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RESUMO

Sabina Spielrein fi cou por muito tempo relegada a uma posição de quase total invisibilidade 

até que, em 1977, foram encontrados documentos que revelavam seu papel não apenas como amante 

e colaboradora de Jung, mas também como fi gura importante do movimento psicanalítico da época. 

Sua trajetória de paciente a analista é notável, e sua percepção aguçada a fez levantar questões que só 

muito mais tarde seriam consideradas relevantes por outros psicanalistas. Suas contribuições, cerca de 

30 artigos publicados ao longo da vida, tratam de temas diversos, como tratamento da esquizofrenia, 

estudos sobre a origem da linguagem, psicanálise de crianças e sua mais famosa obra, “A destruição como 

origem do devir”, onde apresenta noções que inspiraram Freud a criar o conceito de pulsão de morte. 

Mesmo após a descoberta destes documentos, seu nome é lembrado principalmente por seu envolvimento 

com Jung e por seu suposto diagnóstico como psicótica. Isso provoca um efeito de desvalorização de 

sua obra e reduz suas contribuições a meras notas de rodapé na história da psicanálise. Nossa intenção 

é recuperar o vigor da obra de Spielrein, rompendo com a narrativa predominantemente masculina da 

história de nossa disciplina e expondo as leituras enviesadas que foram feitas sobre sua produção cien-

tífi ca e contribuições ao movimento psicanalítico.

Palavras-chave: Sabina Spielrein, história da psicanálise, história da mulher, violência de gênero.
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O título desse trabalho faz referência direta ao texto mais conhecido de Sabina Spielrein, “A 

destruição como origem do devir”, publicado em 1912. Nossa intenção é apresentar inicialmente um 

breve resumo de sua vida. Em seguida, discutiremos as curiosas circunstâncias que possibilitaram a 

retomada de sua obra e os esforços de restabelecimento de seu lugar na história da psicanálise. Num 

terceiro momento, discutiremos seu artigo mais famoso, e tentaremos refl etir sobre o impacto dele na 

obra freudiana. Para terminar, levantaremos algumas questões sobre os motivos de Spielrein ter sido 

colocada numa posição tão marginal por tanto tempo e sobre as diversas violências a que foi submetida.

UM RESUMO BIOGRÁFICO

Sabina Nikolaievna Spielrein nasceu em Rostov, na Rússia, em 1885. De família rica e culta, seu 

pai era um próspero comerciante de grãos e proprietário de terras e sua mãe era dentista, profi ssão que 

exerceu até 1903, quando decide se dedicar aos fi lhos e cuidado com a casa. Sabina era a fi lha mais 

velha e tinha três irmãos e uma irmã (que morreu com apenas 6 anos de idade).

Sua família prezava muito pela educação dos fi lhos. Desde muito novos tinham uma tutora 

privada e Sabina aprendeu diversos idiomas: latim, inglês, francês, alemão, polonês e russo. Também 

tinha aulas de música e desde jovem tocava piano. Terminando o ginásio em 1904, com uma medalha 

de melhor aluna, pretendia estudar medicina, mas como mulher e judia não teria tal oportunidade na 

Rússia (Cromberg, 2014; Richebächer, 2012).

Nessa época, Spielrein sofre uma grave crise: recusa-se a falar com membros da família, mas 

quando lhe dirigem a palavra diz coisas sem sentido, faz caretas e sons incompreensíveis, além de 

sofrer com pesadelos e pensamentos obsessivos geralmente ligados a algum tipo de cena de punição 

e sofrimento. A família decide enviá-la à Suíça para tratar-se. Acompanhada pela mãe e pelo tio, ela 

fi ca internada por quatro semanas na estação de cura de Interlaken. O resultado desse tratamento não 

parece ter sido bom. 

