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 Numa época em que a expressão da sexualidade humana era 
fortemente reprimida pela sociedade, Freud teve o grande mérito de 

“descobrir” seu papel determinante na etiologia das neuroses. Iniciando seus 
estudos sobre a histeria, passou a entender que as histéricas, tidas até 

então como simuladoras, na verdade padeciam em virtude de questões 
emocionais relacionadas à sexualidade. Em nosso entender, tratava-se da 
expressão de problemática existencial bem mais ampla que atingia as 

mulheres no final do século XIX, início do século XX. A condição feminina 
naquela ocasião encontrava-se bastante desfavorecida, de vários pontos de 

vista, em relação à masculina, que detinha uma supremacia de poder nos 
vários âmbitos da vida social, econômica, familiar, produtiva, etc.. Deste 

ponto de vista, a mulher era um “ser castrado”, não por não estar dotada de 
um órgão masculino, mas porque ocupava um lugar socialmente inferior ao 
homem, estando impedida de se expressar livremente em quase todas as 

áreas da coexistência humana. 
 Freud presta inegável contribuição ao processo de produção de 

conhecimento sobre o ser humano, ao atribuir um sentido emocional a 
condutas aparentemente irracionais e incompreensíveis como a das 

histéricas. Na verdade, como bem assinala Bleger (1963), as teorizações 
freudianas conduzem exatamente à percepção de que a atribuição de sentido 
ao que é aparentemente bizarro e absurdo deveria ser tomado como ponto de 

partida, como fundamento de toda a investigação psicanalítica. Nasce, 
assim, a psicanálise como ciência humana capaz de abordar o acontecer 

humano, a dramática da vida, a experiência emocional, de modo não 
objetivante e próximo às condições concretas da vida do indivíduo ou grupo 

social.  Comparando o percurso freudiano com aquele da psicologia 
acadêmica, diz Bleger (1958):  
 

“Freud se coloca desde o começo de maneira totalmente 
diferente [da psicologia acadêmica] porque estuda o sintoma em 

relação coma vida do paciente. A informação vinda de fora dos 
acontecimentos da vida não dá totalmente o sentido e a 
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compreensão do sintoma. Só se consegue isso quando o sintoma é 

relacionado com os fatos tal como foram subjetivamente vividos, 
vivenciados pelo paciente, e o sintoma fica assim explicado em 

função e como parte da conduta humana. É a isso que chamamos 
dramática que é, em última instância, a descrição, compreensão e 

explicação da conduta em função da vida do paciente, em função de 
toda sua história. No estudo sobre a Gradiva, diz Freud – todo 

aquele que quiser interpretar o sonhado por outra pessoa, não pode 
menos que ocupar-se com o maior detalhe possível dos 
acontecimentos vividos pela mesma, tanto em sua vida interior como 

na relação social .” (Bleger, 1958, pg. 112-113) 
 

 Winnicott é um autor que leva às últimas conseqüências o pressuposto 
segundo o qual toda conduta humana tem sentido, pensando sua clínica em 

termos sempre próximos à experiência emocional3. Assim, além de enfatizar 
a importância capital do ambiente no desenvolvimento emocional do ser 
humano, desde os primórdios de sua existência, preocupa-se, como analista, 

em constelar um ambiente terapêutico suficientemente bom, no qual seus 
pacientes pudessem encontrar condições favoráveis à superação de 

dissociações defensivas, para poder chegar a se sentirem vivos, reais e 
capazes de gestualidade espontânea e transformadora do viver.  

