Nos anos 1990, após ter apresentado um modelo dialético de relação para entender a 

complexidade da estruturação psíquica
2
, Green começa a falar na dupla “objeto-

pulsão”. Este modelo complementa a revisão teórica iniciada nos anos 1970. No texto 

“L’intrapsychique et l’intersubjectif”
3
, Green descreve a relação dialética de 

complementaridade e oposição que existe entre a pulsão e o objeto: o conceito de 

pulsão não pode ser pensado sem a noção de objeto, no entanto, mesmo que o objeto 

seja parte da montagem pulsional, ele também deve ser concebido como externo a 

esta montagem, para suprir as funções vitais do início do desenvolvimento. Existe, 

portanto, um paradoxo insuperável entre o objeto e a pulsão: o objeto externo desperta 

a pulsão e revela a sua demanda, mas é a ativação pulsional que, por sua vez, exige a 

reposta do objeto e, posteriormente, serão as falhas de adaptação às demandas de 

pulsão que levarão o sujeito a ter consciência da existência da exterioridade do objeto.  

A relação dialética entre a pulsão e o objeto produz um círculo virtuoso: o objeto 

entra em uma relação com a atividade pulsional da criança, que sai transformada pela 

resposta proporcionada por ele (o objeto), que provoca, por sua vez, no seu retorno, 

uma transformação do estatuto inicial do objeto. O objeto da necessidade passa a ter o 

estatuto de objeto de desejo e de demanda. Finalmente ele atingirá a condição de 

objeto objetivamente percebido (Winnicott) ou o estatuto de objeto absolutamente 

desconhecido (Bion).  

É a necessidade teórica de nomear esta dinâmica e dar um lugar topográfico a este 

movimento dialético que sustenta a tensão entre dois pólos complementares e opostos, 

viabilizando a passagem das forças e a transformação dos pólos, que levou André 

Green a criar o conceito de limite.  

e) O limite como conceito  

Em 1976, após ter escrito em 1975 um artigo sobre o objeto, como prolongamento do 

relatório, onde ele reivindica a necessidade de se pensar em uma nova tópica, André 

Green eleva a noção de limite, ligada originalmente à questão dos limites do 

analisável, a um conceito. Em seu artigo “O conceito de limite”, ele afirma: 

“Proponho-me a estudar o conceito de limite, porque tenho o sentimento de que por 

trás da expressão casos-limite esconde-se, de fato, um conceito” 
1
. Tornar a noção de 

limite um conceito lhe permitirá traçar um marco conceitual para fazer uma reflexão 

aprofundada sobre as patologias-limite.  

No entanto, vemos que neste artigo a sua primeira aproximação a este novo conceito é 

corporal, o limite surge como uma metáfora do envelope cutâneo que divide o interior 

e o exterior do corpo.  

“O que é o limite de alguém?”, pergunta Green, “a primeira idéia que surge na mente 

é o envelope cutâneo que a pele nos proporciona. Não devemos esquecer, contudo, 

mesmo que pareça evidente, que nosso continente-pele é descontínuo. O tecido 

cutâneo é interrompido por outros tecidos; ele é  
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207  

furado. Estes furos que desempenham o papel de porta ou, melhor, de alfândega, são 

os olhos, a boca, o ânus e os órgãos genitais. As zonas erógenas funcionam nos dois 

sentidos: de fora para dentro e de dentro para fora. Entretanto, vemo-nos confrontados 

com dois problemas: o primeiro é o da consistência e da estrutura desta fronteira e o 

segundo, o da circulação no interior e no exterior das suas portas.”
2 

 

A aproximação feita por Green neste primeiro momento nos remete à imagem de um 

espaço corporal que se organiza em um continente psíquico vazio, estruturado por 

aberturas que possibilitam a circulação. Nessa estrutura, o limite surge tanto como a 

área que divide os espaços, como a que regula a circulação. Trata-se portanto, para 

Green, de pensar na divisão dos espaços e nos processos de transformação que 

acontecem na passagem de um espaço para outro. Esta procura conceitual o levará a 

sugerir uma metapsicologia do limite
3

, apontando para seus aspectos tópicos, 

dinâmicos e econômicos.  

