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Resumo 

Entendemos, fundamentadas nas proposições de Bleger acerca da 
natureza eminentemente social do ser humano e nas idéias de 

Winnicott acerca da possibilidade do compartilhamento de 
experiências ilusórias, que é possível captar, a partir do estudo de 
manifestações simbólicas de coletivos humanos, o que chamamos 
de fisionomia coletiva. Esta fisionomia, essencialmente dinâmica, 

pode exprimir um infinito repertório de expressões, as quais 
refletem o sofrimento do coletivo humano estudado, decorrente de 
sua trajetória dramática, devidamente inserida no contexto social, 

econômico, histórico, político e econômico de onde emerge. 
 

Palavras-chave 
Bleger – Winnicott – representações sociais – transicionalidade – 

coletivos humanos 
 
 
 

A Psicanálise tem sido entendida por muitos como uma 
ciência do individual, empenhada na busca de uma singularidade 
destacada do contexto social no qual vive e do qual emerge. O 
próprio Freud, enquanto pensador da cultura (Mezan, 1985), traz 
uma transposição apressada do individual para o coletivo, como 
se este último fosse um mero aglomerado de manifestações 
individuais. Desta feita, o pensamento metapsicológico freudiano 
parte do pressuposto de que o homem é por natureza um ser 
isolado, regido por pulsões poderosas, cuja satisfação precisa 
sacrificar em benefício da convivência social. 
Surpreendentemente, ao elaborar uma ficção a propósito da 
instituição da ordem social, imagina que esta acontece 
justamente por meio de um ato brutal de selvageria: o patricídio. 
Na horda primitiva, o pai autoritário, tirano e senhor absoluto do 
destino e da vida de seus filhos, é assassinado por estes, ato este 
que tem como resultado a instituição da lei e da ordem social. 
Assim sendo, a sociedade é estabelecida a partir de um crime 
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que, visto por um outro ângulo, paradoxalmente, funda a 
fraternidade. O ódio pelo pai daria, na perspectiva freudiana, 
origem à solidariedade entre os irmãos (Barus-Michel, 1991). 

Trata-se de uma proposição altamente contraditória, que 
parte da idéia de que a violência e o ódio são os fundamentos da 
solidariedade e do amor entre os homens. Isto acontece porque 
Freud raciocina com base na crença a respeito da natureza 
instintiva do ser humano, visto como um ser isolado em busca do 
prazer, uma mônada que se abre para o mundo e que, para se 
obter a satisfação de suas necessidades instintivas, deve  
aprender a adiá-las, camuflando seus desejos e curvando-se, 
sempre que necessário, às injunções da realidade e aos ditames 
da sociedade. Funda-se em concepções metapsicológicas que 
escamoteiam a condição eminentemente social do ser humano e o 
peso das condições e acontecimentos da vida na determinação 
sua trajetória vital. Para a metapsicologia freudiana são as 
pulsões que determinam o destino da humanidade.  
 Já para Bleger (1963), o homem é essencialmente um ser 
social, e sua trajetória vital só pode ser compreendida se 
devidamente contextualizada social, cultural, histórica e 
politicamente. Para este autor, a conduta humana é um 
fenômeno de alta complexidade que se expressa simultaneamente 
em âmbitos individuais e coletivos. Neste sentido, todos somos 
singularidade e, ao mesmo tempo, fazemos parte de diversas 
coletividades, acontecendo uma relação dialética entre as 
singularidades e as coletividades entre si, bem como a 
singularidade e a coletividade. Neste sentido, todos podemos ser 
abordados, do ponto de vista dramático, tanto a partir de nossa 
dimensão singular, como a partir do ponto de vista dos diferentes 
coletivos a que porventura possamos pertencer.  
 Este autor considera definitivamente falsa a idéia de que o 
indivíduo é um ser isolado que se vê obrigado a se abrir para a 
sociedade, acreditando, ao contrário, que a subjetividade se 
constitui a partir dos vínculos estabelecidos com outros seres 
humanos, conforme atestam suas próprias palavras: 
 

