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Fundamentado nas teses de Politzer (1928), Bleger (1963) estabelece que 
todas as ciências humanas compartilham o mesmo objeto de estudo, o 
fenômeno humano, concebido como manifestações inerentemente dotadas de 
sentidos que, desde a perspectiva especificamente psicológica, só podem ser 
compreendidas se forem considerados os acontecimentos da vida do 
indivíduo, devidamente contextualizados social, histórica, política 
economicamente. A seu ver, a conduta é unitária em essência e se expressa 
simultaneamente em três áreas: a do corpo, a da mente e da ação sobre o 
ambiente. É usual, no entanto, haver um predomínio de uma área sobre as 
outras, ou seja, é possível que uma conduta se expresse predominantemente 
em termos de fenômenos mentais num momento e, em outro, em termos 
corporais e, em seguida, sob a forma de ação sobre o mundo. Em outras 
palavras, existem condutas, cujas manifestações são aparentes no plano 
concreto - no corpo ou na atuação sobre o meio - e outras, cuja expressão 
acontece principalmente de forma simbólica. 

São condutas tanto os primeiros movimentos do recém-nascido 
como as mais altas elaborações matemáticas ou filosóficas. São 

condutas também as teorias psicológicas, sejam vistas como propostas 
cristalizadas sob a pena de determinado autor, sejam compreendidas 
como fruto de movimentos coletivos de concepção e circulação de 
idéias. Como condutas, podem ser analisadas desde diferentes pontos 

de vista, dentre os quais nos parece fundamental, em função das 
importantes conseqüências práticas daí decorrentes, aquele que se 
interroga acerca das concepções de homem implícitas nas diferentes 

teorias psicológicas1. A esse respeito diz Bleger (1963): 
 

“Se a psicologia estuda o homem, sempre se acha implícita nela uma 

determinada concepção do mesmo. Inclusive dentro da psicologia que se 
define como estudo da mente ou da alma, acha-se incluída uma 

concepção do homem que esse tem de si mesmo num determinado 
momento histórico, porque esses pressupostos não são meras 

                                              
1 E, com Bleger (1963) acreditamos que a psicanálise é uma psicologia, a mais completa e 

fecunda produzida até o momento. 
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especulações que surgem por si mesmas de uma atitude totalmente 

contemplativa e sim que se acham sempre vinculadas às características 
culturais, sociais, de cada época. Cada organização histórico-social tem 

um tipo de imagem de si mesma” (p. 15). 

 
Estamos convencidas de que as teorias psicológicas sempre 

carregam em seu bojo uma antropologia implícita, que é fruto do 

contexto histórico e social do momento em que surgem2. A nosso ver, 
no que tange ao exame de teorias psicanalíticas, uma das melhores 
formas de apreender a concepção antropológica implícita consiste na 

detida consideração daquelas ficções que os diferentes autores 
elaboram acerca dos primórdios do desenvolvimento humano, naquilo 
que concerne especificamente ao estabelecimento da relação do recém-
nascido com o mundo. 

Lembrando que na fase inicial da vida, em estado de completo 
desamparo, o bebê humano depende absolutamente da mãe para a 
satisfação de toda e qualquer espécie de necessidade, Freud (1911) 

elabora uma “teoria” segundo a qual, o infante, nos primórdios da 
existência, é obrigado a se defrontar com a oposição entre duas 
“realidades” distintas: a “interna”, das pulsões, e a “externa”, do meio 

ambiente, sendo a primeira regida pelo princípio do prazer e a 
segunda, pelo princípio da realidade. Quando uma necessidade 
fisiológica se manifesta, por exemplo, quando sente fome, sua 
tranqüilidade é comprometida por um estado de tensão e graças à 

intervenção da mãe, que lhe oferece o seio (ou a mamadeira), uma 
satisfação real é obtida. Regido pelo princípio do prazer, quando 
reaparece o estado de tensão, o recém-nascido reinveste a imagem do 

objeto que proporcionou a satisfação e produz-se uma alucinação que, 
nesta fase do desenvolvimento, age como um “indício de realidade”. No 
entanto, paulatinamente vai se dando conta de que a “alucinação” 

engana, mas não resolve. Deparando-se com este impasse, 
progressivamente o recém nascido vai desenvolvendo recursos 
psíquicos que possibilitem maior contato com a realidade externa, ou 
seja, aprende a adiar a satisfação imediata das pulsões por meio do 

desenvolvimento dos processos de pensamento. Desta forma, para 
sobreviver, progressivamente passa a se orientar pelo princípio da 
realidade, que o ensina a se adaptar ao mundo externo. No entanto, 

assinala Freud, o princípio do prazer não sucumbe completamente no 
enfrentamento com o princípio da realidade; sobrevive no limbo, ou 
melhor, recalcado no inconsciente, onde se expressa na atividade de 

                                              
2 No entanto, constatamos que atualmente sobrevivem lado a lado teorias psicanalíticas 

fundamentadas em concepções antropológicas pautadas no dualismo cartesiano e outras 
que vêem o homem como indivíduo (aquele que não se divide). Destas concepções teóricas 

decorrem importantes conseqüências na prática clínica, o que pretendemos examinar no 

presente texto. 
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fantasiar. A liberdade do homem em relação ao mundo se restringe, 

neste caso, ao desejo que permanece oculto no mais recôndito do seu 
ser, isto é, no inconsciente recalcado, uma espécie de “reserva natural 
e selvagem” (Freud, 1900) onde a imaginação corre livre e solta.  

