Volume 1, Número 1 – Porto Alegre – Setembro 2011

Comissão Editorial
Adriana Mendonça
Beatriz Borges Fortes
Cleon Cerezer
ISSN 2236-3548
Denise Souza
Jairo Treiguer
José Outeiral
Edição:
Juliana Fischer
Luiza Moura
Márcia Liane Zart
Av. 24 de Outubro, 838/302
Michele Melo Reghelin
Porto Alegre – RS – Brasil
Stela Marys dos Santos
Revisão: Cleon Cerezer, Luiza Moura, Stela Santos.
Conselho Editorial Internacional
Adriana Anfusso (Uruguai)
Capa: Danton Padilla (www.altopo.com.br/)
Eduardo
Gastelmendi (Peru)
Impressão/diagramação: Gráfica Triângullo
Gabriela
Goldstein
(Argentina)
(www.graficatriangulo.com.br)
Jacqueline Amati-Mehler (Itália)
Bibliotecária Responsável:
Pablo Abadi (Argentina)
Patrícia G. Sousa Cerezer (CRB 10/1592)
Raquel Goldstein (Argentina)
Tiragem: 300 exemplares
Saul Peña (Peru)
Sonia Abadi (Argentina)
Veronica Indart (Uruguai)
Conselho Editorial Nacional
Rabisco Revista de Psicanálise. – Vol. 1, n.1 (set.2011)- . –
Afrânio Matos Ferreira (SP)
Porto Alegre : Seminários Winnicott POA, 2011- .
Ana Leão (PR)
v. ; 20 cm + 1 DVD
Anna Melgaço (RJ)
Semestral.
Eloísa Valler (SP)
Editor: Seminários Winnicott POA.
Julio
de Mello (RJ)
DVD contendo entrevista com Julio de Mello Filho, 1990.
Luciana
Godoy (SP)
ISSN 2236-3548
Luciane Carneiro (GO)
Márcia Mendes (MS)
1. Psicanálise I. Seminários Winicott POA II. Título.
Maria Vitória Maia (RJ)
Neyza Prochet (RJ)
CDU 159.964.2 (05)
Regina Alcântara (CE)
Ruth Goldemberg (RJ)
Sandra Báccara (DF)
Suely Duék (RJ)
*As opiniões expressas nos artigos deste periódico são de inteira
Suely Hisada (SP)
responsabilidade dos seus respectivos autores.
Vera Marieta Fischer (PR)
2011 – RABISCO Revista de Psicanálise
www.rabiscorevpsica.com
C

2

SUMÁRIO
EDITORIAL....................................................................................................................................05
PRIMEIRO ENCONTRO................................................................................................................08
SEGUNDO ENCONTRO ...............................................................................................................09
1. Palabras inaugurales del II Encuentro Latinoamericano Sobre el Pensamiento de
D. W. Winnicott – Luis E. Prego Silva(UR).......................................................................................10
2. Sostenimento e interpretación: dos pilares de la técnica psicoanalitica.
Miguel Angel Rubinstein (AR), Pablo Abadi (AR) e Raquel Zak de Goldstein(AR)............................13
3. Transicionalidad, aspectos metapsicológicos y técnicos. Luiz Marcírio K. Machado (BR)............17
TERCEIRO ENCONTRO ..............................................................................................................24
4. “Rabiscos” sobre o conceito de narcisismo em D. W. Winnicott. José Ottoni Outeiral (BR)..........25
5. El niño como objeto transicional de la madre: demanda de dependência revertida
Raquel Zak de Goldstein (AR)........................................................................................................33
6. Winnicott e Balint: a psicanálise, a medicina e o respeito ao ser humano.
Julio de Mello Filho (BR) ................................................................................................................46
7. Winnicott e Bion – David E. Zimerman (BR) ………...………...…………………………................56
8. Monismo o dualismo? Reflexiones sobre El origem de la agressividad em Winnicott, Klein e
Freud. Adriana Anfusso (UR) e Verónica Indart (UR) .....................................................................64
9. Nada menos que tudo: considerações a respeito do conceito de morte para Winnicott.
Adriane Kiperman (BR), Ana Rita Taschetto (BR) e Luiza Teixeira Moura(BR)................................72
QUARTO ENCONTRO..................................................................................................................78
10. La transicionalidad: de la ilusión al espacio cultural – Sonia Abadi (AR) ....................................79
11. Fenômenos transicionais, espaço potencial e criatividade –
Anna-María de Lemos Bittencourt (BR) ........................................................................................83
3

12. Reflexões sobre o espelho em Freud, Winnicott e Lacan –
Bruno Salésio da Silva Francisco (BR)...........................................................................................87
13. Moral, superyo, delincuencia y democracia – David Leo Levisky (BR)......................................96
14. La moral y el superyo em Winnicott. Delincuencia y democracia – Silvio Zirlinger(AR)............104
SEÇÃO GESTO ESPONTÂNEO
15. A Morte em Veneza e o Amor nos Tempos do Cólera. Paulo Sérgio Guedes (BR) ....................110
SEÇÃO HISTÓRIA
16. Carta de D. W. Winnicott ao nosso Conselheiro Internacional Saul Peña (PE) .......................119

Publique seu artigo na RABISCO Revista de Psicanálise
Acesse www.rabiscorevpsica.com e saiba como.

4

EDITORIAL
A recepção ao número experimental “zero” de nossa revista Rabisco, por
parte de vários colegas brasileiros e do exterior superou, de certa forma, nossas
expectativas e resolvemos seguir adiante com o projeto; você tem agora, nas mãos,
a número “1“ da Rabisco, que será publicada semestralmente.
Resolvemos “historicizar”, como sempre é necessário, a Rabisco,
buscando trabalhos apresentados nos quatro primeiros Encontros Latinoamericanos sobre o Pensamento de Donald Winnicott. Com Winnicott sabemos
que ninguém pode ser original senão baseado na tradição e, assim, é necessário
registrar nossa dívida para com o passado e o reconhecimento de autores que
contribuíram para o desenvolvimento da psicanálise. Winnicott, por exemplo,
sempre reconheceu sua filiação freudiana e o quanto outros autores contribuíram
para suas ideias.
O primeiro Encontro Latino-americano, foi realizado na cidade de Colônia
do Sacramento, nas margens do Rio da Prata, no ano de 1992. Esta cidade,
uruguaia, foi fundada no período colonial por portugueses, e é representativa da
integração que existe entre nós. Este espaço urbano, um tanto “transicional”, une
duas culturas que muito tem em comum, inclusive uma forma de falar para a qual
podemos reivindicar o estatuto de dialeto, também “transicional”, o portunhol; e por
quê não? Inspirados pela riqueza cultural latino-americana, semelhanças e
diversidades, optamos por não traduzir os textos, organizando-os para esta edição
como foram apresentados em 1993, 1994 e 1995, apenas com a atualização pelo
novo acordo ortográfico da língua portuguesa e algumas padronizações na forma
de publicação. Agradecemos aos colegas que nos autorizaram a publicá-los sem
revisão de conteúdo atendendo ao sentido histórico dos textos - isto nos parece o
mais importante.
O Encontro de Colônia de Sacramento reuniu um pequeno grupo de
colegas liderados por Luis E. Prego e Silva e Raquel Zak de Goldstein e dele não
5

obtivemos registros escritos pois se constituiu de discussões teórico-clínicas. O
segundo Encontro realizou-se em Montevideo, igualmente no Uruguai em 1993,
seguido do terceiro Encontro em Gramado, no Rio Grande do Sul em 1994, que
sem dúvida foi um marco histórico sobre a inserção do pensamento de Winnicott no
Brasil. E o quarto Encontro aconteceu no Chile, ou seja, uma linha inicial de rabisco
começava a ser traçada com os Encontros Winnicott Latino-americanos, os quais
são realizados, desde então, anualmente, em diferentes cidades de nosso
continente.
Na “Seção História” publicamos uma carta de Donald Winnicott para Saul
Peña, de Lima, que conviveu e supervisionou com Winnicott, quando de sua
formação na Sociedade Britânica de Psicanálise, e é membro de nosso corpo de
conselheiros editoriais internacionais.
Criamos, por outro lado, uma seção chamada de “Gesto Espontâneo” para
publicar textos que nos pareçam importantes, vindos dos diversos espectros do
pensamento e da cultura; neste numero 1, a Rabisco traz o artigo de Paulo Sérgio
Guedes, intitulado “A morte em Veneza e o amor nos tempos do cólera”.
Ainda antes de nossa viagem através dos primeiros anos dos Encontros
Latino-Americanos, queremos compartilhar os Comentarios A La Presentación De
La Revista Rabisco, que Raquel Zak de Goldstein (AR) nos encaminhou quando do
lançamento do número “zero” da Rabisco:
Esta revista es una gema, y como tal de reflejos infinitos, por que...
Rabisco es vida.
Rabisco es pulsión en acto que se duplica.
Rabisco es "con Otro".
Rabisco es puente.
Rabisco es jugando con el carretel de los sueños inconscientes reversibles.
Rabisco es llamada;... ¿otro..., estás ahí?....
Rabisco es puente que se duplica y reverbera, esperando respuestas
6

que inviten a seguir....
Rabisco es AMOR amor sin AMO, acto reiterado de "ir hacia"....
Rabisco es lazo abierto, enlace relajado, elástico y sutil.
Rabisco es: "nunca solos"... ¿"EN RED"? red de interminables enlaces de
significantes de placer que tejen las tramas de mil sueños en mil y una noches.
Rabisco es el sendero de los sueños.
Rabisco es marca de aquel primer encuentro con: "el Otro prehistórico inolvidable",
le llama Freud en el "Proyecto para una psicología para neurólogos".
Rabisco es anhelo de respuesta.... une sin atar.
Rabisco es anhelo de "deseo de deseo", o....
Rabisco es perderse con un otro "en posición de objeto ayudante" (Freud lo definió
marcando las cuatro posiciones del otro como modelo, objeto, rival y ayudante;
Winnicott lo llamó la madre suficientemente buena.
Rabisco es una entidad frágil inestable bella y móvil....
Rabisco es el campo sostén donde se da la trama inefable y esencial del creador literario
que teje el fantaseo ilusión winnicottiana.
A Rabisco está agora em suas mãos a espera de que você se “apodere” dela para
formular suas próprias idéias.
Comissão Editorial
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PRIMEIRO ENCONTRO LATINO-AMERICANO
SOBRE O PENSAMENTO DE D. W. WINNICOTT

COLÔNIA DO SACRAMENTO (URUGUAY) – NOVEMBRO 1992
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SEGUNDO ENCONTRO LATINO-AMERICANO
SOBRE O PENSAMENTO DE D. W. WINNICOTT

MONTEVIDEO (URUGUAY) – OUTUBRO 1993
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1. PALABRAS INAUGURALES DEL 2º ENCUENTRO LATINOAMERICANO
SOBRE EL PENSAMIENTO DE D. W. WINNICOTT
Luis E. Prego Silva (UR)
Porque doy por sentado que todos los que nos hemos reunido hoy aqui
conocemos más o menos bien la obra de Winnicott, no he considerado pertinente
detenerme em la mención de pasajes de sus obras ni em él comentário de conceptos
explícitamente expresados por el, a lo largo de su productiva vida de Hombre, de Pediatra y
de Analista.

Entonces, he preferido sustituir el modo tradicional que se usa para inaugurar un
evento, com la propuesta de uma pregunta que quizá cada uno se lahá planteado antes,
pero que aún si fuera así, nos permitirá unificar el tono com el que se desarrollen los
comentarios y el intercambio de ideas en base a los temas abordados por los expositores.

La pregunta: ¿por qué elegimos a Winnicott? por qué nos interesa Winnicott? me
ha llevado a mi, por muy diversos caminos.

Es muy difícil separar la opción por uma forma de desarrollar el curso de la vida, de
la historia de esa vida. Cuando pretendemos explicárnoslo, inevitablemente estamos
contactando com lo autobiográfico.

Siendo muy joven, decidi estudiar medicina, la juventud no me permitió descubrir
las limitaciones de esa disciplina em aquel lejano entonces.

Por eso tomé esse camino.

Um profesor de filosofia, al citar a Freud, puso en aquel camino, el deseo de entrar
em el conocimiento de verdades más fundamentales y del modo de poseer la capacidad de
convertirlas en herramientas útiles para mi vida y para la de los demás.

Uma circunstancia probablemente inesperada, puso al niño, o a la infancia, en mi
punto de mira.

Desde hace 45 ãnos, conviven medicina, psicoanálisis y psiquiatria infantil, dentro
de mí.

Las três áreas de mi hacer y de mi ser, fueron sacudidas por diversas crisis que
han tenido que ver con la vida, com el impacto ante perdidas inexorables, com el
sufrimiento que acompaña a los procesos de desidealización, com la rebeldía que
despiertan fanatismos y el miedo a separar-se de ellos. Las ideologias, en muchos casos,
implican un estado agorafóbico. Es malo y peligroso lo que es distinto de los que “se
Rabisco R. Psican
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piensa”, por eso cuesta tanto abandonar los “ismos”.

No sé aún en qué circunstancias cayó en mis manos um libro de Winnicott.

Desde el comienzo me fascinaron varias cosas. La simplicidad del lenguaje
empleado para transmitir mensajes de inagotables significados e imprevisibles
consecuencias. Me cautivó su humor, su sentido de libertad, su vitalidad, su modo dese
humor, su sentido de libertad, su vitalidad, su modo de mantenerse unido a sus
antepasados analíticos y separado de ellos mediante el uso de un potencial creativo
vigoroso, con la virtud de no generar partidos ni sectas. Transcribo aquí un fragmento de
uno de sus textos: “¿Debemos nosotros mismos ser reconocidos en nuestros pacientes?
Siempre lo somos, pero lo deploramos. Odiamos vernos convertidos en pechos buenos
interiorizados en los demás y oír que nos proclaman aquellos cuyo propio caos interior se
ve precariamente sostenido gracias a la introyección de un analista idealizado. ¿Qué es lo
que queremos? Pues queremos que nos coman y no que nos introyecten mágicamente. No
busquen masoquismo en ello. Ser comido es el deseo, mejor dicho, la necesidad de una
madre durante una fase muy precoz del cuidado de su niño. Esto significa que quien quiera
que no se vea atacado de modo canibalesco, tiende a sentirse fuera de las actividades
reparadoras y restitutivas de la gente, es decir, fuera de la sociedad”. Lo transcribí para esta
ocasión porque debe ser tomado como una advertencia o una indicación para la forma en
que nos conduzcamos en este encuentro, al referirnos y “usar” sus ideas.

Recordemos que pudo sobrevivir en la guerra mundial como médico de la armada
y como analista, en la guerra en la API donde Anna Freud y Melanie Klein luchaban por
reunir más adeptos para sus propios grupos, al par que de otras contiendas menores.

No me caben dudas de que nos ayuda a no temer ser distintos, a revisar hábitos y
quizá convicciones que pudieron creerse inmodificables.

Nos hace sentir que para lo que hacemos (en lo profesional y en la vida cotidiana)
importa más que nada, ser uno mismo, aunque ello dé lugar a dificultades en las zonas de
contacto con los demás.

Desde el encuentro con ese libro hasta hoy, han pasado muchos años (no menos
de 25), y mi interés por su obra ha crecido sin que ese interés me haya hecho temer el
quedar encerrado en un solo modo de pensar.
El lo advierte cuando dice “que lleva el sello de la locura cuando un adulto exige
demasiado de la credulidad de los demás, cuando los obliga a aceptar una ilusión que no
les es propia”.
Durante ese tiempo, fue muy placentero encontrar interesados en conocer el
pensamiento de Winnicott y en el modo de crearlo y la manera de usarlo sin caer en la
11
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riesgosa tentación de imitarlo.
Desde hace muchos años, se formaron grupos de estudio que he coordinado en
Montevideo, en São Paulo y en Porto Alegre. Algunos de sus integrantes están hoy aquí.
Nos reunimos con miembros de un grupo argentino en dos ocasiones, una en Colonia y otra
acá, coordinados por Raquel Goldstein. A ella le debemos la idea de realizar el Primer
Encuentro Latinoamericano, el organizarlo y el impulsar la reiteración de eventos, que
habrán de repetirse en países de nuestra América.
A esta actividad, cabe agregar la creación de la primera Fundación Winnicott que,
en el Uruguay, comenzó su labor de enseñanza e investigación en el año 1989.
Al terminar con esta historia personal, que al fin de cuentas no habrá de ser muy
diferente a la de la mayoría de los que estamos aquí, les dejo ahora el tiempo y el espacio
para encarar las respuestas a ¿por qué Winnicott ahora, entre tantos destacados
exponentes del pensamiento psicoanalítico universal? ¿Por qué el interés por sus recursos
para lá teoría de la técnica?
En nombre de los miembros de la Fundación deseamos que este espacio pueda
ser llenado con sentimientos de amistad, con el placer de un trabajo compartido y que se
lleven y nos dejen inolvidables gratos recuerdos.
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2. SOSTENIMIENTO E INTERPRETACIÓN: DOS PILARES DE LA TÉCNICA
PSICOANALÍTICA DE D. W. WINNICOTT
Pablo D. Abadi (AR)
Miguel Angel Rubinstein (AR)
Raquel Zak de Goldstein (AR)
Quisiéramos poner en claro la comprensión teórica que Winnicott tiene de la
regresión y su particular conducta clínica. El concepto que maneja Winnicott de regresión,
no se superpone, como es bien sabido, con los diferentes usos que en la literatura
psicoanalítica, en especial en la obra de Freud, nos hemos acostumbrado a manejar. No se
trata de una vicisitud de la pulsión, que regresa a una fase anterior del desarrollo, como los
conceptos de regresión tópica o regresión temporal. Aquí la regresión es considerada
como una tendencia espontánea de ciertos pacientes, tendencia que se manifiesta por la
reproducción más o menos fiel del estado de dependencia infantil con otro, especialmente
significativo, y que encierra la esperanza de una corrección de la falla temprana que el
paciente padeció.

El aporte de Winnicott consiste no sólo en estudiar al paciente en regresión, sino
además en destacar, investigar, esclarecer, el singular lugar que le cabe a la disposición del
analista en la conducción de ese proceso de regresión.

La mencionada disposición supone la capacidad del analista para aceptar un
modelo de vínculo en el cual, desde lado del paciente, el analista no existe como otro
separado. Situación paradojal que Winnicott nos invita a aceptar. En estado de irse
integrando, el paciente necesita reposar, en el medio analítico que lo sostiene (que incluye
al analista, su encuadre, consultorio, etc.). El analista asume esa necesidad del paciente,
que no necesita – de momento – de ninguna intervención interpretativa del proceso en
marcha. Esta regresión no incluye gratificación o cumplimiento de deseos del paciente ni,
por qué no decirlo, del analista (regla de abstinencia).

Se trata de un momento precioso en un análisis en que el paciente está inmerso en
ser, en ir integrándose. Esa es su necesidad.

Este momento de un tratamiento necesita un analista que acepte ser usado como
medio, y así se da el sostenimiento de la situación. Es decir que para que se produzca la
regresión de que habla Winnicott en su clínica, son necesarias dos personas aun cuando
del lado del paciente esta separación entre yo y no-yo, no está todavía claramente definida.
Rabisco R. Psican
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Es por esto por lo que para él, el analista puede transitoriamente “no existir”, o bien puede
ser tomado como parte propia de la cual no se soportaría la tensión de una separación que
reprodujera “el desgarro que no debió suceder”. Desgarro que desde afuera es sólo una
separación de dos personas, pero desde el inmaduro infans, deja la huella de una pérdida
en el ser (según lo conceptualiza Winnicott), observable en la clínica como manifestaciones
esquizofrénicas, psicosomáticas, escisión verdadero self-falso self, etc. Todas estas son
manifestaciones clínicas, cuyo fundamento se encuentra en lo que Winnicott llamó agonías
impensables (materia prima de las angustias psicóticas): caer para siempre, carecer de
orientación, escisión psicosomática, pérdida de una relación directa con los objetos.

En la situación regresiva se trata de que lo impensable se transforme en pensado,
de que la experiencia “no vivida” se reencuentre, que el cuerpo en partes se reúna para
superar la disociación, que la furia por el fracaso ambiental se descongele, así como lograr
la recuperación de afectos o emociones escindidas, o sofocadas, que la realidad intrusiva
se transforme en realidad creada.

No se trata de enseñar ni de reaprender o, algún otro tipo de ortopedia, sino de
facilitar el hábitat (cuerpo propio, la propia realidad) en la temporalidad y dentro del espacio.
Recordando a Winnicott: primero ser, después hacer.

El sostenimiento que lleva a cabo el analista frente a un paciente en estado de
regresión a la dependencia se relaciona con el que la madre suficientemente buena brinda
a su bebé durante la fase de la dependencia absoluta.

Sostenimiento (holding), ha sido traducido por Etcheverry como amparo,
traducción no exenta de interés si pensamos que el opuesto del amparo es el desamparo. A
su vez este término da cuenta de la vivencia más traumática, paradigma del trauma
temprano, hilflosigkeit, descrita por Freud y que permite en este punto una sugestiva
articulación entre la teoría de Winnicott y la de Freud (angustia automática, terror [schrek],
en Winnicott la angustia impensable, el gap).

El analista que emprende un tratamiento de este tipo se enfrenta en el adulto con
los efectos del trauma temprano. “Las psicosis, dice Winnicott, son como los procesos del
desarrollo, pero al revés.”

Un bebé es un ser en estado de desamparo potencial, que no deviene “vivencia de
desamparo” (según Freud), merced al amparo prodigado por “una madre ordinariamente
devota”. Un psicótico no es un bebé en etapa de dependencia absoluta sino un ser que ya
ha organizado un complicado sistema de defensas para enfrentar la catástrofe, la que no es
sino la vivencia de desamparo de la que nos habla Freud, consecutiva al fracaso en el
amparo o sostenimiento, ocurrido demasiado temprano y demasiado total.
14
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Podemos trazar así un paralelo entre algunos aspectos de la función materna
llevada a cabo por una madre con su bebé, y la función analítica de sostenimiento que
asume el analista que se decide a conducir el tratamiento de un caso, por decirlo de algún
modo, grave.

¿Cómo reconocemos en la práctica analítica los efectos de esta función de
sostén?

Recordamos a Winnicott cuando dice: “Sólo partiendo de la no existencia se
puede comenzar a existir”.

Puede que ésta sea la primera experiencia de estar con alguien que no le exige
rendimiento alguno. Permitiéndole de este modo desarrollar además, y como
consecuencia, la capacidad de estar a solas, “con otro ahí, diríamos”.

Se tiende a dar por sentada la existencia de la persona del paciente, oculta tras la
máscara sintomal. ¿Podría decirse que también en la función de sostén estaría la
posibilidad de devolverle su imagen? Algo así como el “papel de espejo del analista”.

Sostener el momento en que aparezca la furia, la ira congelada, sin retaliación ni
palabras vacías, reconocerle los estados afectivos del momento y ponerlo en palabras:
nombrarlos “para salir de la alexitimia”.

Acompañar el silencio del paciente, comprendiéndolo como un modo de
expresión del estado no integrado, no como resistencia al análisis.