 Desta forma, ainda que explicitamente endossasse a psicopatologia 
tripartite, predominante nos textos psicanalíticos, Winnicott desenvolve um 
pensamento que resulta em concepções radicalmente novas sobre o 

sofrimento humano. É, aliás, muito conhecido, como dito espirituoso, um 
rodapé em que afirma que “...somos pobres se somos apenas sãos” 

(Winnicott, 1945) . Trata-se, contudo, de algo profundamente significativo, 
que nos leva a refletir sobre quão difícil é suportar uma vida normótica, 

adaptada, superficial e, fútil. Coerentemente, não poucas vezes considerou 
que em situações de sofrimento e desadaptação, tais como na psicose clínica 

ou na tendência anti-social, poderia estar presente um potencial de 
amadurecimento à espera de oportunidades experienciais. De fato, com 
frequência Winnicott convida a reflexões que nos interrogam detidamente 

sobre questões psicopatológicas centrais:  
 

“É possível a uma pessoa esquizóide ou esquizofrênica levar 
uma vida satisfatória e mesmo realizar um trabalho de valor 

excepcional. Pode ser doente, do ponto de vista psiquiátrico, devido 
a um sentido debilitado de realidade. Como a equilibrar isso, pode-
se afirmar que existem pessoas tão firmemente ancoradas na 

realidade objetivamente percebida que estão doentes no sentido 
oposto, dada a sua perda do contato com o mundo subjetivo e com a 

abordagem criativa dos fatos” (Winnicott, 1971, p. 97) 
 

 Quando consideramos o conjunto de sua obra, percebemos que são os 
fenômenos da despersonalização e da desrealização aqueles que constituem 
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a matriz clínica de seu pensamento, valendo ressaltar que - diferentemente 

do que apregoa a psiquiatria oficial - Winnicott não considera tais vivências 
como exclusivas de indivíduos diagnosticados como psicóticos. A 

despersonalização é o sofrimento que advém da impossibilidade de se 
estabelecer um vínculo criador com o viver, o qual para este autor é 

entendido como essencialmente coexistência. Somente quando existe este 
tipo de vínculo, ou seja, quando há apercepção criativa da realidade, vigoram 

condições de possibilidade de ação sobre o mundo a partir da gestualidade 
espontânea. A vinculação criativa com o viver que, no contexto da vida 
individual se liga à experiência de onipotência sustentada pelo cuidador 

maternal, resulta na possibilidade de assunção de uma posição existencial 
que podemos denominar “brincante”. Nela, não tem lugar nem submissão à 

realidade, nem sua desconsideração, mas um interjogo criativo que permite 
gestos transformadores e humanização do mundo desde o ponto de vista da 

realização do ethos humano.  
 Pode-se distinguir, a partir de leitura atenta, nesta psicopatologia 
implícita, preocupada fundamentalmente com a dissociação 

despersonalizante, três possibilidades de sobrevivência. Uma delas consiste 
em sobreviver enquanto se vive de modo autêntico, presente e criativo. Outra 

corresponde a desenvolver um falso self submisso e dependente, cuja 
principal função é proteger o verdadeiro self de invasões ambientais, por 

vezes insuportáveis. A terceira é mergulhar em agonias impensáveis quando 
falha a proteção do falso self. (Winnicott, 1960). Em outras palavras, ou é 

possível brincar, ou se vive de modo dissociado, ou se enlouquece.  
Winnicott vê a capacidade de brincar como fruto do desenvolvimento 

de uma terceira área da experiência, a área transicional, a qual, por 

definição, tem uma função de integração entre o dentro e o fora, entre 
fantasia e realidade, entre o contexto material e o simbólico. O gesto 

espontâneo pode acontecer nesta área4, desde que o ser humano esteja 
capacitado a fazer-se presença enquanto pessoa total, enquanto unidade 

somato-psíquica encarnada (Galimberti, 1979). 
A nosso ver, considerações tão fundamentais sobre a presença 

humana demandam uma revisitação de algumas questões existenciais, entre 

as quais, como apropriadamente ensina a psicanálise, encontra-se a 
sexualidade. Se considerarmos a sexualidade, como qualquer outra área do 

viver, desde a psicopatologia implícita no pensamento winnicottiano, 
podemos dizer que a vida erótica tanto pode ser experimentada de forma 

dissociada, em função da ação de um falso self, que configura uma ausência 
de si, como pode ser sentida como uma invasão do si mesmo por forças 
poderosas vividas como “not-me”5, situação em que o indivíduo pode se ver 

arremetido em direção ao abismo das agonias. Uma terceira possibilidade 
consiste em vivenciar a sexualidade como experiência lúdica e criativa, desde 