Em seguida, seguem para Zurique para tentar consultar o doutor Monakov, famoso neurologista, 

que se recusa a tratá-la1. Sabina então entra em um estado de agitação e, como nem a mãe, o tio ou 

o gerente do hotel sabiam como lidar com ela, recorrem a um certo doutor Rudolf Bion, que imediata-

mente escreve um atestado, alegando que ela “apresenta sinais de histeria em grau elevado”, “ri e chora 

alternadamente” e “exige ser admitida em uma instituição de tratamento”. Ele prossegue, dizendo que 

“a internação em um manicômio é estritamente necessária, pois ela pode eventualmente fazer mal a si 

1 Não há informação sobre o que teria motivado essa recusa.
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própria”. E conclui: “Não se deve excluir a possibilidade de paranoia. De qualquer forma, é um caso de 

psicose”. (Richebächer, 2012, p. 62)

É assim que Spielrein se vê encaminhada ao hospital psiquiátrico Burghölzli, dirigido por Bleuler 

e onde Jung atuava como médico desde 1900. Ela é tratada por Jung2 por cerca de dez meses e recebe 

alta em junho de 1905. Decide cursar medicina, e começa o curso nesse mesmo ano, com o apoio de 

Bleuler, na Universidade de Zurique.

Com relação a seu envolvimento com Jung, Lothane (1996) propõe uma divisão em três perí-

odos: o tratamento, de 1904 a 1905; o aprofundamento da amizade, de 1906 a 1908 e a relação erótico-

-sensual, entre 1909 e 1910. Eles ainda trocam cartas por muitos anos, mas ela jamais volta a vê-lo. 

Em 1911, obtém o título de doutora com a tese “Sobre o conteúdo psicológico de um caso de esquizo-

frenia” e se muda primeiro para Munique e em seguida para Viena. 

Nessa cidade, se torna membro da Sociedade Psicanalítica de Viena (é a segunda mulher a ser 

aceita) e apresenta uma parte de “A destruição como origem do devir” para ser debatido por seus colegas. 

A recepção não é das mais calorosas. As críticas, entretanto, parecem ser dirigidas não a Spielrein, mas 

a Jung. O próprio Freud, ao tomar a palavra nessa reunião, diz: “a apresentação nos provê a oportuni-

dade para uma crítica de Jung, porque em seus estudos recentes de mitologia ele também usa qualquer 

tipo de material mitológico. . .” (Nunberg & Federn, 1974, p. 335). Ele conclui afi rmando que Spielrein 

tentou basear sua teoria pulsional em pressupostos biológicos, em contradição com o ponto de vista 

psicológico que seria característico da teoria psicanalítica. Apesar disso, seu texto é publicado no ano 

seguinte e se torna sua obra mais conhecida e debatida. O texto é resenhado por Paul Federn, que o 

considera “minucioso e interessante”, mas o critica por introduzir as noções de um impulso destrutivo e 

de transformação. Na visão dele, o trabalho “tem uma orientação junguiana” (Richebächer, 2012, p. 193).

Spielrein viaja então para sua cidade natal, onde se casa com Pavel Scheftel, médico pediatra 

também russo e judeu. Mudam-se para Berlim, onde fi cam por dois anos. Nesse período, publica onze 

trabalhos e dá a luz a uma fi lha, Renata. Não se dá muito bem com Abraham (que detestava Jung), 

presidente da Sociedade Psicanalítica de Berlim, o que torna sua permanência na cidade insustentável. 

Além disso, eclode a Primeira Guerra, tornando muito delicada sua posição como cidadã russa em uma 

cidade alemã. O marido retorna à Rússia, convocado para a guerra. (Cromberg, 2014; Richebächer, 2012)

Retorna à Suíça e tenta se estabelecer em Zurique, sem sucesso. Muda-se com a fi lha para 

Lausanne, onde permanece por cinco anos. Chega a trabalhar como cirurgiã, dedica-se a escrever um 

romance (depois abandonado), estuda composição, escreve canções e toca piano. Fica afastada da 

psicanálise até sua mudança para Genebra. Nessa cidade, trabalha e leciona no Instituto de Psicologia, 

fundado por Claparède. Permanece na cidade até 1923. Publica diversas comunicações curtas principal-

mente sobre análise de crianças, e coordena cursos sobre o tema, além de dar aulas sobre psicanálise e 

2 Os registros do hospital e as cartas mostram que Bleuler também teve participação nesse tratamento. Ver o capítulo 5 de 
Covington e Wharton (2003).
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pedagogia. Nesse período conhece Jean Piaget3, que se torna seu paciente e colaborador. A partir dessa 

troca, publica “A origem das palavras infantis ‘mamãe’ e ‘papai’” (1922).

