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 Ninguém estranharia a necessidade tão humana, e tão semelhante a outros bichos, 

de vez ou outra se recolher a refúgios, caracterizando um retraimento, desligamento ou 

isolamento temporário que dê a sensação de estabilidade e proteção contra os excessos do 

mundo exterior. Quando a ameaça vem do próprio ambiente psíquico, o escape para uma 

área mental protegida pode também ser compreendido como um recurso saudável do self, 

que cria um escudo à ansiedade e um meio de reconquistar o equilíbrio. Em sua teoria 

sobre os refúgios psíquicos, John Steiner (1997) descreveu como o uso frequente e 

excessivo desse tipo de defesa pelo paciente o mantém distante do contato com o analista e 

gera grandes obstáculos ao seu desenvolvimento psíquico.  

 Neste ensaio, procuro fazer uma relação entre o refúgio psíquico e uma solução 

intermediária encontrada pelo sujeito para prescindir do objeto a fim de acomodar (não 

enfrentar) sua dor narcísica. Além disso, busco demonstrar como esse tipo de defesa 

obstinada do paciente pode ter efeito sobre o analista, de modo a acionar sua tendência a se 

retirar para seu próprio refúgio defensivo (Steiner, 1997).  

 Com esse objetivo, trago passagens da análise de um paciente que recorria sempre 

ao refúgio para evitar o contato com algo que eu chamaria de dor catastrófica, ainda que 

isto não lhe trouxesse alívio de seu sofrimento. Apesar de seu pedido de ajuda e de 

reconhecer que necessitava de um outro para tratar suas “feridas incuráveis”, ele não 

conseguia retirar-se do exílio em que vivia. Era um tipo de refúgio que extrapolava a 

fronteira psíquica e caracterizava mesmo um estilo de vida. Chegava a descrever esse 

“lugar” com a imagem pictórica de uma ilha, acessível à visão, mas protegida por águas 

oceânicas profundas e tubarões. 

 Nesse arranjo psíquico representado em termos espaciais, o paciente retira-se para 

sua ilha e faz um convite ao analista para um passeio em torno dela, sem que lhe seja 

permitido explorar seu território. Trata-se de um espaço preservado, tal como um santuário 

ecológico. Área protegida de outros homens, e nela transitam apenas os bichos selvagens 

de sua propriedade.    

 A ilha de meu paciente tinha forma e contornos semelhantes àquela contada em 

prosa por Carlos Drummond de Andrade, em sua crônica Divagação sobre as ilhas, de 
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1952. Mas antes de apresentar meu paciente e o modo como evitava contato profundo com 

a analista, além de tecer algumas reflexões sobre as defesas psíquicas do paciente e da 

analista, proponho iniciarmos um passeio à ilha de Drummond.   

 

“Quando me acontecer alguma pecúnia, passante de um milhão de cruzeiros, 

compro uma ilha; não muito longe do litoral, que o litoral faz falta; nem tão perto, 

também, que de lá possa eu aspirar a fumaça e a graxa do porto. Minha ilha (e só 

de a imaginar já me considero seu habitante) ficará no justo ponto de latitude e 

longitude que, pondo-me a coberto de ventos, sereias e pestes, nem me afaste 

demasiado dos homens nem me obrigue a praticá-los diuturnamente. Porque esta é 

a ciência e, direi, a arte do bem viver; uma fuga relativa, e uma não muito 

estouvada confraternização” (Andrade, 1952/2011, p. 15).   

 

 O autor sonha com uma ilha na medida de suas necessidades e de seus temores. 

Nem tão longe do litoral, pois o homem não pode prescindir totalmente do outro e o 

isolamento definitivo significaria a morte; mas nem tão perto, a fim de proteger-se das 

toxinas liberadas dos conflitos e desencontros amorosos. A ilha sonhada tem um “justo 

ponto de latitude e longitude”, de modo a manter o habitante seguro de tempestades que 

ameacem seu abrigo e de paixões que acorrentem sua alma: uma distância que não o afaste 

tanto dos homens, impondo-lhe uma solidão gélida, nem o obrigue a uma convivência 

prolongada. 

