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Neste texto, pretendemos apresentar alguns momentos na vida de um 

bebê, Pedro4, que foi acompanhado, juntamente com sua família, durante 

um ano e meio, os quais lançam luz sobre o processo de constituição de um 
lugar onde brincar. Graças à confiança numa mãe que se adapta às suas 
necessidades mutáveis, o bebê, aos poucos, vai poder habitar o espaço 

íntimo de seu corpo, o espaço da realidade compartilhada e o que foi 
chamado por Winnicott (1971) de espaço potencial, o “playground” onde se 

inicia o brincar. Para brincar o bebê precisa de um lugar potencial onde 
podem acontecer experiências. Este lugar começa a se constituir nos 
primórdios do desenvolvimento emocional, a partir de situações calmas e 

excitadas sustentadas pelo ambiente.  
Numa das primeiras visitas a Pedro e sua família, aquela de nós, que 

realizou este trabalho clínico5, presencia um momento de encontro entre o 
bebê e sua mãe. Rosa está com o filho, que resmunga, no colo. Olha para ele 
e, depois deste olhar, transmite às pessoas presentes quanto o conhece, 

afirmando que ele está com fome. Em seguida, aproxima o seio do filho, que 
começa a mamar. Rosa fala da força com a qual Pedro suga e de como ele 

gosta de sugar. Pedro mama com intensidade e ritmicamente, olhando para 
a mãe e ao seu redor. Enquanto mama, resmunga baixinho e isso evoca na 
psicanalista o lamento de uma pessoa sedenta. O resmungar de Pedro, 

inicialmente talvez expressão de fome, agora acompanha o encontro e a 
satisfação de sua necessidade. Depois de algum tempo, Pedro começa a fazer 
pequenas pausas, mas continua a segurar com força o bico na boca, 

voltando, em seguida, a mamar. Rosa olha para ele e espera. Às vezes, fala  
de uma maneira doce, perguntando-lhe se estava cansado e se queria 

descansar. Outras vezes, acaricia-lhe levemente o rosto. Em alguns 
momentos, nas pausas, Pedro fecha um pouco os olhos e a mãe lhe pergunta 
se está com sono. Enquanto Pedro mama, Rosa fala sobre o filho, que 

nasceu prematuro e ficou um tempo internado no hospital, e sobre outras 
crianças que perdera. Num certo momento, olha para o filho e lhe diz que o 

amava muito. Depois de algum tempo, o bebê pára de sugar e deixa de 
segurar o seio materno. Rosa aguarda e deixa o bico do seio perto da boca do 
filho, depois o afasta e o reaproxima, perguntando-lhe se ele ainda queria 
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ainda mamar ou não. Rosa conclui que o filho havia mesmo deixado o peito. 
A mãe levanta o bebê, que olha para ela e ao seu redor. Ela lhe pergunta se 

ele tinha comido bem. Rosa parece se preocupar com o fato de Pedro estar 
com os olhos muito abertos e os fecha um pouco. Pedro regurgita um pouco 
de leite e depois passa a soluçar. A mãe comenta que o filho devia estar com 

o estômago cheio e depois se pergunta se o soluço passaria caso ele 
mamasse um pouco mais. Rosa pergunta-lhe se ainda queria mamar e o 

aproxima do peito. Pedro procura o mamilo e volta a mamar. Ele mama 
ainda por um bom tempo, mais devagar do que no início e fechando os olhos 
com mais freqüência quando, finalmente, deixa o peito. Rosa diz que ele 

estava com sono. Ela levanta um pouco o filho e, depois de alguns instantes,  
coloca-o no berço. 

Este belo momento sustenta a fusão entre Pedro e seu ambiente. O 

bebê, a partir da necessidade, pode criar algo que a mãe disponibiliza para o 
encontro. Rosa respeita o estilo de ser de Pedro e o ritmo que este comporta. 

Este ritmo tem em si o descanso e a procura. No encontro entre Rosa e Pedro 
concretiza-se um primeiro contato com o mundo e torna-se possível um novo 
momento de descanso: Pedro pode dormir. São estes primeiros contatos que 

vão permitir a Pedro, posteriormente, brincar e se relacionar com uma 
realidade externa diferenciada do self. Aos poucos o contato poderá 

acontecer graças à separação entre a mãe e o bebê, no espaço potencial que 
irá possibilitar novas formas de união (Winnicott 1971).  