                                                 
4 Diga-se de passagem, que ao propor a “existência” desta terceira área, a área da experiência vivida 
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positivista, porque desconsidera a importância da relação com a realidade externa, supostamente objetiva, no 
diagnóstico psicopatológico. Em última análise, entende a psicopatologia verdadeiramente como teoria do 
sofrimento humano, em contraposição à discriminação psicopatológica em função da adequação ou não às 

injunções da realidade.  
5 É importante lembrar que não apenas pacientes esquizofrênicos vivem a sexualidade como invasão por forças 
“not-me”, ainda que eventualmente sejam as pessoas que recebem este diagnóstico aquelas mais capazes de 
comunicar este tipo de vivência.  
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uma presentificação de si enquanto singularidade humana separada, 

sexualizada, finita, mas capaz de superação de sua solidão num momento de 
encontro que envolve o corpo, mas a ele não se limita. .  

Neste sentido, é possível viver a sexualidade de forma dissociada, seja 
pela via da banalização, seja pela via da normalidade, seja pela via dos 

transtornos. Aquilo que ocorre em termos de desempenho sexual, inclusive 
dentro de padrões comportamentais considerados saudáveis, nada garante 

sobre o valor experiencial que as condutas sexuais têm para o indivíduo. 
Mesmo um orgasmo fisiologicamente correto pode acontecer no contexto de 
uma dissociação despersonalizante, indicando que a mera consideração de 

um registro comportamental fica muito aquém daquilo que realmente está 
em pauta quando o sofrimento existencial se expressa como queixa erótica. 

Aliás, tais considerações podem nos levar a interrogar seriamente práticas 
terapêuticas que fazem uso de técnicas sexuais, operando num registro 

meramente comportamental. Corre-se aí o risco de fortalecer o emprego de 
defesas dissociativas que impedem o viver. 

Observa-se, no mundo atual, que as pessoas se entregam, 

freqüentemente, a relações pessoais rápidas, fugazes e mesmo fúteis, que 
chegam a ser até incentivadas em nome de uma suposta autonomia pessoal, 

seja ela masculina ou feminina. Exemplo disso, é uma reportagem publicada 
na Revista da Folha no dia 4 de abril p.p. intitulada “A ocasião faz o 

príncipe. Solteiras abandonam a busca pelo parceiro ideal e criam homens 
utilitários”. Homens utilitários, cada um servindo para diferentes propósitos 
e ocasiões, representam a vingança feminina da sua condição de “mulher-

objeto”, transformando, por sua vez, os homens em objetos. Entendemos que 
tais condutas expressam o descrédito e desesperança de se manter relações 

sexuais e amorosas que confiram valor à existência. O utilitarismo vazio 
implícito nesta reportagem bem demonstra o quanto o ser humano nos 

tempos atuais tem se perdido de si mesmo. 
Naturalmente estas questões têm estado cada vez mais presentes na 

clínica contemporânea, ensejando a seguinte reflexão: da mesma forma que, 

em outros contextos da existência, é possível manter uma vida sexual 
“normal” dissociada, despersonalizada e irreal, onde “...tudo acontece, exceto 

que nada acontece” (Winnicott,1971). Ou seja, no contexto da sexualidade, 
sabemos hoje, é possível um fazer dissociado, que dispensa o envolvimento 

pessoal na atividade realizada. Tudo acontece, coisas são feitas, o tempo 
passa, mas nada faz sentido em termos de experiência pessoal.  