No interpretada la ira como deseo hostil o agresivo nos permitirá comprenderla
como la emergencia del espanto producido por el o los traumas tempranos. Lo cual deberá
incluirse en el proceso de historización realizado sobre la base de construcciones,
recuerdos y fragmentos repetidos de traumas tempranamente acaecidos.

El analista sabe que no deberá gratificar requerimientos libidinales que desviarían
el curso del proceso regresivo hacia lo que se conoce como regresión maligna.

La técnica sostiene una firme actitud de interdicción del pasaje al acto
(¿compulsión de repetición?) que cortocircuita el proceso, repitiendo las resoluciones
patológicas de sometimiento y escisión. Aquí la interpretación, la puesta en palabras del
automatismo de repetición se hace verdaderamente eficaz.

En el artículo “Replegamiento y Regresión”, Winnicott señala la fundamental
importancia del otro pilar del tratamiento que destacamos en el título de la presente
comunicación: la interpretación. En ese trabajo queda absolutamente establecido que no
se llega a la curación hasta que el trauma temprano revivido en la situación analítica, si se
quiere corregido en la experiencia transferencial, pueda ser puesto en palabras, labor
interpretativa que en su momento, formulada en tiempo y modo oportunos no deberá faltar.
15
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Todo lo antedicho se repite una y otra vez, a lo largo del proceso analítico.

En definitiva el analista debe aceptar que el paciente está saliendo de diversas
modalidades de desintegración psicótica, para regresar transitoriamente a un estado de no
integración en el que su yo no conduce la situación, sino que reposa en el sostén que le da
el yo del analista, como estado básico para abrirse a un campo transferencial analítico.

Mientras tanto, el analista sobrevive como tal, junto a los aspectos invariantes del
marco analítico que forman parte fundamental del manejo técnico del sostenimiento.
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A palavra transicional é usada na obra de D. Winnicott para abranger a um
fenômeno e a um tipo de uso de um objeto, que se encontram numa condição intermediária
entre a produção fantasmática originária das pulsões e suas representações originais, e as
impressões provenientes dos estímulos externos, captados pela sensopercepção e pelas
funções egóicas destinadas ao ajuizamento da realidade dita objetiva.

Indica, por um lado, uma passagem, uma área de transição, mas este não é todo o
seu significado, já que implica numa maior abrangência metapsicológica. Trata-se, na
verdade, de uma proposta nova para uma velha e eterna questão das teorias genéricoevolutivas da psicanálise, a questão de como se originam as relações objetais e o próprio
funcionamento do aparelho psíquico.

A psicanálise tem vivido polarizada entre dois protocolos científicos, um que
concebe a origem da psiqué como um investimento libidinal interno, autoerótico e
narcísico, e que estabelece a presença do objeto como algo externo que se impõe
finalmente em oposição a esta disposição narcisista inicial, e outro que ao contrário
pressupõe um reconhecimento inicial desta dicotomia – realidade interna e externa – no
qual, portanto, a origem do objeto é interna e inexoravelmente fantasmática.

Nesse sentido, o conceito de transicionalidade abre, como bem definiu Winnicott,
um terceiro espaço e cria uma nova dialética. São enunciados fundamentais desta:

1º) O objeto não é de início, nem externo, nem interno, habita um espaço
onipotente e indefinido, chamado de área de ilusão.

2º) Não é propriamente uma pura realização alucinatória de um desejo, ainda que
assim possa ser pensado um primeiro e hipotético momento. É logo, melhor definido, pelo
termo ilusão, que guarda a sua etimologia psiquiátrica clássica, qual seja de uma
percepção distorcida da presença de um objeto e não, como sugere o termo alucinação,
uma percepção na ausência de um objeto.
3º) O aparelho psíquico não é uma entidade formada por uma mente já presente
num indivíduo, dotado de desejos ou de vicissitudes pulsionais que o orientam a um sentido
do bem (vida) ou do mal (morte). O aparelho psíquico é algo que vem de fora, de um outro
ser, mas que é vivenciado como pertencente ao si-mesmo (self). Não como algo pronto
(como um conjunto de pré-concepções), mas como algo pronto que está continuamente
Rabisco R. Psican
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sendo criado (criatividade primária). Mais do que algo que pertence a um passado
(filogenético) é algo que está sendo formado de um modo absolutamente original. É um vira-ser, teológico.

4º) A transicionalidade é uma função da mente que se perpetua pelo resto de
nossas vidas e que se expande em todo o espaço cultural que permite a continuidade do
pensamento mágico, a saber nos devaneios, nos jogos infantis, nas manifestações
artísticas, religiosas e enfim na própria mitologia. Espaços esses que melhor se definem na
expressão “como se” das nossas atividades imaginativas (fantasias sem ph). É pois uma
continuidade da ambiguidade inicial definida por Winnicott como “área de ilusão”.

5º) Não sendo portanto formado “nem só de dentro” (pulsões) “nem só de fora”
(percepção) o aparelho psíquico não se inaugura nem numa repressão primária e
tampouco num precoce jogo de identificações projetivas e introjetivas, já que estes
mecanismos pressupõem uma também precoce delimitação dos espaços interno e
externo, do eu e do não-eu. Parece antes que convivem, na melhor das hipóteses, quando
o ambiente facilitador assim o permite, fragmentos de experiências onde os estímulos
provenientes do corpo e suas catexias (psiqué-soma), bem como os que procedem do
meio-ambiente (mente) não se opõem, mas antes se complementam numa esfera de
realizações onipotente e “oceânica”.

Se pensarmos nos termos descritos por Freud em 1911 (dois princípios do
funcionamento psíquico), reconsidera-se, nesta outra dialética, a concepção de um
suceder que consiste na oposição dos dois princípios, o princípio do prazer sendo
progressivamente deslocado princípio da realidade, para pensarmos que ambos cohabitam o aparelho psíquico inicial do bebê (ainda que o segundo processo, o que
entendemos como processo secundário, esteja na mente do bebê mais como
potencialidade, está presente na mente de sua mãe que ativamente já o está introduzindo).

Mais tarde quando o bebê, já dotado de uma capacidade mais plena de
reconhecer objetivamente aos seus objetos, teme perdê-los, ao lançar mão dos objetos
transicionais, não estará inaugurando um novo modelo de funcionamento mental, ainda
que sim o esteja em termo de relações objetais. Estará tão somente repetindo esta
modalidade inicial dissociada, ou melhor não-integrada, no qual o ego do princípio do
prazer convive, sem conflitos maiores, com o de realidade definitivo.

Não resulta muito difícil, pensarmos que mesmo nos casos em que esta cisão do
ego, perpetua-se como um traço de caráter como nas perversões e em outros transtornos
narcisistas mais graves nos quais a rejeição (Verleugnung) ocupa um lugar predominante
nas constelações defensivas, este fenômeno possa expressar uma linha de continuidade,
18

Luiz Marcirio K. Machado (BR)

ainda que patológica, deste estado inicial de não integração do self.

Pensamos, como bem definiu Bernard Penot, em seu livro “figuras da recusa”, que
este não é um mecanismo usado pela primeira vez, por ocasião dos conflitos fálicoedipianos, mas um modelo arcaico do funcionamento mental, que aí é intensificado e pode
ser consolidado.

Num trabalho anterior, que apresentei em nosso primeiro encontro em Buenos
Aires, no ano passado, procurei estabelecer uma linha de correlação entre estes conceitos,
de um lado a recusa (Verleugnung) e de outro o de objetos e fenômenos transicionais.
Concluí que nas situações em que o uso de objetos transicionais se prolonga por um
período maior que o habitual, indicando uma especial ansiedade de separação a alguma
falha mais grosseira naquilo que chamamos de “constância objetal”, está presente também
de um modo especial o mecanismo defensivo da recusa com sua peculiar cisão e
manutenção de duas formas de avaliação das realidades interna e externa. Para chegar a
tal conclusão, parti dos próprios textos de Winnicott, nos quais estabelece uma linha de
continuidade entre o uso normal de objetos transicionais na tenra infância e suas extensões
patológicas, que podem desembocar, mais tarde principalmente na adolescência em
patologias, tais como as perversões e adições às drogas.
Num outro trabalho apresentado este ano no XI Congresso Latino Americano de
Psiquiatría de La Infancia y La Adolescencia, em Asunción, Paraguay, numa mesa em que
se debateram questões prevenção das drogadições, segui esta mesma linha
correlacionando as patologias da transicionalidade na infância com o posterior uso de
drogas. Neste trabalho intitulado “Si hay juego, no hay drogas” faço algumas observações
que me parece não seria demasiado repeti-las. Começo afirmando que: “El niño que puede
jugar creativamente, que ha conseguido conservar su espacio imaginativo y auténtico
através de sus actividades, y sus devaneos será en su adolescencia menos propenso a
desarrollar alguna drogadicción”. Agrego a seguir uma tentativa de interpretação daquilo
que me parece a ideia central de Winnicott sobre os objetos transicionais como área de
experimentação.

“Como área de tránsito de la realidad interna para la externa del yo para el no-yo,
del narcisismo primario para las relaciones objetales, los objetos transicionales cumplen la
función de proporcionar un seguimiento de continuidad, un hilo, un cordel que vuelve
continuo lo discontinuo y que permite un área de experimentación, para los procesos de
separación e individualización, sin traumas. En el momento adecuado los objetos
transicionales son deseables y hasta indispensables para el desarrollo del bebé, después
ellos tienen aquel destino de los juguetes y costumbres infantiles, sufren un progresivo
19
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desinterés, o como poéticamente lo describió Winnicott” son reservados al limbo”.

En cuanto los primeros objetos transicionales pierden su gran adherencia inicial,
los procesos de experimentación y las fantasías que constituyen el jugar expándanse por
una gama mayor de fenómenos transicionales que se expresan en la cultura, las artes y la
religión.

En las patologías que priman por una anormal ansiedad de separación, por fallas
ambientales y/o por deficientes internalizaciones de buenos objetos y, consecuentemente,
déficit en la constitución de un self; el destino de los objetos y fenómenos transicionales
sufren deformaciones.

Al revés de ser normalmente descatexizados, y substituidos por objetos externos
reales o por objetos internos fantasmáticos son mantenidos en su disposición transicional
primaria, permanecen en un comportamiento de apego en un rasgo de dependencia e
inseguridad que demuestran la intolerancia a las experiencias de pérdidas y separaciones.

Muitas reflexões podemos desenvolver, a partir das propostas até aqui
enunciadas. A noção de transicionalidade, levada mais a fundo, nos permite repensar
alguns enunciados metapsicológicos e alguns entendimentos clínicos básicos da
psicanálise.

Contudo, para não correr o risco de deixar de fora, no tempo que disponho, alguns
comentários sobre teoria da técnica que me foram propostos para debater neste nosso
encontro, vou sacrificar a primeira proposição, a de discorrer mais a metapsicologia.
Espero que as questões levantadas suscitem um debate e que gerem perguntas que
poderão ensejar maiores aprofundamentos. No encontro que referi que tivemos em
Buenos Aires, houve um amplo debate que se estendeu por todo o período de uma manhã,
no qual tive a oportunidade de receber importantes contribuições de alguns colegas que
também vêm se dedicando a leituras críticas da importante obra deste inquietante autor.
Entre os colegas que lá estiveram encontrava-se a Dra. Raquel Goldstein que hoje me
confere o privilégio de participar novamente nesse nosso painel. Tenho certeza de que
poderemos retornar a algumas das questões que estivemos pensando e debatendo.
Também me agradaria reencontrar aqui a Dra. Myrta Pereda, que me impressionou muito
naquele debate e me levou a repensar esta relação que procuro estabelecer entre a
persistência de um mecanismo de início normal (recusa), mas que a persistência indica
patologias narcisistas importantes e toda a questão das patologias dos fenômenos e
objetos transicionais que também são prolongamentos indevidos de algo normal num
estágio inicial do desenvolvimento emocional.

Se por felicidade, a Dra. Myrta possa estar presente, eu gostaria muito de escutá20
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la novamente.

Então, com relação a uma abordagem das implicações técnicas que nos traz a
noção de transicionalidade, podemos nos ater a um ponto. A questão do uso do terapeuta
como um objeto transicional e as consequências desta interação na própria formulação das
interpretações deste e nas respostas do paciente.

Se recordarmos o importante texto de 1954, no qual Winnicott aborda os aspectos
clínicos e metapsicológicos da regressão dentro do “setting” psicanalítico, vamos
encontrar uma clara delimitação de estruturas psíquicas e, portanto, três abordagens
distintas do ponto de vista da técnica psicoterápica ou psicanalítica.

Em primeiro lugar cita aos pacientes que se relacionam “como pessoas totais”.
Refere-se assim aos neuróticos, as estruturas pós-edipianas, para os quais Freud pensou
o método psicanalítico standard. Parecer anunciar que, com relação a esta técnica,
“desenvolvida no início do século”, não teria maiores acréscimos a fazer. (Já vamos ver que
isto não é bem assim e que algumas de suas propostas técnicas se estendem a todos os
seus pacientes. Neste ponto Winnicott retribui a Freud o mesmo cuidado que este teve
quando dizia que a psicanálise não se aplicava às então chamadas neuroses narcisistas).
Num segundo grupo de pacientes, encontraram-se as pessoas que tiveram especiais
problemas para superar as vicissitudes da “posição depressiva”. Aqui o tratamento volta-se
especialmente para o manejo com a relação ambivalente de objeto. Trata-se, pois, de
permitir no “setting” transferencial que o paciente experimenta o amor e o ódio aos objetos
do seu “estágio da preocupação”. Poderíamos dizer que, com relação a este tipo de
paciente, Winnicott estaria propondo uma técnica mais tipicamente “kleiniana”, mas
também aqui, como no primeiro grupo, aparecem inovações na técnica, pertinentes às
suas próprias concepções teóricas.

Como sabemos Winnicott não pensa a questão da agressividade humana e
portanto o ódio, como manifestação de um instinto de morte, primário e oposto a um instinto
de vida. Assim quando desenvolve a questão do ódio na transferência e na contraferência,
destaca significativamente a importância da “sobrevivência do analista”.

Finalmente postula o nosso autor a existência de um terceiro grupo de pessoas,
no qual os transtornos mais danosos ocorreram no “período do desenvolvimento
emocional primitivo”. Portanto numa fase de integração do self e de dependência absoluta
das provisões ambientais, os erros e acertos no sentido de interrupções ou continuidade na
linha de desenvolvimento de um self original e verdadeiro, devem ser pensados em termos
de falhas ambientais (impingements).

La técnica propuesta para estos pacientes enfatiza la necesidad de
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mantenimiento de un encuadre de profunda confianza y estabilidad para proporcionar la
regresión a la dependencia. Un viaje de regreso dirigido por el yo del paciente a los puntos
de congelamiento de las experiencias emocionales relacionadas con las fallas del
ambiente.

Cuando esto es posible, destacó Winnicott la necesidad del respeto al
retraimiento del paciente, manifiesto a veces en síntomas psicosomáticos, o en
sensaciones vagas y difusas de naturaleza confusional, principalmente por el sueño y el
silencio. Un silencio que no debe ser interpretado como resistencial, pero sí como un
peculiar aturdimiento, expresión de una invasión del self, por vivencias emocionales muy
primitivas preverbales y disociadas.

Para este nuestro encuentro fue sugerida la lectura de una sesión fechada el 1º de
julio, contenida en el libro “Sostén e interpretación”, donde se ubica claramente este
modelo de dirigir una sesión.

La aproximación del setting con el holding y los otros cuidados de maternaje, el
silencio del analista como preservación del silencio del sueño del paciente en proceso de
regresión, las intervenciones cautelosas y en general reaseguradoras, forman parte del
arsenal terapéutico propuesto por Winnicott para los pacientes muy regresivos o, sería
mejor decir, para los momentos muy regresivos de cualquier paciente.

A hora volvemos a la cuestión del uso del terapeuta como un objeto transicional.
Esto implica pensar en algo más que en mantener un setting compartido con una regresión
a la dependencia, porque es una propuesta de trabajo que incluye a los pacientes menos
regresivos. Principalmente los del segundo grupo sugerido por Winnicott, o sea, aquellos
que tienen que resolver los conflictos de ambivalencia con los primeros objetos
objetivamente percibidos. Aquellos que ya comenzaron a tener preocupación por el destino
del objeto y con sus afectos.

Un bello ejemplo de esta propuesta está contenida en el propio relato
autobiográfico de Winnicott sobre el episodio de la muñeca de una de sus hermanas, que lo
exasperaba porque le hacía revivir conflicto. En el relato póstumo que Claire Winnicott hace
de este episodio, lo que se resalta es el papel que en este momento ejerce el padre de
Winnicott, que pacientemente recompone la nariz de la muñeca, literalmente aplastada por
el furioso hijo, con un taco de béisbol.

En vez de castigarlo, aquel primer modelo psicoterapéutico, le transmite un
mensaje que posteriormente él mismo llevará a sus pacientes y discípulos. Un buen objeto
transicional debe sobrevivir a los ataques de odio y apuntar siempre en el camino de la
esperanza y de la reparación.
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Aquí está un enunciado básico para la cuestión de la transicionalidad, puesta al
servicio de una técnica psicoanalítica. Cuando Winnicott nos propone que para los
pacientes atrapados en sus conflictos de la “posición de depresiva”, se tiene que hacer un
psicoanálisis del humor, pienso que también se podría decir que propone un psicoanálisis
con humor. Me refiero a las posibilidades de mantener un carácter lúdico en las sesiones,
tanto en los tratamientos de niños como en el de adultos y adolescentes. El juego creativo
puede estar presente en una sesión con el uso de juguetes, como en las formulaciones
interpretativas en un análisis con diván.

Recuerdo con especial cariño el período que estuvimos estudiando la obra de
Winnicott con nuestro querido profesor Prego Silva. Dedicamos una parte de estos años a
hacer un estudio comparativo entre la descripción pormenorizada del caso Richard, por
Melanie Klein y el caso Piggle de Winnicott. Allí podemos observar bien dos propuestas
distintas de abordaje de un material clínico. En cuanto Klein coherente con sus
concepciones teóricas, persigue en todas las manifestaciones simbólicas del jugar a las
ansiedades básicas y las interpreta obstinadamente, Winnicott parece esforzarse por
mantener el clima mágico del juego creativo. Puede decirse que se pone él mismo dentro
del jugar, dramatizando y a veces induciendo la aparición de los conflictos en un espacio
transicional. Tal procedimiento gana un especial colorido en la propuesta del “juego de los
garabatos”, un juego de dibujar creativamente de a dos.

Podemos también pensar en un tipo de integración verbal con cualquiera de
nuestro pacientes, en el cual las interpretaciones broten como un dibujo producido a dúo.
De tal forma que cuando formulada y elaborada, ya no se sepa de quién ella partió, si del
analista o de su paciente, si del mundo interno o externo, al final una interpretación que
habita nuestra área de ilusión.
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4. “RABISCOS” SOBRE O CONCEITO DE NARCISISMO EM D.W. WINNICOTT
José Ottoni Outeiral (BR)
“There is no such a thing as a baby”.
D. W. W. Anxiety Associated With Insecurity (1952, p. 99)
“... Enquanto ele buscava matar sua sede, uma outra sede nasceu dentro
dele... e enquanto bebia era cada vez mais fascinado pela beleza da imagem
refletida. Ele apaixonou-se por uma esperança incorpórea, confundindo
uma mera sombra com um corpo real... Quando inclinou-se, ficou fascinado
observando as duas estrelas que eram seus olhos, seus flutuantes cabelos
dignos de Bacchus ou Apolo, sua suave face onde uma mancha cor de rosa
coloriu a brancura de sua pele, admirando todas as características pelas
quais ele era admirado...”
(OVIDIO (1955) The Metamosphoses, Book III, EchoandNarcissus.
Harmossdsworth, Penguin, p. 83-7)
“Não sentir nada, eis o tempo mais doce da vida. Ele acaba, desde o
momento em que aprendemos o que é a alegria e a dor.” (Sófocles, Ajax –
André Green. Narcisismo de vida. Narcisismo de morte)

O convite do Dr. Aloysio D'Abreu para participar de um Seminário (na Sociedade
Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro) sobre “Narcisismo na Obra de D. W. Winnicott”
(D.W.W.) despertou um desafio porque não conheço nenhum trabalho específico sobre o
assunto. D.W.W., na verdade, se refere ao termo “narcisismo” em diversos trabalhos, mas
de uma forma dispersa e os “comentadores” da obra dele, que eu saiba, também pouco
abordam o assunto. Assim, a medida que fui “pensando” o tema foi surgindo uma crescente
preocupação. Um “encontro”, em Montevideo com o Dr. Luiz Prego-Silva, um dos mais
importantes pensadores sobre as contribuições de D.W.W. na América Latina e introdutor
da obra deste autor no Brasil (durante a visita de Christopher Bollas) me trouxe algum
balizamento quando conversamos sobre o “Estágio de Dependência Absoluta” de
Winnicott em relação ao “Narcisismo” de Freud. Assim as idéias fluíram de uma forma mais
organizada pela “rambla”...
Rabisco R. Psican

Porto Alegre

v.1

n.1

p. 25-32

Set.2011

25

“RABISCOS” SOBRE O CONCEITO DE NARCISISMO EM D.W. WINNICOTT


Com a “pista” do professor Prego, resolvi buscar os índices remissivos (índex) ao
final de cada um dos livros de D.W.W. e da coleção da revista “WINNICOTT STUDIES: The
Journal of the Squiggle Foundation”, rastreando o termo “narcisismo” e esse texto é um
esboço para refletir, uma proposta para que o leitor e o autor, como no “Squiggle Game”,
façam seu jogo construindo um espaço de atividade criativa e espontânea. Está feito o
convite, tome seu lápis pois...

Na verdade entre “Winnicottianos” (se existe esta “espécie” que contraria o desejo
de D.W.W.) existem divergências.

James S. Grostein (1989) escreve:“... ele admirava Melanie Klein e a citava
repetidamente, mas discordava desta no que diz respeito ao narcisismo primário, que ela
desconhecia e que Winnicott adotava mais que do que qualquer outro teórico antes de
Kohut...” (NOTA 1)

André Green (1988), entretanto, discorda dele ao escrever:
“Depois de Freud, o narcisismo conheceria um duplo destino. Na Europa, a
obra de Melanie Klein, inteiramente centrada na última teoria das pulsões de
Freud... ignora o narcisismo. Somente H. Rosenfeld entre os kleinianos
tentou integrá-lo às concepções kleinianas, pois nem H. Segal, nem Meltzer,
nem Bion lhe dão um lugar nos seus desenvolvimentos teóricos. A obra de
Winnicott, que difere profundamente das teorias de Melanie Klein, mas nem
por isso deriva menos delas, tampouco lhe dedica mais atenção”.

Assim, dois destacados psicanalistas estudiosos de D.W.W. discordam em sua
concepção quanto ao conceito de narcisismo na obra deste, deixando-nos mais livres para
pensar... e errar, como sempre é necessário, “suportando” o paradoxo sem tentar resolvêlo. Se é realmente importante (Grotstein) ou nem tanto (Green) não interessa: relevante é
pensar, ter a “ilusão” de que estamos descobrindo (ou criando) algo em D.W.W. que ele
certamente escreveu para ser descoberto (e criado) por nós, pois este era seu “style”.
O ESTÁGIO DE DEPENDÊNCIA ABSOLUTA E O NARCISISMO PRIMÁRIO

D.W.W. (1960 – Parent-Infant Relationship) comenta que “durante a fase de
'holding' o processo primário, identificação primária, autoerotismo e narcisismo primário
são realidades vivas”.