De fato, vemos que Green propõe incluir na nova tópica a noção de espaço psíquico, o 

que possibilitaria levar em conta as diferentes categorias de espaços que foram 

teorizados por outros autores: o espaço interno (objeto interno) de Melanie Kein, o 

espaço transicional de Winnicott, o espaço externo (Outro) de Lacan. Contudo, a nova 

tópica proposta por Green poderia também ser denominada de “tópica da clivagem”, 

pois, quando o limite não se constitui, predominam as mais variadas formas de cisões, 

tais como: entre o self (núcleo formado pelo Eu e o Id) e a realidade externa, ou entre 

o afeto e a representação, ou ainda entre diferentes núcleos do Eu ou das instâncias 

psíquicas. São estas cisões que impedem que os espaços psíquicos se organizem numa 

estrutura complexa e deixam o aparelho psíquico num estado amorfo de fusão e 

confusão que impossibilita a discriminação (através do princípio prazer/desprazer) 

dos afetos internos e da realidade externa. Para Green, nestes casos parece faltar a 

função simbolizante do espaço potencial, que une e separa mãe-bebê, interno-externo, 

as pulsões e seus representantes, e no qual poderá nascer um início de pensamento 

que terá justamente a capacidade de atravessar os espaços e promover um diálogo  

Vemos, portanto, que esta segunda aproximação ao conceito de limite nos remete 

obrigatoriamente aos conceitos de espaço psíquico e de continente, desenvolvidos por 

Bion.  

No texto “L’evolution du concept d’espace psychique”
1
, Didier Houzel traça a 

evolução do conceito de espaço psíquico em Melanie Klein e seus seguidores e aponta 

para alguns elementos que nos permitem esclarecer a importância que André Green 

outorga à noção de limite, e que o levou a sentir a necessidade de atribuir a esta noção 

um estatuto conceitual. Segundo Houzel, a idéia de mundo interno utilizada por 

Melanie Klein pressupõe um mundo povoado de objetos e, portanto, a existência de 

um espaço psíquico interno que contém estes objetos, que são exteriorizados no 

tempo-espaço da sessão. Contudo, a primeira referência explícita ao termo “espaço 

psíquico” ou “espaço mental” é encontrada na obra de Bion, no livro 

“Transformações”, de 1965. Bion, segundo Houzel, opera uma reviravolta 

epistemológica que é fundamental se desejamos dar ao conceito de espaço psíquico 

(interno, externo ou transicional) um significado metapsicológico – o espaço do 
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pensamento ou o espaço emocional não é uma metáfora fundada sobre a experiência 

do espaço da percepção, ao contrário, a noção de espaço tal como a conhecemos na 

geometria euclidiana corresponde a uma experiência interna. Assim, Houzel cita 

Bion, dizendo que “um sentimento de depressão é o lugar onde se encontrava um seio 

ou um outro objeto perdido e que o espaço é o lugar onde situava-se a depressão ou 

qualquer outro afeto”.  

A partir de Bion, o sistema espaço-tempo torna-se a marca da ausência do objeto ou 

da não-coisa; o espaço psíquico adquire volume a partir de um lugar mitológico no 

qual teve uma experiência afetiva significativa que deixa marcas concretas no seu 

término. A base de orientação deste sistema não é o próprio corpo, mas o primeiro 

objeto externo que, após ter estado presente e proporcionado uma experiência de 

satisfação, deixa traços sensoriais e afetos geralmente confusos. O espaço psíquico se 

organiza gradativamente, a partir de um estado amorfo onde predomina a fusão com o 

objeto externo. O surgimento das representações e o desenvolvimento do pensamento 

é que dão a este espaço interno uma consistência.  