Já Winnicott (1945) elabora sua “ficção” sobre os primórdios da 
existência humana de modo diverso, enfatizando, desde o início, o 
papel fundamental da relação entre o par mãe-bebê, a partir da qual 

se desenvolverá a subjetividade do infante que, ao nascer, “não existe 
desde o seu próprio ponto de vista”. Todo um percurso deverá ser 
cumprido pela parceria mãe-bebê para que este último possa se 
desenvolver harmoniosamente. Neste percurso não são importantes 

apenas a satisfação de necessidades, como também que possa ser 
visto como pessoa por aqueles que o cercam, principalmente por quem 
lhe dispensa o cuidado materno.  

Para esse autor, o recém nascido, quando em estado de tensão, 
estará existencialmente pronto, a um dado momento, para 
criar/encontrar o seio apresentado pela mãe suficientemente boa.  

Esta “primeira mamada teórica” passa a ser o protótipo do modo como 
acontece a relação do ser humano com o mundo e a fonte de toda 
criatividade humana. O primeiro contato com o mundo se faz no 
contexto inter-humano da relação com a mãe que facilita a “ilusão 

primária”, ilusão onipotente do bebê de que o mundo é uma criação 
sua.  Há, pois, nos primórdios da vida extra-uterina, uma adaptação 
quase perfeita da mãe às necessidades de seu bebê. A esse respeito, 

comenta Winnicott (1945): 
 

“Imagino esse processo como se duas linhas viessem de direções 

opostas, podendo aproximar-se uma da outra. Se elas se superpõem, 
ocorre um momento de ilusão – uma partícula da experiência que o 

bebê pode considerar ou como uma alucinação sua, ou como um objeto 

pertencente à realidade externa” (p. 227 – grifos do autor). 
 

No entender de Winnicott, é justamente a possibilidade do bebê 
encontrar no ambiente o que foi criado por ele, que o aproxima da 

realidade. Em outras palavras, paradoxalmente, a loucura do “bebê” é 
o fundamento de sua futura sanidade e a fonte de toda a criatividade 
humana.  

 
“Freqüentemente ouvimos falar das frustrações muitíssimo reais 

impostas pela realidade externa, mas com muito menos freqüência 

ouvimos algo sobre o alívio ou a satisfação que ela proporciona. (...) 
Devemos considerar, portanto, que a fantasia não é algo criado pelo 

indivíduo a fim de lidar com as frustrações da realidade externa. Isso só 
é verdade em relação ao devaneio. A fantasia é mais primária que a 
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realidade, e o enriquecimento da fantasia com as riquezas do mundo 

depende da experiência da ilusão” (p.228). 
 

Winnicott, ao contrário de Freud enfatiza o encontro e não a 

ruptura. O importante para este autor é que o mundo corresponda às 
expectativas do bebê para que este possa paulatina e tranqüilamente 
se aproximar da realidade. A mãe, que personifica o mundo, adapta-se 

às suas necessidades para que este encontro possa ocorrer. Já a 
“ficção” freudiana é marcada pelo descompasso: o bebê é que deve 
corresponder às expectativas do mundo para conseguir sobreviver; ele 

é ameaçado desde o início na sua incipiente continuidade de ser e esta 
ameaça que o obriga a pensar. 

O bebê winnicottiano, por sua vez, só pode ser desiludido numa 

fase posterior se a mãe foi suficientemente boa na fase inicial a ponto 
de lhe dar condições para sentir3 tranqüilidade e confiança de que o 
mundo pode lhe oferecer aquilo que necessita. É a apenas num 
segundo tempo que a subjetividade4 do bebê vai se constituindo por 

oposição à alteridade do mundo, tudo isto acontecendo devido aos 
cuidados da mãe que, apresentando ao seu bebê o “mundo em 
pequenas doses” (Winnicott, 1951) impede que sua “continuidade de 

ser” seja interrompida bruscamente. Caso isso aconteça, o bebê 
perderá seus referenciais precariamente alcançados e será lançado no 
que Winnicott (1963), denomina “agonias impensáveis”5. Isto porque, 

nesta fase inicial não tem firmemente estabelecidas a noção de que 
existe dentro de um corpo, nem de que é um só, nem de que o mundo 
é regido pelo tempo e pelo espaço. Assim, quando algo que acontece é 
impossível de ser apreendido dadas suas precárias condições, ele leva 