Muda-se defi nitivamente para a Rússia em 1923, e ocupa cargos no Instituto Psicanalítico de 

Moscou, dirigindo a policlínica e o ambulatório infantil. Ela reencontra o marido e tem uma segunda 

fi lha, Eva. Apesar de a psicanálise russa ter conhecido um período de expansão rápido, após a ascensão 

de Stálin, em 1926, ela progressivamente perde espaço, até ser proibida na década de 1930. Spielrein 

é forçada a abandonar sua carreira e passa a atuar apenas como médica.

A situação política se torna mais tensa e grande parte de sua família morre, incluindo três irmãos, 

fuzilados. A Guerra bate à porta, e os alemães invadem Rostov, onde vivia na ocasião. Em 1942, Sabina 

e suas fi lhas são exterminadas por soldados alemães, junto com outras dezenas de judeus. (Richebächer, 

2012) Em abril de 2003, um carvalho foi plantado na ravina onde Sabina foi morta, como ela havia 

pedido em um pequeno texto4 escrito ainda em 1904, durante seu tratamento no Burghölzli.

OS DOCUMENTOS ENCONTRADOS NA SUÍÇA E UMA VISÃO GERAL DA BIBLIOGRAFIA

Em outubro de 1977, durante obras de restauração do antigo prédio do Instituto de Psicologia 

em Genebra, foi descoberta uma mala marrom no sótão. Em seu interior, um achado completamente 

inesperado: uma correspondência de cerca de 80 cartas trocadas entre Spielrein e Jung, Spielrein e 

Freud, bem como de Bleuler, Rank, Stekel e outros. Também foi encontrado um diário mantido por ela 

entre 1909 e 1912. (Carotenuto, 1984; Cromberg, 2014; Richebächer, 2012)

Estes documentos chegaram às mãos de Aldo Carotenuto, um estudioso da obra de Jung, que 

publicou então um relato do envolvimento de Spielrein com Jung e de seu papel na ruptura com Freud. 

Esse livro, “Diário de uma secreta simetria” (1984), continha trechos das cartas e do diário, e foi respon-

sável por chamar atenção para essa personagem até então largamente ignorada e iniciar um processo 

de retomada da obra de Sabina Spielrein, levado adiante tanto por autores do campo da psicanálise 

quanto da psicologia analítica.

Dessa data em diante, diversos trabalhos começaram a surgir. Kerr publica, em 1993, “Um 

método muito perigoso”, em que expande a pesquisa de Carotenuto e tenta apresentar mais detalhes 

sobre a participação de Spielrein na ruptura de Freud e Jung. Em 1996, Lothane publica “In defense of 

Sabina Spielrein”, criticando a abordagem de Carotenuto e Kerr, que argumentavam que Spielrein era 

psicótica. Mesmo antes disso, já se insinuavam interpretações questionáveis sobre seu estado mental. 

Nunberg e Federn (1974), por exemplo incluem numa nota de rodapé em “Minutes of the Vienna Psycho-

analytic Society”, a seguinte afi rmação: “Dra. Spielrein foi minha colega na escola de medicina. Ele era 

3 Há indícios de que ela teria apresentado a Vygotsky os trabalhos de Piaget (Cromberg, 2014).
4 “Últimos desejos. Quando eu morrer, permito que embalsamem minha cabeça, contanto que não tenha aspecto muito feio. 

. . . O corpo deve ser cremado, mas ninguém deve estar presente. As cinzas devem ser divididas em três partes. Uma parte 
deve ser colocada em uma urna e enviada para casa; a segunda deve ser espalhada na terra, no meio de um imenso campo 
(perto de casa); deve ser plantado um carvalho lá com a inscrição: ‘Eu também fui um ser humano. Meu nome era Sabina 
Spielrein’. Quanto à terceira parte, meu irmão lhes dirá”. (Richebächer, 2012, p. 335)
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fortemente infl uenciada por Jung; durante seus estudos, ela sofreu um episódio psicótico” (Nunberg & 

Federn, 1974, p. 329).