 Essa “solução intermediária” servia ao meu paciente para administrar sua vida e 

aplacar sua angústia, o tanto quanto possível. Também servia para evitar um contato 

emocional profundo comigo: mantinha-me a uma relativa distância, num ponto em que eu 

o sentia fora de alcance e também me surpreendia divagando em ilhas próprias. O impacto 

em minha mente da presença de Jack – como o chamarei aqui – fez-se notar desde o 

primeiro encontro, que tento descrever a seguir. 

 Jack procurou-me em momento de grande desespero, depois de uma semana de 

ausência no trabalho pela impossibilidade de se manter sóbrio para exercer suas funções. 

Embriagou-se por dias e noites durante toda aquela semana; quando me ligou pedindo que 

eu o atendesse, ainda estava sob o efeito de álcool, conforme me confirmou depois. Disse-

me, com a voz de quem se sente prostrado, que precisava muito e urgentemente de ajuda 

profissional, pois se continuasse sem tratamento morreria. Pediu-me o primeiro horário da 

manhã. Instantaneamente abri um novo horário para ele, mais cedo do que o habitual em 

minha rotina. 
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 Em nosso primeiro encontro, sua figura me surpreendeu: um homem muito alto e 

elegante, vestido impecavelmente com um terno escuro, cabelos com gomalina, meias de 

seda da exata cor (incomum) dos sapatos. Tinha a pele muito jovem e a compostura de um 

homem bem mais velho. Apesar da aparência irretocável de um lorde inglês, desnudou 

logo de início seu abatimento, relatando o sofrimento e o estado deprimido em que se 

encontrava. 

 Jack era um jovem executivo de uma multinacional, cuja carreira havia sido 

construída vários postos assumidos em escritórios da empresa em diferentes países, por 

períodos relativamente longos. Havia sido transferido para Brasília há alguns meses e 

rejeitava enfaticamente a cidade. Queria voltar para Washington (EUA), onde assumira o 

cargo anterior, mas não tinha qualquer sinal da empresa de que efetivaria seu plano. Seus 

pais eram estrangeiros, não possuía família ou amigos próximos no Brasil. Vivia solitário 

num apartamento o qual chamava de “sua ilha”. Sua rotina semanal raramente era 

quebrada: ao entardecer de sexta-feira, depois de dedicar-se exaustivamente, durante a 

semana, às tarefas que lhe eram atribuídas pelo escritório, retirava-se para “sua ilha” e de 

lá só saía na manhã de segunda-feira, bem cedo, para a sessão de análise comigo. 

   

“Nessa ilha tão irreal, ao cabo, como as da literatura, ele constrói a sua cidade de 

ouro, e nela reside por efeito da imaginação, administra-a, e até mesmo a tiraniza. 

Seu mito vale o da liberdade nas ilhas” (Andrade, 1952/2011, p. 15).  

 

 Jack era educado, eloquente e quase sempre muito formal; às vezes escapava-lhe 

uma anedota. Os primeiros meses de análise delinearam o sistema de defesas ao qual 

recorria – e no qual também se via aprisionado – para evitar a ansiedade e a ameaça 

catastrófica. Respondia à solidão bebendo compulsivamente, trancado em seu apartamento; 

evitava os convites de colegas de trabalho que sugerissem aproximação; reclamava de tudo 

em Brasília e recusava qualquer tentativa de adaptar-se à cidade. Com exceção das relações 

de trabalho que se restringiam ao escritório, os únicos contatos pessoais mantidos eram à 

procura de sexo. Frequentava sites de relacionamento homossexual e eventualmente 

marcava um encontro íntimo, sempre ocultando qualquer dado que pudesse lhe identificar. 

   

“Marca assim o seu isolamento, e como não tem bocas de fogo nem expedientes 

astuciosos para rechaçar o estrangeiro, sucede que este isolamento não é inumano. 

Inumano seria desejar, aqui, dos morros litorâneos, um cataclismo que sovertesse 

tão amena, repousante, discreta e digna forma natural, inventada para as 
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necessidades do ser no momento exato em que se farta de seus espelhos, amigos 

como inimigos” (Andrade, 1952/2011, p. 16). 