um “susto” e, nesta situação, o mundo que, vale lembrar, ainda é 
indistinto de si próprio, torna-se absurdo ou perde o sentido. Por este 
motivo, no entender de Winnicott, tudo deve acontecer harmoniosa e 

gradativamente, sem grandes sobressaltos para que a incipiente 
integridade do bebê seja protegida. Mesmo a separação da mãe, que 
acontecerá numa fase posterior, deve acontecer paulatinamente, 

dentro de uma área que chamou de “transicional”, símbolo tanto da 
união, como da separação mãe-bebê, ocasião em que o bebê terá 
oportunidade de entrar em contato com os “objetos transicionais” que, 

                                              
3 Podemos dizer que paradoxalmente o sentimento de onipotência, que resulta das primeiras 

experiências de ilusão, é a melhor proteção contra a insanidade enquanto pensamento 
onipotente. É um fundo “louco” a melhor proteção contra a psicose enquanto organização 

defensiva. 
4 Os termos subjetividade e sujeito não são aqui usados para conotar o paradigma sujeito-

objeto, mas para designar a condição humana de ser agente atravessado por múltiplas 

determinações. 
5 Winnicott diferenciou a sensação de cair para sempre num espaço sem limites como aquilo 

que melhor nos aproxima das chamadas agonias impensáveis. Posteriormente, acrescentou 

a perda absoluta de comunicação com o outro como parte deste tipo de sofrimento radical. 
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nada mais são de que materialidades mediadoras na sua relação com o 

mundo e consigo próprio (Winnicott, 1951).  
De acordo com a visão freudiana, o bebê é visto como uma 

mônada, um feixe de pulsões6 indistintas que clama por satisfação, 

que se enfrenta com a realidade e a ela deve se curvar para obter 
condições de sobrevivência. Desta forma, seu aparelho psíquico, ao se 
deparar com as agruras da vida progressivamente é obrigado a 

desenvolver a capacidade de pensar, ou seja, de avaliar o mundo com 
a maior objetividade possível para poder obter algum controle sobre 
ele. O mundo, para Freud, é fonte de sofrimento que só pode ser 
enfrentado, e talvez superado, graças à capacidade de adaptação da 

psique à realidade, concepção, sem dúvida, bastante conformista e 
pessimista acerca do viver humano. Parece-nos, então, que a saída 
para o homem freudiano, diante da frustração de seus desejos, é uma 

única: a secreta superioridade do saber, racionalmente fundado,  que 
não é possível encontrar um sentido confiável para a vida, que esta é 
uma luta sem tréguas e perdida de antemão, já que temos um 

encontro marcado com a morte. Dizer “sou lúcido e sei que não há 
esperança” pode se constituir como posição à qual alguns permanecem 
tenazmente aderidos. Evidentemente, poderíamos nos perguntar que 
tipo de ética e que tipo de práticas resultam de semelhantes 

posicionamentos. Talvez seja difícil, nestes casos, ir além de um 
conservadorismo cotidiano para embrenhar-se em qualquer tipo de 
luta por não importa qual ideal, desde a transformação social e política 

até o encontro de um grande amor...  
Já Winnicott adverte que, quando o bebê se sente ameaçado, isto 

é, quando sua continuidade de ser é rompida devido à falha ambiental, 

duas possibilidades se desenham: mergulhar pura e simplesmente nas 
agonias impensáveis, com perda dos incipientes contornos da própria 
continuidade de ser e das “doses” de mundo que lhe tem sido 

apresentadas, em estado de confusão mental, ou recorrer a 
potencialidades intelectuais eventualmente disponíveis. Neste segundo 
caso, o ser humano desenvolve uma atividade mental dissociada que 

procura dar conta da função materna, constituindo-se como um “falso 
self”, que tem a finalidade de preservar a possibilidade, mesmo que 
remota, do gesto espontâneo, manifestação por excelência da 

criatividade humana (Winnicott, 1949, 1960). 
Vale dizer, que o gesto espontâneo, expressão genuína do self 

verdadeiro e aquilo que dá sentido à vida, tem seus fundamentos em 

                                              
6 É, contudo, importante notar que já se atribui a este feixe pulsional uma atividade 
representacional primitiva, de caráter alucinatório, quando circulamos no âmbito de certas 

teorizações psicanalíticas, tais como aquelas de Freud, Klein e Lacan (Souza, 2001). Não é 

esta a posição que encontramos em autores como Winnicott, que parte de uma conseqüente 
consideração do estado de indiferenciação inicial, de modo a conceber que no início existe 

apenas uma incipiente “continuidade de ser” (going on being) e não já uma “incipiente 

capacidade psíquico-representacional”.  
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fenômenos não representacionais, intimamente ligados a sensações 