Na fase de “holding” o lactente é dependente ao máximo e D.W.W. (1960)
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classifica a dependência da seguinte forma:
“1 – Dependência absoluta. Neste estado o lactente não teve meio de
perceber o cuidado materno, que é em grande parte uma questão de
profilaxia. Não pode assumir controle sobre o que é bem ou mal feito, mas
apenas está em posição de se beneficiar ou sofrer distúrbios.
2 – Dependência relativa. Aqui o lactente pode se dar conta da necessidade
do cuidado materno, e pode de modo crescente relacioná-lo ao impulso
pessoal, e mais tarde, num tratamento psicanalítico, pode reproduzi-los nas
transferência.
3 – Rumo à independência. O lactente desenvolve meios para ir vivendo
sem cuidado real. Isto é conseguido através do acúmulo de recordações do
cuidado, da projeção de necessidades pessoais e da introjeção de detalhes
do cuidado, com o desenvolvimento da confiança no meio. Deve-se
acrescentar aqui o elemento de compreensão intelectual, com suas
tremendas implicações.”

Assim nos encontramos no estágio de Dependência Absoluta com um estado de
fusão com a mãe (desde o ponto de vista do “infans”), que corresponde ao narcisismo
primário, que evolui na teoria do desenvolvimento emocional na criança até o
estabelecimento desta como uma pessoa separada (“separate person”) (D.W.W., 195964).

Ao falar desta etapa do desenvolvimento D.W.W. escreve: “... anteriormente a
tudo isto há o estágio do narcisismo primário, o estado no qual o que percebemos como
sendo o ambiente do bebê e o que percebemos como sendo o bebê constituem, de fato,
uma unidade.” (D.W.W.)

Nesta etapa de “holding” e de “dependência absoluta” o ego começa a se
transformar de um estado não-integrado em uma integração estruturada. Para tanto é
necessário a existência de uma “mãe suficientemente boa” (ou de um ambiente facilitador).
Progressivamente, também, o ego se torna apto a experimentar a ansiedade, que é um
elemento associado à desintegração. (D.W.W., 1960)

No trabalho The Maniac Defense (1935) ao comentar a regressão de uma
paciente (Mathilde) ele fala de: “uma relação narcísica, uma relação com o analista cujo
valor principal para ela está em seu próprio alívio, em tomar sem dar, uma relação com seus
próprios objetos internos...” (p. 142-43)

A relação entre o estágio de Dependência Absoluta e o Narcisismo Primário está
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explicitada no trabalho The Depressive Position In Normal Emotional Development (19545):
“O Complexo de Édipo caracteriza o desenvolvimento normal ou saudável
da criança e a posição depressiva é um estágio no desenvolvimento de
bebês saudáveis (e também a dependência absoluta, ou narcisismo
primário, é um estágio normal pelo qual passa um bebê saudável no início ou
próximo do início de sua vida).” (p. 437)

Ao comentar neste mesmo trabalho a importância da função do meio ambiente ele
define novamente o conceito de narcisismo primário escrevendo:
“... no estágio mais inicial, chega-se mesmo a uma posição na qual apenas o
observador consegue distinguir entre o indivíduo e o meio ambiente
(narcisismo primário); o indivíduo não pode fazê-lo, é portanto conveniente
que nos refiramos aqui a uma organização meio ambiente-indivíduo, e não a
indivíduo.” (p. 266)

Ao relacionar o narcisismo primário e as raízes arcaicas de agressão (Agression
In Relation To Emotional Development (1950-51) D.W.W. comenta a questão das “reações
e intrusão” (reactions to impingement) e o desenvolvimento emocional primitivo, D.W.W.
escreve:
“Em um padrão inicial, o meio ambiente é constantemente descoberto e
redescoberto por causa da motilidade. Neste caso, cada experiência no
interior da estrutura do narcisismo primário enfatiza o fato de o novo
indivíduo estar se desenvolvendo a partir do centro e o contato com o maio
ambiente é uma experiência do indivíduo (inicialmente no seu estado
indiferenciado ego-id). No segundo padrão, o meio ambiente invade o feto
(ou bebê) e, em vez de uma série de experiências individuais, o que há é
uma série de intrusão. Neste caso, se desenvolveu uma retirada para o
descanso, a única coisa que permite a existência individual. A motilidade,
neste caso, é apenas experimentada como uma reação a intrusão.
Em um terceiro padrão, que é um caso extremo, isto é exagerado a um tal
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ponto, que não há nem mesmo um lugar de descanso para a experiência
individual e o resultado é que o estado de narcisismo primário não produz um
indivíduo. O indivíduo então se desenvolve como uma extensão de casca e
não do cerne, e como uma extensão do meio ambiente invasor. O que resta
de um cerne fica ocultado, sendo difícil achá-lo mesmo em uma análise
muito profunda. O indivíduo, neste caso, 'existe por não ser encontrado'. O
verdadeiro 'self' fica oculto e temos que lidar clinicamente com o completo
'falso self', cuja função é manter o verdadeiro 'self' oculto. O falso 'self' pode
ser convenientemente sintônico com a sociedade, mas a falta do 'self'
verdadeiro produz uma instabilidade que, quanto mais a sociedade é levada
a acreditar que o falso 'self' é o verdadeiro 'self', mais evidente se torna. O
paciente se queixa de uma sensação de futilidade. O primeiro padrão é o que
podemos chamar de saudável. Sua formação depende de uma maternagem
suficientemente boa, com o amor sendo expresso em termos físicos (que é a
única forma pela qual ele pode ser inicialmente expresso). A mãe sustenta o
bebê (no útero, ou nos braços) e através do amor (identificação) sabe como
se adaptar às necessidades do ego. Apenas sob tais condições o indivíduo
pode começar a existir e, ao fazê-lo, ter experiências de lá. É estabelecido o
estágio no qual há um máximo de infusão de motilidade nas experiências do
id. Há uma fusão do 'x' por cento de potencial de motilidade com o potencial
erótico (com o 'x' quantitativamente alto). Entretanto, mesmo aqui resta
(100-x) por cento do potencial de motilidade fora do padrão de fusão, que
fica disponível para o uso puramente motor.” (p. 211-12)

É, entretanto, em seu trabalho “Metapsychological And Clinical Aspects Of
Regression Within The Psycho-Analytical Setup (1957) “que D.W.W. articula seus
conceitos sobre o desenvolvimento emocional primitivo e a elaboração de uma concepção
singular do setting, experienciando como uma “metáfora de cuidados maternos”.” (Green,
1990)
“Devo acrescentar que, para Freud, existem três pessoas, uma das quais
encontra-se fora do consultório analítico. Se há apenas duas pessoas
envolvidas, é porque houve uma regressão do paciente no 'setting' analítico;
o 'setting' representa a mãe com sua técnica e o paciente é um bebê. Existe
um estado ainda maior de regressão, no qual apenas uma pessoa está
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presente, o paciente, mesmo se do ponto de vista do observador existem
duas pessoas.
Minha tese até este ponto pode ser expressa da seguinte maneira:
'A doença psicótica se relaciona a um fracasso ambiental em um estágio
primitivo do desenvolvimento emocional do indivíduo. A sensação de
futilidade e da irrealidade faz parte do desenvolvimento de um falso 'self' que
se desenvolve como proteção para o 'self' verdadeiro. O 'setting' da análise
reproduz as mais antigas técnicas de maternagem. Convida à regressão
pela confiança que inspira. A regressão de um paciente é um retorno
organizado à dependência inicial ou dupla dependência. O paciente e o
'setting' fundem-se na situação de sucesso original do narcisismo primário;
O progresso para além do narcisismo primário se inicia de novo, com o 'self'
verdadeiro capaz de enfrentar situações de fracasso ambiental, sem
organizar defesas que envolvam a proteção do 'self' verdadeiro por um falso
'self';
Até este ponto, a doença psicótica só pode ser aliviada por uma provisão
ambiental especializada, entrelaçada à regressão do paciente;
O progresso a partir da nova posição, tendo o 'self' verdadeiro se rendido ao
ego total, pode ser agora estudada em termos dos processos complexos do
crescimento individual.
Na prática, há uma sequência de eventos:
1 – O fornecimento de um 'setting' que transmita segurança;
2 – Regressão do paciente à dependência, com o devido sendo do risco
envolvido;
3 – A sensação por parte do paciente, de um novo sentido de 'self', e o 'self'
até então oculto, rendendo-se ao ego total. Uma nova progressão dos
processos individuais que haviam cessado;
4 – Um descongelamento de uma situação de fracasso ambiental;
5 – A partir da nova posição de força do ego, a raiva relacionada ao fracasso
ambiental inicial, sentida no presente e expressa;
6 – Retorno da regressão à dependência, em um progresso ordenado em
direção à independência;
7 – Necessidade e desejos pulsionais tornando-se realizáveis com uma
vitalidade e um vigor genuínos'.
Tudo isto, repetindo-se continuamente.”
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Em um trabalho intitulado “Psychoses And Child Care” (1952), D.W.W. comenda
através de diagramas (p. 233) o que penso ser uma referência ao narcisismo primário e a
evolução normal do indivíduo (fig. 1) e a questão de um narcisismo secundário (fig. 2) como
um retorno ao isolamento causado pela “intrusão” impingement do meio ambiente. Neste
mesmo trabalho acredito que há também uma referência através de um diagrama (fig. 3 e
fig. 4) da “área de ilusão” e do “objeto transicional” (1951, 1971), a primeira possessão
“NOT-ME”, da evolução para “mais além” do narcisismo primário na concepção de D.W.W.

A título de discussão acredito que, ao objeto subjetivo, próprio do estágio de
dependência absoluta, sucede o “objeto transicional” e apenas posteriormente o “objeto
objetivamente percebido”. Esta seria uma evolução em relação ao que poderíamos –
provavelmente de forma imprópria – chamar de desenvolvimento da percepção de objetos
(e consequentemente das relações objetais) na teoria de D.W.W., (NOTA 2), ou seja, da
evolução do autoerotismo até a verdadeira relação de objeto, através das vicissitudes do
narcisismo primário (FREUD, 1914).

Assim a teoria do Desenvolvimento Emocional Primitivo de D.W.W. está
construída a partir do que ele próprio, embora de forma dispersa em diferentes trabalhos,
chama explicitamente e numerosas vezes de “narcisismo primário”. É verdade, e o próprio
D.W.W. comenta, que sua obra não é uma “estrutura completa” (como se pretende a de
Melanie Klein) e que D.W.W. não utiliza, habitualmente, conceitos metapsicológicos
clássicos. Talvez, por estes motivos, possa existir alguma dificuldade teórica na pesquisa
do “narcisismo primário”, em sua obra e, também, last but not least, porque ele produziu
mais de duzentos trabalhos, editados em livros e revistas e alguns recém publicados como
coletâneas póstumas (como “Explorations in Psycho-Analysis” e “Human Nature”).

É necessário também que, ao discutir esta questão do “narcisismo primário” em
D.W.W., tenhamos claras as noções sobre:

1 – não-integração, integração e desintegração;

2 – dependência absoluta, dependência relativa e rumo à independência;

3 – holding, handling e apresentação de objeto;

4 – de “ambiente facilitador” e “mãe suficientemente boa”;

5 – de intrusão e “agonias impensáveis”.
NOTAS
NOTA 1 – “He admired Klein enourmously and quoted from her extensively, but He differed with her significantly over the issue
of primary narcissiam, wich Klein disavowed and Winnicott enfranchised more than any other psychoanalytic theorist prior to
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kohut.” Grotstein, J. Winnicott's in psychoanalysis. In.: Fromm, M. et al. The facitating Envilopment Clinical Applications of
Winnicott's, IUP. Connecticut, 1989, p. 131.
NOTA 2 – Victoria Hamilton em seu livro NARCISSUS AND OEDIPUS: THE CHILDREN OF PSYCHO-ANALYSIS
(ROUTLEGE & KEAGAN PAUL. London, 1982) escreve que é na Dependência Absoluta (ocorrência dos três primeiros
meses) que D.W.W. situa o narcisismo primário:
“... Winnicott concluded that the infant's absolute dependence on his environment requires us to conceptualise objectrelationships in terms wich do not imply capacity objectify”... that is, the achievement of the concept of whole, separate person
out there existing in a parallel contiuity to one'sown existence. Winnicott states that “the baby is a complex phenomenon that
includes thebaby's potencial plus the environment. He talks of a three-month period of “absolute dependence”, which is
complemented by the mother's “primary maternal preocupation”, during wich the securely hel infant is barely aware of
separateness. During the holding phase, “primary process, primary identification, auto-erotism and primary narcissism are
living realties”.”(Winnicott, 1960).
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5. EL NIÑO COMO OBJETO TRANSICIONAL DE LA MADRE:
DEMANDA DE DEPENDÊNCIA REVERTIDA
Raquel Zak Goldstein (AR)
“La “ternura” de los padres y personas a cargo de la crianza, que rara vez
desmiente su carácter erótico (“el niño es un juguete erótico”), contribuye
en mucho a acrecentar los aportes del erotismo a las investiduras de las
pulsiones yoicas en el niño aconferirles un grado que no podrá menos que
entrar en cuenta en el desarrollo posterior, tanto más si ayudan algunas otras
circunstancias”. Freud. (Tomo XI, “Sobre la más generalizada degradación
del amor, II) 1912 ed. Amorr, p. 174) (el destacado es de Freud).
La metapsicología freudiana es nuestra “casa” y nuestra “bruja”. Es nuestra manera
de conceptualizar y comunicar las cuestiones con las que la cotidianeidad clínica nos
desafía. Y es nuestro Schibboléth.

En el coloquio realizado por la A.P.F., en 1991, que llevó por título “El Schibbóleth
del psicoanálisis”, G. Rosolato resumía así su Introducción al tema (traducción personal):
“El término Schibboléth es usado algunas veces por Freud en su sentido corriente como
signo de reunión (contraseña o password) respecto de los conceptos fundamentales e
irreductibles del psicoanálisis. Pero la referencia bíblica y la historia de Jephté (hijo de una
prostituta y de Galaad, repudiado y expulsado por sus hermanos legítimos antes de
transformarse en héroe y “profeta”) muestran que esta palabra es inseparable (como los
sucesos de esta historia lo demonstraron) del sacrificio humano y de la masacre tribal”.

Con esta referencia al Schibboléth como contraseña, nos situamos en la
perspectiva de nuestro tercer encuentro en torno al pensamiento de D. W. Winnicott, que
está enmarcado en la metapsicología freudiana.

Es tiempo ya, para el psicoanálisis, de disponerse a investigar más en detalle el
fenómeno de la crianza, tan ligado a las patologías graves, donde se articula el sutil pasaje
del Instinkt al Trieb freudiano, pasaje regido por la esencialidad de “aquel primer amor” para
la supervivencia, y su paralela potencialidad fundante, situación que vivencia el infans, cría
humana ya dotada de la matriz simbólica (Lacan), o según Freud, de esquemas
preformados.

Winnicott descubrió y desarrolló el concepto de transicionalidad en el niño,
nosotros, hoy, vamos a incluir un campo relacional, a la luz del enfoque de campo de Willy y
Madeleine Baranger, para situar la transicionalidad también, en forma recíproca, en la
Rabisco R. Psican
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relación lactante-madre, “relación” que centra el “campo del contexto fundante” del aparato
psíquico.

En este campo, es también de fundamental importancia – dentro de lo que implica
la compleja noción de “función materna” –, la eficacia materna como barrera protectora
anti-estímulos, a la par que como Yo auxiliar; consideraciones que sustenta Masud Khan.

La cría humana, destinada indefectiblemente (salvo “daño cerebral”, como dice
Winnicott, o daño de lo que entendemos como “indemnidad biológica”), a la hominización,
es decir a constituirse como “sujeto” humano dotado de lenguaje, vive primeramente
inmersa en la dialéctica identificatoria involucrada en esa “relación” lactante-madre,
perspectiva que Freud articuló tan bien en varios de sus textos, (“Manuscrito M”,
“Introducción del narcisismo”, “Pulsiones y destinos…”, “El Yo y el Ello”, “Psicología de las
masas…”).

Seleciono esta secuencia de textos para destacar uno de los ejes freudianos en
los que se sustenta nuestro tema de hoy, presente desde “Tres ensayos…” donde dice…
“Se puede parangonar esto con la proverbial pervivencia del primer amor en las personas
normales (“on revient toujours a ses premiers amours”)…, hasta la validez central que
adquiere en su obra “ese primer amor” en la figura del Ideal, a través de su encarnadura
como líder, presente en los “Escritos Sociales”.

Es este uno de los ejes metapsicológicos que formará parte de nuestro Schibbolét
en el texto de hov.

Para fundamentar por qué en el título se enuncia que el niño, aún antes de iniciar
su propia actividad transicional, es “juguete erótico” y objeto transicional para la madre –
como parte del campo transicional que constituyen ambos – efecto de la reversión de su
propia experiencia de dependencia, vamos a pasar a investigar algunos de estos procesos,
(la transicionalidad materna, la reversión de su demanda de dependencia infantil, la
dialéctica “estado de desamparo”/amparo según Winnicott, la “empatía” primitiva como la
“einfuhlung” freudiana y sus efectos en la inauguración erógena y en la “transmisión”)
indispensables y constitutivos del psiquismo.

Estos procesos son breves y determinantes.

Pero, aún breves, son la base – como vemos –, de lo que durante toda la vida, será
la condición para vivenciarse a sí mismo y constituirse en un ser humano: porque ser
amado equivale a “SER PENSADO” por el “otro significativo”, al que Freud se refiere al
decir “on reviens toujours…”.

Veamos cómo esto se ilustra en Pirandello, que logra conmover con su
conocimiento de poeta, al mundo entero, en la inmortal glosa de la despedida amorosa del
34

Raquel Zak Goldstein (AR)

hijo “amante” a la madre “amada-amante”…

…“sentado en la vieja casa familiar

frente a la imagen de la madre muerta…

Madre: No llores, yo estoy bien.

Hijo: No lloro por ti, lloro por mi

porque ya no estás para pensarme”.
EL NIÑO COMO OBJETO TRANSICIONAL

El estado de cosas que estamos describiendo, incluye la “locura normal” de la
madre (A. Green), y entrada al futuro sujeto en el “niño real” – Cosa.

Estamos en un todo de acuerdo con Susana Jallinsky, en “Lo originario y lo original
de los procesos del pensar identificatorio” (Revista de Psicoanálisis, A.P.A. 5-6, 1991) dice,
siguiendo a Winnicott: “Si el bebé sigue siendo para la madre aún un “objeto subjetivo””
(Winnicott, 1962-6), una prolongación de sí misma, también lo ve como un “objeto objetivo”,
desconocido y ajeno, por lo que deberá rehacer el proceso psíquico del mismo bebe
que ella fue para su propia madre, creando y hallando el objeto (Winnicott, 1971. De
esta manera la madre inviste libidinalmente al pequeño viviente, y es a través de esta
originaria y original relación como el bebé experimenta su sentimiento de ser, que depende
de la calificada función materna para ampararlo. Amparo es, según Winnicott, “la base de
lo que poco a poco un ser que se vivencia a si mismo” (1969).

Amparo es: ser pensado por la madre deseante, en estado transicional de
empatía psicosomática, estado que con-tiene al infans en su “estado de desamparo”.

Por un breve lapso, en el cual la madre es tentada de “adoptar” su cría, ella es
llevada a re-activar el campo específico de sus propias vivencias arcaicas, su campo
transicional, en el cual ella fue primero “juguete de su propia madre” para luego instalarse
ya como “niñita jugando con bebés y fundando una familia”.

Este “campo transicional” re-activado por la madre adoptante de su cría, califica al
infans como transitorio objeto transicional, y es por su estructura intrínseca un área de
ensoñación, habitada por los fenómenos que Freud describiera en “El creador literario y el
fantaseo” (1908, tomo IX, p. 129-130): “Es lícito decir que el dichoso nunca fantasea; solo lo
hace el insatisfecho. Deseos insatisfechos son las fuerzas pulsionales de las fantasías, y
cada fantasía singular es un cumplimiento de deseo, una rectificación de la insatisfactoria
realidad” (destacado nuestro).

Winnicott enunció en forma similar, una actividad temprana del infans consistente
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en un “encuentro” – a la manera de puente –, entre la actividad alucinatoria de la
experiencia de satisfacción y la creciente percepción objetiva, que conllava un tipo de “uso”
calificado de diversos elementos del entorno físico inmediato del bebé, los llamados
“fenómenos y objetos transicionales”.

Se trata de ciertos elementos, “de fabricación humana” – dirá en algún momento J.
Lacan, cuando reflexiona sobre las relaciones entre objeto transicional, objeto “petit a” y
angustia (Seminario X: La Angustia) – a los cuales el bebé se aficiona. Y es en el transcurso
de este “uso” singular, aficionado a ese o esos “objetos elegidos”, como el psiquismo se va
constituyendo. Efectos que se traducen, además, en el alivio de la angustiosa vivencia del
“estado de desamparo” (Freud, Proyecto de…, 1985).

En la periodicidad-rítmica de la continuidad-discontinuidad del vivenciar inicial
(Freud, Proyecto de…, 1985), la transicionalidad del infans se va creando como cualidad y
conquistando como posesión, a la par que la diada madre-lactante va construyendo
inicialmente entre ambos, el “área de ilusión”, actividad que, con justa razón, podemos
homologar al “fantasear” descripto por Freud en el artículo ya citado, donde construir y
crear está asociado con los sueños diurnos: …“Construir castillos en el aire, crear lo que se
llama sueños diurnos” (“El creador literario…”, tomo IX, p. 128).
EL CAMPO MATERNO (una re-edición transgeneracional)

La cualidad de la actividad psíquica que se despliega en el campo junto al
rudimentario quehacer lúdico, se corresponde, como vemos, con las características de la
ensoñación y el fantaseo, para amos. A mitad de camino entre el dormir – como retorno al
tiempo del narcisismo primario –, y la observancia de las condiciones de la realidad
objetiva, siendo esta realidad la promotora de la incrustación-instalación en el Yo real
primitivo de la doble polaridad: Yo-no Yo.

Es un campo personal de ensoñación recíproca, si bien notablemente asimétrica,
entramada en la actividad lúdica productiva y creativa del infans, en tanto la madre es
barrera anti-trauma, Yo auxiliar y primera seductora. Winnicott considera que es aquí
donde hace su aparición el niño, en vías de cachorro humano.

El niño, debido a la singular investidura parental y, en particular, por ser suporte de
la necesaria narcisización materna, pasa a ser su “objeto a” – causa del deseo –, y hace
lugar para los significantes privilegiados parentales, “Según una observación de Lacan, el
hijo sería, en fin de cuentas, el único objeto “petit a” que se pasea de veras en el mundo…”.
(Anne Lise Stern)
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Veamos algunos aspectos implicados en la aparición del “niño real” en el campo
materno, como:

. Cría humana

. Osito de peluche

. “His Majesty the Baby”

. “juguete erótico”

Entidad desconocida voraz-insondable

. “receptor” del deseo inconsciente de los padres

. “receptor” de las identificaciones proyectivas maternas didáticas

. objeto“petit a”

. objeto representante de…
LOS JUEGOS TRANSICIONALES DE LA MADRE

La madre, retomando sus propios juegos y fenómenos transicionales,“marca” con
ellos lo que he conceptualizado como: “el campo del contexto fundante singular” (R. Zak de
Goldstein, Congreso Fepal, 1992), campo que se sitúa entre el júbilo identificatorio y el
estado de desamparo.