 

 Em seus encontros sexuais, relacionamentos interpessoais e na transferência 

comigo, Jack buscava seus espelhos e afastava-se, numa negação maciça de que pudesse 

depender do objeto. Quando lhe indagava sobre a impossibilidade de viver livremente suas 

escolhas sexuais, ele me interrompia bruscamente, e também minha suposição de que ele 

pudesse vivenciar uma relação homoerótica sem culpa: “Não pode! Isto não é certo! É 

pecado! Homem tem que transar com mulher. Se tenho impulsos sexuais por homens, não 

sou homem de verdade”. Ali se erguia o carrasco que o habitava: dizia-me não saber fazer 

de outro modo, sem estar no controle da situação, de forma a se sentir seguro e confiante. 

Fazia de sua ilha uma nação com leis e costumes rígidos, e dentro dela um mundo 

particular onde era permitido transgredir. 

 Para Jack, a fantasia de que sempre poderia esconder-se em sua ilha-fortaleza, a 

despeito do sofrimento, lhe trazia prazer. Dizia-me que era um prazer sexual, 

posteriormente reprimido. “Eu me permito furtivamente, mas depois tenho que reprimir 

esses desejos, então volto para a fortaleza, para minha geladeira. Não tenho saída.” 

 

“Mas será que se procura realmente nas ilhas a ocasião de ser feliz, ou um modo de 

sê-lo? (...) A solidão, carrego-a no bolso, e nunca me faltou menos do que quando, 

por obrigações de ofício, me debruçava incessantemente sobre a vida dos outros. E 

felicidade não é em rigor o que eu procuro. Não. Procuro uma ilha, como já 

procurei uma noiva” (Andrade, 1952/2011, pp. 16/17). 

 

 Segundo Steiner (1997), quando as relações objetais são parte de uma organização 

complexa do self, os fatos da vida que compõem a realidade interna do paciente trazem 

uma dificuldade excessiva. Jack não podia viver livremente sua sexualidade, pois, para ele, 

“era um caminho sem volta”. E seu aprisionamento à fantasia de controle desvelava uma 

fragilidade de origem narcísica. Oscilava entre o ódio e o medo – ódio de tudo que o 

cercava e não era suficientemente bom para ele, e o medo de sucumbir ao seu sentimento 

de desamparo. A esta interpretação, respondeu-me: “Por isso o melhor lugar é minha 

fortaleza: ou rejeito tudo e me tranco, não quero nada, estou no comando; ou me abandono, 

me largo, bebo, é trágico. Sou refém de meu medo.” 

 Em minha conjectura, Jack se isolava em sua ilha, pois não podia “sofrer” a 

experiência de ódio de si mesmo e, por suposição, aceitar sua incompletude, entrar em 
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contato com a fratura narcísica. Certa vez advertiu-me que não poderia voluntariamente se 

atirar ao mar e aos tubarões. O que separa a ilha do continente é o mar; portanto, o 

percurso é o mar, com eventuais visões de barbatanas indicando a presença de monstros 

ferozes e sedentos, de dentes gigantescos. Presença real de um perigo estarrecedor, ou 

miragem? A análise fornece uma embarcação para a travessia e o enfrentamento das 

fantasias de destruição e morte, mas o analista deve ter maleabilidade para acompanhar o 

movimento das ondas e não aumentar a resistência do barco.  

 Diz Steiner: “O paciente sente-se prisioneiro de uma organização onipotente, da 

qual não há escapatória. Se o analista reconhece essa onipotência, é menos provável que 

tente enfrentar ou combater a organização de frente” (Steiner, 1997, p. 25). O autor 

observa que esse reconhecimento auxilia o próprio analista e o paciente a conviverem com 

a onipotência, sem que um ou outro ceda a ela ou se arroje agressivamente a enfrentá-la. 

“Se ela (onipotência) puder ser reconhecida como um dos fatos da vida que compõem a 

realidade do mundo interno do paciente, então gradualmente pode tornar-se possível 

compreendê-la melhor e, em consequência, reduzir o poder que ela tem sobre a 

personalidade” (p. 25). 

   Suponho que os ecos de uma fantasia de onipotência sentida no contato com Jack 

abalavam minha mente, que ficava impotente. Durante os primeiros meses em que o 

atendi, eu sentia um estranho desconforto na noite de véspera de cada sessão. Meu sono 

ficava ligeiramente perturbado, acordava com certa ansiedade e tratava de chegar cedo ao 

consultório. Ele chegava rigorosamente no horário, nem um minuto a mais, nem um 

minuto a menos. No decorrer da análise, o sofrimento que Jack inicialmente transbordava 

foi cedendo e à medida que eu me sentia mais à vontade, e nossos encontros nos 

conduziam para um contato maior, seu sistema defensivo pareceu recrudescer, causando-

me a impressão esporádica de estar diante de uma rocha. 