corporais, as quais constituem o primeiro contato do recém-nascido 
com o mundo, ou melhor, com o corpo materno. Inibido na expressão 
de seu self verdadeiro, resta ao ser humano, na melhor das hipóteses, 

sobreviver por meio de um intelecto submisso, que tem por função 
agradar ao ambiente, evitando assim que o self verdadeiro seja 
espoliado pelo meio. Trata-se de uma questão de sobrevivência, uma 

questão de defesa contra as agonias. Justamente por se tratar de uma 
defesa, o falso self garante a sobrevivência, mas impede o ser humano 
de usufruir a vida. Para Winnicott (1971) o sentido da vida é 

fundamentalmente existencial e emocional, usufruir a vida é uma 
questão de confiança na capacidade transformadora do ser humano 
quando as condições de realidade que lhe são adversas.  

 
"Descobrimos que os indivíduos vivem criativamente e sentem que a 

vida merece ser vivida ou, então, que não podem viver criativamente o 
têm dúvidas sobre o valor de viver". (p.102). 

 
Isto posto, conclui-se que aquilo que para Freud é natural e 

certo, para Winnicott é fruto de uma falha no desempenho do papel 

materno e fonte importante de sofrimento. Em outras palavras, para 
Winnicott é a manutenção da continuidade de ser do bebê, 
possibilitada pelo cuidado materno suficientemente bom, aquilo que dá 

sentido à vida e evita o mergulho na agonia. Quando falha a provisão 
ambiental, pode ter início uma atividade representacional dissociada, 
que substitui o sentimento de estar vivo e sentir-se real. Para 

Winnicott o ser humano é indivíduo e não uma sobreposição de corpo 
e mente, indivíduo que não está aí apenas para a sobrevivência da 
espécie, mas para usufruir a vida, para viver criativamente, o que 
deriva necessariamente da ilusão criativa original que, mais tarde, 

dará origem, paradoxalmente, à possibilidade de ação concreta sobre o 
mundo: 

 

“Temos que dizer que o bebê criou o seio, mas não poderia fazê-lo se a 
mãe não estivesse ali e naquele momento. O que se comunica ao bebê é: 
‘venha ao mundo criativamente./crie o mundo. É apenas aquilo que você 

cria que tem significado para você’. E, em seguida: ‘o mundo está sob 
seu controle’. A partir desta experiência de onipotência inicial, o 
bebê é capaz de começar ar experimentar a frustração e até mesmo 

chegar, um dia, ao outro  extremo da onipotência, isto é, de perceber que 

não passa de uma partícula do universo, um universo que ali já estava 
antes mesmo da concepção do bebê [...] Não é a partir da sensação de 
ser Deus que os seres humanos chegam à humildade característica da 

individualidade humana? (Winnicott, 1968, p.90 – grifos do autor). 
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Entende-se, pois, porque Winnicott afirmava (1971)  

 
“Objetividade é um termo relativo, porque aquilo que é  

objetivamente percebido é, por definição, até certo ponto,  

subjetivamente concebido” (p. 96). 
 

Assim se expressando, não queria dizer que o mundo existe 

segundo os nossos desejos, ou que o mundo é absurdo em si, mas que 
o mundo só pode ser apreendido por nossos sentidos e elaborado 
segundo nossas capacidades afetivas, emocionais e cognitivas, 
obviamente limitadas. Existe, portanto, sempre um ponto de vista 

humano, sendo impossível que a objetividade do mundo seja 
plenamente alcançada. O mundo é alteridade, segue suas próprias 
leis, mas, para que possamos alterá-lo a nosso favor, é preciso que a 

“ilusão” criativa se transforme em ação. 
Vemos que o tipo de sofrimento humano que mais parece 

sensibilizar Winnicott decorre exatamente da perda do sentido 

vivencial, seja como mergulho terrível nas agonias, vale dizer, por 
condenação à loucura por impossibilidade de estruturação de defesas, 
ou, no outro extremo, seja pela estruturação de defesas rígidas 
pautadas na atividade representacional dissociada que, por sua vez, 

impede uma ação sobre o mundo devido à inibição do potencial 
criativo, cuja expressão, por sua vez, é o que dá sentido à vida. 