Y así le “impone” a esta cría humana “su destino”.

La madre “buscará” en el niño aquel Todo de su propia fusionalidad que “tuvo que
des-conocer”, eso que ella ya no es y no tiene.

Y el niño pasará a ocupar, en un comienzo siempre narcisizante el lugar
majestuoso “His majesty the Baby”, del Todo: el Falo.

Todas estas “imposiciones”, teorizadas como “violencia” (en un trabajo de equipo
que he presentado en Viena, IPAC 1971: “Observación psicoanalítica múltiple de bebés”),
son fundantes del psiquismo.

Los “juegos maternos”, que se vehiculizan a través de los juegos y cuidados
corporales prodigados al bebé, son también los modos operativos de estas ineludibles
“intrusiones estructurales” del erotismo vital e inaugural, y de las ensoñaciones de los…
“Deseos insatisfechos (como) las fuerzas pulsionales de las fantasías”… (Freud, op.
cit.)presididos – especialmente la actividad del mamar y la del ser amamantado –, por la
impronta fálica.

También es decisiva la evolución de este campo materno en cuanto a las
relaciones placer goce del estado de dependencia infantil absoluta de ese tiempo primitivo,
es durante el curso de la dependencia infantil, en “perfusión vital” con la imprescindible
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actividad inaugural materna (como “lo diverso”, “lo otro”) cuando se inicia el trabajo del Yo
primitivo real, sobre ese “algo” vivencial externo-interno, categoría definida por Freud como
“complejo del semejante” (Proyecto de psicología… 1985), y por donde transita la ley
paterna y el corte al estado fusional.

Tiempo arcaico, de la inermitud propia de la pre maturez de la cría humana, que
transcurre siempre bordeando el desvalimiento traumático para el bebé, y que puede
movilizar en éste la pre-disposición a la “sumisión, imitación”, o “infección psíquica” (Freud,
tomo XVIII, p. 101).

Breve lapso en que el infans, en estado de “fascinación y servidumbre
enamorada” (Freud, tomo XVIII, p. 107) será “objeto” transicional de la madre, y deberá
liberarse, si puede, para desear.

La madre, a mi entender, se constituye en este campo primitivo, en la primera
hipnotizadora, recipiente del Ideal del Yo, lo cual la dota de un poder absoluto, y puede ser
considerado, apoyados en Freud, absolutamente decisivo y grávido en consecuencias…

Veamos: “… la misma sumisión humillada, igual obediencia y falta de crítica hacia
el hipnotizador… El hipnotizador ha ocupado el lugar del Ideal del Yo…” (Freud, Psicología
de las masas y análisis del Yo, tomo XVIII, p. 108).

La dependencia se puede patologizar.

Retomemos otras citas de Freud que sustentan nuestro modo de entender los
fenómenos de la dependencia y la transicionalidad en actividad en este primitivo campo
del contexto fundante: en El Yo y Ello, tomo XIX, p. 25 “… nuestro “Yo” se comporta en la
vida de manera esencialmente pasiva y…”. “… somos vividos” por poderes ignotos,
ingobernables”; … “, y, en Totem y tabú, 1912-13, tomo XIII, p. 159 dice “… si los procesos
psíquicos no se continuaran de una generación a la siguiente, si cada quien debiera
adquirir de nuevo toda su postura frente a la vida, no existiría en este ámbito ningún
progreso ni desarrollo alguno. En este punto surgen dos nuevas cuestiones: como ser el
grado de continuidad psíquica que se puede suponer en la serie de generaciones, y los
medios y caminos de que se vale una generación para transferir a la que sigue sus
estados psíquicos”. (los destacados son nuestros).

En ese “tiempo” estructural, de “transferencia”, “somos vividos” por los “estados
psíquicos” maternos, en perfusión vital, y peligrosamente omnímoda, en tanto se inicia la
actividad del representar, en las condiciones de inermitud propias de la prematurez,
bordeando siempre el desvalimiento y el desamparo, en una predisposición a la sumisión e
imitación, como efecto de complacencia del primer esbozo de Yo” (El Yo y el Ello, 1923,
tomo IXX).
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Osito de peluche, cachorro que conmueve en su propia matriz la reacción
primordial ante la cría, el infans-niño, se sostiene como tal, precisamente, gracias a la
evocación – revertida – de la propia experiencia de dependencia, inermitud, desamparo y
fascinación narcisística, presente tanto en la madre, como en el padre y en las familias.

Juguete blando, “maleable”, dispuesto a responder “en espejo” en tanto la madre
“lo ensueña en él”, empatía mediante, tal como cuando jugaba, soándo despierta; … “la
empatía – dice Freud – nace solo de la identificación y la prueba de ello es que tal infección
o imitación, se establece también en circunstancia en que cabe suponer entre las dos
personas una simpatía preexistente…” (Freud, Psicología de las masas y análisis del Yo,
tomo XVIII, p. 101). Los procesos proyectivos-introyectivos van circulando entre ambos y
reduciendo la angustia, al otorgar representabilidad y sentido a los diversos estados del
infans.

La madre “lo mira” y busca su mirada tal como hizo con su propia madre
(Winnicott: “Papel de espejo da la madre y la familia en el desarrollo del niño”), tal vez para
re-conocer en el bebé a “ese otro prehistórico inolvidable” que ella aún – nostálgicamente,
según Freud – sigue esperando (Freud, Carta 52, tomo I, 1897).

Este “jugar” materno, reedita su propio jugar infantil, que repite de generación en
generación, el “Jugar” de la actividad transicional. Va así problando el campo del ensueño
creador, y “anima”: inyecta alma (Sehle) en los ositos, muñecos o soldados a través de sus
“guiones privados”, con los cuales ensaya, cada niño y mil veces, soluciones y destinos
para el triángulo abierto, que un día se inscrustó en su mundo ideal inicial, el del circuito de
la economía de dos, la “ilusión” fundacional y fusional de Winnicott.

El infans reacciona como un espejo – reflejo de la madre, en el circuito diádico.
Esta intersubjetividad naciente sugiere la promesa de completud y autosuficiencia, que
deberá caer.

Bastante entendimos ya al respecto. Se trata de la eterna y mortífera trampa del
momento narcisista fundante, indispensable para que “His Majesty…” se afirme en el trono
del Ideal, pero…del cual deberá ser siempre, simbólicamente derrocado, para poder
desear y vivir.

Llega el tiempo del “desencuentro liberador”, de la desilusión. Pero… ¿será
soportable para la madre?. Porque se entiende cuán doloroso es que ella tenga que
transitar nuevamente las trazas de aquel sentimiento de malestar, desamparo e inquietud
insaciable.

Y es ahí donde puede aparecer la tentadora solución, el tan accesible alivio, que
provendría de la aceptación – reunificadora – de esa oferta espontánea y permanente de
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“apego esencial”, presente en cada mirada y en cada gesto del niño enamorado.

Nada más fácil que un inadvertido abuso de esta oferta. Una sutil explotación,
algún exceso del placer que se brinda en el “don de amor” de ese “juguete majestuoso,
radiante y erótico”; completo y disponible. Ese “juguete erótico” de jubilosas respuestas
inmediatas ante la aparición anhelada y anhelante del rostro familiar amado, se ofrece
todo.

¡Por fin!, – siente la madre – ¡He aquí una “relación sin – aparente - ambivalencia”!
Sin ese eterno trajinar que reclama, al decir de Winnicott, el cotidiano correlato entre mundo
interno y mundo externo.

Pero…, ese don de amor, esa relación de dos, ni es siquiera relación aún. Es solo
el espejismo de una relación. Espejismo que la madre, llevada por su herida, intentaría
sostener, en una “reversión” de la normal intersubjetividad asimétrica, que caracteriza el
encuentro beb-e-adulto. Este encuentro es inicialmente de modalidad “dominio-sumisión”;
pero es necesario que esta dependencia primitiva y la intrusión fundante que conlleva, no
deriven en una “sumisión o adaptación” consolidada, que instalaría las bases de una
patología temprana.

Estas reacciones están “pre-dispuestas”, dada la endeblez estructural del aparato
psíquico, y conforman las bases de un trastorno de la reversión normal.

Nacemos, como cría humana, en un estado de prematuración – señalada por Bolk
– que nos predispone a la primacía del otro, en una servidumbre imaginaria. Este estadio
está vinculado al predominio de la dimensión visual de esos momentos iniciales del
contexto fundante, situación que J. Lacan teorizó como “Estadio del espejo”, cuyos
fenómenos presiden el advenimiento del sujeto.
LA PATOLOGIA DE LA DEMANDA DE DEPENDENCIA REVERTIDA
(una Madre Imprevisible)

La manifestación clínica de una forma larvada de dependencia patológica y
crónica de la madre hacia el bebé, que deriva de su necesidad de una actitud expectante
del niño hacia ella, es descripta por Winnicott en el caso de la relación del niño con “la
madre imprevisible”, la del humor cambiante, “impronosticable”.

El niño, frente a esta modalidad materna queda atrapado, en la imposibilidad de
pre-ver o pronosticar el talante materno, no logrando componer una respuesta adecuada y
estable. Debe, en cambio, “depender” … de sus expresiones y gestos, día a día, momento
a momento.
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Toda madre, sabe bien que su niño la ama y la necesita siempre. Que la aguarda y
observa, atento y anhelante.

En estos casos, la dependencia infantil, que normalmente promueve una reacción
empática y alerta de la madre, que avizora en el niño sus estados de ánimo, se “revierte”.

He aquí la reversión patológica.

Paso a relatar un ejemplo que ilustra la inquieta vigilancia del hijo hacia el rostro
materno, una de las variantes posibles de esta situación paradigmática de la patología, una
forma larvada de la reversión, causada por la necesidad enmascarada de dependencia de
la madre.

Este drama que subyace a la persistente mirada alerta e inquieta de un niño hacia
el rostro de la madre, se me hizo evidente en el transcurso de un trabajo de supervisión, en
cuyo material apareció una modalidad de la paciente, a la cual su marido denominaba
humorísticamente, una “neurosis térmica”. ¿De que se trataba?. Veamos el ejemplo
clínico. Esta mujer, relativamente joven, nunca antes analizada, iniciaba, pocos meses
antes, su análisis con el siguiente relato, referido a sucesos cotidianos de la vida de la
pareja:

Contaba que durante un viaje con su marido, piloto de una línea aérea, se produjo
una conversación en rueda de amigos, que se originó en los comentarios que el marido hizo
sobre una inquietud particular de ella. Esta inquietud se manifestaba a través de una serie
compulsiva de preguntas, tales como: “¿Qué tal está el tiempo?, ¿Qué me voy a poner?,
¿hace frío…, va a hacer calor?, ¿está cambiando el tiempo?, ¿llevé la ropa indicada?”…,
secuencia de preguntas que se repetía no una, ni dos sino varias veces al día, con un
énfasis particular, si bien sutil. Estas preguntas se renovaban, llamativamente, cuando iban
a asistir a una pequeña excursión, reunión, festejo, o salida nocturna.

El colega en supervisión y yo pensamos, ambos, que, si bien todos procedemos
en cierta forma similar, como un estado de alerta, en nuestra identificación con una “madre
cuidadora” (como la conceptualiza J. McDougall), en la analizanda este proceder era
extremadamente marcado y con claras cualidades compulsivas. Llamaba,
particularmente, la atención del analista, al repetirse en la transferencia, que la paciente no
dejaba espacio para respuesta alguna en su secuencia de preguntas. Fue el marido quien
terminó cortando la secuencia, al decirle en inglés (ya que estaban con amigos extranjeros)
“you are suffering from something like a Thermal Neurosis”, una neurosis térmica.

Sorprendida e interesada, aunque un poco herida, pregunta a su analista: “…
Pero, esto de la “termal neurosis”, esta preocupación por el clima, no es acaso normal?”.

Esta predisposición de la paciente a tratar de entender un rasgo aparentemente
41

EL NIÑO COMO OBJETO TRANSICIONAL DE LA MADRE: DEMANDA DE DEPENDÊNCIA REVERTIDA

común de su vida cotidiana, dio lugar a que juntos, el analista y ella, iniciáramos – a través
de la supervisión –, la exploración de su relación con la madre. Lo cual derivó – tal como lo
veníamos previendo, llevados ambos por las hipótesis en torno a ciertos fenómenos
tempranos, sobre cómo serían algunos efectos clínicos relacionados al vínculo con una
madre imprevisible –, en una serie de descubrimientos que habían permanecido
enmascarados. Porque, como ella dijo: “…ella, (la mamá) es tan hermosa e inteligente…,
que…, tan fría…,” y agregó: …“glacial…, pero inteligente; …no daba para pensar nada…
Aunque a veces, con ella uno no sabía nunca cuando ni por qué, todo se transformaba en
una fiesta que duraba poco, y se apagaba, …”.

El análisis avanzó hasta que se hizo posible para la analizanda decir: “lo que pasa
es que mi madre era insoportable, me desesperaba ante sus cambiante humores, y
además, …” ese rostro bello e inteligente y siempre inexpresivo …, (y riéndose dice)… “tal
vez no quería arrugarse…”. Cambiando visiblemente de tono dice, con voz oscura y
profunda, sentidamente: “… tan impenetrable”!!

Recordó cuantas veces, en la infancia, se encontró “esperando”, esperándola. En
verdad esperando hasta tener algún dato que le permitiera prever lo que le esperaba ese
día, o el fin de semana. Si iba a ser alegre, o silencioso, u obscuro y malhumurado.

Esta mujer había resuelto dignamente, a través de un desplazamiento en los
fenómenos climáticos, un viejo estado permanente de inquietud, que en su infancia la
había colocado frecuentemente en un desasosiego que relacionamos con el estado de
“apronte angustiado” freudiano.

La dependencia hacia el rostro imprevisible de este tipo de madre, es un indicador
de la reversión que describimos con respecto a la dirección normal de la dependencia
infantil, normalidad en la cual la alerta empática se dirige hacia el infans, hasta que se
inician los procesos de separación y la actividad del jugar.

Pero, todo se trastorna si la madre, durante el transcurso de las vicisitudes de su
propio proceso constitutivo como sujeto deseante, necesitó, para sobrevivir, fijar un “algo”,
como soporte de su angustia.

Así se instala la “patologización de la transicionalidad”. Algún objeto de la “serie
transicional” será tomado como ese “algo” y transformado en objeto consuelo, fetichizable.
La aparición del “niño real”, totalmente disponible como “objeto” para transicionalizar,
coopera en las situaciones patológicas para ser transformado en Cosa-soporte, al
inscribirse en la secuencia materna de los objetos intercambiables, de la ecuación
simbólica freudiana.

Claro está que todos entendimos de qué se trata. En la patología de la
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dependencia infantil materna, falló la ilusión y la desilusión con sus consabidas
consecuencias. Y los soportes de la angustia de separación fueron insuficientes. La
persistencia de la desmentida, en ella, y sus efectos, la llevaron a la necesidad del “fetichebebé”.

La creación materna del fetiche, recubre para ella la ausencia y promueve la
fetichización del infans, en el campo de la crianza inicial.

El niño, “juguete erótico” y “objeto transicional” de la madre, conjuga en sí, – a
través de la reversión de su derecho a depender y ser amparado – las cualidades de
soporte para aquellas expectativas patógenas maternas, residuo de sus propias
frustraciones, en cuanto a su propio anhelo de dependencia y amparo infantil.

Es el niño que piensa a la madre; el reverso de lo que nos pinta Pirandello.

La Cosa-soporte, objeto petit “a”, es el “niño real” que como objeto transicional
para la madre, SOPORTA – casi cosificado, entonces –, cual barrera de protección
antiestímulo, la amenazante proximidad de la angustia pura, y su corolario, lo UNHEIMLICH, en ella.

Es quizás redundante apuntar aquí las implicancias que, en el plano de la
significación fálica, le ha otorgado a “His majesty the baby” esta madre. Se comprende
cuánto y cuán nítidamente queda fijada en estos casos, la captura del niño como falo, en
una “completud enloquecedora”.

Esta situación encuentra su máxima manifestación clínica en la “Folie a Deux”, y
en los fenómenos descriptos como “Double Bind”. En estos casos, la dinámica de la
identificación proyectiva, como patología defensiva reemplaza la empatía fundante. Surge
una “Identidad de dos”, a la manera de “Un cuerpo para dos” (en términos de J. McDougall),
y se consolida la alternación estable del campo del contexto fundante.

Aquí, la primitiva demanda de dependencia infantil, que reclama una respuesta
ajustada – aún si breve – se encuentra con la necesidad perentoria de la demanda materna:
que busca un bebé como soporte/FALO y ésta es su condición de posibilidad para ofrecer
presencia y una cierta función maternalizante – en el sentido de Winnicott –, como “madre
apenas suficientemente buena”.

En este concepto winnicottiano, lo “suficientemente bueno” depende,
precisamente, de la aptitud materna para “NO SER TODA” ni pretender su correlato: EL
NIÑO “TODO” para la madre.

Esta demanda patológica de dependencia, cuando está latente en la madre, se
activa con la presencia de la cría humana, ante lo imposible de soportar, la renovada
separación-renuncia al objeto primitivo de amor, y a su valencia como falo, esta vez en el
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bebé.

Winnicott señala, en su artículo “Fenómenos y objetos transicionales”, que así
como la madre puede permanecer en la condición de objeto transicional único para el niño,
el niño puede permanecer para la madre, tal como lo estamos describiendo, en el estado
patológico de reversión de la demanda de dependencia, funcionando como “objeto
transicional patológico”.

Esta “desviación” es consecuencia de cierta patología que impregnó el campo del
contexto primitivo fundante materno. Si somos consecuentes con la perspectiva
transgeneracional señalada por Freud, supondremos que, en una mirada que abarque tres
generaciones, nos encontraremos con una abuela que ha sido “el objeto transicional
obturador” (como Otro absoluto) de la madre. O, siendo ella misma careciente y
dependiente, no hizo lugar para la separación de su hija, quien, al devenir madre a su vez,
no logra “abandonar”, una vez instalado, ese “breve estado de locura normal” descripto por
A. Green. Estado que amenaza, con otra patología: la depresión y/o psicosis puerperal.

Este es, precisamente, el motivo por el cual el niño es “tomado” como aquel
primitivo objeto “in-dispensable” amado; el infans lo sustituye y resulta así indispensable,
ya que es el único soporte de la angustia y de la limitada capacidad de espera materna.

En lugar de aquel necesario y transitorio “uso” fundante del niño como objeto
transicional, por parte de la madre, reeditado en la “maternalización” entendida como
conjunto de funciones y conductas que definen el campo del contexto fundante, habrá un
inevitable “abuso de este uso”. Así, el circuito inicial del contexto fundante, en lugar de
abrirse al segundo tiempo, donde la intervención paterna asegura este ingreso a la
triangulación, se estrecha y consolida la reversión patológica, fijándose en una funesta
modalidad “De a Dos”.

En la Demanda de Dependencia Revertida quien tiene derecho a ser
transitoriamente dependiente, el infans-bebé, se convierte en continente estable para la
“Demanda de Dependencia pendiente” de la madre, por vía de una deformación temprana
crónica de su Yo infantil.

Tenemos sobrados motivos para pensar que esta perspectiva del contexto
fundante, como campo relacional cualitativamente característico, permite ubicar las
investigaciones teórico-clínicas respecto de las patologías graves. Así como también la
siempre desafiante cuestión que en “Análisis Terminable e Interminable” hace referencia –
en un conjunto temático que preocupó a Freud hacia el fin de su obra –, respecto a las
“alteraciones del Yo”.

Se define además una ampliación del concepto de campo, en el sentido del
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contexto de la situación analítica como campo dinámico, que incluye la consideración de la
dinámica de la transferencia-contratransferencia, de la contraidentificación, la empatía,
etc., como manifestaciones de la reversión – patológica o no –, de los “residuos” de la
Demanda de Dependencia del analista.

En un trabajo de próxima presentación, consideraré la aplicación de estos
conceptos en la técnica y teoría de la técnica.

La Demanda de la Dependencia Revertida genera un campo analítico
distorsionado, en el cual analista y paciente están unidos en este específico “baluarte”, en
el sentido que le otorgó W. Baranger. Se paraliza así el proceso, en tanto la
contratransferencia se distorsiona. Y lo que debió ser, por parte del analista, un breve
proceso de identificación empática que le permitiera comprender a su paciente y al campo
creado, se transforma, en estos casos, en una contraidentificación, motivada por la propia
Demanda de Dependencia del analista.
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6. WINNICOTT E BALINT: A PSICANÁLISE, A MEDICINA E O RESPEITO AO SER HUMANO
Júlio de Mello Filho (BR)

A Psicanálise, como sabemos, floresceu ativamente na Inglaterra nas décadas de
30 a 70 através do entrechoque de três correntes: a mais antiga, a freudiana, a kleiniana,
que surgiu logo após e o middle-group, que cresceu exatamente como uma reação ao
dogmatismo das demais. Assim, seus teóricos e técnicos que considerassem rígidos e, ao
mesmo tempo, inovadores, na medida em que usassem suas experiências clínicas de
modo criativo e, por vezes, novo, em relação aos seus pacientes. Fizeram parte deste
grupo analistas que escreveram importantes trabalhos vincados na relação terapêutica,
nas relações precoces e na criatividade, como Marion Milner, Margareth Little, Masud
Khan, Silvia Payne, Ella Sharpe. Sem dúvida seus maiores expoentes foram Winnicott e
Balint. Estes autores, embora tenham convivido durante muitos anos neste grupo e tenham
muitas semelhanças em suas obras, curiosamente não se citam nos seus trabalhos. E, ao
mesmo tempo, os conceitos que têm algo (ou muito) em comum, ganham em cada um
designações diferentes como se fossem ideias que estivessem sendo desenvolvidas de
modo pessoal por cada um, como Kohut que já no fim da vida, perguntado sobre as obras
de Winnicott e Mahler nas várias verossimilhanças com a sua, reconheceu que
praticamente nunca leu estes autores. Entretanto, eles se correspondiam, e o livro “O
Gesto Espontâneo” sobre as cartas de Winnicott traz o relato de uma missiva deste para
Balint.

Michael Balint, que também faleceu em 1971, foi contemporâneo de Winnicott e
como ele pertenceu ao middle-group. Sua obra, igualmente grandiosa, é talvez a maior
contribuição de um psicanalista à teoria psicossomática, à psicologia médica e ao estudo
da relação médico-paciente. Ele, como Klein, foi analisado por Ferenczi e, ao contrário
desta, que aderiu mais as ideias de Abraham, seu segundo analista, permaneceu fiel a
Ferenczi até a sua morte, tentando sempre integrar a visão deste dos primórdios da vida,
com as contribuições de Freud. Como este é um trabalho sobre as inter-relações entre as
obras de Winnicott e Balint, talvez valha a pena começar fazendo um esboço das
contribuições mais importantes de Michael Balint à psicanálise e a medicina, em geral,
correlacionando-a aqui e ali com as ideias de Winnicott.