Por outro lado, quando contextualizada dentro de um enquadre 
transicional, existe a possibilidade da sexualidade ser vivenciada como um 
brincar criativo. Nestas circunstâncias, a sexualidade pode acontecer pela via 

da criação de um “mundo temporário do erotismo”, um mundo de sensações 
e emoções, em que o universo quotidiano e habitual se modifica, em que os 

contornos habituais da realidade se transformam, onde ocorre um brincar 
envolvendo corpo e desejo, o que naturalmente exige a presença de pessoas e 

não de objetos sexuais. De que brincadeira se trata? No nosso entender, é 
uma brincadeira de se perder e de se encontrar, que nada tem de superficial, 

uma vez que envolve questões existenciais profundas relativas ao ser e ao 
não ser, ao infinito e à finitude, à eternidade e ao tempo, à vida e à morte, à 
união e à separação, etc.. Como é possível questões tão fundamentais se 
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tornarem tema de uma brincadeira? Pensamos que esta brincadeira pode 

ocorrer em circunstâncias especiais quando é possível a confiança recíproca 
na sensibilidade do parceiro, condição esta que, sustentando a situação, 

permitirá que a brincadeira com questões tão fundamentais não ameace com 
desintegração e perda da individualidade.  

Acreditamos ser importante um trabalho de depuração conceitual que 
permita não confundir o sexual, que é uma dimensão do viver, com o 

pulsional, enquanto conceito tributário de um certo tipo de teorização 
metapsicológica que nos afasta do concreto e corre o risco de trair o que de 
mais precioso nos legou a psicanálise: um método de investigação. O 

pulsional, restrito a uma visão antropológica que concebe o homem como 
mônada, reduz o erotismo a pouco mais que um fisiologismo. Ou seja, faz-se 

necessário um esforço crítico, que não se contenta em apontar para a 
existência de uma duplicidade discursiva, no campo psicanalítico, que ora 

teoriza como psicologia concreta (Politzer, 1928), ora como ciência 
objetivante, mas buscará  uma melhor compreensão do erotismo enquanto 
experiência, modo originário e não objetivado como vivemos a sexualidade, 

sob modalidades mais maduras ou mais sofridas.  
Finalizamos com uma frase de Winnicott (1971), que bem pode ser útil 

se estivermos empenhados na compreensão psicanalítica da sexualidade 
enquanto experiência concreta:  

 
"Descobrimos que os indivíduos vivem criativamente e sentem 

que a vida merece ser vivida ou, então, que não podem viver 

criativamente e têm dúvidas sobre o valor de viver". (Winnicott, 
1971, p.102) 
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Resumo 
 

As autoras entendem, à luz da psicanálise winnicottiana, que a 

sexualidade, como qualquer outra área do viver, pode ser vivenciada 

de modo dissociado ou integrado. Quanto acontece de modo 
integrado, num contexto que poderíamos chamar de transicional, 

pode ser experienciada como um brincar criativo, o que naturalmente 

exige a presentificação de si enquanto singularidade humana capaz 
de superar a solidão e de se abrir para um momento de encontro 

inter-humano que envolve o corpo, mas não se restringe a ele. Faz-se 

necessário na clínica contemporânea um esforço no sentido de 

recuperar uma compreensão do erotismo enquanto experiência, em 
contraposição a teorizações metapsicológicas que o afastam da 

dramática humana. 
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Abstract 

 

The authors understand, according to winicottian psychoanalisys, 
that the sexuallity, like any other sphere of life, can be lived in a 

dissociated way or in a integrated way. When it happens in a 

integrated way, in a context that we can call transitional the 

sexuallity can be experimented like a creative playing, whitch 
naturally demands the presence of the individual’s own self as 

human singularity able to superate the solitude and to open himself 

or herself to a interhuman meeting that includes the body, but 
cannot be limited to it. The contemporary clinic demands an effort to 

recuperate an understanding of the erotism as an experience, in 

contraposition to methapsychological theories that separate it from 
the human dramatic. 
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