Logo teremos que acrescentar a idéia da incorporação. Mas no início, 

um simples contato com a realidade externa ou compartilhada precisa ser 
feito, em que o bebê alucina e o mundo apresenta, com momentos de ilusão 

do bebê em que as duas coisas são vistas como idênticas, o que de fato 
jamais são. (WINNICOTT, 1945/2000, p.229). 

O mundo humano onde Pedro nasceu revela-nos a sua história, com 

seus encontros e desencontros, com suas esperanças, seus medos e sua 
maneira peculiar de se apresentar a seu novo membro. Antes do nascimento 
de Pedro, Rosa já perdera dois filhos: um com alguns dias de nascido e o 

outro natimorto. Em várias ocasiões, conta à psicanalista sobre seu medo de 
perder, também, o filho recém-nascido, transmitindo sua falta de confiança e 

a necessidade de procurar confirmações da vitalidade do filho. Por estes 
acontecimentos e vivências, os estados tranqüilos de Pedro não são sempre 
sustentados pelo ambiente, por serem fonte de grande angústia. Nos 

momentos de não integração, Pedro não manifesta, aos olhos angustiados 
dos familiares, estar vivo. A atividade criativa que se manifesta no brincar e 
que permite ao bebê a constituição do sentimento de ser, desde seu próprio 

ponto de vista, pode surgir, para Winnicott (1971), somente a partir do 
estado de relaxamento que existe em condições de confiança. Entretanto, 

felizmente, aos poucos, graças a momentos nos quais o relaxamento e o 
gesto espontâneo de Pedro podem ser aguardados, acompanhamos a  
constituição de um espaço onde ele pode brincar. 

Em seus primeiros meses, em algumas ocasiões, a psicanalista vê 
Pedro esfregando as mãos em seu rosto e, um pouco depois, acariciando 

uma fraldinha que a mãe coloca ao seu lado. Tanto as mãos como a 
fraldinha parecem ser criados/encontrados pelo bebê, parte dele e do gesto 
que as faz surgir. Pedro olha, também, freqüentemente para as pessoas e 
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para os objetos da casa que começou a conhecer e procurar, os quadros, as 
janelas e alguns brinquedos que a mãe e a avó colocam perto dele. Como o 

tocar, o olhar permite, também, que as pessoas e os objetos sejam 
encontrados e, assim, criados/procurados. Pedro, com quatro meses e meio, 
tenta tocar os objetos ao seu redor, mas ainda não consegue alcançá-los. 

Quando está com cinco meses, as férias de verão interrompem as visitas da 
psicanalista durante um mês e meio. As visitas são retomadas quando Pedro 

já está com seis meses e meio. Neste momento, Pedro revela uma nova 
maneira de lidar com os objetos de seu ambiente e com seu mundo. No 
primeiro encontro após as férias, Pedro brinca com um livrinho de tecido que 

a psicanalista lhe traz como presente. Em cada página há um filhotinho: um 
cordeirinho, uma borboleta e uma tartaruga. Na última página, há um 
espelho. Pedro sorri contente neste reencontro com a psicanalista. Interessa-

se pelo pacote e pelo livro, ficando progressivamente mais excitado. Depois 
de explorá-lo um pouco, agarra as páginas e leva-as até a boca. O tecido 

escapa por entre seus lábios e Pedro tenta pegá-lo de novo, olhando-o com 
uma expressão concentrada. Consegue colocar o tecido na boca e começa a 
chupá-lo. O tecido, mais uma vez, lhe escapa, mas ele o recoloca na boca. 

Pedro continua assim por um certo tempo. De vez em quando, olha para a 
mãe, para o pai e para a psicanalista, sempre muito risonho. O pai lhe diz 
que o brinquedo não era para comer e comenta que o filho colocava tudo na 

boca pois, para ele, tudo era comestível. Para Rosa, Pedro neste período 
conhecia tudo através da boca. Depois de algum tempo, o bebê se 

desinteressa pelo livrinho, joga-se na direção da psicanalista, que o pega no 
colo. Volta a se interessar pelo livrinho e tenta colocar o máximo possível de 
tecido dentro da boca. Num momento no qual o tira da boca, a mãe lhe 

mostra as ilustrações de bichinhos e, na última página, comenta: “Aqui é 
você”. Um pouco depois, Pedro se interessa por um mordedor, formado por 

dois anéis unidos por uma barra, que coloca rapidamente na boca. Em 
seguida, o brinquedinho cai, aparentemente de maneira acidental. O pai 
pega-o e devolve-o à criança. Pouco depois, o mordedor cai de novo. A mãe o 