 O melhor modo de descrever minha impressão sobre o estado mental de Jack nessas 

ocasiões é recorrendo aos versos de Paul Simon na música “I am a Rock”: 

 

“Ergui paredes/ Uma fortaleza, alta e forte/ Que ninguém pode penetrar./ Não 

preciso de amizades./ Amizades causam dor./ É o riso e é amar o que eu desdenho/ 

Sou uma rocha,/ Sou uma ilha/ Tenho meus livros/ E minha poesia para proteger-

me/ Estou blindado em minha armadura,/ Oculto em meu quarto,/ Seguro dentro do 

meu útero/ Eu não toco em ninguém e ninguém me toca./ Sou uma rocha/ Sou uma 

ilha. / E uma rocha não sente dor,/ E uma ilha nunca chora.” 
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 Estabeleço uma analogia desse estado mental de “rocha” à descrição feita por 

Frances Tustin (1990) de um tipo de barreira autística em pacientes tidos como “normais” 

ou moderadamente neuróticos. Eles podem reagir à análise apresentando uma parte 

“encapsulada” de sua personalidade, quase impenetrável, com a qual o analista não 

mantém contato (Tustin, 1990; Mitrani, 2013). A autora observa que reações de 

encapsulação significam que “em uma área isolada da personalidade, a atenção foi 

desviada do mundo objetivo que apresenta tais ameaças (o contato com o analista?) em 

favor de um mundo subjetivo, dominado pelas sensações de que está sob seu controle 

direto” (Tustin, 1990, p. 28). 

 Nesses momentos de recrudescimento de suas defesas, quando Jack erguia paredes 

entre nós e se encapsulava dentro de sua fortaleza, tal qual uma barreira autística, eu 

experimentava angústia, em estado mental de ilhamento. Não sei se nesse estado eu podia 

ajudar Jack, mas fazíamos o que era possível. Percebia-me desprovida de imagens, minha 

mente vazia, numa espécie de aprisionamento, tentando me livrar desse estado em branco. 

Jack, rígido e impenetrável. Duas ilhas, uma lutando para vencer as barreiras e se 

aproximar de outra que está em movimento de fuga.     

 Como pode ser entendido na situação descrita acima, pacientes aprisionados num 

refúgio psíquico apresentam grandes dificuldades técnicas para o analista (Steiner, 1997). 

Alerta esse autor que o analista precisa lutar contra sua própria tendência de adaptar-se a 

tais adversidades e de “fazer conluio com a organização defensiva do paciente, além de se 

retirar para seu próprio refúgio defensivo” (Steiner, 1997, p. 29). Se o analista, prossegue o 

autor, consegue entender melhor esses processos, terá mais capacidade para “reconhecer a 

situação do paciente e estar disponível nesses momentos, quando ele realmente emerge, 

tornando possível o contato” (p. 29). 

 A citação de Steiner pode ser exemplificada pelos sonhos que relato a seguir. Sem 

querer me estender pelo viés da homossexualidade, que não é objeto de discussão deste 

trabalho, não deixarei de abordar, entretanto, algumas ideias a respeito do conflito de Jack 

quanto a identidade sexual. Optei por relatar esses sonhos aqui pelas seguintes razões: o 

primeiro deles, porque possibilitou à analista perceber o conluio com a organização 

defensiva do paciente e os aspectos sádico-masoquistas, de passividade e atividade, que 

envolviam a relação transferencial e contratransferencial do par analítico. E o segundo 

sonho, porque ilustra como o paciente pôde aos poucos começar a desenvolver a função 

simbólica, na relação transferencial, a partir da disponibilidade mental da analista, 

possibilitando algum contato e evolução do processo analítico. 
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 A análise de Jack decorria há cerca de seis meses quando tive este sonho: eu estava 

num imenso galpão, vazio, sem luminosidade, com apenas um portão de entrada, aos 

fundos, e outro de saída, à minha frente. Os portões estavam entreabertos. Perto do portão 

de saída havia uma pequena mesa de escritório, sem nada sobre ela, e um homem 

permanecia sentado atrás do móvel. Eu estava de pé, de frente para o homem. Jack 

adentrou o galpão pelo portão dos fundos e veio em minha direção, postou-se atrás de 

mim e começou a me tocar. Numa reação de passividade e aceitação, inclinei-me para a 

frente, usando a mesa como apoio, para permitir que Jack me penetrasse. A entrada 

brusca de um grupo de pessoas no galpão interrompeu a cena proibida, e presenciada sob 

a chancela de um terceiro. 