 “O pensamento”, nas palavras de Green, “deve paradoxalmente poder se afastar 

suficientemente dos derivados pulsionais ligados às experiências concretas com o 

objeto externo, sem contudo interromper o contato com as suas raízes afetivas que lhe 

proporcionam o seu estatuto de verdade”.  

O pensamento é, segundo Houzel, como um vigamento interno que sustenta o volume 

do espaço e torna suportável a abertura das fronteiras entre os seus diferentes 

compartimentos. A estrutura psíquica pode assim guardar sua forma sem desabar. Em 

termos econômicos, este processo corresponde à possibilidade de suportar uma 

frustração, pois, se a criança não desenvolve este vigamento interno proporcionado 

pelos pensamentos, ela permanece presa a uma relação de simbiose com o objeto 

externo. Para Green, este vigamento que forma o esqueleto dos espaços psíquicos, e 

portanto do aparelho psíquico como um todo, estrutura-se em um duplo limite, que ao 

mesmo tempo divide os diferentes espaços e viabiliza a comunicação entre eles. Neste 

modelo metapsicológico, o processo do pensamento ocorrerá na intersecção das 

linhas, formadas pelo duplo limite. Nas palavras de Green:  

“Se construirmos esquematicamente um tal modelo, com uma divisão vertical, que 

separa o dentro e o fora, e que no interior do dentro traçamos outra divisão, graças a 

uma linha horizontal que figura a separação entre o consciente/pré-consciente e o 

inconsciente, os processos do pensamento serão localizados na intersecção destas 

duas linhas”
2
.  

Ao colocar o processo de pensamento na intersecção deste duplo limite, Green sugere 

que o pensamento acontece no cruzamento de um eixo interno de trabalho 

intrapsíquico e de outro eixo de trabalho intersubjetivo e, portanto, que este processo 

terá justamente capacidade de promover um contato e uma articulação entre estes dois 

pilares. Como afirma Green:  

“Uma teoria psicanalítica moderna do pensamento não pode mais se contentar em 

outorgar ao pensamento somente uma tarefa de exploração do mundo externo, porque 

a condição da validade de uma tal exploração é  

hoje a de poder colocar esta exploração (do mundo externo) em relação com seu 



 17 

antecessor: o trabalho psíquico interno que conduz à constituição do sistema de 

representação inconsciente e a sua comunicação com a consciência, pelo 

intermediário do pré-consciente”
1
.  

Para sustentar este modelo metapsicológico, que coloca o processo de pensamento no 

cruzamento de dois eixos figurados pelos dois limites da psique, Green precisava 

atribuir à noção de limite um estatuto conceitual.  

É a partir de uma leitura própria da definição do conceito da pulsão em Freud que 

Green irá dar consistência ao seu conceito de limite. Retomaremos rapidamente o 

texto freudiano e acompanharemos a leitura realizada por Green
2
.  

No artigo “Pulsões e os destinos” de Freud (1915), encontramos a seguinte frase: “se 

agora nos dedicarmos a considerar a vida mental do ponto de vista biológico, o 

conceito de ‘pulsão’ revela-se como um conceito situado no limite entre o mental e o 

somático, como o representante psíquico das excitações que se originam no interior 

do corpo e que chegam à mente, como medida da exigência de trabalho que é imposta 

ao psíquico, em conseqüência de seu vínculo com o corpo”
3
. A partir desta citação, 

Green tira as seguintes conclusões
4
:  

1. A pulsão é um conceito.    

2. Este conceito está na fronteira entre dois territórios, um irrepresentável   (o corpo) 

e outro representável (a psique); neste sentido, pode-se dizer   que é um 

conceito-limite.    

3. A pulsão deve ser definida como um processo que realiza uma   progressão das 

excitações internas do corpo até um território   expressivo mental.    