Balint postulou a existência de três áreas da vida humana: a área da falta básica, a
área edipiana e a área da criatividade. Como falta básica (basic fault) ele quis se referir às
Rabisco R. Psican
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lesões precoces do nosso self, às falhas da provisão ambiental, que nunca serão de todo
corrigidas, daí esse nome e esse conceito. Nas palavras de Balint:
“A única coisa que se pode observar é um sentimento de vazio, uma
sensação de estar perdido, futilidade, etc., junto com uma aceitação
aparentemente inanimada de qualquer coisa que se lhe ofereça.”

O ser humano, para Balint, nasce com uma condição que chamou de amor
primário, isto é, a necessidade de obter de forma passiva tudo aquilo que um objeto
primário possa dar e, portanto, uma busca irremediável de amor, gratificação e segurança.
Isto se relaciona, segundo ele, com a questão da falha básica – da maior importância no
desenvolvimento humano precoce e nas posteriores relações objetais – e com o fenômeno
da regressão durante a análise.

Ele também descreveu dois atributos essenciais do homem: a ocnofilia e o
filobatismo. Com ocnofilia ele quis se referir a tendência de nos ligarmos e de unirmos aos
objetos primários, num tipo de ligação que posteriormente vai gerar os estados fóbicos e
todos os estados patológicos ligados a dependência do outro. São os estados anaclíticos,
já referidos por Freud, e estudados em psicanálise com o nome genérico de simbiose, na
atualidade. Winnicott estudou extensamente estas condições, desde a relação mãe-bebê e
a fase de dependência absoluta e se preocupou com a condição oposta, a capacidade
saudável de estar só, vinculando-a a possibilidade da mãe de deixar a criança sentir-se ao
mesmo tempo só e acompanhada, podendo fantasiar, brincar, criar em sua presença,
sentindo-se protegida e ao mesmo tempo treinando o ficar só e a independência na
companhia de um objeto externo presente e confiável.

Winnicott também estudou a solidão patológica, os estados esquizóides, nos
quais a presença do outro é tão ameaçadora que estar só é um alívio e um modo de ser,
mais do que vivências de solidão e fracassos de relações objetais, que são negados. Por
filobatismo entenda-se o contrário, isto é, a tendência do ser humano para a solidão e para
os grandes espaços, a negação da necessidade da presença do outro. Os filobáticos serão
os futuros pilotos de avião, ou de uma asa delta, os esquiadores da neve, aqueles que
amam os perigos e a solidão, como uma espécie de formação reativa contra os riscos da
ocnofilia – ficar para sempre dependente de alguém. Esta descrição de Balint sobre os dois
comportamentos humanos contrastantes, vis a vis a aceitação ou não da necessidade do
objeto, é das mais felizes e da maior utilidade em psicanálise, na normalidade e na
patologia. Através do seu imenso potencial criativo Balint nos descreve como chegou a
estes dois tipos através das observações que fez, incluindo visitas a parque de diversões
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onde observava os que se atiravam dos brinquedos perigosos e os que permaneciam
apegados a objetos ocnofílicos (mães, namorados) sem conseguir brincar.

Como vemos, na linguagem de Winnicott o ocnofílico é aquele que permanece
fixado as etapas de dependência absoluta e relativa que ele descreveu, durante o nosso
desenvolvimento, enquanto o filobático é aquele que vai além da capacidade normal de
poder estar só, para só conseguir viver só e sem o outro e, portanto, necessitando repudiar
o objeto e a ligação com este. Ele usa a capacidade de brincar amplamente porém,
frequentemente de modo desafiador e onipotente. Aliás, como é fácil constatar, narcisismo
e onipotência são traços comuns nestes indivíduos.

Para Balint, a experiência analítica deverá ser sempre um encontro de duas
pessoas e o reinício de uma vida, o new beginning, como ele o chamou. Para Winnicott a
análise bem sucedida inclui, também, um recomeçar a vida, através da liberdade
alcançada pelo verdadeiro self, uma maior riqueza da área da transicionalidade, e o pleno
uso da criatividade no processo de viver.

Balint estudou sobremodo a questão da regressão em Psicanálise e distinguiu
uma regressão benigna de uma maligna. Para ele a regressão maligna significa sempre
uma necessidade de voltar ao estágio de amor primário e é, portanto, uma ameaça à vida
individual e à situação analítica, que é o foro adequado para se lidar com estes potenciais
regressivos que serão reativados durante a experiência terapêutica. Winnicott foi um dos
autores que mais acentuou os aspectos positivos da regressão, possibilitando ao paciente
reviver com o analista as situações primitivas (fase de dependência absoluta sobretudo),
bem como reencontrar-se com as falhas ambientais precoces através das falhas do
analista, poder ter uma nova visão destes acontecimentos e encontrar novas formas de
superá-los.

Sobre esta questão, da regressão, tão presente nos trabalhos de Winnicott, Balint
escreve que
“quanto mais possa o analista reduzir a distância entre ele e o paciente e
quanto mais discreto e moderado possa aparecer aos olhos de seu paciente
mais possibilidade haverá que se desenvolva uma forma benigna de
regressão”. Como, segundo vimos, as palavras têm só uma utilidade limitada
e incerta nestas esferas (do amor primário e da falta básica), parece que
podemos chegar à conclusão de que a relação objetal é o fator terapêutico
mais importante e seguro durante estes períodos, enquanto as
interpretações recuperarão sua importância naqueles estados posteriores,
uma vez que o paciente emergiu de sua regressão (...). O primeiro analista
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que lidou com estes efeitos de modo sistemático foi Ferenczi. Deste ponto de
vista sua técnica ativa e seu princípio de relaxamento eram tentativas
deliberadas de criar relações objetais que, a seu ver, se ajeitavam melhor às
necessidades de alguns pacientes do que a atmosfera de um setting analítico
criado de conformidade com as clássicas recomendações de Freud (...). Esta
observação clínica é tão importante nesta linha de minhas ideias, que a quero
examinar de outro ponto de vista. Neste período, as palavras deixam de ser
veículos da livre associação; convertem-se em algo carente de vida, são
repetições mecânicas e estereotipadas; dão a impressão de um velho e
gasto disco de gramofone, com a agulha que corre interminavelmente pelo
mesmo sulco. Embora dito de passagem, o mesmo ocorre geralmente com
as interpretações do analista (...). Com desgosto e desespero o analista
descobre então que neste período não tem sentido continuar interpretando
as comunicações verbais do paciente (...). O paciente experimenta a
interpretação do analista como uma interferência, uma crueldade, como uma
exigência injustificável ou como uma desleal intromissão, como um ato hostil
ou também um final de afeto, ou então a sente como algo carente de vida,
como algo em verdade morto, que não tem efeito algum (...). A técnica que
achei proveitosa com pacientes que haviam sofrido um processo regressivo
até o nível da falta básica consistia em ter paciência com a regressão naquele
momento, sem tentar intervir com uma interpretação. Esse momento podia
durar apenas uns minutos, porém podia também estender-se por várias
sessões (...). Em outras palavras, o analista deve aceitar a regressão. Isto
significa que deve criar um ambiente, um clima no qual ele e o paciente
possam tolerar a regressão em uma experiência mútua. Isto é essencial
porque em tais estados qualquer pressão exterior reforça a intensa tendência
do paciente a entrar em relações de desigualdade entre ele próprio e seus
objetos, com o que perpetua sua tendência para a regressão (...). Quando um
paciente sofre um processo de regressão a este nível, a técnica correta seria
aceitar a 'exoatuação' na situação analítica, como um meio válido de
comunicação e não tratar de organizá-la rapidamente mediante as
interpretações. Insisto que isto não significa que nestes estados o papel de
analista seja desdenhável ou se reduza a uma atitude de simpatia passiva;
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ao contrário, sua presença é sumamente importante, não só porque deve
ser sentido pelo paciente como algo presente, senão que todo o tempo
deve-se encontrar a uma distância conveniente – não tão longe que o
paciente possa se sentir abandonado ou perdido, nem tão próximo que o
paciente possa se sentir rebaixado e perturbado (...). Considerado deste
outro ângulo, o problema técnico é como oferecer ao paciente algo que
possa agir como um objeto primário, em todo caso, algo que possa
substituí-lo ou, para dizer em outras palavras, algo no qual possa projetar
seu amor primário (...). Oferecer ao paciente um objeto primário não
significa dar-lhe amor primário; de todas as formas, as mães tampouco o
dão. O que as mães fazem é comportar-se como verdadeiros objetos
primários, ou seja, oferecer-se como objetos primários para serem
catequizadas pelo amor primário. Esta diferença entre dar amor primário
e se oferecer para ser catequizado pelo amor primário pode ter uma
importância fundamental em nossa técnica, não só no caso de pacientes
em regressão, como também, em uma série de situações de um
tratamento difícil (...). Para expressar o mesmo em outro ponto de vista,
ou seja, usando diferentes palavras: durante este período o analista deve
cumprir as funções de quem administra um tempo e um meio. Isto não
significa que tenha a obrigação de compensar ao paciente, anteriores
privações e brindar-lhe mais cuidado, mais amor, mais afeto do que lhe
brindaram antes os próprios pais do paciente (e ainda quando o analista
tenta fazê-lo certamente fracassará). O que o analista deve dar – e se
possível, unicamente durante as sessões regulares – é tempo
suficientemente livre de tentações, estímulos e exigências exteriores,
inclusive as que possam ter origem no próprio analista. A finalidade é que
o paciente possa encontrar a si mesmo; aceitar-se e continuar consigo
mesmo sabendo permanentemente que há nele uma cicatriz, sua falta
básica, que não pode ser eliminada mediante a análise; ademais, devese permitir que ele encontre seu próprio caminho para o mundo dos
objetos (...). Assegurar este gênero de objeto ou de ambiente é
certamente uma parte importante da tarefa terapêutica. Claro está que é
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só uma parte, não toda a tarefa.Além de ser um objeto que reconhece a
necessidade e talvez que a satisfaça, o analista deve ser também um objeto
que compreende a necessidade e, por extensão, deve ser capaz de
comunicar sua compreensão ao paciente” (Balint, A Falta Básica, p. 204212).

Como podemos perceber, há uma semelhança entre os conceitos e ideias de
Balint e de Winnicott. Balint deu nome às repercussões das falhas maternas e ambientais,
ao denominar esta área de falta básica. Na linguagem de Kohut, estas se denominam
falhas da capacidade de empatia da mãe ou de outros self-objetos. Na visão de Winnicott
são falhas ambientais (da mãe sobretudo) que podem levar a ansiedades inimagináveis na
criança e serem a base de distúrbios borderlines ou psicóticos no adulto. Na visão de Bion,
seriam falhas da capacidade de réverie (ou de continente) da mãe. Todavia, sem dúvida,
Winnicott, Balint, Fairbairn, Guntrip e Kohut dão uma importância bem maior às falhas
ambientais do que Freud, Klein ou o próprio Bion.

Em comum na obra dos dois está também o cuidado com a regressão do paciente
e a possibilidade de o levarmos a uma regressão; às fases de dependência absoluta
(Winnicott) ou à fase da falta básica (Balint). Nas recomendações técnicas de Balint a este
propósito vemos também muita semelhança com as postulações de Winnicott: acolher o
paciente em regressão oferecendo-lhe uma atitude compreensiva; ter cuidados com uma
técnica basicamente interpretativa que não atingirá o cerne da situação essencialmente
extraverbal vivida pela dupla; como um resultado deste encontro, o paciente experimentará
uma situação de reviver; a regressão é uma forma do paciente atingir a área da falta básica
que foi resultante das falhas ambientais mais precoces.

Balint, como Winnicott, também nos adverte do risco de uma atitude
extremamente neutra por parte do analista e dos resíduos ecnofílicos e filobáticos que
estão por trás da posição teórica e técnica dos analistas. A atitude basicamente ocnofílica
poderia resultar da regra de interpretar tudo transferencialmente e com isto estimular a
dependência do paciente e a idealização do analista. Também pode resultar de uma atitude
essencialmente protetora “de tomar o paciente pelas mãos”, estimulando seus potenciais
ocnofílicos. (*) Como técnica filobática ele se refere a um permanente querer a
independência do paciente, a um desejo de o levar precocemente à busca dos “espaços
amistosos”, ou, numa linguagem winnicottiana, a um desejo contratransferencial muito
intenso de possibilitar ao paciente atingir prematuramente sua capacidade de ficar só.
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Balint, como Winnicott, também demonstrou a importância do manejo do setting e
da criatividade na vida e na situação analítica em particular. Sobre a área da criatividade e
sua relação com a saúde e com o processo terapêutico Balint escreve que:
“(...) o terceiro âmbito está caracterizado pelo fato de que nele não está
presente nenhum objeto externo. A pessoa está livre em si própria e o seu
principal interesse é produzir algo de si mesma; esse algo que se possa
produzir pode ser um objeto, ainda que não necessariamente (...). O caso
mais frequentemente tratado é o da criação artística, porém outros
fenômenos pertencem também ao mesmo grupo, entre eles o da
matemática e a filosofia, o fenômeno de penetrar e compreender algo ou
alguém; por último, ainda que de modo algum menos importante, dois
fenômenos de grande consideração: as primeiras fases do processo de
enfermidade – física ou ambiental – e o processo de recuperação
espontânea de uma enfermidade”.

Valorizando o fenômeno do silêncio na relação analítica – como Winnicott – não
apenas como forma de resistência, Balint escreveu:
“Sabemos que no âmbito da criação não há objetos, porém sabemos
também que durante algum tempo a pessoa não está diretamente só nesta
esfera (...) proponho que usemos o termo 'preobjeto' (...). Tudo isto indica
que os 'preobjetos' que existem no âmbito da criação devam ser tão
primitivos que não se possa considerá-los 'organizados', ou 'completos' ou
'acabados' (...). É provável que interações mais primitivas – próprias do nível
da falta básica e da criação – se realizem continuamente, só que são difíceis
de observar e, portanto, ainda mais difíceis de descrever apropriadamente.
A única coisa que sabemos é que o processo de criação – de transformar o
preobjeto em um objeto propriamente dito – é imprescindível. Não sabemos
por que o processo alcança êxito em alguns casos e em outros se produz
com a rapidez de um relâmpago (...). A atitude analítica corrente é a
deconsiderar o silêncio como uma forma de resistência (...). O paciente está
'fugindo' de algo, geralmente de um conflito, porém também é certo que o
paciente se 'encaminha' para algo (...) esse algo que o paciente deverá
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eventualmente produzir para nos apresentar logo é um tipo de criação – não
necessariamente honesta ou sincera ou profunda ou artística – porém nem
por isto deixa de ser um produto de sua criatividade. Verdade é que não
podemos estar com ele durante o verdadeiro trabalho de criação, porém
podemos estar com o paciente no momento imediatamente anterior e no
momento imediatamente posterior; e além disto podemos observá-lo de fora
durante seu trabalho criativo”. (**)

Vemos por estas palavras toda a importância que Balint deu à criatividade, seja na
vida em geral, seja no processo psicanalítico. Deste modo, embora não tenha ligado a
criatividade diretamente ao estar vivo – como o fez Winnicott – ele deu um enorme
destaque à área da criação dentro da aventura psicanalítica.

Ele também escreveu, como Winnicott, sobre a pessoa total do analista na
situação terapêutica, dizendo mesmo que nas fases avançadas de uma análise cabe ao
paciente ficar mais próximo da pessoa real do analista e de tal modo como um ser
integrado, que o paciente, nesta fase, deverá fazer jus às qualidades e aos defeitos do
terapeuta. Tomar consciência dos aspectos positivos e negativos do analista, fazendo um
bom uso de suas qualidades e compreendendo e tomando contato com suas falhas, é,
portanto, para Balint, uma tarefa importantíssima. Winnicott também escreveu que o
paciente deverá “usar” o seu analista quando este passa do estado de objeto subjetivo para
aquele de um objeto objetivo.

Existem, portanto, vários paralelos entre as obras de Balint e de Winnicott, assim
como entre os postulados de Balint, Winnicott, Fairbairn e Kohut, sobre a agressividade
como reativa a uma frustração. Também, como em outros autores, para Balint o narcisismo
é sempre secundário a uma relação objetal. Bacall diz mesmo que se Kohut tivesse tomado
consciência da obra de Balint não teria utilizado seu conceito de duas libidos correndo
paralelamente, sendo uma em direção ao próprio self e outra dirigida aos objetos.

Em ambos os autores o narcisismo aparece mais como um fenômeno do
desenvolvimento, próprio do ser humano, mais do que uma patologia a ser enfocada numa
análise. Winnicott usa, inclusive, pouco, o termo narcisismo. Para ambos o fenômeno é
sempre secundário a frustração e esconde profundas lesões de autoestima, no que
concordam com Kohut.

Winnicott e Balint se interessaram também pelos fenômenos psicossomáticos e
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pela prática de uma medicina integral. Balint, todavia, foi muito além de Winnicott neste
tema – e de qualquer outro analista ou médico em geral – ao criar mesmo as bases
definitivas de uma medicina psicológica, centrada no estudo da R M P (***). No seu famoso
trabalhona Tavistock Clinic ele aliou a psicanálise à experiência dos clínicos gerais e
descreveu praticamente todos os aspectos da relação, normais ou patológicos. Assim, as
iatrogenias de consultório e de instituições foram vistas de vários ângulos e traçadas as
bases da psicoterapia do médico em geral, despontando a importância da criatividade
neste tipo de trabalho.

Winnicott começou a se interessar pelos fenômenos psicossomáticos desde que
era pediatra. Nesta época descreveu de que modo a ansiedade da mãe ou a pressa do
médico podiam provocar uma crise de asma na criança em plena consulta. Ele escreveu
sobre vários temas de pediatria, como a criança ansiosa ou deprimida, as infecções
repetidas, os distúrbios do apetite, a anorexia nervosa. Aliás, sobre estas doenças, ele
escreveu em várias oportunidades, cada vez salientando um aspecto. De toda esta
experiência ele escreveu um livro não traduzido que é um verdadeiro tratado de psicologia
médica. Como é um verdadeiro tratado de psicossomática o seu artigo “Psycho-somatic
illness in its positive and negative aspects”. O positivo é a tendência a integração (frustra)
que existe, ao seu ver, neste tipo de doença. O negativo é a tendência a dissociação
(monte-corpo) que leva estes pacientes a fazerem relações dispersas com os vários
agentes de saúde que cuidam de si.
______
(*) Em “O Analista não intrusivo” faz comentários muito importantes sobre a técnica ativa de Ferenczi. Escreveu ele: “Ferenczi
bastante cedo reconheceu que, fosse o que fosse que tentasse fazer, o resultado era que seus pacientes tornavam-se mais
dependente dele, isto é, ele se tornava cada vez mais importante para eles; por outro lado não podia identificar as razões
pelas quais isto tinha de acontecer. Hoje, podemos acrescentar” que sua técnica, ao invés de reduzir, aumentava a
desigualdade entre os pacientes e ele próprio, a quem os primeiros sentiam ser realmente onisciente e onipotente.
(**) Na realidade Winnicott vinculou a criatividade ao estar vivo, desde a criança que sente o peito da mãe como uma criação
sua (quando ela a amamenta no momento em que ela o deseja), a criatividade predominante no homem (o fazer) e na mulher
(o sentimento de ser). Isto lhe permitia relacionar patologias da criatividade e várias patologias do self.
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(***) Relação médico-paciente.
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7. WINNICOTT E BION
David E. Zimerman (BR)
Donald W. Winnicott e Wilfred R. Bion – dois dos mais importantes e conhecidos
autores psicanalíticos – apresentam muitas divergências e convergências entre si, tanto do
ponto de vista da condição humana que construiu a personalidade psicanalítica de cada
um deles, como também na forma, conteúdo e prática de ambos pensarem e praticarem a
psicanálise.

Por uma estranha coincidência ambos nasceram no ano de 1897; Winnicott, na
Inglaterra e Bion, na Índia, onde ele viveu até os oito anos, embora os seus pais também
fossem ingleses. Na verdade, os relatos biográficos nos mostram que Winnicott viveu em
um lar bem estruturado, sentindo-se amado pelos pais, enquanto o clima emocional que
cercou a vida familiar de Bion parece ter sido muito difícil e até penosa.

Não obstante essa diferença de experiências afetivas, tanto Winnicott como Bion
foram alunos que se destacaram entre os seus respectivos colegas, não somente pelo
fulgor da inteligência e criatividade, como também pela prática de esportes distintos, sendo
que cada um deles conseguiu atingir uma condição de campeão em disputas desportivas
universitárias. Da mesma forma, Winnicott e Bion sempre revelaram um claro pendor e
talento artístico, assim como eles também alicerçaram as suas respectivas obras em
conhecimentos provindos de outras áreas, consolidando uma sólida erudição geral, muito
embora Bion tenha-se aprofundado em algumas áreas humanísticas como o de uma
licenciatura em História Moderna, um relativo domínio da linguística e de ciências
matemáticas, assim como, e principalmente, uma densa cultura de Filosofia, com uma
progressiva inclinação para o misticismo, em boa parte devido à herança da cultura e
religiosidade hinduísta.

Também não deixa de ser uma coincidência de que cada um deles tenha
participado da 1ª grande guerra, Winnicott como voluntário e Bion como engajado no
exército britânico. Ambos formaram-se como médicos e chegaram a exercer a prática
cirúrgica, no início da carreira.

É claro que não cabe, aqui, nos estendermos em tantas outras coincidências e
diferenças que caracterizaram a vida e o jeito de ser de cada um deles, embora a
obviedade de que essas particularidades influíram diretamente na respectiva forja do
homem, do analista, e do autor, que cada um deles foi.
Rabisco R. Psican
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Assim, como psicanalista, tanto Winnicott como Bion receberam uma forte
influência de M. Klein, o 1º tendo realizado com ela uma supervisão sistemática de 4 anos
de duração no início da década 40, enquanto por esta mesma época Bion iniciou uma
análise pessoal com ela que se prolongou por 8 anos. Como sabemos, como epílogo de
uma série de progressivas divergências teóricas com M. Klein, Winnicott acabou por
afastar-se definitivamente do grupo kleiniano, enquanto consolidava a sua inserção no
'middle group' da Sociedade Britânica de Psicanálise, sem nunca renunciar à sua condição
de pensar, agir, e de escrever, de uma forma totalmente independente e livre. Bion, por sua
vez, manteve uma eterna fidelidade a sua filiação kleiniana, não obstante o fato de que
estão publicadas algumas referências suas, de críticas a M. Klein, tanto no que se refere a
uma maneira possessiva dela ser, como também Bion expressou seu ressentimento de
que, durante sua análise pessoal com M. Klein, “ultimamente ela fazia um fluxo de
interpretações que estavam mais voltadas para comprovar as suas teorias do que observar
os fenômenos que se passavam diante dela”.

Conquanto eles tenham se fundamentado nos princípios básicos de M. Klein,
Winnicott e Bion progressivamente se diferenciaram tanto dela, e criaram novos
desdobramentos e desenvolvimentos de inteira originalidade, que muitos autores
importantes advogam que cada um deles é merecedor de ser considerado,
respectivamente, como sendo o fundador de uma nova escola de psicanálise.
Coincidentemente, ambos desaprovaram que essa proposição fosse levada adiante.