apanha. O pai diz que, agora, Pedro não mais o colocaria na boca e dá a 
chupeta para o filho. Pedro a aceita e começa a sugá-la. Nos encontros 
seguintes, Pedro continua a brincar com objetos e brinquedos que toca, 

manipula, coloca na boca e, depois, joga no chão, livrando-se deles.  
Pedro mostra suas novas conquistas no caminho do desenvolvimento 

emocional. No seu brincar, revela momentos de incipiente separação entre 
self e não self. Pedro pode relacionar-se com objetos, que são, em parte, 
externos. Tais objetos são ingeridos imaginativamente, tornando-se, assim, 

parte dele. O espaço no qual se encontram Pedro, os objetos e o brincar 
ganha extensão e se torna complexo incluindo presenças e ausências. No 

brincar, Pedro mostra a constituição de uma área transicional.  
Winnicott (1945) descreveu este estágio, que os bebês alcançam, 

geralmente, por volta dos seis meses, quando podem agarrar um objeto, 

levá-lo até a boca e, em seguida, desfazer-se dele. 
Pode-se dizer que neste estágio o bebê já é capaz de mostrar, através 

seu brincar, que ele compreende que tem um interior e que as coisas vêm do 
exterior. Ele mostra que sabe que está enriquecendo com as coisas por ele 
incorporadas (física e psiquicamente). Mais ainda, ele mostra que sabe que é 
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possível livrar-se das coisas uma vez obtido delas o que desejava 
(WINNICOTT, 1945/2000, p.221) 

Pedro está com quase oito meses na época em que a mãe descobre 
estar de novo grávida. A nova gravidez faz surgir novas preocupações e 
revisitar velhas angústias. Nesta época, a atividade de colocar os objetos 

para dentro da boca torna-se mais intensa. Às vezes, coloca-os tão 
profundamente a ponto de engasgar e ter ataque de vômito. Talvez Pedro 

sinta estar perdendo algo, uma mãe que está ocupada com a nova gravidez e 
com as angústias que esta movimenta, uma mãe que faz ainda parte dele e 
que, por outro lado, começa a ser percebida como externa. 

Winnicott (1945) nos falou do prazer e também do consolo que o bebê 
pode ter ao chupar o dedo ou enfiar o punho na boca. Dedo, punho ou 
objetos, no caso de Pedro, que estão lá em vez do seio ou da mãe: 

Tais fenômenos não podem ser explicados sem que consideremos a 
idéia de que eles consistem na tentativa de localizar o objeto (seio etc.), 

mantendo-o a meio caminho entre o dentro e o fora. Esta é uma defesa 
contra a perda do objeto ou no mundo exterior ou no interior do corpo, ou 
seja, contra a perda do controle sobre o objeto.” (WINNICOTT, 1945/2000, p. 

232). 
O acesso aos fenômenos transicionais permite e, ao mesmo tempo, 

testemunha o processo de constituição do self. Quando Pedro está com 10 

meses e 25 dias, a psicanalista presencia um belo momento no qual brinca 
com os pais - e também com a psicanalista - com uma bola. Antes mesmo do 

início da visita, o bebê já brincava com sua mãe. Um pouco depois começa a 
brincar, também, com o pai e com a psicanalista. Pedro lambe a bola e joga-

a ora na direção da mãe, ora na do pai e ora na da psicanalista, sorrindo 
contente. Os pais seguram a bola e, depois, jogam-na de volta para ele. A 
bola parece ser uma extensão da mãe e de Pedro, expressar a união e a 

separação entre eles e a criação de um espaço transicional. Neste brincar há 
relacionamentos incipientes entre Pedro e a mãe, o pai e a psicanalista. As 
pessoas com as quais Pedro brinca parecem, em parte, separadas dele e, em 

parte, ainda incluídas no seu sentimento de self. 
Depois um novo intervalo de férias, a psicanalista encontra Pedro, 

agora com um ano e seis meses, e sua família. O irmão dele, Felipe, no colo 
da tia-avó, olha tranqüilo ao seu redor e para as pessoas. Às vezes, sorri. 
Pedro se interessa e brinca com uma xícara e um ursinho que a psicanalista 

trouxera  de presente para ele e o irmão. Coloca-os dentro das caixas de 
papel, onde estavam, ou no papel de presente. Tira-os da caixa e do papel, 

recoloca-os nos mesmos lugares e, por fim, traz os presentes para a 
psicanalista, deixando-os em seu colo. Depois, pega-os e leva-os até o colo 
da mãe. Em alguns momentos, tenta beber da xícara. A mãe lhe diz para 