Em nosso meio, Herrmann tem desenvolvido, a partir da sua 

proposta metodológica conhecida como teoria dos campos, uma leitura 
sumamente interessante da obra freudiana, pautando-se na idéia de 
que o mundo e a vida humana são, em si mesmos, absurdos. Acreditar 

no quotidiano nada mais seria do que enganar-se para que evitar o 
enlouquecimento (Herrmann, 1997), enquanto o indivíduo 
psicanalisado adquire consciência de que a realidade é fabricada por 
meio de arranjos representacionais (Herrmann, 1979), alcançando 

uma lucidez que pode garantir, senão uma tranqüilidade existencial, 
certamente uma “tranqüilidade intelectual”, segundo a qual tudo pode 
ser reconstruído imaginativamente. De todo o modo, ao afirmar o 

absurdo da existência, Herrmann assume o enlouquecimento como 
potencialidade presente no horizonte de todos, concluindo que é o 
sistema representacional identidade/realidade aquilo que “invoca-

exorciza” os abismos do real, possibilitando que a vida continue.  
Entendendo o real como o mundo “em si”, vale dizer, absurdo em 

sua própria natureza, e a realidade como construção artificial 
produzida pela atividade representacional humana, pensa, 

coerentemente, que os primórdios do desenvolvimento humano se 
caracterizam forçosamente pelo engano e pela mentira, já que seguir 
vivo é produto da manutenção do auto-engano constante e renovado. 

Assim, tanto a mãe se auto-engana ao considerar o recém-nascido 
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que, na opinião freudiana de Herrmann é uma máquina instintual, 

como pessoa, como mente para o infante ao lhe apresentar o mundo 
como se fosse regido por uma rotina previsível, como cosmo e não 
como caos. O bebê, por sua vez, deparando-se com a falta de 

correspondência do mundo aos seus desejos, mas também atinando 
com uma certa previsibilidade, num esforço supremo de controlar a 
realidade, também começa a “mentir” para a mãe e a “enganá-la” 

acerca de suas necessidades, emitindo sinais que indicam falsamente 
uma premência fisiológica. Desta mentira originária nasce a 
subjetividade, considerada pelo autor sinal de incipiente humanidade, 

do bebê. 
Vejamos o que diz textualmente: 
 

“Muito embora já nascido, o bebê desta fábula ainda não é gente, carece 

de forma humana, é uma máquina de necessidades acoplada a uma 
máquina de satisfação. O funcionamento da máquina de satisfação, 

contudo, não é nada maquinal: a mãe comete seu erro necessário 

atribuindo uma vida psíquica ainda inexistente no infante e 
relacionando-se com ela. Tal relação manifesta-se em ritmos de doação 
e negação, de proximidade e distanciamento, numa espécie de diálogo 

forçado que a pessoa nutriz estabelece com sua idéia de um homenzinho 
ou uma mulherzinha embutidos no bebê. Há aí, com certeza, um jogo de 

mentira, que acabará por inventar o homem 
O momento crítico da assunção da humanidade da criança provém, 

portanto, da fantasia promissória compartilhada pelos outros 
homens, a de que aí já está um ser humano completo: segunda 

concepção para um segundo nascimento. Feito corpo, biblicamente, há 

que lhe soprar um espírito. Este passo, delicado e crucial, que primeiro 
projeta um ser completo, para depois construí-lo lentamente, não tem o 
caráter mágico de um sopro divino ou de um efeito de comunhão entre 

inconscientes. Ele é feito de oscilações e ritmos intencionais, conscientes 
ou não, que modulam a relação de aconchego.” (p. 46, grifos do autor). 

 

Pensamos que no texto citado, Herrmann expressa claramente, 
ainda que por metáforas, a concepção de que o homem é 
essencialmente uma “máquina”, um corpo que, para se tornar 

humano, precisa desenvolver uma psique7. Considera um engano 
coletivo pensar que o recém-nascido é um ser humano. Ele só passará 
a sê-lo depois que for impulsionado a pôr em marcha uma psique, um 
“aparelho’ de pensar, este responsável pelo nascimento da 

                                              
7 Salta aos olhos a fragilidade desta fábula porque o que marca o início da psique é, 
curiosamente, uma percepção de engano e uma determinação a enganar, fenômenos, 

convenhamos, de alta complexidade. Está aí projetada uma intersubjetividade eficaz quando 

se trata de considerar os primórdios da constituição da subjetividade. 
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subjetividade do bebê. Assim é a “alma”, confundida com a 

subjetividade, responsável pelo surgimento da humanidade. 
Nada mais estranho a Winnicott. Ainda que ambos concordem 

quanto ao fato de que ao nascer a subjetividade do bebê seja 

incipiente, isto, de forma alguma, lhe retira a humanidade8. Esta é 
inerente à condição humana e é partir desta que a subjetividade vai se 
constituir no ambiente inter-humano que o aconchega desde o início. 

Por outro lado, para Winnicott não há engano, nem mentira, nem da 
parte do bebê, nem da parte da mãe. Há encontro, isto sim. A mãe vai 
de encontro às necessidades de seu bebê e lhe possibilita encontrar no 
mundo aquilo de que necessita. Esta é a essência da ilusão - tornar 

verdadeiro o necessitado - antes mesmo do bebê estar ali para 
vivenciar esta necessidade desde seu próprio ponto de vista. Ora, antes 
de estar ali enquanto singularidade para vivenciar a necessidade, será 

visto, no campo inter-humano, como bebê faminto a ser alimentado, 
cuidado... O atendimento da necessidade, no momento preciso da 
emergência de uma certa prontidão do bebê para viver esta 

experiência, é a base da futura confiança em si como criador e no 
mundo como um lugar em que esta criatividade pode ser exercida. 