4. Estas excitações chegam ao psiquismo como uma exigência de   trabalho.    

5. A medida de uma tal exigência de trabalho é variável e depende das A partir destas 

conclusões, Green faz a hipótese de que este conceito-limite possibilita as 

passagens entre o somático e o psíquico, transformando a matéria- prima 

puramente biológica em informação que pode ser interpretada por outra 

psique. Concluindo, Green afirma:  

“Devemos considerar o limite como uma fronteira móvel e flexível, tanto na 

normalidade quanto na patologia. O limite é, talvez, o conceito mais fundamental da 

psicanálise moderna. Ele não deve ser formulado em termos de representação 

figurada, mas em termos de processos de transformação de energia e de 

simbolização”
1
.  

O limite, portanto, é definido como um processo no qual ocorrem as transformações 
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que permitem a passagem da informação de um espaço para o outro. Este conceito- 

limite é para Green um lugar muito particular, que tolera o paradoxo e a 

heterogeneidade, promove o jogo entre os mais variados tipos de representação e ativa 

a elaboração das urgências pulsionais e dos excessos afetivos, transformando assim a 

matéria-prima biológica em informação que pode ser interpretada. Ao se opor a uma 

formulação em termos de representação figurada dos processos de transformação, 

pensamos que Green está se referindo à idéia kleiniana de fantasia inconsciente, que 

não elabora os aspectos quantitativos dos processos de transformação. Green prefere 

pensar num movimento de transformação que se configura num processo progressivo 

de simbolização feito de movimentos disjuntivos e conjuntivos que possui muita 

afinidade com a noção winnicottinana de transicionalidade. Expliquemos.  

Na leitura desta definição, vemos que, ao colocar a pulsão (um conceito- limite) na 

fronteira de dois territórios, Freud introduz uma separação pouco nítida entre o 

somático e o psíquico, o que aponta, segundo Green, para um movimento progressivo 

feito de momentos de divisão e de junção entres estes dois territórios. Pois não se 

deve esquecer, nos diz Green
1
, que este limite deverá ajudar a realizar outra tarefa 

fundamental do psiquismo que é encaminhar-se para uma separação e promover a 

individualização. Estes movimentos disjuntivos produzidos pelas separações que o 

limite exige devem ser intercalados com momentos conjuntivos de reunião, que têm 

como objetivo restabelecer a comunicação entre os elementos clivados, numa 

coexistência conflitiva mínima. Este movimento progressivo de disjunção e 

conjunção, que necessita de dois elementos clivados e da sua recombinação para criar 

um terceiro elemento que será diferente da soma dos elementos clivados, é o trabalho 

da simbolização.  

Posteriormente, Green
2 

elaborará os três aspectos metapsicológicos deste novo/velho 

conceito: o aspecto tópico, o econômico e o dinâmico, que exporemos muito 

sucintamente.  

Ao falar da pulsão como o representante psíquico das excitações oriundas do interior 

do corpo que chegam ao psíquico, Freud, na leitura greeniana, está se referindo ao 

ponto de vista tópico desse conceito: a pulsão-limite se localiza na fronteira que se 

encontra entre o corpo e o psíquico. A perspectiva topográfica registra também as 

variações na dimensionalidade do espaço-limite (unidimensional, bidimensional, 

tridimensional), pois, quanto mais volume interno existir nesta fronteira, mais 

possibilidade de jogo existirá entre as representações. O aspecto dinâmico do limite 

diz respeito a seu movimento: “a pulsão só pode ser considerada em seu dinamismo, a 

partir do movimento que nasce no interior do corpo e chega ao psiquismo” (1990, p. 