dizer “água”, para que a psicanalista possa ouvi-lo falar.  Pedro fala “água” e 
a mãe lhe explica que se bebia a água na xícara. Noutro momento, a mãe 

pergunta a Pedro de quem era o Felipe e ele responde, batendo em seu 
próprio peito. A mãe sorri: “Ah, é seu?”. Pedro continua a brincar com a 
xícara e o ursinho por um certo tempo, depois sai para o pátio. Lá, pega 

algumas vezes um filhote de gato e o coloca no colo. Depois, passa a chutar 
uma bola e a aponta para a psicanalista. Durante algum tempo, brincam, 

Pedro e a psicanalista, juntos com a bola. Pedro, enfim, volta para sala, onde 
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continua a brincar com os presentes recebidos trouxe, colocando-os nas 
caixas, nos papéis de embrulho e levando-os para a mãe ou trazendo-os para 

a psicanalista. 
Pedro brinca com a xícara e o ursinho que, nas caixinhas e no papel 

de presente, desaparecem, porém estando lá, e reaparecem em seguida. No 

brincar, Pedro pode fazê-los aparecer e desaparecer. Como os presentes, 
Pedro também está se mostrando e aparecendo. Ele se encontra num espaço 

tridimensional, onde há dentro e fora, onde há Pedro, a mãe e a Sabrina, 
onde é possível brincar e, assim, crescer e aparecer. 

Numa das últimas visitas, Rosa e Pedro presenteiam a psicanalista 

com um coelhinho de tecido, personagem da estória de “Winnie, the Pooh”. 
Pedro, nesta ocasião, brinca com o coelhinho, com outro bichinho parecido e 
com os outros personagens. Ele dá o coelho à psicanalista que, por sua vez, 

segura-o em suas mãos e em seu colo. Depois, pega-o de volta, olha para ele 
e segura o celofane que o reveste. Rosa lhe diz que aquilo era para a Sabrina, 

que ele tinha um outro igual. Pedro então dá o coelho à psicanalista, que o 
segura em suas mãos. Pedro volta a pegar o coelhinho e o examina, virando-
o de um lado e do outro. A mãe lhe diz que aquilo era da Sabrina. Pedro 

então olha diretamente para a psicanalista e pronuncia algumas vezes “Éé!”, 
colocando o brinquedo ora próximo da psicanalista, ora em suas mãos. 

Pedro pega o seu coelhinho e a mãe lhe diz que aquele, sim, era o seu. Pedro 
olha para ele e, em alguns momentos, o aponta com o indicador e pronuncia 
de novo: “Éé!”. Pedro coloca seu coelho no sofá e pega aquele que foi dado 

como presente à psicanalista. A mãe pede a ele que não o pegue porque 
aquele era da Sabrina, a quem tinham presenteado. Pedro toca o celofane e 

Rosa diz que o coelho tinha que ficar lá dentro, para não se sujar. Pedro fala 
‘Éé!’ e dá o presente de volta à psicanalista. Pedro continua a brincar desta 
forma por bastante tempo. Um pouco mais tarde, Rosa não tece mais 

comentários sobre a quem pertence o coelho. Pedro continua, por algum 
tempo, pegando o coelho e devolvendo-o para a psicanalista. Num certo 

instante, coloca os outros bichinhos da estória de “Winnie, the Pooh” no 
sofá, um ao lado do outro, juntos do coelhinho presenteado. A mãe se 
pergunta porque ele queria aquilo, uma vez que ele tinha um outro igual. 

Depois de algum tempo, Pedro interessa-se por outra coisa. 
Pedro está brincando com aquilo que é dele e da Sabrina, com o dar e 

o pegar, o segurar e o ser segurado, o separar, o juntar e o compartilhar. 
Está se comunicando acerca dele e dos outros e mostrando suas conquistas 
no caminho do desenvolvimento emocional. Ainda um longo caminho o 

espera.  
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Resumo 
A partir do acompanhamento de um bebê e de sua família, 

realiza-se a apresentação de um acontecer vincular em termos 
de momentos inter-humanos que refletem a constituição de um 

lugar, no sentido winnicottiano do termo, onde brincar. 
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Abstract 
Starting from the accompanying of a baby and his family, we 

present the becoming of a bond in terms of “inter-human” 
moments which reflect the creation of a place where to play, in 

the winnicottian sense of the word. 
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