De acordo com o modo como Herrmann concebe o mundo e a 
realidade, a vida seria insuportável para o ser humano caso não fosse 

continuamente ludibriado, uma vez que o mundo não é digno de 
confiança. Trata-se de uma concepção sombria acerca da vida e da 
natureza humana, diríamos até mais pessimista que a freudiana, uma 

vez que, para ambos, a única possibilidade de manter a integridade do 
eu9 e de garantir a sobrevivência psíquica é o desenvolvimento da 
atividade representacional que, quando dissociada, não ultrapassa o 

alcance de um sentido artificial para a vida. Ambas as concepções, a 
freudiana e a herrmanniana, encaixam-se perfeitamente, a nosso ver, 
no que Winnicott chama de intelecto dissociado. Ao mesmo tempo em 
que se constitui como defesa contra as agonias, o intelecto explorado 

se torna, em si mesmo, importante fonte de sofrimento, uma vez que 
impede o viver criativo, fruto da integração de atividades 

                                              
8 Diga-se de passagem que esta concepção pode ser usada ideologicamente de modo 
sumamente perigoso, uma vez que pode colocar em xeque o pressuposto fundamental da 

psicanálise de que toda a conduta humana tem um sentido. Isto porque, se falha o 

“aparelho psíquico”, o aparelho de pensar, o orgânico pode se responsabilizar por condutas 
aparentemente incompreensíveis.  
9 Adotamos aqui a distinção proposta por Safra (1999) quando diz: “diferencio o self do “eu”. 

Compreendo o self como uma organização dinâmica que possibilita um indivíduo a ser uma 

pessoa e ser ele mesmo. Trata-se de uma organização que acontece dentro do processo 
maturacional com a facilitação de um meio ambiente humano. A cada etapa deste processo 

há uma integração cada vez mais ampla decorrente das novas experiências de vida. O “eu” 

seria, para mim, um campo representacional que possibilita ao indivíduo uma identidade 
nas dimensões do espaço e do tempo. É importante ressaltar que nem o self e nem o “eu” 

confundem-se com o ego, que é uma das instâncias intrapsíquicas de caráter funcional, 

articulador das demandas do id, do superego e da realidade (Safra, 1999, p.37). 
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representacionais e pré-representacionais, de um funcionamento 

harmonioso do indivíduo que não dissocia corpo e mente.  
Tudo isso traz sérias conseqüências na prática clínica: Freud se 

coloca como decifrador de sentidos ocultos, acreditando que a “cura” 

está na conscientização do significado emocional “verdadeiro”. 
Herrmann, que não acredita em verdade, pensa que a cura está 
justamente na descoberta que tudo é arranjo representacional e que, 

portanto, é possível forjar infinitas construções, mantendo-se sempre a 
lucidez de que não há certezas. A identidade também é construção, 
mas é ela que nos protege do reino do contágio, ou seja, do absurdo do 

mundo (Herrmann, 1992), criando a realidade humanamente 
contextualizada. Ficam algumas questões instigantes. Somos apenas 
arranjos representacionais, nosso ser se resume à identidade? Sem 
dúvida a identidade, enquanto construção representacional, é algo 

fundamental para a manutenção da sanidade, mas será que sua 
construção, por oposição ao real, é suficiente para dar sentido à vida? 

Pensamos que, para Winnicott, este sentido experiencial é 

favorecido, no início da vida, pela mãe devotada que espelha em sua 
expressão facial a singularidade do bebê: 

 

“O que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe? Sugiro que, 
normalmente, o que o bebê vê é ele mesmo. Em outros termos, a mãe 
está olhando para o bebê e aquilo com que ela se parece se acha 

relacionado com o que ela vê ali” (Winnicott, 1971, p. 154). 

 
Mais adiante, afirma que existe toda uma psicopatologia 

decorrente da incapacidade da mãe de refletir o seu bebê que, 

impossibilitado de ver a si próprio no rosto da mãe, passa a reagir, 
examinando continuamente o rosto da mãe na tentativa de prever o 
que nele se passa para se adaptar, deixando de lado sua expressão 

espontânea: 
 

“Muitos bebês, contudo, têm uma longa experiência de não receber de 

volta o que estão dando. Eles olham e não vêem a si mesmos. (...) 
Depois, o bebê se acostuma à idéia de que, quando olha, o que é visto é 
o rosto da mãe. O rosto da mãe, portanto, não é um espelho. Assim, a 

percepção toma o lugar da apercepção, toma o lugar do que poderia ter 
sido o começo de uma troca significativa com o mundo, um processo de 

duas direções no qual o auto-enriquecimento se alterna com a 
descoberta do significado do mundo das coisas vistas” (Winnicott, 

1971, p. 154-155). 
 