“... o ser humano vive (desde a vida intra-uterina) 
numa intensa e profunda compenetração com a 
vida de outros seres humano, e a investigação 
recai no complexo processo de aculturação pelo 
qual se passa dessa condição indivisa, 
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primitivamente não diferenciada, à condição de 
indivíduo e pessoa” (Bleger, 1963, p. 19) 

 
Isto significa que, como Winnicott (1945), Bleger é categórico 

ao afirmar que a subjetividade nasce justamente da experiência 
da mutualidade. O primeiro autor, ainda enfatiza que o ser 
humano vive, desde os primórdios de sua existência, num 
ambiente inter-humano, inicialmente representado pela mãe, a 
qual, por seu turno, inevitavelmente transmite ao seu bebê direta 
e indiretamente os costumes de seu tempo, de sua cultura e da 
sociedade em que vive.  

 
"Há de fato uma diferença muito grande entre ter 

nascido filho de um beduíno que vive nas areias 
escaldantes, de um prisioneiro político na Sibéria ou 
da esposa de um comerciante da úmida, porém 
bela, parte ocidental da Inglaterra. Posso ser uma 
pessoa convencionalmente suburbana, ou um 
bastardo. Posso também ser filho único, filho mais 
velho, o do meio entre cinco filhos, ou ainda o 
terceiro de uma série de quatro meninos. Tudo isso 
tem importância e faz parte de mim (Winnicott, 
1968, p. 80) 

 
Complementando seu raciocínio anterior, Bleger (1963) ainda 

assinala que é falsa a antinomia indivíduo-sociedade, que “há 
uma permanente relação entre indivíduo e sociedade e só se pode 
compreender um pelo outro”, ou seja, o ser humano só se constitui 
enquanto tal “pela incorporação e organização de experiências com 
os demais indivíduos” (p. 20) Em outras palavras, a experiência 
humana é sempre vincular e a dramática individual está 
necessariamente imbricada na dramática coletiva, sendo o 
inverso também verdadeiro. 
 Deste ponto de vista, a conduta, entendida como toda e 
qualquer manifestação dramática do ser humano, pode ser 
inserida tanto no âmbito da singularidade, quanto do âmbito da 
coletividade, entendendo-se o coletivo como a dimensão social do 
ser humano, o qual inevitavelmente vive inserido num 
determinado contexto histórico, econômico e cultural. Assim 
sendo, a nosso ver, a singularidade mantém uma relação dialética 
com a coletividade, estando uma contida na outra, ao mesmo 
tempo em que se contradizem mutuamente. Entretanto, 
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acreditamos que a dramática humana pode ser recortada de 
diferentes formas, ora privilegiando perspectivas individuais, ora 
focalizando perspectivas coletivas, entendendo-se, naturalmente, 
que um mesmo indivíduo faz parte simultaneamente de diferentes 
conjuntos de coletivos. 
 Em O Brincar e a Realidade (1971), Winnicott reivindica um 
espaço intermediário entre a percepção e a apercepção, entre 
aquilo que é subjetivamente concebido e o que é objetivamente 

percebido, oriundo da ilusão onipotente, chamado de espaço 
transicional. Trata-se de uma área de ilusão compartilhada, que é 
justamente o fundamento de toda a cultura humana, uma vez 
que nada há que seja objetivamente percebido sem que antes 
tenha sido subjetivamente concebido. Repetindo suas palavras: 
 

“Podemos compartilhar do respeito pela 
experiência ilusória, e, se quisermos, reunir e 
formar um grupo com base na similaridade de 
nossas experiências ilusórias. Essa é uma raiz 
natural do agrupamento entre seres humanos.” 
(grifos do autor, p. 15)  

 
Pensando desta maneira, a realidade humana é o universo 

compartilhado da cultura, a partir do qual podemos delinear o 
que denominamos Fisionomia Coletiva, que pode ser recortada 

a partir de diferentes coletivos humanos. Esta fisionomia 
naturalmente não é desenhada com base em concepções 
racionais e lógicas, mas está necessariamente infiltrada por fortes 

conteúdos emocionais. Naturalmente não é uma fisionomia 
estática, uma máscara: como o rosto humano é dinâmica e dispõe 
de um infinito repertório de expressões, dependendo da angústia 
subjacente e das defesas contra ela erigidas.  
 Um exemplo desta afirmativa é a tese de Livre Docência de 
uma de nós (Aiello-Vaisberg, 1999) a respeito daquilo que sentem, 
pensam e imaginam estudantes do Curso de Graduação em 
Psicologia a respeito da loucura e de seu eventual portador. 
Tratando-se de um tema altamente angustiante, buscou-se 
abordá-lo por meio do uso de procedimento apresentativo-
expressivo1 (Aiello-Vaisberg, 2000), cujo aspecto lúdico teve a 
função de propiciar uma diminuição da angústia e facilitar a 