 Pude perceber com este sonho aspectos sádico-masoquistas que envolviam nossa 

relação transferencial e contratransferencial. Não obstante a presença de elementos do 

complexo edípico que aludem ao masculino e ao feminino (portão de entrada, aos fundos, 

e de saída, à minha frente), o sonho denunciou minha mente subjugada pelos impulsos 

perversos de meu paciente. Pela via onírica meu inconsciente se disponibilizava para 

receber suas fantasias pré-edípicas e edípicas. Este sonho sucedeu ao período inicial da 

análise, em que eu experimentava forte sensação de desconforto durante as sessões, como 

se o estivesse decepcionando. Zimerman (1998) atribui reações contratransferenciais desse 

tipo à identificação projetiva, para dentro do psicanalista, de uma “mãe narcisista que 

enganou o filho, por fazê-lo crer como sendo realidade o que não passava de meras ilusões 

infantis” (p. 193). Ou seja, ainda na leitura daquele psicanalista, uma mãe simbiótica que 

não foi capaz de renunciar ao corpo do filho e promoveu a exclusão do pai do campo 

afetivo desse (p. 185). 

 Com cerca de um ano de análise, Jack trouxe-me o seguinte sonho: Dilma Rousseff 

se consultava politicamente com Fernando Henrique Cardoso. Em seguida, eu estava 

almoçando com Dilma numa lanchonete de alto serviço. A... presidenta... (ele não sabe em 

que gênero se refere a ela) estava do meu lado, e do lado esquerdo havia uma senhora, que 

eu não sabia quem era, mas era uma senhora bem arrumada, de uns 50 anos, loira, 

bonita... não sexy, mas bonita. Trocamos cumprimentos e ela foi-se embora. Então Dilma 

me disse: você não sabe quem é ela? – Não! – Ela se chama Belinda. Então acordei. 

 Antes de prosseguir com as associações de Jack, quero comentar a passagem em 

que ele teve dúvida quanto ao gênero adequado para a palavra presidente, em se tratando 

de seu emprego para uma mulher. Por algum tempo desde a primeira eleição de Dilma 

Rousseff, primeira mulher a assumir o governo brasileiro, discutiu-se na imprensa qual a 
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melhor forma de se referir à líder política da Nação: se presidenta ou presidente. Esta 

passagem alude à bissexualidade não renunciada de Jack. Apesar de sua conduta 

homossexual, não se podia afirmar que Jack tinha uma identidade sexual definida.   

 Voltando ao relato do sonho de Jack, suas associações levaram-no à “única Belinda 

que conhecia”, e cuja história lhe era muito familiar. Tratava-se da personagem da ópera 

Dido e Eneias, do inglês Henry Purcell, peça preferida de Jack, a que assistira várias vezes 

enquanto morava em Londres. Jack reproduziu para mim sua versão da história, como um 

sonho sonhado na sessão: A ópera é baseada no épico Eneida, de Virgílio, e traz o amor de 

Dido, rainha de Cartago, por Eneias. A viúva Dido não pode realizar sua paixão por 

Eneias, pois jurou fidelidade ao rei morto. Dido admite a sua irmã, Belinda, que está 

apertada com tormentos que não pode confessar. Belinda reitera: Sua tristeza aumenta 

por escondê-la. Dido resiste: Eu não posso permitir revelá-la. E Belinda tira o véu que 

mal encobria os sentimentos da irmã: você está apaixonada por ele! Enfim, afirma que os 

problemas de Cartago poderiam ser resolvidos por um casamento entre os dois. O final da 

história é trágico: Dido é convencida por Belinda, mas um destino diferente é reservado a 

Eneias e Dido morre de amor. É a história do amor proibido. 