Ao longo da primeira década do século XXI, há uma proliferação de artigos e livros sobre a autora 

russa5. Duas obras merecem destaque: “Sabina Spielrein – forgotten pioneer of psychoanalysis”, organi-

zado por Covington e Wharton (2003), que reúne textos de diversos autores sobre aspectos variados da 

obra de Spielrein, documentos inéditos (como os registros de sua internação, trechos de outro diário, 

etc) e traduções de artigos publicados pela primeira vez em inglês. A segunda obra, originalmente 

publicada em 2005, mas traduzida para o português apenas em 2012, é “Sabina Spielrein – de Jung a 

Freud”, de Richebächer. Esta biografi a reúne um volume de informações invejável e discute algumas 

interpretações problemáticas que já se tornavam comuns sobre a vida da autora.

No Brasil, a principal referência é Renata Cromberg6, que, em sua tese “O amor que ousa dizer 

seu nome: Sabina Spielrein – pioneira da psicanálise” (2008) discute a vida e obra da autora, bem 

como levanta hipóteses interessantes sobre os motivos de seu apagamento da história da psicanálise. 

Em 2014, Cromberg publica “Sabina Spielrein – uma pioneira da psicanálise”, que contém capítulos 

biográfi cos intercalados com traduções inéditas de textos de Spielrein e discussões sobre sua produção 

teórica. Esse livro é o primeiro volume de suas obras completas, que provavelmente será seguido por 

mais dois nos anos seguintes.

A DESTRUIÇÃO COMO ORIGEM DO DEVIR

Examinaremos de forma muito sucinta o principal texto de Spielrein, para demonstrar o quanto 

suas proposições trazem à tona questões altamente relevantes e que mereceriam um debate mais detido7. 

O texto de Sabina Spielrein, “A destruição como origem do devir”, publicado em 1912, parte 

da seguinte questão: “por que essa tão poderosa pulsão, a pulsão de procriação, esconde, ao lado dos 

sentimentos positivos que são esperados a priori, também outros negativos como angústia, aversão, 

os quais na verdade precisam ser superados para que possamos chegar ao ato positivo?” (Spielrein, 

1912/2014, p. 229).

Para responder essa pergunta, ela recorre a vários autores da época (Freud, Stekel, Gross, Bleuler), 

mas não se satisfaz com a explicação que eles fornecem. Se valendo de dados da biologia, nota que 

em seres vivos inferiores a cópula coincide com a morte. Nos seres mais complexos isso não se dá, 

mas as células sexuais se aniquilam, de modo que no ato sexual, “destruição e reconstrução, as quais 

sempre ocorrem mesmo em circunstâncias normais, ocorrem bruscamente”. Para a autora, “assim como 

os próprios afetos de bem-estar associados ao devir estão presentes na pulsão de procriação, os afetos 

5 Para citar alguns: Balsam (2003), Aldridge (2009), Agauyo (2013) e Launer (2011, 2015).
6 Alguns outros também abordaram a obra de Spielrein, como Holst e Nunes (2012), Peres (2012) e Espírito Santo e Silva 

(2015).
7 Uma discussão mais completa pode ser encontrada em Silva (2015), em especial no capítulo 4.



157

de defesa, como angústia e aversão. . . são afetos que correspondem aos componentes destrutivos do 

instinto sexual” (Spielrein, 1912/2014, p. 232).

Spielrein se apoia em Freud para afi rmar que os impulsos amorosos dos adultos remontam a 

experiências infantis que insistimos em tentar repetir. Na visão dela, “cada aprtícula do nosso ser deseja 

voltar a se transformar em sua fonte original, a partir da qual então o novo devir volta a emergir” (Spiel-

rein, 1912/2014, p. 235).

Porém, contrapondo-se a Freud, que acreditava que nossa vida psíquica estaria resumida a uma 

busca por prazer e evitação do desprazer, pergunta: “não existem forças pulsionais em nós que colocam 

nosso conteúdo psíquico em movimento sem se preocuparem com o bem estar e o sofrimento do eu?” 