Este modo de entender a relação paradigmática mãe-bebê 

repercute diretamente na concepção winnicottiana de psicoterapia, que 
difere marcadamente da visão psicanalítica clássica, assentada sobre 
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um incremento do saber de si, para se assumir como movimento de 

busca de sentido de viver, cuidando do sofrimento derivado do não se 
sentir vivo e real. 

 

“O vislumbre o bebê e da criança vendo o eu (self) no rosto da mãe e, 
posteriormente, num espelho, proporcionam um modo de olhar a análise 

e a tarefa psicoterapêutica. Psicoterapia não é fazer interpretações 

argutas e apropriadas; em geral, trata-se de devolver ao paciente, a 
longo prazo, aquilo que o paciente traz. É um derivado complexo do rosto 
que reflete o que há para ser visto. Essa é a forma pela qual me apraz 

pensar meu trabalho, tendo em mente que, se o fizer suficientemente 
bem, o paciente descobrirá seu próprio eu (self) e será capaz de existir e 
sentir-se real. Sentir-se real é mais do que existir; é descobrir um modo 

de existir por si mesmo, relacionar-se aos objetos como si mesmo e ter 
um eu (self) para o qual retirar-se para relaxamento”  

(Winnicott, 1971, p. 161). 

 
De acordo com a psicanálise winnicottiana do self, acredita-se 

que o sentido da vida é experiencial e nunca meramente 

representacional, idéia que fundamenta a proposta de uma clínica que 
facilite a expressão do gesto espontâneo, expressão da criatividade do 
indivíduo como um todo e não de uma mente dissociada e aprisionada 
em construções representacionais.  Nesta linha, o que dá sentido à 

vida é viver criativamente, confiando na capacidade pessoal de 
transformá-la para melhor. Toda a psicopatologia winnicottiana se 
funda na inibição do potencial criativo oriunda do descrédito em si 

mesmo e no mundo.  
Por outro lado, a “crença no absurdo”, considerada lucidez, 

somada à crença na defesa intelectual como única forma de 

sobrevivência, redunda num posicionamento existencial “castrado”, 
impotente para transformar o mundo e a si mesmo. Talvez nos previna 
contra certos charlatanismos (Barus-Michel, 2001) ao qual podemos 
estarmos todos sujeitos quando os acontecimentos da vida nos 

atingem de forma brutal, pois mesmo quando adultos podemos viver 
situações nas quais sofremos  rompimento da “continuidade de ser”. 
No entanto, é importante lembrar que mesmo quando somos 

aparentemente maltratados pela vida e nos sentimos assustados ou 
perplexos, é possível conservar confiança no sentido da vida, desde 
que haja coragem e humildade para, admitindo a alteridade mundo, 

aceitar que existem mistérios que fogem à nossa compreensão. 
Evidentemente, nenhuma humildade é requerida para qualificar o 
mundo como absurdo... 

No entanto, sendo alteridade, o mundo pode ser transformado. A 

ação sobre o mundo tem, paradoxalmente, origem na ilusão criativa 
necessária por ocasião do início da vida. Inicialmente é importante que 
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o bebê encontre no mundo o que ele mesmo criou, e que encontre a si 

mesmo no olhar da mãe. De certa forma, naturalmente de modo mais 
complexo e sofisticado, isso é preservado pelo restante da vida. Por 
exemplo, quando recebemos de alguém algo que realmente nos agrada, 

costuma-se dizer que “é a nossa cara”. Por outro lado, quando 
produzimos algo que realmente expressa o que queremos ou sentimos, 
dizemos habitualmente que “tem a nossa cara” Em ambos os casos, 

quando recebemos ou produzimos algo com a “nossa cara” sentimos 
imensa satisfação pessoal, sentimo-nos vivos e reais. Em outras 
palavras, continuamos a encontrar o mundo e a nós mesmos quando 

nos expressamos em gestos espontâneos, quando fazemos coisas que 
carregam em si um sentido existencial importante para nós, quando o 
que fazemos espelha o nosso ser. Quando praticamos uma ação 

criativa sobre o mundo, temos a oportunidade de ir de encontro ao 
mundo e de nele nos encontrarmos. Estas importantes experiências, 
que tem lugar, pela vida afora, no espaço potencial, conferem senso de 
vida real à passagem do tempo da existência de cada um.  