Um dado que chama bastante a atenção é o fato de que Winnicott e Bion eram
contemporâneos, conviveram no mesmo ambiente psicanalítico da Sociedade Britânica de
Psicanálise, publicaram muitos trabalhos na mesma época e, pelo menos durante algum
tempo, participaram da intimidade do círculo mais restritamente ligado a M. Klein. Todavia,
ambos praticamente se ignoraram, se levarmos em conta o critério de que virtualmente um
nunca citou ao outro, em seus respectivos trabalhos. Não obstante isto, sabe-se que
Winnicott manteve uma correspondência com Bion, pela qual se percebe que ele votava
um respeito pelas ideias de Bion, ao mesmo tempo que ele se permitia formular algumas
dúvidas e discordâncias, mas também via similaridades e concordâncias entre ambos.
Como exemplo dessa última afirmativa, vale mencionar um trecho de uma carta de
Winnicott, no qual ele expressa que reconhece um paralelismo entre a afirmação de Bion
de que a parte não psicótica da personalidade de um indivíduo pode levar a sua parte
psicótica para a análise, e a sua postulação de que o falso self não só protege o verdadeiro
self de um sujeito, como também pode trazer a este último para a análise.
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Em relação à condição de autor psicanalítico, também encontramos algumas
semelhantes e diferenças de estilo entre estes dois autores. A semelhança consiste no fato
de que ambos nunca divorciam a teoria da prática, assim como também pelo uso frequente
de paradoxos em seus escritos e ainda por um estilo de escrita variável, que tanto pode ser
enxuto e claro em alguns artigos, como também pode ser rebuscado, complexo e de difícil
compreensão imediata em outros textos. A diferença maior de estilo reside juntamente no
fato de que habitualmente Winnicott era mais simples, enquanto Bion exige um maior
esforço de leitura, tendo em vista que ele interpunha muitas conceitualizações inspiradas
em citações de filósofos, literatos, poetas e cientistas, além de que, deliberadamente, ele
preferia, muitas vezes, adotar um estilo elíptico, cheio de indagações e ambiguidades.

Como uma forma de exposição simplificada, vou utilizar um esquema, pelo qual, a
partir de algumas das mais originais concepções de Winnicott, procuro estabelecer
correlações com algumas outras concepções igualmente originais de Bion, e que, a meu
ver, guardam uma equivalência conceitual entre si. Isto está longe de significar um
reducionismo, ou um ecleticismo empobrecedor entre as ideias de ambos. Pelo contrário, o
propósito de estabelecer as recíprocas correlações, objetiva a que se possa reconhecer
como uma postura psicanalítica análoga, pode encontrar uma variação nos vértices de
observação, assim como permite criar distintos desdobramentos teórico-técnicos-práticos,
não obstante eles conservem uma mesma essencialidade.

Dentro do esquema proposto, vale enumerar as seguintes contribuições de D.
Winnicott e as correlatas de Bion, independentes umas das outras.

1. AMBIENTE FACILITADOR. Com esta denominação, Winnicott caracterizou o
fato de que o bebê nasce indefeso, e em um estado de não-integração, diante dos fortes
estímulos que provêm tanto de fora, como também de dentro dele. Ao mesmo tempo, o
recém nascido sofre uma pressão maturacional, isto é, geneticamente, ele tem uma
tendência inata ao desenvolvimento.

Desta forma, o ambiente externo – principalmente o que é representado pelo
suporte da mãe – é o que pode complicar ou facilitar o desabrochamento e
desenvolvimento das capacidades inatas das crianças. Portanto, a mãe funciona como um
'ego auxiliar' de seu filho, que vai permitir integrar as suas sensações corporais, de um
estado de 'não integração', com os múltiplos estímulos ambientais, assim como as suas
crescentes capacidades motoras. Ou seja, cabe à mãe possibilitar o desenvolvimento das
capacidades de Percepção, de Pensamento, de Conhecimento, de Ação, de Síntese,
Integração, etc., etc., e, sobretudo, colaborar para a construção de uma 'continuidade
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existencial' do filho, ou seja, a de uma identidade bem definida do mesmo.

Este estado psicológico especial da mãe, que Winnicott denominou como
'preocupação materna primária', e também como uma função 'Holding', é o que mais
aproxima ideologicamente Winnicott a Bion, porquanto também este último deu um
extraordinário relevo à importância a mãe real, e não unicamente de uma mãe internalizada
de uma forma distorcida pelas fantasias primárias do bebê, como M. Klein prioritariamente
enfatizava.

2. HOLDING. A mãe adquire, portanto, uma particular capacidade para identificarse com as necessidades do bebê, e assim poder sustentá-lo ('to hold'), não só fisicamente
nos braços, mas também por meio de toda uma rotina de cuidados e afetos. Pela mesma
época, Bion desenvolvia as suas concepções das funções maternas de Rêverie e de
Continente.

Muitos autores afirmam que não há uma diferença significativa entre Holding,
Rêverie e Continente. Eu, particularmente, acredito que é útil estabelecer uma diferença
conceitual entre eles. Destarte, o conceito de Holding, de D. Winnicott, enfatiza mais o
'suporte' físico e emocional da mãe. Réverie, tal como alude a morfologia desta palavra,
que procede de 'rêve' (em francês: sonho), indica um estado de ânimo da mãe no qual há
uma plena disponibilidade dela, não só física e emocional, mas também espiritual, sendo
que isto na situação analítica corresponde ao necessário estado de 'atenção flutuante' por
parte do analista, tal como Freud o descreveu em seus escritos sobre técnica; ou
corresponde a um estado de uma mente não saturada por memória, por desejo, e por uma
compulsão à compreensão, conforme a conhecida postulação de Bion. Continente, por
sua vez, tem um significado algo mais profundo que os dois anteriores, porquanto este
conceito designa o fenômeno das identificações (e contraidentificações) projetivas.
Portanto, embora Continente e Holding sejam concepções análogas, o primeiro diz
respeito mais diretamente à capacidade da mãe (ou do analista) poder acolher e conter
dentro dela a projeção do conteúdo, sob a forma de necessidades, desejos, e angústias do
seu filho (ou paciente), para depois poder descodificar e reconhecê-las, dar-lhes um
significado, um sentido, e sobretudo, um nome. Um outro aspecto que diferencia Holding
de Continente, é que o primeiro fica mais restrito a uma função da mãe em relação ao filho,
enquanto o segundo, além disto, também alude a uma capacidade de um indivíduo poder
conter as suas próprias pulsões, dúvidas e angústias.

É claro que, de certa forma, D. Winnicott também alude a esta função contenedora
quando, por exemplo, ele mostra a importância de que o analista reconheça a presença do
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'ódio na contratransferência'. Aliás, a coragem que teve Winnicott em admitir o surgimento
no analista de um sentimento de ódio contra o seu paciente, encontra ressonância em Bion,
quando este afirma que no vínculo analítico, tanto o paciente quanto o analista devem estar
angustiados, ainda que de forma assimétrica.

3. VERDADEIRO E FALSO SELF. Esta terminologia designa uma das mais
importantes concepções originais de Winnicott, a qual, como sabemos todos, se refere ao
fato de que quando as falhas ambientais ameaçam a continuidade existencial da criança,
esta se vê obrigada a deformar o seu verdadeiro self em prol de uma submissão às
exigências ambientais, através da construção de um 'falso self'. Segundo uma metáfora de
D. Winnicott, “o indivíduo se desenvolve a modo de extensão da casca, mais do que de seu
núcleo”.

Esta essencial concepção de Winnicott foi igualmente valorizada por Bion,
através de seus aprofundados estudos acerca de Verdade, e as distorções da mesma sob
as mais variadas formas de Falsidade e de Mentira. Foi tal a importância que Bion atribuiu à
necessidade de se 'ser verdadeiro', e ao papel da verdade no desenvolvimento da
personalidade, que ele chegou a afirmar que sem a nutrição com as verdades, o psiquismo
entra em um estado de inanição, da mesma forma como o organismo definha sem
alimentos.

De um modo algo equivalente pode-se dizer que assim como para D. Winnicott, o
'falso self' está sempre presente, embora com distintos graus de patologia, e funcionando
como uma forma de proteger (não substituir) ao verdadeiro self que deve ser resgatado, da
mesma forma, para Bion, também as verdades convivem sincronicamente com o lado
mentiroso e falsificador de cada um de nós. De um modo algo equivalente, pode-se dizer,
ainda segundo Bion, que a parte não neurótica da personalidade coexiste com a parte
psicótica (a qual, convém lembrar, não é o mesmo que psicose clínica). Da mesma forma
como o verdadeiro self de um analisando deve ser resgatado, também a parte psicótica de
qualquer paciente precisa ser atingida, reconhecida e trabalhada na análise; caso
contrário, o processo analítico seguramente restará incompleto.

4. FENÔMENOS E OBJETOS TRANSICIONAIS. Esta postulação de D. Winnicott
– talvez, dentre todas as demais dele, seja a mais importante, original e utilizada – permite o
nosso reconhecimento do quão importante é para o bebê a existência de um espaço de
transição que ele denominou como 'área de ilusão', ou como 'espaço potencial', para que a
criança (ou o paciente regressivo) possa transitar do imaginário para o mundo da realidade,
espaço este que lhe possibilite o exercício de atividades criativas.
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Indiretamente, Bion se referiu a este espaço de transição dentro da mente,
quando ele trata das inter-relações entre a parte psicótica da personalidade onde
prevalece o ilusório princípio do prazer, e a parte não psicótica, a qual está mais regida pelo
princípio da realidade e, por conseguinte, com as simbolizações. Além disto, Bion sempre
enfatizou a importância de que os indivíduos – os psicanalistas, particularmente – deem
livres asas à intuição e à imaginação, de uma forma que, como ele gostava de dizer, se
deixe a 'imagem-em-ação'.

A meu juízo, o conceito de 'Pré-concepção' de Bion tem uma afinidade com a 'Área
de Ilusão', de Winnicott, sendo que ambas conceituações nos remetem a um estado de
espera por uma 'Realização' criativa. Seria uma espécie de um espaço de transição do
protomental para o mental.

5. DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL PRIMITIVO. Em 1945, D. Winnicott
publicou um livro com este título de “Desenvolvimento emocional primitivo”, onde ele
propõe que a maturação emocional se processa em 3etapas sucessivas: a de Integração, a
de Personalização e a de Realização (reconhecimento da realidade exterior), as quais se
referem ao fato de que a criancinha inicia o processo de reunir os núcleos não integrados
do seu self, a adquirir a sensação de que o seu corpo aloja o seu verdadeiro self, e a
discriminação de que ele é distinto do meio que o cerca.

Com esta mesma denominação de “Realização”, embora em um contexto muito
diferente, Bion, ao formular a sua teoria do Pensamento, define o encontro de uma Préconcepção com a Realidade, daí uma Real-ização, a qual tanto pode ser 'negativa', como
'positiva'. No caso em que ela é Negativa, o lactante não encontra um seio disponível para a
satisfação de suas necessidades, e esta ausência é vivenciada como sendo uma presença
dentro dele, de um seio ausente e mau, sendo que nestas condições, o pensamento é
substituído pela omnipotência e omnisciência. Na Realização Positiva, por sua vez, há uma
confirmação de que o objeto necessitado está real-mente presente e atende às suas
necessidades, daí resultando a formação de pensamentos úteis e a capacidade de
conceitualizações e abstrações.

6. MÃE SUFICIENTEMENTE BOA. Esta conhecida denominação de Winnicott
abrange uma série de pontos de contacto entre ele e Bion. Assim, ambos deixam claro que
juntamente com a indispensável função contenedora do Holding, e de uma Empatia,
também cabe à mãe o difícil papel de impor frustrações ao seu filho, notadamente as que
levam a sucessivas desilusões das ilusões omnipotentes, com a finalidade de adaptar a
criança ao mundo da realidade, de forma a ele conhecer não unicamente os seus direitos e
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capacidades, mas também os seus limites e limitações. Tanto Winnicott como Bion, ao
longo de suas respectivas obras, dão a entender que uma 'mãe suficientemente boa' é
aquela que, diante dos ataques e da intrusão das angústias do filho, tenha uma condição
básica mínima de sobreviver a estes ataques, sem submergir em um estado de submissão
e muito menos de depressão, nem revidar com cólera, nem compensar com uma
superproteção reativa, ou apelar para alguma forma de evitação ou fuga.

Além disto, pode-se depreender das postulações destes dois autores que eles
deixam claro o importante fato de que a representação que uma criança faz de si mesma
corresponde a imagem que a mãe tem deste filho. Aliás, esta última afirmação nos conecta
diretamente com a bela metáfora de Winnicott pela qual ele diz que “o primeiro espelho da
criatura humana é o olhar da mãe”.

7. “BREAKDOWN”. Um outro ponto que justifica uma convergência entre
Winnicott e Bion é a que diz respeito a uma ênfase que os dois deram à existência de uma
unidade sômato-psíquica, da qual pode resultar a presença de uma angústia primitiva, a
qual eles descrevem como sendo 'uma ameaça de aniquilamento do self'. A importância
que ambos atribuem à ocorrência desta ansiedade na prática analítica, leva em conta o fato
de que se trata de um tipo de ansiedade terrível que o paciente não consegue descrever
com palavras e, por isso, Winnicott a chamava como 'agonias impensáveis', ou como
'ansiedade inimaginável', o mesmo que Bion denominou como 'terror sem nome'.

Dentro deste mesmo contexto, é útil registrar que os dois autores enfatizaram ao
correlato sentimento de 'Catástrofe', sendo que Winnicott empregava o termo 'Breackdown' para designar a esta angústia catastrófica que vem acompanhada por um medo de
desintegração, em que há uma sensação de estar-se caindo em um abismo, e de que as
partes do corpo estejam se desconectando entre si. Bion, por sua vez, referia-se mais
especificamente às 'mudanças catastróficas' que podem acompanhar aos momentos de
verdadeiras mudanças psíquicas estruturais.

9. É claro que nem tudo se resume a convergências entre o pensamento
psicanalítico de Winnicott e o de Bion. Também há muitas divergências e contraditórios
entre eles. De uma forma bastante resumida pode-se dizer que o maior diferenciador entre
os dois é o fato de que Winnicott afastou-se completamente de alguns postulados
fundamentais da teoria kleiniana, como, por exemplo, o da prevalência pulsional –
principalmente ao que se refere à concepção de inveja primária – enquanto Bion, de uma
forma ou outra, preservou em sua obra a utilização de todas as contribuições de M. Klein.

Um outro ponto de diferença entre eles é que Winnicott manteve uma maior
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consistência e uniformidade entre as suas múltiplas contribuições analíticas, enquanto
Bion, especialmente em sua última década de vida, permeou a sua produção científica com
ideias impregnadas com algum misticismo e com conjecturações imaginárias. Um bom
exemplo disto pode ser dado pelo fato de que, enquanto Winnicott limitou-se a reconhecer
a sua crença que o bebê sofre fortes influências durante a sua vida intrauterina, Bion foi
muito mais longe em seus escritos sobre uma verdadeira vida psíquica a partir do embrião
fetal.

9. JOGO DO RABISCO (SQUIGGLE GAME). A meu juízo, a extraordinária
riqueza e importância deste jogo, com o qual Winnicott se comunicava com algumas
crianças, é o elo de ligação que melhor representa a aproximação da ideologia inerente à
prática psicanalítica, entre Winnicott e Bion.

Destarte, o significado simbólico do 'jogo do rabisco' institui o fato de que a análise
deixa de ser unidirecional e adquire uma dimensão inter-relacional, a qual propicia a busca
da tão necessária experiência da Mutualidade. Desta forma, o rabisco se transforma em
imagem, em trocas afetivas, em comunicação, e, depois, em discurso verbal, através de
uma sucessão de transformações, constituindo-se como um verdadeiro processo criativo,
a modo de uma composição (levando em conta a etimologia do verbo com-por, que nos
mostra, tal como é no caso do jogo do rabisco, que cada um põe algo de seu junto (com) o
outro). Este jogo, portanto, permite reconhecer a grande relevância que Winnicott, da
mesma forma como Bion, atribuiu ao fenômeno dos primórdios da comunicação.

Em suma, D. Winnicott e W. Bion podem ser considerados como os principais
inovadores, na prática psicanalítica, da moderna concepção de Análise Vincular, pela
qual, indo muito além de uma simples repetição transferencial, a pessoa real do analista
também adquire uma significativa importância no destino do processo analítico. Da mesma
forma, para ambos autores, a meta maior da experiência analítica extrapola os limites de
uma cura tal como conhecemos na medicina, e visa precipuamente atingir a uma condição
de um 'vir a ser', isto é, a de o indivíduo, realmente, existir.
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Verónica Indart (UR)
Quizás la aceptación cada vez mayor de las ideas de Winnicott obedece a que
trabaja en el campo de lo psíquico – seguramente sin proponérselo –con correlatos de
nuevos descubrimientos de la física así como de viejos asertos de la filosofía oriental y
occidental que han adquirido actualidad por reflejar el espíritu de la época.

El estudio de la estructura de los átomos (1900-1930) hizo tambalear la visión del
mundo que los físicos habían construido hasta allí, que quedo reservada solo para lo
macroscópico. Explorar los fenómenos subatómicos con teorías clásicas poblaba las
investigaciones de contradicciones, de paradojas… Los electrones parecían tener una
naturaleza dual. Decían de ellos los científicos, con asombro: “…son partículas de materia
los lunes y miércoles y ondas de energía los martes y jueves”. Los físicos, al borde de la
desesperación, se preguntan: ¿podrá ser la naturaleza tan absurda como se muestra en los
experimentos atómicos?; ¿se habría llegado a los límites de la compresión humana en el
reino de lo diminuto?

No podía considerarse más al átomo como una máquina compuesta por muchos
objetos independientes regidos por los conceptos de espacio y tiempo, causa y efecto.
Debieron comprenderse como pautas dinámicas, como sucesos más que como
sustancias. Había que considerar a ese mundo como un todo indivisible, como una red
dinámica de procesos interrelacionados en la que ninguna parte es más fundamental que
cualquier otra. Red que incluye – imprevistamente para la física – al observador humano,
que influye en lo que investiga a través del proceso de medición. Surge la idea de
interrelación y unidad del universo. Se habla del efecto “mariposa”: si una mariposa agita
con su aleteo el aire en Pekin, por encadenamiento imprevisible de hechos puede
modificar el clima de Nueva York al mes siguiente. La “pelusilla”, como se llama a estas
pequeñas causas, puede producir grandes efectos para bien o para mal.

La física de lo determinístico, de lo reversible, da paso, por 1970, a la Ciencia del
Caos, probabilística, relativa y aún completamente casual e impredecible. El
reconocimiento de estos hechos parece profundamente anticientífico. Le devuelve su
carácter científico “la aceptación de todos los conceptos como aproximaciones”. Ciencia
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del Caos aplicable a todo lo que se mueve y cambia, correlato científico de la imagen de un
Dios que “juega con los dados cargados y hace trampas…”. Cuando una teoría parece
explicar cierto grupo de fenómenos, lo esencial es preguntarse ¿cuáles son sus límites?,
¿hasta dónde se aproxima – y sólo se aproxima – a la compresión de tal parte de la
naturaleza? Nueva ubicación del hombre en relación a la materia… no más pasiva como la
descripta en la versión mecánica del mundo, sino asociada con una actividad espontánea
que aproxima a las ciencias “duras” o de naturaleza con las ciencias del hombre.

La visión del universo como red de relaciones que ahora descubre la física, ya
había sido planteada por el pensamiento oriental en el siglo VI a.C. Del budismo,
hinduismo, taoísmo, surge una profunda sabiduría ecológica, muy difundida hoy en
Occidente, que hace hincapié en la unidad fundamental de todos los fenómenos, y en el
principio de que la ciencia carece de valor si no va acompañada de una preocupación
social.

Este territorio místico está atravesado por la paradoja y la demostración por el
absurdo, sus medios habituales para procurar acercarse a una cierta verdad y por una
visión holística de los fenómenos. ¿Cómo concibe el taoísmo la respiración? No estaría
compuesta por dos fases, una de inspiración y obra de espiración. A la pregunta: ¿qué es
respirar? se responde: inspirar, espirar… No se destacan los elementos constitutivos sino
el proceso en su totalidad. Lo mismo con la marcha, en la que el equilibrio y el desequilibrio
son igualmente necesarios, surgiendo uno del otro.

El existencialismo, por los 40 y 50, impregnó los medios intelectuales del mundo y
tocó oblicuamente a Winnicott con conceptos tales como: 1) quien observa una parte del
universo sin incluirse nos brindará una versión incompleta de lo que quiere describir.
Faltará allí que también forma parte del mismo y que incide en la observación: su angustia,
su alegría, su interés por la tarea… De ahí que se diga que el existencialismo es una
filosofía en primera persona. Pero, también existir es ser un ser “con otros”. El hombre no lo
es si no se abre a otro para dialogar, sólo así llega a descubrirse como persona. Reconocer
el yo es reconocer el tú y eventualmente el nosotros; 2) el hombre no está primero
encerrado en si mismo, para luego estar en el mundo. El hombre es un ser-en-el-mundo; 3)
existir es crear las propias posibilidades de vida, es permanente transitividad y creación; 4)
existir es hacer experiencia de situaciones límite y respecto a la agresividad inherente al
hombre que vive dice Fatone: “No puedo vivir sin sufrir, sin hacer sufrir, sin matar: mi simple
hecho” de vivir exige que otros mueran y sufran; hasta biológicamente tengo que matar
para subsistir, o hacer que otros maten por mí. De nada vale que me olvide o disimule esta
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situación”.

Encontramos coincidencias entre la visión de Winnicott acerca de la naturaleza
humana y algunos de los conceptos de la física cuántica, el orientalismo y el
existencialismo. En el la idea de unidad individuo-ambiente, de equilibrio psíquico como
fruto de un sistema que se auto-regula además de interrelacionarse con otros, su estilo de
escritura en red que conecta los fenómenos que describe y el permanente uso de la
paradoja, nos obliga a salirnos tanto de la racionalidad lineal como de la lógica binaria que
opone de manera radical bueno-malo, locura-cordura; vida-muerte a los que estamos
habituados. Ya Freud lo había hecho con su genial planteo del inconsciente, del proceso
primario…

Paradoja: “figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones… que
envuelven contradicción”. “Afirmación que parece absurda aunque tal vez… está bien
fundada”. Mediante el planteo paradojal Winnicott apunta a superar una dicotomía que
considera falsa entre sujeto y objeto, individuo y medio-ambiente, heredado y adquirido,
fantasía y realidad, etc. Intentar resolver las paradojas decidiendo que una de las
proposiciones es verdadera y la otra falsa implica volver a una visión parcial, unilateral,
disociada del desarrollo humano, desde uno solo de los elementos que componen
estructuras complejas y que Winnicott considera indivisibles. Nos exige el ejercicio mental
de interrelacionar áreas hasta entonces clivadas por la teoría psicoanalítica clásica,
proponiendo un cambio de paradigma. De la oposición se pasa a la complementariedad, a
una unidad que integra todo, desde siempre.

Diríamos que Freud y Klein son dualistas pues contraponen pares de opuestos,
entre otros: consciente-inconsciente; pulsiones de vida – pulsiones de muerte. Winnicott,
EN CAMBIO, ES MONISTA. Postula una fuerza vital única como motor de la vida humana.