(Spielrein, 1912/2014, p. 236) Ela defende que “a psique do Eu, inclusive a inconsciente, é guiada por 

moções que se encontram ainda mais profundas e não se ocupam nem um pouco com nossas reações 

emocionais às demandas impostas por elas”. (Spielrein, 1912/2014, p. 237) Consequentemente, o prazer 

não passa de uma reação do Eu, o que abre caminho para que ela levante a hipótese de ser possível 

extrair prazer do desprazer e da dor. Ela conclui que “em nosso âmago há algo que, por mais paradoxal 

que isso possa soar a priori, busca esse autoprejuízo, uma vez que o Eu reage a ele com prazer” (Spiel-

rein, 1912/2014, p. 237).

Spielrein desenvolve um raciocínio bastante complexo, que não é possível descrever em detalhes 

aqui, para demonstrar que o Eu é altamente fragmentado e que há um confl ito entre o que ela deno-

mina psique do Eu e psique da espécie. Dito de outro modo, há um confl ito entre um Eu consciente e 

um Eu inconsciente. Para ela, “a psique da espécie quer assimilar em si a psique do Eu, enquanto [...] 

cada partícula do Eu possui a ambição de se autoconservar na forma presente”. (Spielrein, 1912/2014, 

pp. 241-242) Essa diluição do Eu na espécie se dá na criação artística, mas também na relação sexual, 

que, “no entanto, vem acompanhada de um sentimento de euforia, pois ocorre uma diluição no ser 

semelhante amado (=no amor)” (Spielrein, 1912/2014, p. 244).

Ao fi nal do texto, Spielrein afi rma que seria necessária uma pesquisa mais detalhada para 

comprovar a existência dos componentes destrutivos da sexualidade, mas que os exemplos que forneceu 

ao longo do texto deixariam claro que “a pulsão de procriação também é formada psicologicamente de 

dois componentes antagônicos e, portanto, é igualmente uma pulsão de devir e de destruição” (Spiel-

rein, 1912/2014, p. 277).

Mesmo em uma apresentação tão breve do texto de Spielrein, é possível perceber o quanto ele 

é rico e carregado de hipóteses originais. Se colocarmos seus argumentos lado a lado com a teoria freu-

diana, veremos que ela parece adiantar certos pontos da teoria do narcisismo (ao inserir uma divisão 

no interior da libido, que oscilaria entre eu e nós, na terminologia spielreiniana), bem como dividir o 

próprio Eu entre uma parte consciente e outra inconsciente (algo que só veríamos Freud consolidar em 

1923, com “O Eu e o Isso”).

Outro ponto levantado pela autora diz respeito às tendências masoquistas que ela percebe no Eu, 

que a levam a propor um masoquismo primário (apesar de não o expressar com essa nomenclatura). Também 

daí ela deduz que haveria uma tendência destrutiva, de diluição, no interior da própria libido (chamada 
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por ela de pulsão de procriação). Embora isso não seja um equivalente exato do que viria a ser a pulsão de 

morte em Freud, há paralelos marcantes no raciocínio de ambos que são visíveis ao longo de todo o texto.

Em vista disso, não faz sentido que um artigo que contém tantas hipóteses altamente inovadoras 

e até mesmo à frente de sua época seja colocado de lado por tantos anos e que ainda hoje permaneça 

desconhecido por grande parte dos psicanalistas. Seria necessário pensar em outros motivos para o 

esquecimento ou apagamento de sua obra da memória dos psicanalistas.

O APAGAMENTO DE SPIELREIN DA HISTÓRIA

A vida de Sabina Spielrein é atravessada pelas diversas tragédias que se abateram sobre a Europa 

no início do século XX. Mas a partir de nosso breve relato, gostaríamos de destacar algumas das situa-

ções mais marcadamente violentas a que foi submetida.

Em primeiro lugar, temos a internação após sua crise em 1904. Então com 19 anos de idade, 

sem perspectivas de seguir carreira médica como desejaria e sofrendo pressão para que se casasse, 

Spielrein sofre uma espécie de colapso. Incapaz de lidar com isso, sua mãe recorre a um médico que, 

como vimos, a classifi ca de psicótica e recomenda sua internação. Como consequência disso, permanece 

internada por 10 meses.

Durante a internação, recebe tratamento de Jung e aqui acaba sofrendo nova violência. Seu 

analista, aquele que deveria zelar por seu restabelecimento, se envolve com ela, lançando-a num período 

de grandes difi culdades superado apenas após a intervenção de Freud8 e sua mudança de cidade.