39). O dinamismo deste conceito-limite será, portanto, o que promoverá a 

transformação, a passagem. A terceira dimensão refere-se ao ponto de vista 

econômico. A pulsão define a “medida de exigência de trabalho que é imposta ao 

psíquico, em conseqüência de seu vínculo com o corporal”. Parece, nos diz Green, 

que ao movimentar o estímulo e passar a barreira do somático para o psíquico a 

pulsão se apresenta para o sujeito como uma medida de trabalho, pois exige uma 

satisfação que mobiliza algum tipo de elaboração psíquica imaginativa que convida 

para a espera de uma satisfação mais direta.  
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3 )   O trabalho do negativo e o duplo limite 

Ao definir a função fundamental do psiquismo como sendo a de aceder 

ao domínio das re-apresentações no sentido amplo do termo e o limite como 

a marca divisora entre dois territórios (soma/psiquismo e Real/psiquismo), 

Green instala o psiquismo na fronteira de um irrepresentável na sua essência 

excessivo e traumático e portanto na beira dos abismos: agonias 

impensáveis (Winnicott), terrores sem nomes (Bion), terrores dos objetos 

mortos (Meltzer). O trabalho figurativo da representação, neste contexto, 

surge sempre como acontecendo no limite, pois, se por um lado o 

irrepresentável sempre ameaça o psiquismo, ele serve também como linha 

de demarcação para a sua própria constituição. 

A noção de negativo em Green remonta aos anos 19601. Em alguns 

momentos ela se aproxima da noção de recalque e de branco e, em outros, 

da noção de vazio e de irrepresentável. É, portanto, em torno da questão 

fundamental do trabalho da representação que esta noção se instala no 

campo dos conceitos. Neste sentido, podemos definir o negativo como o que 

se encontra no limite da representação, podendo se manifestar tanto na 

forma de efeito do inconsciente e de recalque, como na forma de excesso e 

de destrutividade. O negativo circunscreve o pólo latente oposto e 

complementar que, ao tencionar os aspectos manifestos positivos, coloca o 

trabalho psíquico em movimento. O trabalho do negativo, portanto, deve 

acontecer tanto no nível da pulsão como no nível do consciente, formando 

assim o in-consciente. 

 É preciso assinalar, no entanto, que a noção de trabalho do negativo 

deve ser pensada a partir de um movimento dialético, que Green se dedica a 

elaborar cuidadosamente nos primeiros capítulos do seu livro O Trabalho do 

Negativo (1993), para dar conta da complexidade das vicissitudes do 

psiquismo.2 

                                                        
1 No livro “Narcisismo de morte e narcisismo de vida”, Green já aponta para os destinos negativos da psique. 

2 Encontramos, ao longo da obra de Green, várias duplas de conceitos que interagem dialeticamente entre si, tais 

como: pulsão-objeto, função objetalizante-função desobjetalizante, alucinação positiva-alucinação negativa, entre 

outras. 
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Na introdução do livro O Trabalho do Negativo, Green atribui os seus 

desenvolvimentos sobre a negatividade a Winnicott e a Bion. Entretanto, é a 

partir da leitura de alguns artigos de Freud que ele encontrará os subsídios 

necessários para sustentar e dar consistência à noção de “trabalho do 

negativo”; de fato, a própria noção de trabalho psíquico é encontrada na obra 

freudiana, surgindo tanto na forma de “trabalho do sonho”, como na forma de 

“trabalho do luto”. Nos seus escritos, Green reúne sob a denominação de 

“trabalho do negativo” o trabalho das defesas constitutivas do psiquismo que, 

em última instância, permitem a possibilidade de julgamento e de escolha3. 

Lembremos que, na concepção psicanalítica apresentada por Green, o 

sujeito é um operador submetido inevitavelmente ao trabalho psíquico4 que, 

poderíamos acrescentar, oscila entre o “trabalho do sonho” e o “trabalho do 

luto”, duas modalidades diferentes do trabalho da representação.  

 Estas considerações nos permitem dizer que o trabalho do negativo 

tanto constitui o psiquismo como o ameaça e que, quando prevalece a 

ameaça, teremos que nos defrontar com o negativo do negativo, que são os 

aspectos destrutivos do trabalho do negativo, que se manifestam por causa 

da ausência ou presença excessiva dos objetos primários. São casos nos 

quais a ausência (a primeira manifestação do negativo) não pode constituir 

um mundo representacional sustentado pelo princípio da esperança e nos 

quais o trabalho representativo fica cativo de seus derivados pulsionais. A re-

apresentação não surge como substituto suficientemente bom para se 

desprender do objeto externo absolutamente necessário.  