Distinguir entre monismo y dualismo no es puro bizantinismo. Daremos nuestras
razones. La teoría de las pulsiones de vida y muerte, ya desde la terminología elegida para
denominarlas, propicia una postura valorativa entre lo bueno y lo malo. La pulsión de
muerte sería innata, nociva, a menudo arreductible, del orden del pecado original. Su uso
clínico puede hacernos correr el riesgo de caer en un prejuicio teórico con consecuencias
en nuestro quehacer. Podríamos cambiar el sillón del psicoanalista o terapeuta por el
púlpito del sacerdote o del predicador, rechazar a un paciente por inanalizable o bajar
resignadamente los brazos ante la roca inexpugnable de lo tanático. La postura monista de
Winnicott implica considerar un impulso vital inicial que como el fuego o el agua no pueden
ser calificados ni como destructivos ni como constructivos en si. En distintas situaciones
serán lo uno o lo otro. Nuestra tarea profesional debería propiciar la integración, el
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reconocimiento y el hacer cargo de ambos aspectos de esta fuerza inicial sin calificar
rígidamente a ninguna de sus manifestaciones con signo positivo o negativo en el sentido
de salud o enfermedad.

Consideremos la compulsión a la repetición que para Freud es la reiteración de
experiencias displacenteras como efecto de lo tanático. Para Winnicott lo compulsivo, el
síntoma, lo repetitivo, también de algo del orden de lo displacentero, expresan esperanza.
Esperanza de que el medio ambiente enmiende la falla precoz. Sus planteos sobre la
tendencia antisocial, la depresión y la regresión a la dependencia son claros ejemplos del
cambio de modelo explicativo que propone. Afirma que en estos casos la compulsión a
repetir, no es una actitud destructiva, sino expresión de “un impulso básico de los pacientes
a convertirse en normales”. Afirma que en estos casos la compulsión a repetir, no es una
actitud destructiva, sino expresión de “un impulso básico de los pacientes a convertirse en
normales”. El que repite no se resistiría a la cura sino que esperaría ayuda.

En 1937 Freud relaciona la reacción terapéutica negativa con la pulsión de
muerte. Klein también encontró en muchos de sus pacientes este tipo de reacción.
Descartó a algunos por inanalizables y finalmente llegó a dos conclusiones: 1) que como
todo es heredado, algunas personas pueden nacer con un monto de agresividad superior al
normal y 2) que al considerarla valiosa o buena surgía en sus pacientes la envidia primaria
innata, externalización primera del instinto de muerte. Dice Winnicott que Klein y Freud se
saltearon la realidad de la dependencia del ambiente, refugiándose en la herencia. Para el
la envidia no es primaria, surge en el bebé cuando la madre actúa en forma errática o
atormentadora, provocándole una desilusión prematura, no permitiéndole la creación del
objeto subjetivo pecho en forma sostenida y así el bebé se siente desposeído. Si no hay
deprivación no hay envidia.

Winnicott dice que Freud y Klein no toman en cuenta dos aspectos esenciales de
la agresividad: 1) que el impulso de amor primitivo incluye ineludiblemente lo destructivo
no-intencional, sin relación con la rabia frente a la frustración, que aparece muy
posteriormente y 2) que la interrupción de la continuidad del ser por obra de una intrusión
ambiental pone en marcha una reacción que impide al bebé tomar contacto con la raíz
personal de su agresividad, empobreciéndolo.

Así como Freud echó por tierra el tabú de la sexualidad y lo convirtió en motor
principal del desarrollo, Winnicott trata de quitarle a lo agresivo-destructivo inherente al vivir
el sello de “lo demoníaco” y lo entrelaza con la reacción ambiental adscribiéndole un
estatuto organizador parecido al que tiene la libido en Freud.

Según Winnicott el instinto de muerte no es necesario para entender el comienzo
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de la vida. No concede que la vida y la muerte sean compañeras de partida.

Si bien acepta la idea de Freud de que lo orgánico surge de lo inorgánico y que allí
retorna, aclara que esto es cierto para un observador externo. Pero, desde la perspectiva
de un ser humano se experiencia a sí mismo, el individuo emerge de un estado inicial de “no
vida”, de “falta de vivacidad”, de “no estar vivo todavía” que conlleva una experiencia de
“soledad”. “La muerte incognoscible que viene después de la vida” nos remitiría a esa
primera experiencia de soledad.

Winnicott postula al inicio una fuerza vital, impulso hacía la vida ligado al
movimiento, a la espontaneidad, forma primitiva de amor que necesariamente incluye lo
agresivo potencialmente destructivo, amor pre-cruel sin intención agresiva. Lo primero es
el gesto impulsivo, espontáneo, manifestación del verdadero self.

La fuerza vital se convierte en potencial de agresión cuando la oposición
ambiental, que limita el movimiento del bebé gesta en el una percepción difusa de algo que
no es yo, que lo lleva al precoz descubrimiento del mundo externo y paralelamente al
nacimiento del yo.

Para que aparezca la agresividad el bebé necesita “un objeto externo y no
meramente un objeto que lo satisfaga”. Busca algo que alivie en forma inmediata su estado
de intranquilidad producido por la excitación instintiva. Su “avidez” podría considerarse
peligrosa y terrible, aunque no se percata de ello pues no hay psique, ni fantasía, ni mente.
Por tanto no importan las consecuencias, ni siquiera intuye que existen. Cuando “la
fantasía aún no ha sido aceptada… no existe odio, sólo asesinato”, señala Winnicott.

Destaca el valor de la crueldad despreocupada inicial ya que el bebé puede y
necesita dañar cuando está excitado, algo sumamente placentero y básico para su salud
mental.

Los fallos graduales de la madre son absolutamente necesarios para que el bebé
haga “excursiones más allá de la línea de separación, hacia la tierra baldía de la realidad
destruida. Esta tierra baldía luego nuestra tener rasgos propios de valor de supervivencia y
sorprendentemente el niño comprueba que la destrucción total no significa destrucción
total”.

Para Winnicott lo destacable es que “la destrucción desempeña un papel en la
construcción de la realidad colocando al objeto fuera del “self” y “la destrucción real
corresponde al fracaso del objeto en lo referente a sobrevivir. De lo contrario la destrucción
sigue siendo potencial”.

Del interjuego de la agresividad no intencional del bebé y la no claudicación del
objeto frente a dichos ataques llegamos a un punto estructurante del desarrollo del
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individuo donde empiezan el no-yo, el yo y la fantasía como distinta y aún más terrible que
la realidad porque en aquélla todo es posible.

Si es dable imaginar una persona totalmente integrada, ella asumirá plena
responsabilidad por TODOS los sentimientos e ideas propios del estar vivo, incluso los
agresivos. Eso es salud. Cuando la integración falla se proyecta la agresividad en otros
objetos y se pierde la destructividad que realmente nos pertenece. Si todo marcha bien
aparecerá la preocupación por los otros reconocidos como personas totales y se podrá
odiar lo que merece ser odiado, lo que no quiere decir que sea realmente destruido.

A partir de la “posición depresiva” Winnicott formula la idea de “preocupación”,
más madura que la culpa y que la mitiga. Al circuitos: pulsión de muerte-culpa
incestuosa/agresiva – sublimación/reparación, donde predominan lo superyoico y lo
persecutorio que haría pensar: “si no compenso mi culpa estoy en falta y esto me produce
angustia”… opone el “círculo benigno”. Este incluye un ambiente que resiste, no cambia, no
devuelve y acepta el gesto generoso. Permite pensar: “ya he construido por lo tanto podré
volver a hacerlo para compensar lo que destrui”. Abre la posibilidad de un pasaje, no fácil
por la vida, aunque más calmo, confiado y esperanzado.

“Si la sociedad está en peligro no es a causa de la agresividad del hombre, sino de
la represión de la agresividad individual…”. Para Winnicott la agresividad y el odio están
siempre presentes en la estructura de cualquier relación humana. De ahí sus comentarios
acerca del odio en la contratransferencia y de las buenas razones que tienen las madres
para odiar a sus hijos.

El lucha contra lo que llama “sentimentalismo” o negación inconsciente de la
destructividad que subyace a toda posibilidad constructiva, llegando a describir situaciones
extremas que adoptan la forma de sobreprotección y ternura especiales, pero esconden
deseos inconscientes de muerte de los padres hacia su hijo, pudiendo causar distorsiones
psicóticas graves. Tiene el coraje, aclara, de hacer esta teoría porque tan graves
consecuencias en el desarrollo exigen suponer fallas igualmente graves en las primeras
interacciones. De ahí la importancia que adquiere para cada sujeto poder separar las fallas
del ambiente de los errores por los que debe hacerse realmente responsable.

Mucho de lo que Klein atribuye al innatismo, Winnicott lo adscribe a una falla
ambiental. Diferencia que surge de considerar al bebé aisladamente o inserto en una
relación. Winnicott afirma que el bebé es sociable, que busca contacto con personas, que
reclama intimidad, relación… ¿Diríamos que se sustituye la teoría de la libido, por una
teoría del desarrollo, del self y de la búsqueda de objeto? Para Winnicott el nombre sólo
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puede encontrarse a través de otro con el que a veces necesita fusionarse, a veces
diferenciarse gracias a la capacidad identificatoria o de oposición ofrecidas en cada caso
por el objeto. Aquí diferenciarse, definir los propios límites, ser distinto, implica sentirse real
entre otros reales. Agresividad vinculada estrechamente a la espontaneidad, virtud
cardinal del buen vivir, que refuerza el verdadero self.

Veamos otro de los efectos positivos de la historia natural de la agresividad que
escribe Winnicott.

Nace la necesidad del cuerpo o instintiva que es satisfecha por la madre sensible.
Esto es satisfacción de los instintos. Pero se da junto a otro hecho que Winnicott considera
más fundante: la aparición de la creatividad primaria, pre-sexual del bebé-artista. Este,
gracias a la respuesta propicia del ambiente, empieza a inventar el mundo – objetos
subjetivos mediante –montado sobre el impulso de amor primitivo que incluye
necesariamente la agresividad pre-cruel o despiadada.

Distinta es la posición de Freud que propone la secuencia: sexualidad o
agresividad infantil-culpa-sublimación, que implica valorización social y por lo tanto cierto
sometimiento y falta de libertad. Para Klein el orden sería odio y envidia innatas-culpareparación, que incluye un componente superyoico. Esto lo anima a decir a Winnicott que la
impiedad del artista lo lleva más lejos que la sublimación o la culpa. Le permite la creación
sin propósito ni restricción. El objeto no se reconstruye con la reparación, se construye
cuando sobrevive a los ataques. Winnicott expresa sus temores de que la necesidad de
reparación kleiniana encubra una sofisticada versión domesticadora de “ser bueno para
mamá”.

Distintas las relaciones entre creatividad y agresividad. Distinta caracterización
del deseo inicial, destructivo y rapaz para unos, voraz y creativo para el otro. Distinto lugar
de los instintos y el desarrollo. Para Winnicott los instintos están al servicio del desarrollo,
no lo constituyen.

La elección de Winnicott no determinista, que incluye el libro albedrio y el azar,
permite creer en que si la “maldición” no está inscripta en los genes, sino que en todo caso
se adquiere al comienzo de la vida, en parte por fallos ambientales, es posible mantener la
esperanza de que algo se puede hacer al respecto, en vez de resignarse…

Nuestro énfasis en marcar las diferencias entre las teorías no apunta a validarlas o
invalidarlas, sino a clarificar. Apreciar de verdad la apertura que Winnicott ofrece implica
estar abierto a nuevas aperturas. Teorías… Hipótesis contingentes… Verdades que
pueden ser mentiras…
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9. NADA MENOS DO QUE TUDO: CONSIDERAÇÕES A RESPEITO
DE CONCEITO DE MORTE PARA WINNICOTT
Ana Rita Taschetto (BR)
Luiza Teixeira Moura (BR)
Adriane Kiperman (BR)
1- Introdução:

O pensamento de Winnicott acerca do desenvolvimento do ser humano difere das
teorias psicanalíticas que consideram a dualidade pulsional como base do aparelho
psíquico.

Para Winnicott, a satisfação pulsional não constitui um foco da atenção, sendo
que o maior antagonismo com autores como Freud e Klein abrange as considerações a
respeito da pulsão de morte e suas supostas manifestações – como a agressividade e a
inveja –.

Procuramos relacionar autor e obra, pressupondo que as características pessoais
de D.W.W. e sua relação com a “vida” determinaram sua compreensão e conceitualização
original da “morte”.
2. Vida, obra e morte de D.W.W.:

Winnicott parece ter tido uma vida permeada pela criatividade que determina (e é
determinada em) sua obra. Seus escritos são dedicados à vida, ao encontro com o outro.
Suas ideias se baseiam em sua experiência com o público leigo e pediátrico em geral, além
da clínica psicanalítica, o que influencia sua tendência a dar total importância ao meio, à
relação, à possibilidade e esperança de um encontro satisfatório.

Ao contrário de Freud e Klein – que se preocuparam sucessivamente com os
conflitos entre pulsão de vida e de morte e com a agressão, enquanto destruição –,
Winnicott descarta a ideia de uma pulsão de morte básica, e equaciona a agressão com
motilidade, busca de contato e reação ao desencontro.

A pulsão de morte em Freud e Klein é proposta como um recurso teórico para se
entender a agressividade, a crueldade, aspectos da psicopatologia e a própria morte; para
Winnicott, isto pode ser compreendido de forma distinta: não há correlação direta entre
agressividade ou mesmo crueldade e morte. A agressividade é uma fonte vitalmente
importante que assegura a busca do objeto e a continuidade do ser. Margaret Little, que se
analisou por um período com Winnicott, comenta que a própria destruição é uma criação.
Rabisco R. Psican
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Diz que não se pode pintar um quadro sem destruir uma tela branca e tubos de tinta. Nesta
mesma linha, Winnicott pensa que o amor envolve a destruição, na medida em que o
reconhecimento objetivo do ser amado, só pode acontecer mediante a destruição de uma
construção subjetiva do objeto.

Para Winnicott, toda a manifestação cruel e/ou psicopatológica é a manifestação
de uma tentativa de preservação de uma parte verdadeira e saudável do self, é um
“congelamento” que evidencia uma esperança de que o ambiente possa vir a se tornar
confiável.

Para melhor entender por que para Winnicott não se faz necessário o recurso à
pulsão de morte revisamos suas ideias sobre agressão, crueldade e psicopatologia e
somos levadas, agora, a pensar como a própria questão da morte é tratada em sua obra e
em sua vida.

Winnicott parece não se deter em uma ideia biológica de morte e se aproximar da
questão da morte psicológica, o que se correlaciona ao “medo do colapso”. Colocando a
questão da morte em termos psíquicos, Winnicott rompe com qualquer ideia de morte com
o algo pré-determinado, ou desejado em algum nível. Ao contrário, viver o “medo do
colapso” ou o medo da morte é ter vivido a ameaça à continuidade do ser, é viver uma
invasão “inusitada”.

Parece-nos que, neste contexto, a ideia da morte biológica serviria como uma tela
onde se refletiram as angústias vividas quanto ao “medo do colapso”, ou seja, da morte
psíquica.

O problema fundamental não é o conflito entre amor e ódio, ou vida e morte, mas
entre o ser e o aniquilamento, entre o amor e o temor – para D.W.W., o “medo do colapso”,
ou medo da morte é medo de algo que já aconteceu e, no entanto, não foi experienciado. A
partir destas formulações podemos pensar na ideia e na experiência de morrer, não como
um contraponto da vida, mas ao contrário, quando o temor não sobrepuja o amor,
experienciar a própria morte é uma capacidade adquirida.

Ou seja, o enfoque Winnicottiano está sempre em um organismo vivo, que
depende do outro e do meio para sobreviver, e que está em constante busca deste meio.
Quando o encontro é suficientemente bom, a morte orgânica posterior é um fato que
compõe a vida, quando não o é (em grau severo) ocorre a morte psíquica.

Nas palavras de Prego e Silva: “A morte é o final de toda substância orgânica que
viveu. O que nos importa é saber se esta vida se apóia na vida como um fenômeno
transicional ou se a vive na luta para sobreviver ao conflito entre pulsões opostas. Quer
dizer: Transição ou transação”.
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Winnicott realmente “transicionou” sua morte: assim como a sua vida caracterizou
sua obra, sua própria morte, ou melhor, o modo como esperou por ela, assim o fez. Ao invés
de se preocupar com viver ou morrer, D.W.W. – como nos conta sua esposa Clare – se
preparou e a preparou para esta e se preocupou quando a escrever ou não sua
autobiografia: comunicar-se ou esconder-se. Deixou-nos algumas páginas autobiográficas
– sob o título Nada menos que tudo – que mostram claramente a transicionalidade e o
potencial criativo com que encarava sua própria morte. Escreveu:
“– Oh, Deus! Possa eu estar vivo quando morrer.
Morri. Não foi muito bom, e levou um longo tempo, segundo pareceu (mas foi
apenas um momento na eternidade).
Tinha havido ensaios (...).
Quando a hora chegou, eu sabia tudo a respeito do pulmão cheio d'água que
o coração não podia manejar, de maneira que não havia circulação
suficiente de sangue nos alvéolos, e existiam tanto uma míngua de oxigênio
quanto um afogamento. Mas, para ser justo, eu havia tido um bom tempo:
não deveria resmungar, como nosso velho jardineiro costumava dizer...
Deixe-me ver. O que estava acontecendo quando morri? Minha prece tinha
sido atendida. Eu estava vivo quando morri. Isso fora tudo o que havia
pedido e o havia conseguido”.

Que forma é esta de lidar com a morte que termina por se imprimir em seus
trabalhos e em sua vida?

Winnicott, nas mesmas páginas, também escreveu: “é muito difícil um homem
morrer quando não teve um filho para matá-lo em fantasia e poder sobreviver a ele,
proporcionando assim a única continuidade que os homens conhecem”. Aqui, ele parece
se deter à continuidade biológica (ter filhos, o que lhe foi impossível). No entanto, a
capacidade de morrer para permanecer vivo, de permanecer vivo para poder morrer, ele
evidenciou através de sua obra e de sua vida. Sem um filho para continuar
“vivendo/brincando” por ele, constrói sua obra, a qual é um “rabisco” a procura de alguém
que a continue (Squiglle Game).

Ao evitar termos metapsicológicos, ao ter cuidado em construir uma obra aberta e
ao se mostrar intranquilo frente a instituição de uma Escola Winnicottiana, D.W.W. permitia
que seus “filhos” sobrevivessem a ele. Sua obra são rabiscos que nos convidam a
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participar de um jogo criativo, que transcende o seu criador.

Este é paradoxo a que Winnicott se propôs, ou teve a capacidade de suportar:
deixar uma obra passível de ser fecundada, para assim poder morrer e, assim, poder viver.

A ideia de morte em Winnicott, não como um desígnio ou desejo, mas o poder
experienciar a morte como uma capacidade adquirida parece se sustentar e se refletir na
forma como ele lida com paradoxos em sua vida. Podemos pensar no que ele nos fala
sobre a capacidade de suportar a não-integração: para Winnicott, só quem viveu a
possibilidade de se integrar pode se deixar levar com tranquilidade a estados nãointegrados. Esta ideia parece se relacionar com o que Clare Winnicott descreve como a
capacidade que permitia ao seu marido fazer de qualquer lugar a sua casa, isto devido a um
sentimento de que “Home is in my heart”, como diz uma canção popular.

Enfrentar-se com a morte é um encontro com a derradeira e definitiva solidão, o
que nos remete ao que Winnicott aponta como “a capacidade de estar só”, a qual ele nos
explica como uma conquista a partir da experiência de estar só na presença de alguém que
evite interferências na continuidade do ser. Deste modo, surge a capacidade de estar
realmente sozinho, o que só é possível se for sentida a presença de alguém, equivalente à
mãe suficientemente boa. Traçando um paralelo com a ideia anterior: “Alguém habita meu
coração”.

Em sua autobiografia Winnicott pede: “Oh, Deus Possa eu estar vivo quando
morrer”. O que podemos assim resumir: sentir-se integrado para poder experienciar a nãointegração; ser e levar consigo a sua casa, para poder estar distante dela; levar consigo
uma mãe suficientemente boa, para poder estar só; estar vivo para poder morrer.

Winnicott continua: “Morri. Minha prece tinha sido atendida. Eu estava vivo
quando morri. Isto fora tudo o que eu havia pedido e o havia conseguido”. Provavelmente o
conseguiu, porque o era capaz: “A vida habitava seu coração”, parodiando a canção
popular.

Sua esposa comenta que a forma como Winnicott fala de sua morte dá uma ideia
de sua capacidade de brincar com a realidade de dentro e de fora, evitando a negação;
realizando tão prontamente quanto possível a experiência da vida.

Estar vivo na hora da própria morte, para assim poder experienciá-la, é uma
capacidade daqueles em que o amor ou a vida não sucumbiu ao medo, ou seja, não houve
ameaça consistente à continuidade do ser. Ao mesmo tempo, parece-nos que quem
adquire esta capacidade de experienciar a morte, manteve com sua vida e sua obra uma
relação tal que assegure a sua continuidade após esta: a viabilidade da continuidade do ser
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descaracteriza a morte biológica de ter um significado de colapso psíquico.

O poema de Winnicott chamado “Sono” parece nos dizer muito sobre isto:

“Deixe que a sua raiz / vá ao fundo de sua alma / sugue a seiva / da fonte infinitiva /
de seu inconsciente / e/ permaneça sempre verde”.

Esta capacidade de “permanecer verde”, além de se refletir na sua obra; que se
apresenta para nós como um objeto a ser usado, fica refletida nas pessoas mais próximas e
amadas. Sua esposa, Clare, não só organizou sua obra póstuma, como também nos relata
seu sonho com Winnicott após um ano e meio do seu falecimento:
“Sonhei que estávamos em sua loja favorita em Londres, onde há uma
escadaria circular que leva a todos andares. Estávamos subindo e descendo
essa escadaria, apanhando coisas aqui, acolá, em todos os lugares
comprando presentes de Natal para nossos amigos. Estávamos realmente
fazendo uma orgia de compras sabendo que, como de costume,
acabaríamos guardando muitas coisas para nós. De repente me de conta
que Donald estava vivo, afinal de contas, e pensei com alívio: 'Agora não vou
ter de me preocupar com o cartão de Natal'. Depois, estávamos à frente
sentados no restaurante, tomando nosso café como era habitual.
Estávamos frente a frente, cotovelos sobre a mesa, e eu olhei em cheio no
rosto e disse: 'Donald, existe algo que temos que dizer um para o outro,
alguma verdade que temos de dizer, o que é?' Com seus olhos muito azuis,
olhando resolutamente os meus, ele respondeu 'Que isto é um sonho'. Eu
lentamente repliquei: 'Oh, sim, é claro, você morreu, você morreu há um ano
atrás'. E ele reiterou minhas palavras: 'Sim, eu morri há um ano atrás'. Para
mim, foi através deste sonho de brincar, que a vida e a morte, a minha e a
dele, puderam ser experienciadas como realidade”.
3. Rabiscos finais:

Nossa experiência de tomar contato com aspectos da vida e da morte de Winnicott
nos reassegurou a percepção do quanto é “verde” e fértil a sua obra. Finalizamos, sentindonos muito bem recebidas para um breve, mas, para nós, encantador jogo de rabiscos com
D. W. Winnicott.
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10. LA TRANSICIONALIDAD: DE LA ILUSIÓN AL ESPACIO CULTURAL
Sonia Abadi (AR)
Propongo un recorrido desde la ilusión individual a los fenómenos culturales,
como trama vital que protege de la consolidación patológica de un sistema de ideas, de una
institución, de una sociedad.