 A analista estava representada nos sonhos de Jack por um objeto feminino que não 

lhe despertava impulsos sexuais, mas não há dúvida de que sua incursão nas duas cenas de 

Belinda marcou a presença de um terceiro. Uma confusão de papéis também marcava as 

fantasias inconscientes do paciente, de caráter edípico precoce. Figuras masculinas e 

femininas, com significantes em que prevalece ainda uma indefinição do objeto (presidenta 

ou presidente; a conotação bissexual do nome Dido). A história de amor proibido era 

atuada nas relações com parceiros sexuais encontrados na internet, tão secretas que 

encontros presenciais só ocorriam caso estivesse a milhares de quilômetros de sua cidade. 

 Retomemos o passeio à ilha de Drummond:  

 

“Serão admitidos poetas? Em que número? Se foram proscritos das repúblicas 

ideais e das outras, pareceria cruel bani-los também da ilha de recreio. Contudo, 

devem comportar-se como se poetas não fossem. (...) Não levem para a ilha os 

problemas de hegemonia e ciúme” (Andrade, 1952/2011, p. 18). 

 

 Disse-me um dia: “Eu não posso contar aqui, para você, minhas fantasias sexuais 

porque tenho medo de perdê-las, de que deixem de ser excitantes. São só minhas. Sob meu 

controle.” Comentei que ele temia que eu roubasse suas fantasias, pois, sendo eu uma 
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mulher, ele não podia dividi-las comigo, e me colocava no lugar de uma mãe engolfadora. 

A despeito de seu arranjo defensivo para recusar a falta e prescindir do objeto, em seu 

distúrbio narcisista Jack necessitava do outro – o seu “duplo”, seu semelhante – para 

funcionar como espelho e suporte identificatório (Nasio, 1997; Zimerman, 1998). E para 

lhe reassegurar que ele existia de fato, podendo ser objeto do amor do outro. 

 Em outras ocasiões, quando eu interpretava seus sentimentos relacionados à 

configuração edípica, ele fazia a fuga à ilha imaginária. Jack permitia alguma aproximação 

de seus conflitos, ao deixar escapar o ressentimento e ódio infantis – a decepção amorosa 

com a mãe, a rivalidade com a irmã. Quando eu lhe indicava sua mágoa e ressentimento, 

ele se fechava. “Eu não faço ideia disso, esse assunto não vai levar a nada.” 

 Era sua solução intermediária para suportar a ansiedade e o sofrimento advindo das 

fraturas em seu narcisismo. Como ensinou Drummond sobre sua arte do bem viver: uma 

fuga relativa, e uma não muito estouvada confraternização. Uma solução para o que Rey 

(1979), citado por Steiner (1987/1991), nomeou dilema claustro-agorafóbico. Se o 

paciente se move de sua ilha em direção ao litoral (aos seus objetos), recuará por não 

suportar viver o contato emocional que relacionamentos mais próximos acarretam. Caso se 

afaste muito deles, poderá sentir-se fragmentado, em estado agorafóbico: a distância 

emocional em relação aos objetos deve ser controlada (Steiner, 1987/1991, p. 342). Uma 

fuga relativa, sem se precipitar em estabanadas confraternizações.   

 A situação descrita remete-nos ao paradoxo apontado por Winnicott: “No princípio, 

há uma solidão essencial. Ao mesmo tempo, tal solidão somente pode existir em condições 

de dependência máxima” (Winnicott, 1990, p. 154). Lembra que o estado da solidão surge 

antes do reconhecimento da dependência. Nosso desejo de alcançar esse “estar sozinho” 

permanece, conforme Winnicott, oculto na “capacidade da pessoa de estar a sós” e de se 

fazer cuidar por uma parte do self, destacada para tomar conta do todo.  Drummond traduz 

o sentimento:  

 

“A ilha é meditação despojada, renúncia ao desejo de influir e de atrair. Por ser 

muitas vezes uma desilusão, paga-se relativamente caro. (...) Por outro lado, há 

certo gosto em pensar sozinho. É ato individual, como nascer e morrer.  

A ilha é, afinal de contas, o refúgio último da liberdade, que em toda a parte se 

busca destruir. Amemos a ilha” (Andrade, 1952/2011, p. 20). 
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