Por fi m, temos de refl etir sobre o destino dado a sua obra. Tendo escrito mais de 30 artigos, 

infl uenciado Jung, Freud, Piaget e até mesmo Vygotsky, como pôde sua produção cair no esquecimento? 

Cromberg (2008) acredita que a palavra esquecimento remeteria “a um ato superfi cial, involuntário, um 

não estar presente na memória imediata” (Cromberg, 2008, p. 307). Para ela, talvez fosse necessário 

falar em “soterramento histórico da obra”, o que nos levaria a interrogar “quais forças trabalharam 

resultando no efeito de eliminação da recordação e do registro histórico de Sabina Spielrein” (Crom-

berg, 2008, p. 307).

Tanto Cromberg (2008) quanto Richebächer (2012) levantam a possibilidade de se pensar num 

“recalcamento” da obra de Spielrein. A analogia parece interessante, mas mereceria uma investigação 

mais detalhada. De toda forma, ao analisarmos a forma como os autores contemporâneos abordaram a 

produção de Spielrein, notamos que ela é colocada num patamar inferior através de algumas estraté-

gias bastante questionáveis. Alguns autores a diagnosticam como psicótica (fazendo eco ao relatório 

escrito pelo médico que a atendeu uma única vez) e também colocam ênfase em sua suposta posição 

masoquista. Não nos parece sensato tentar desmerecer a obra de quem quer que seja através de um 

8 Até mesmo a intervenção de Freud nesse caso pode ser vista como violenta, já que ele inicialmente se solidariza com Jung 
e desconsidera a versão de Spielrein. Posteriormente, ele retifi ca esse posicionamento e se torna um grande apoiador de 
Sabina.
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diagnóstico, ainda mais quando ele é realizado décadas após a morte da pessoa em questão, através do 

uso seletivo de material documental.

Um ponto curioso com relação a esse tema é que por vezes fi camos com a impressão de que 

sua obra não foi soterrada ou recalcada, mas que esteve sempre ao alcance de quem quer que soubesse 

onde procurar, como se tivesse permanecido escondida bem diante de nossos olhos. Se tomarmos, por 

exemplo, o trecho de “Além do princípio de prazer” (1920/2006) em que Freud faz referência a Spiel-

rein, perceberemos que ele a apresenta de forma ambígua e não necessariamente muito elogiosa: “Em 

um trabalho rico em conteúdo rico em conteúdo e articulação, mas para mim, infelizmente, não de 

todo transparente, Sabina Spielrein antecipou uma grande parcela desta especulação. Ela caracteriza 

os componentes sádicos da pulsão sexual como os ‘destrutivos’ (1912)” (Freud, 1920/2006, p. 196).

Outra abordagem um tanto violenta de sua história se dá quando os autores colocam excessiva 

ênfase em sua relação com Jung, mantendo o foco no caráter mais escandaloso de sua vida, o que deixa 

toda sua produção teórica em segundo plano. Também aqui se enquadram aqueles que tentam encontrar 

aspectos autobiográfi cos em seus textos, com o intuito de deslegitimar suas contribuições.

Fora do campo da academia, as apropriações da história de Spielrein feitas para o cinema seguem 

uma linha semelhante. Tomam como ponto central seu relacionamento com Jung, sua participação na 

ruptura com Freud e produzem o efeito bizarro de torná-la coadjuvante em sua própria vida. Assen-

tadas em interpretações simplistas propagadas por estudiosos, creem ter direito de retratar situações a 

respeito das quais não há qualquer registro, e reforçam sua imagem como masoquista (Aguayo, 2013).

Esperamos que essa breve apresentação, que teve a intenção de destacar as formas (algumas 

discretas, outras nem tanto) pelas quais se produziram e reproduziram posições que violentavam Spiel-

rein e sua obra possa de alguma maneira ter contribuído para que nos aproximemos da sua história com 

um novo olhar. E que isso também seja mantido ao abordarmos a obra de outras mulheres, tão frequen-

temente soterradas pela história dita ofi cial. Dependerá de nossos esforços a tarefa de evitar que a obra 

de Spielrein (e de todas elas) não seja soterrada, sucumbindo a uma destruição sem devir; ou pior, que 

seja conhecida, mas desconsiderada.
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