                                            
1 Os procedimentos apresentativo-expressivos fundamentam-se na concepção winnicottiana 

de que a “apresentação de objeto” dentro de um contexto ilusório facilita a expressão do 

gesto criativo e espontâneo. 
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captação dos campos psicológicos subjacentes à expressão 
espontânea do coletivo em questão (Bleger, 1963). Pode-se dizer, 
que as concepções dos referidos estudantes giraram em torno dos 
seguintes campos psicológicos: a loucura é entendida como 
decorrente de doença orgânica, de isolamento imotivado, de 
paixão violenta ou da louca vida urbana. Em outras palavras, 
alguns defendem a etiologia endógena da loucura, seja 
acreditando numa causalidade orgânica, seja enfatizando a 
etiologia intrapsíquica, e outros admitem o papel determinante do 
ambiente psicossocial. No avesso desta realidade atribuída à 
loucura delineia-se a fisionomia carregada e dolorida de um 
coletivo que há de ser auxiliado neste encontro com o sofrimento 
gerado por realidades humanas insuportáveis. Trata-se de um 
coletivo lúcido e crítico, mas que se sente desesperançado quanto 
ao futuro e impotente para modificar a condição existencial 
individual e coletiva em que vive.  

Por outro lado, sendo dinâmica, esta fisionomia pode ser 
transformada, de modo a permitir uma expressão mais 
espontânea, relaxada e criativa. O uso de intervenções no campo 
da transicionalidade, que ensejam um brincar criativo tanto com 
conceitos teóricos, quanto com “casos clínicos” destacados da 
ficção literária ou de filmes pode facilitar uma aproximação 
menos defensiva e mais lúdica de questões existenciais 
angustiantes e incrementar a esperança na possibilidade de uma 
transformação social do mundo, onde solidariedade e ética não 
sejam meras utopias (Santos, 2000) 
 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AIELLO-VAISBERG, T.M.J. Encontro com a Loucura: Transicionalidade e 

Ensino de Psicopatologia. Tese de Livre Docência. São Paulo, Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo, 1999. 

AIELLO-VAISBERG, T. M. J.; CORRÊA, Y. B.; AMBROSIO, F. F. Encontros 
Brincantes: O uso de procedimentos apresentativo-expressivos na 
pesquisa e na clínica winnicottiana. In: IX ENCONTRO LATINO 

AMERICANO SOBRE O PENSAMENTO DE D. W. WINNICOTT, 2000, Rio 
de Janeiro. Anais Grupo de Estudos Psicanalíticos. Rio de Janeiro: [S. ed.] 

2000. p. 331-341. 
BARUS-MICHEL, J. Pouvoir, Mythe et Realité. Paris, Klincksieck, 1991. 
BLEGER, J. (1963). Psicologia da Conduta. Porto Alegre, Artes Médicas, 

1984. 
MEZAN, R. Freud: o Pensador da Cultura. São Paulo, Brasiliense, 1985. 



 65 

SANTOS, B. S. A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da 
experiência. São Paulo, Cortez Editora, 2000. 

WINNICOTT, D. W. (1945). O desenvolvimento emocional primitivo. In  
 . Da pediatria à psicanálise: textos selecionados. Rio, Francisco Alves, 

1978. 
WINNICOTT. D. W. (1968). A comunicação entre o bebê e a mãe e entre a 

mãe e o bebe: convergências e divergências. In:    Os Bebes e 
suas Mães. São Paulo Martins Fontes 1999. 

WINNICOTT, D.W. (1971). O Brincar e a Realidade. Rio de Janeiro, Imago, 

1975. 