No texto “O duplo limite” de 19825 , Green equipara o trabalho do 

negativo a um trabalho de morte, que paradoxalmente preserva a vida. O 

trabalho do negativo tem como última finalidade a constituição de um duplo 

                                                        
3 Encontram-se reunidos sob esta denominação (trabalho do negativo) os mecanismos de defesa que colocam o 

psiquismo no circuito expulsão-reintrojeção, tais como recalque, denegação, clivagem, identificação projetiva etc. 

Eles têm como objetivo a constituição dos limites e estabelecem a possibilidade de escolha e de julgamento. 

Existem, porém, outros tipos de mecanismos de defesa, tais como as formações reativas, as inversões, as 

sublimações que não são incluídas nesta categoria. 

4 Remeto o leitor ao primeiro capítulo desta tese. 

5 Na já citada Nouvelle Revue de Psychanalyse (1974) encontramos (p. 56) um pequeno prolongamento do texto de 

Fairbain (sobre os fatores esquizóides da personalidade), assinado por J. B. Pontalis, intitulado:” Le psychisme 

comme double metaphore du corps” (“O psiquismo como dupla metáfora do corpo”). Este titulo parece ser um 

precursor do psiquismo como duplo limite de  André Green. 
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limite que constitui o próprio psiquismo. Descreveremos este processo, pois o 

modelo do duplo limite, elaborado a partir dos desafios clínicos, é criado 

fundamentalmente como um instrumento teórico/clínico para permitir que o 

analista reflita sobre as dificuldades que ele encontra nas patologias-limite. 

O trabalho do negativo é realizado pelas defesas que precisam agir, 

expulsando os excessos para garantir a vida. Diz Green: 

 

“Da rejeição primária que divide o sujeito em dois, até a negação 

na linguagem, é sempre a mesma operação que se repete, o 

mesmo ato psíquico que tem o mesmo sentido: expulsar para 

purificar, purificar para ligar. Entretanto, mesmo quando este ato é 

justificado pelas piores angústias de aniquilação ou de morte, é 

sempre um fragmento de vida que está sendo eliminado do 

psiquismo. É, portanto, um trabalho de morte que está sendo 

realizado”6. 

 

 Assim, o psiquismo precisa incansavelmente eliminar parte de si 

mesmo para poder sobreviver. Estes intoleráveis excessos, expulsos do 

psiquismo, são num primeiro momento jogados indiscriminadamente para 

fora e devem ser “recolhidos” pelos objetos externos suficientemente bons 

para poderem, num segundo momento, ser restituídos e reintrojetados no 

psiquismo da criança. Esta modalidade de trabalho intersubjetivo constituirá, 

ao longo do tempo, um primeiro limite entre o dentro e o fora. Caberá ao 

ambiente externo e aos objetos primários sustentar esta primeira modalidade 

do trabalho do negativo, tornar-se um continente adequado para acolher os 

aspectos evacuados ligados ao desprazer excessivo e garantir a reintrojeção 

dos aspectos vitais, para que esta modalidade de trabalho psíquico 

intersubjetiva seja incorporada ao psiquismo através do recalque.  

Ora, é somente quando a resposta se produz em um médio prazo, 

suficientemente longo para estimular o auto-erotismo e tolerável para não cair 

no desespero, e sob uma forma assimilável (capacidade materna de rêverie, 

metáforas, mitos), que a criança poderá aceitar o que foi expulso 

anteriormente e incorporar a modalidade intersubjetiva de trabalho psíquico 

                                                        
6 GREEN, André. La double limite [1982]. In: La Folie Privée: psychanalyse des cas-limites. Paris: Gallimard, 1990, 

p. 312. 
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que permitiu a elaboração do primeiro limite. É a partir de repetidos 

processos de reintrojeção do que foi expulso que poderá formar-se o 

recalque como o segundo limite que constitui o psiquismo. 