Será a partir da possibilidade de se sentir-se real, assentada, 
como vimos, no sentimento de onipotência, que desenvolveremos a fé 
na possibilidade de sermos criativos e de mudar a vida e o mundo, a 

nosso favor. Entretanto, este é apenas o início do percurso de 
constituição do self e da experiência da realidade enquanto alteridade. 
Há toda uma complexa passagem, desde uma experiência inicial, na 

qual o bebê se relaciona com objetos subjetivos, até o amadurecimento 
de um posicionamento existencial designado como “uso de objeto”, 
passando por um período no qual predominam os chamados objetos 

transicionais, pela qual se chega à alteridade do mundo e, 
consequentemente, à possibilidade de mudá-lo enquanto alteridade.  
Diz Winnicott (1968): 

 

“Esta mudança (de relação para uso de objeto) significa que o sujeito 
destrói o objeto. A esse respeito, um filósofo de gabinete poderia afirmar 
que, em vista disso, na prática não existe algo como o uso de um objeto: 

se ele for externo, o objeto é destruído pelo sujeito. O filósofo deveria, 
isto sim, levantar-se de sua poltrona e sentar-se no chão com o paciente. 

Assim perceberá que existe uma posição intermediária. Em outras 

palavras, descobrirá que após o sujeito relacionar-se com o objeto, surge 
o sujeito que destrói o objeto (quando se torna externo) e, então, teremos 

um objeto que sobrevive à destruição operada pelo sujeito. Mas tanto 
pode haver como não haver sobrevivência. Surge, então, um novo fator 

na teoria da relação de objeto. O sujeito diz ao objeto: eu te destruí, e o 
objeto lá está para receber esta comunicação. A partir daí o sujeito diz: 

eu te destruí, eu te amo. Tua importância para mim reside na tua 

sobrevivência à destruição que te infringi. Ao amar-te permanentemente 
estou te destruindo (inconscientemente) em minha fantasia. Aqui tem 
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início a fantasia para o indivíduo.  O sujeito pode agora usar o 

objeto que sobreviveu. É importante salientar que não se trata apenas 
da destruição do objeto pelo sujeito, uma vez que o objeto está situado 
fora da área de controle onipotente. É igualmente importante colocar a 

questão de uma outra maneira, ou seja, que é a destruição do objeto que 
o situa fora da área de controle onipotente do sujeito. É dessa forma que 

o objeto desenvolve uma autonomia e uma vida próprias e 

(sobrevivendo) que contribui com o sujeito de acordo com suas próprias 
propriedades.”(Winnicott, 1971, p. 125 – grifos nossos). 

 

Finalizamos enfatizando a questão do uso do objeto, fenômeno 
pelo qual um importante e decisivo passo é dado no sentido da 
conquista da alteridade do mundo, sem pretensão de abordar o 
assunto neste momento. Limitar-nos-emos a assinalar que o fundo 

sobre o qual se assenta esta última conquista não é outro senão 
aquele da onipotência primitiva, onipotência que não é nem 
pensamento nem fantasia, mas experiência. A mera admissão da 

alteridade de um mudo absurdo, diante do qual me curvo submisso, é, 
a nosso ver, eticamente incompatível com o atendimento de pacientes 
que nos procuram na esperança de mudar suas vidas. O poeta Carlos 

Drummond de Andrade sintetiza com beleza o que pensamos acerca do 
sentido da vida, em si mesma plena de mistérios que o intelecto 
humano, bom servo e mau patrão, nunca alcança:  

  

“Se procurar bem você acaba encontrando 
não a explicação (duvidosa) da vida 
mas a poesia (inexplicável) da vida” 

 
Carlos Drummond de Andrade, 1991, p.7. 
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Resumo 

 
Este capítulo examina as concepções 

antropológicas implícitas nas teorias freudiana e 
winnicottiana do desenvolvimento emocional 

primitivo, tendo em vista abordar as diferentes 
soluções psicoterapêuticas que cada uma destas 
linhas de pensamento oferece para dar conta do 

sofrimento humano. A nosso ver, a teoria 
freudiana, mesmo em suas versões 

contemporâneas, é pessimista na medida em que 
acredita que o homem deve submissão à 

realidade, restando ao psicanalisado o consolo 
derivado da lucidez de saber que a realidade não 

passa de montagem representacional. Nesta 
linha, a solução, inevitavelmente paliativa, para 

o sofrer, é encontrar um sentido representacional 
explicativo. Por outro lado, a partir de autores 

como Bleger e Winnicott, torna-se legítimo 
acreditar na possibilidade de transformação 

humana da realidade. Winnicott, em especial, 
pensa que o homem é, desde o início da vida, 

ativo em relação ao ambiente: se suficientemente 
iludido pela mãe acerca de seu poder criador, 

futuramente sentirá confiança para agir 
criativamente sobre o mundo, transformando-o 

de modo a torná-lo um lugar humanizado 
suficientemente bom. Isto porque Winnicott 

acredita firmemente que o sentido da vida jamais 
é dado por qualquer tipo de construção 

representacional dissociada de um sentir, de 
modo que o sentido da vida é algo da ordem da 

experiência do encontro humano fundado na 
possibilidade de ter o próprio gesto espontâneo 

acolhido por um outro significativo. 
 

Palavras Chave 

Psicanálise – Bleger – Winnicott – Freud -  
desenvolvimento emocional primitivo - 

sofrimento humano 
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