O recalque trabalha a partir do mesmo modelo de aceitação e de 

recusa que foi instituído a partir da relação com o objeto externo, de modo 

que, no final, o que é bom e ruim para o Eu é o que era bom e ruim para o 

objeto: “A relação dos objetos foi internalizada; o sim e o não introjetados. O 

recalque originário poderá estabelecer assim um limite entre o consciente-

pré-consciente, de um lado, e o inconsciente, de outro”7. 

O trabalho do negativo realiza o desdobramento do limite dentro/fora 

em limite inconsciente/consciente. Esta internalização produz a abstração 

necessária para viabilizar o trabalho do pensamento, pois o recalque permite 

um afastamento da fonte da pulsão, indispensável para o desenvolvimento 

dos pensamentos (ligações das representações entre si). Ora, o afastamento 

da fonte pulsional requer, por sua vez, uma negativação ou um esquecimento 

dos objetos primários de satisfação. O objeto suficientemente bom deve 

poder ser alucinado negativamente tornando-se estrutura enquadrante, 

espaço vazio interno que enquadra os limites do Eu, acolhe as 

representações e as liga num trabalho do pensamento. 

Para Green, é necessário sempre considerar o limite como duplo, para 

que este modelo possa contemplar a dinâmica que se instaura entre as duas 

modalidades do trabalho do negativo. O limite dentro/fora deverá interagir 

dialeticamente com o limite inconsciente, pré-consciente/consciente para que 

as representações possam circular (efeito de ressonância). As clivagens 

radicais interrompem o jogo dialético, isolando os espaços e impedido a 

comunicação entre eles. 

Pensando a partir destes parâmetros, vemos que é justamente a 

instabilidade deste duplo limite que caracteriza os estados-limite, provocando 

abruptas oscilações no campo transferencial. Essa instabilidade pode 

produzir também uma instabilidade temporal: digamos, rapidamente, que o 

primeiro limite (dentro/fora) funciona a partir da lógica das moções pulsionais 

e, portanto, possui uma temporalidade evacuativa emergencial baseada na 

                                                        
7 GREEN, André. Le travail du negative. In: Le travail du négatif, Paris: Minuit, 1986, p. 370. 
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urgência das satisfações pulsionais; o segundo limite, por sua vez, funciona a 

partir da lógica dos processos primários e da temporalidade atemporal do 

inconsciente.  

Quando o psiquismo não é mais contido pelo limite horizontal do 

recalque-retorno do recalcado, será acionado o limite vertical no nível 

intersubjetivo, colocando em risco a diferenciação self/objeto externo, 

dentro/fora. Veremos então no plano clínico uma substituição do limite interno 

intrapsíquico pelo limite externo intersubjetivo; esta substituição faz 

desaparecer os conflitos intrapsíquicos, as representações internas destes 

conflitos, a simbolização, o que compromete a associação livre e o trabalho 

do pensamento na relação com o analista. O segundo limite se manifesta 

então com toda sua potência produzindo negação, clivagens, retraimento, 

denegações, identificações projetivas, características da lógica pulsional e do 

que chamamos do negativo do trabalho do negativo, causado pelos aspectos 

negativos da pulsão de morte, tais como o desinvestimento, a 

desobjetalização e o narcisismo destrutivo. É esta substituição do limite 

intrapsíquico pelo limite extrapsíquico que, por um lado, faz tremer o 

enquadre analítico (por causa das atuações) e, por outro, solicita a 

contratransferência e o pensamento vivo do analista em diferentes níveis, 

tanto no nível afetivo como nos seus estados corporais. Estes tipos de 

materiais não simbolizados precisam passar por uma elaboração imaginativa 

metafórica para poderem ser incorporados ao mundo psíquico do paciente 

através de um circuito de reintrojeção, que permitirá, ao longo do tempo, a 

formação do segundo limite. 

 

 