Los fenómenos transicionales aparecen así como verdadero motor de la
creatividad y del cambio, preservando tanto la libertad individual como el potencial original
de la civilización.
LA ILUSIÓN NECESARIA

A partir de la experiencia de ilusión-desilusión, se hacen presentes dos
necesidades: la de sostener la omnipotencia del pensamiento y la de aceptar el principio de
realidad. Esta es para D. Winnicott la función de la ilusión.

La actividad mental y sus construcciones creativas o sintomáticas se hallan al
servicio de reconocer, negar y a la vez elaborar las primeras separaciones, lo desconocido,
y, en última instancia, la muerte.

La vivencia de desilusión genera el anhelo de reencontrar aquel objeto único que
satisface todas las necesidades y remite a la madre de dos primeros tiempos de vida. A
partir de la primera separación este objeto sólo podrá hallarse como promesa que
responde al ideal de completud. Ante la separación y la pérdida, se originan movimientos
que marcarán el funcionamiento afectivo e intelectual, el deseo y la posibilidad de pensar
en símbolos.

La nostalgia por el objeto perdido genera dos estilos de elaboración.

Uno de ellos accede a la capacidad de sustituir, creando nuevos caminos para el
deseo, a través del desarrollo de los fenómenos transicionales.

El otro aspira al reencuentro total y absoluto con el objeto primario, reencontrarlo
todo en el mismo lugar, a través de la persistencia de la omnipotencia. Si bien ambos estilos
coexisten en el funcionamiento psíquico normal, la predominancia de este último se orienta
hacia la patología.

Así es como desde el principio de la vida las rupturas en la continuidad del sí
mismo generan la instrumentación de recursos de integración y elaboración, en procura de
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la completud y la unión perdidas, por caminos más o menos creativos y simbólicos, o por
atajos que llevan directamente a la ilusión omnipotente de reencuentro con el objeto único.
Los síntomas, las adicciones, las construcciones delirantes, son sólo algunos ejemplos.

En esta búsqueda aparecen la posibilidad de investir nuevos objetos, concretos o
abstractos, que servirán para elaborar el espacio y poblar el mundo simbólico. Estos
objetos podrán poseer cualidades transicionales, como soportes provisorios de la libido, o
cronificarse como objetos fetichizados que emparchan al yo y sueldan su relación con el
mundo.

En la teoría winnicottiana existe una continuidad entre la creatividad primaria, la
ilusión y la actividad creadora del adulto. A su vez, el espacio transicional entre la madre y el
bebé se continúa en el juego compartido y se amplía hacia las actividades culturales.
LA EXPERIENCIA CULTURAL

El individuo puede hacer síntomas en sus intentos de resolver sus conflictos, pero
la sociedad también produce síntomas: las guerras, los regímenes totalitarios, los dogmas,
las ideologías fanáticas, son intentos de resolver un conflicto de manera rígida y
esquemática, con la simplificación patológica de los matices y transformaciones del mundo
cultural. El slogan publicitario, el dogma religioso o ideológico responden a una misma
significación: un discurso simbólico congelado en un solo sentido y que ha perdido la
cualidad transicional.

En el mundo adulto cada uno se relaciona con el otro desde la superposición de
sus espacios transicionales. La ilusión compartida es el origen de los grupos. Sin embargo,
la cohesión puede ser forzada por la imposición de la subjetividad de algunos que,
funcionando como líderes, estrechan el campo de la libertad y creatividad individuales. En
esos casos, hablamos de sistemas de pensamiento en los que el discurso se ha
fetichizado.

Quisiera sostener la hipótesis de que la cultura entendida como espacio
transicional funciona como garante de la salud de un sistema social, ante el riesgo de
consolidación permanente de estructuras institucionales y sistemas de poder.
EL JUEGO COMO FIGURA DE LO TRANSICIONAL
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Si el juego es la experiencia transicional por excelencia, la cultura será entonces

Sonia Abadi (AR)

un juego “en serio” esencial para la vitalidad de los individuos y la civilización. La actividad
lúdica no sólo es un campo privilegiado para sostener la paradoja entre reconocer y negar
la realidad sino también un antídoto ante el potencial patógeno de las organizaciones que
cohesionan el campo social.

D. W. Winnicott no es el único que se interesó por el tema del juego como
experiencia humana. Sociólogos y antropólogos han investigado las formas de jugar,
desde los pueblos primitivos hasta la civilización tecnológica.

Uno de ellos, Jean Duvignaud, nos resulta particularmente cercano ya que
buceado en la teoría winnicottiana articulándola con otros aportes.

En la comprensión del espacio del juego en la civilización, resulta enriquecedor
“hacer jugar” las ideas de estos dos autores. Ambos reclaman un modelo teórico que
permita ubicar el juego, así como los fenómenos de la cultura.

D. W. Winnicott (1992): “Sugiero que ha llegado el momento de que la teoría
psicoanalítica rinda tributo a esta tercera zona, la de la experiencia cultural que es un
derivado del juego”.

Duvignaud (1982): “Probablemente se necesite otro paso distinto, otra
epistemología para hacer frente a esas manifestaciones irrepetibles e inopinadas que son
la fiesta, la creación artística, los sueños, la práctica de lo imaginario que es el juego”.

La naturaleza fugaz y cambiante del objeto de estudio hace complejo crear una
teoría que de cuenta de éste. Al igual que en el juego, la búsqueda de un modelo teórico
estructurado limita la posibilidad de dar cabida a fenómenos que son esencialmente
inasibles.

Sin embargo, tanto el juego como la experiencia cultural existen por derecho
propio, y pueden ser pensados como fondo sobre el cual se dibujan las figuras de la
estructura social.

La función de la estructura es ofrecer un marco estable para el despliegue sin
riesgo de la exploración y la experimentación.

La búsqueda del juego y del placer sin utilidad escapan a las reglas, por lo tanto,
no pueden consolidarse como adquisiciones definitivas. Si bien los fenómenos que en él
ocurren son siempre efímeros, el espacio transicional es permanente e indestructible.

Es posible pensar que en todas las culturas existen experiencias que están más
allá de la funcionalidad y la productividad. Experiencias relacionadas con lo inédito, lo inútil,
lo azaroso, finalmente el juego. Estas experiencias definirían a una cultura más allá de las
estructuras establecidas.
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La eficacia y la funcionalidad aparentan ser los pilares del progreso. Sin embargo,
cabría preguntarse si el motor de los cambios culturales no se oculta en fuentes más sutiles
y secretas: la improvisación y la creatividad.

Son parte del universo lúdico ciertas actividades de la vida colectiva que escapan
a la razón y la productividad. A la cantidad de trabajo, el capital y la rentabilidad. También al
tiempo medido en rendimiento.

El jugar y la experiencia cultural tienen la función de vincular el pasado, el presente
y el futuro; ocupan tiempo, espacio y energías. Sin embargo, se caracterizan por la falta de
exigencia y obligatoriedad.

Cuando se dejan en suspenso las defensas, se despliegan el ejercicio de la
libertad y la ilusión. Espacio potencial que permite imaginar lo imposible.

Afirma Duvignaud (1982): “¿Habrá que existe una región en que el hombre
dispone libremente de sí mismo, en que se anticipa por amplio margen a lo que aún no es?”.
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11. FENÔMENOS TRANSICIONAIS, ESPAÇO POTENCIAL E CRIATIVIDADE
Anna-María de Lemos Bittencourt (BR)
O que fazem crianças, com suas perplexidades face às contrastantes realidades
eu-não eu, dentro-fora, meu-seu? “Nas praias dos infinitos mundos, as crianças brincam”
(2) responde o poeta indiano Tagore e a ele Winnicott apõe o seu contracanto: não só das
crianças é próprio o brincar, “brincar aplica-se também a adultos e até descreve a
psicanálise” (“Psicoterapia tem a ver com duas pessoas brincando juntas”)(3).

O interesse por dois autores que me são caros, Freud e Winnicott, levaram-me a
refletir sobre aproximações e diferenciações entre conceitos apresentados em suas obras
F. assim trago Freud no Criador literário e as fantasias (1908) que afirma: “a antítese do
brincar não é o sério, mas a realidade”(4).

Ele vê as fontes de inspiração do criador literário no brincar infantil, onde estão os
primeiros traços da atividade imaginativa. Afirma que o escritor criativo faz o mesmo que a
criança que brinca, ligando ambos sua imaginação às coisas visíveis e tangíveis do mundo
real, e isto diferencia suas criações da fantasia. Aliás, criar e criança têm o mesmo radical
latino – creare –, significa dar existência a, fazer brotar.

Entre as saídas que o ser humano encontrou para os seus conflitos, através de
conciliações entre princípio de prazer e de realidade, encontramos: na criança, o brincar e,
no adulto, privilegiadamente a arte (mas também na religião, na ciência, na educação). O
artista, diz Freud nas Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico
(1911) (5), sai da fantasia para a realidade, porque plasma a fantasia em “um novo tipo de
realidade efetiva”(6) que os homens reconhecem como cópia efetiva da realidade mesma.
O brincar, assim como a arte, opera num novo tipo de realidade efetiva que se destaca da
realidade psíquica (regulada pelo princípio do prazer) e da realidade externa (regulada pelo
princípio da realidade). Estamos aqui muito próximos da noção winnicottiana de área
intermediária ou espaço potencial, onde se formam os objetos e fenômenos transicionais;
vamos tentar conceituá-la e diferenciá-la.

Um objeto transicional e uma parte quase inseparável da criança, e nisso difere do
brinquedo; por outro lado não é exatamente um objeto reconhecido como fazendo parte da
realidade externa, mas é a primeira posse de qualquer coisa que não seja eu. No meio do
caminho, entre a criatividade primária e a percepção da realidade, entre o subjetivo e o
objetivo, ocorre a relação como o objeto transicional, onde Winnicott pensa que estão as
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raízes do simbolismo. O destino de tal objeto é ser desinvestido com o tempo espraiar-se
no domínio do brincar, na apreciação e expressão artística, nos sentimentos religiosos, no
campo cultural em geral, assim como na criatividade.

A criatividade não se confunde então com a criação, termo mais apropriado para a
produção do trabalho de arte. A criatividade é um fenômeno universal, equivalente mesmo
a própria ideia de estar vivo e se opõe à conformidade equivalente à doença mental (7). O
desenvolvimento da criatividade vai depender intimamente da provisão ambiental. Tal
constatação leva Winnicott a realizar um estudo sistemático do ambiente facilitador (que
neste início é a mãe). A provisão ambiental consistirá inicialmente em possibilitar ao bebê
“acreditar que ele se tornou o seio, no sentido de que o objeto é o sujeito” (8), isto é, o bebê e
o objeto são um. Posteriormente ele será desiludido e só tolera separar-se da mãe graças
ao recurso do objeto e fenômeno transicional.

Não creio, como sugerem alguns, que o conceito de objeto e fenômeno
transicional criou um novo paradigma na psicanálise. Penso, todavia, que há aqui um
pensamento original e transicional. Winnicott usou os conceitos teóricos apresentados por
Freud e, a partir dali, fez da sua “teoria do transicional” um “fenômeno transicional”, algo
que não é exatamente dele nem de Freud, mas é igualmente dele e de Freud, ou mais
especialmente está entre ele e Freud. Vou procurar especificar a originalidade do conceito.

O espaço potencial é trânsito, é passagem, como revela o extensivo uso do
gerúndio por Winnicott. O que se contrapõe à realidade é um sendo, algo portanto sem
lugar assentado, não se refere a uma tópica e, por isso, coube-lhe tão bem o nome que
Roussillon (9) o descreveu: “utópico”. Estou usando o termo no sentido literal, aquilo que
não está em lugar nenhum e não no sentido de perfeição. A mãe não é perfeita quando
possibilita ao filho a ilusão de onipotência, subjacente à formação de fenômeno
transicional, é apenas a mãe good-enough, boa o bastante e não a mãe perfeita. Mas, se
ela apresenta o seio, no exato momento em que ele é desejado pelo bebê, um bebê Deus
não acabou de criar um seio perfeito (ou quase perfeito), utópico?

O espaço potencial, a área da ilusão onde os fenômenos transicionais se passam
não é uma realidade psíquica, é uma virtualidade, uma utopia, um conceito paradoxal. Até
que se torne viável para o ser humano a aceitação da separação entre o que está dentro e
fora de si, e a própria ideia de um si mesmo ou de um self, o paradoxo do transicional servirá
como traço de união, impedindo que uma ruptura indesejável e precoce da ilusão se faça e
provoque uma lesão no aparelho psíquico. É necessário que tal paradoxo seja mantido,
não se devendo jamais perguntar a uma criança se foi ela que criou o objeto ou se ela o
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encontrou; ele une duas coisas separadas: bebê e mãe, até que a separação se torne
possível.

Mas afinal todos estes atributos referidos ao espaço potencial e aos objetos e
fenômenos transicionais não poderiam igualmente descrever a fantasia? Freud (1915) (10)
a vê como ser de fronteira, de sangue mestiço, que próximo do limite do inconsciente pode
passar para um lado ou para o outro.

Parece-me que a originalidade do recorte winnicottiano está, exatamente, em tirar
a intermediação da tópica. Quando Winnicott vai tratar do fenômeno da criação artística
ele, como Freud, a vê como intermediação consciente-inconsciente, processo primário e
secundário. Mas o espaço transicional “utópico” deixa esta polaridade cs/ics em segundo
plano e o foco principal se coloca sobre um outro tipo de polaridade: de um lado uma mãe
good enough e de outro um bebê. Para que o uso de tal objeto redunde em algo mais que
uma simples descarga, “é necessário haver o estabelecimento inicial na mente ou na
realidade psíquica do bebê de uma imagem de objeto. Mas a representação mental no
mundo interno só é tornada significativa, ou a imago no mundo interno só se mantém viva,
pelo reforço dado pela disponibilidade de uma mãe externa, confiável, presente e
separada, assim como pela sua técnica de cuidar do bebê. Isto possibilita ao bebê a
experiência cultural: “quando alguém fala de um homem fala dele junto com a soma de
suas experiências culturais (11)”. Ao observar-se uma criança fazendo uso de um objeto
transicional, estamos testemunhando simultaneamente o primeiro uso de um símbolo e a
primeira experiência de brincar (12).

Uma sessão psicanalítica não é uma criação artística, apesar de poder vir
acompanhada de uma experiência estética, mas deverá ser um lugar aberto para a
criatividade da analista e da paciente. O processo de criação artística é um ato solitário,
mesmo quando internamente destinado a alguém. O processo de criatividade analítica só
pode realizar na presença concreta de outro, mesmo quando o sentimento de estar só se
faz presente (somente se pode estar só na presença de alguém(13)).

O analista “good enough” buscará tornar a sessão de análise um lugar original de
experiência, um lugar de transicionalidade ou de “irrealidade psíquica”. Nesse sentido uma
sessão se cria na hora, não vem pronta, como descreve Winnicott seu jogo dos rabiscos:
cada um contribui com o seu traço para uma configuração que incluirá os dois.
______
(1) BR.
(2) Tagore, citado por Winnicott, D. Playing and Reality, Londres, Tavislook, 1982, p. 95.
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(3) Winnicott D. Playing and Reality, p. 38.
(4) ESB, IX, p. 149, 150: AE, IX, p. 127, 128.
(5) ESB, XII, p. 248; AF, XII, p. 229.
(6) Grifo meu.
(7) idem, p. 65.
(8) Winnicott, R., parodoxes ET situations limited de La psychonalysc, Paris, PUF, 1991.
(10) ESB, XIV, p. 218-219, AE, XIV, p. 229.
(11) Winnicott D., Op. Cit., p. 96.
(12) idem.
(13) CF. Winnicott D.W. A capacidade para estar a solas; in: el proceso de maturación enel niño.
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12. REFLEXÕES SOBRE O ESPELHO EM FREUD, WINNICOTT E LACAN
Bruno Salésio da Silva Francisco (BR)
I – INTRODUÇÃO

De início, quando pensei escrever as inter-relações de ideias sobre estes três
espelhos, veio-me o título Considerações Sobre... O termo Reflexões Sobre... surgiu
quando comecei a escrever: um espelho tem como função essencial a reflexão. Em cima
do que e de como o espelho reflete é que surge uma dialética complexa e variável. Além de
trazer a dialética de Freud, Winnicott e de Lacan, penso que estou refletindo o resultado de
minha atividade e de minhas transformações (dialéticas) pessoais, como analista. Nas
linhas que seguem tentarei refletir um reflexo...

O lugar de onde reflito é, portanto, um lugar único, pessoal, multideterminado por
razões minhas conhecidas e desconhecidas, incompletas. A atividade de refletir é um
movimento meu de compartilhar, para despertar semelhanças, desigualdades e analogias.
Estou-me oferecendo como um espelho humano que publica suas vivências.

Preciso esclarecer isto, porque acredito que o espelho de Freud, o de Winnicott e
o de Lacan não se superpõem, a não ser e talvez em alguns pontos, por analogia.

A primeira analogia que me ocorre é que todos os espelhos aqui discutidos levam
a pessoa que se espelha a ter uma vivência de acréscimo, uma noção de ganho e de
completude quanto ao seu desenvolvimento.
II – O ESPELHO EM FREUD

Falando para os psicanalistas jovens e ávidos, tentados a colocar sua própria
individualidade livremente no diálogo psicanalítico, Freud, em 1912, discorre sobre a
necessidade de estabelecer onde termina o analista e onde começa o paciente. Fala do
inconveniente de o psicanalista colocar confidências de sua vida pessoal na relação com
seu paciente. Chega a falar que o fato de um psicanalista incluir informações (íntimas,
numa relação de tratamento, leva o analista a afastar-se dos princípios psicanalíticos e
beirar o tratamento por sugestão.

Estabelece Freud que a solução da transferência fica dificultada por uma atitude
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íntima por parte do analista e ele, Freud, não hesita em condenar este tipo de técnica como
incorreto.

Neste contexto o médico deve ser opaco aos seus pacientes e, como um
espelho, não mostrar-lhe nada, exceto o que lhe é mostrado. (1912).

Compreendendo a época em que este trabalho foi escrito, tenho a impressão de
que Freud se referia ao que hoje chamamos de pressão para a neutralidade. (*)

O analista deveria funcionar como um espelho humano que se restringisse, ao
máximo, ao que o paciente traz e que mostrasse ao paciente, através da interpretação, o
que o paciente lhe trouxesse sob a forma de material analítico.

Aqui vejo dois aspectos para discussão. Primeiro, refiro-me à conveniência de o
analista ocupar-se como o que é do paciente, esforçando-se para não introduzir no campo
psicanalítico algo que tenha sido trazido pelo paciente. Ter uma clareza, sempre que
possível, daquilo que é de quem, parece-me salutar, na tarefa analítica. Repito, sempre
que possível.

Na experiência de supervisão, tenho encontrado situações em que o terapeuta
mistura seus núcleos depressivos como os do paciente e, quando o paciente se queixa, o
terapeuta afunda junto. Se o terapeuta, em situações como esta, pudesse refletir, e não
absorver, a queixa do paciente, seguramente, estaria em melhores condições de trabalho.

Em segundo lugar, baseado na minha experiência pessoal, considero um esforço
muito grande manter-se como um espelho opaco.

Em certa ocasião um paciente, com quem trabalhei por mais de dez anos, trouxeme um comentário sobre um familiar meu muito próximo. Fui tomado de muita emoção,
pelo teor do comentário e pela proximidade da pessoa comigo. Quando me recuperei do
impacto, pude ater-me ao que o paciente estava me dizendo de si mesmo. Ao final da
sessão, o paciente havia elaborado conteúdos de uma cena primária agressiva e infeliz.
III – O ESPELHO EM WINNICOTT

A noção de espelhamento está presente, desde muito cedo, na obra de Winnicott,
de forma implícita. Quando, em 1967, Winnicott publicou o seu trabalho O PAPEL DE
ESPELHO DA MÃE E DA FAMÍLIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, ele reuniu várias
ideias suas anteriores numa bonita síntese.

Vou me ater ao que julgo necessário para a finalidade destas reflexões, extraindo
do trabalho de Winnicott supracitado a dinâmica que entendi.
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O espelho humano de que fala Winnicott nos leva a pensar primeiro numa unidade
estrutural inseparável (a mãe-bebê) e, somente para facilitar esta exposição, separei os
elementos que compõem esta unidade estrutural (a mãe e o bebê).

A mãe é, portanto, espelho do bebê. Quando um bebê olha para sua mãe,
inicialmente ele vê a si mesmo. É a ideia de indiferenciação, de fusão, de confusão no
início da vida mental.

Dentro do meu modo de ver, o bebê (ou o paciente, ou o sujeito, ou o adulto) busca
uma relação com alguém de fora dele, sem saber que está fora, numa ilusão de
contigüidade narcísica.

Nesta busca de complemento, de expansão, de desenvolvimento, o ser humano
pode encontrar na mãe alguns resultados que elencarei a seguir:
a) A mãe funciona para o bebê respondendo ao que este busca.
Para Winnicott esta seria a mãe suficientemente boa (good enough mother). Isto não
significa uma mãe perfeita, sem falhas!
O bebê busca algo para sua expansão e desenvolvimento e a mãe responde
positivamente. Neste caso o bebê encontra a confirmação de uma satisfação buscada
e vai formando dentro de si a ideia de que ele cria objetos favoráveis ao seu
crescimento. O bebê descobre que tem uma capacidade e uma função criativa, à sua
disposição. Este modelo, que chega a formar uma estrutura (**), instala-se dentro do
psiquismo do bebê como uma experiência bem sucedida. Porque bem sucedida,
servirá de modelo para outras e novas criações, ao longo de toda a vida.
Começa aí uma vivência de autoenriquecimento, que se alterna com a descoberta de
significado no mundo das coisas vistas: uma mãe disponível para seu bebê, forma
neste um sentido de um ser real.
b) A mãe, voltada para necessidades suas, não funciona para o bebê, atendendo ao
que este busca.
Neste caso o bebê não forma dentro de si a experiência de ter criado uma mãe que
atenda suas necessidades. O aparelho de criar, dentro da visão de que o bebê cria,
sofre um desvio, ou vários desvios.
Se a mãe reflete o próprio humor (da mãe) e não o pedido dele (bebê) ou se a mãe
reflete a rigidez de suas próprias defesas, forma-se no bebê a experiência de que não
recebe de volta o que está dando. Ele, o bebê, olha e não vê a si mesmo.
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O aparelho de criar não se desenvolve: começa a atrofiar-se. O bebê procura, então,
outros meios de obter algo de si mesmo de volta, a partir do ambiente, tais como, o
afastamento das próprias necessidades para não afrontar seu eu (verdadeiro self) ou
uma atividade de estudar as várias feições maternas, buscando outra saída.
Está em análise comigo uma mãe que tem dois filhos: uma menina (mais velha) e um
menino. Temos visto o quando esta mãe se sente disponível para a menina e o quanto
as duas se afinam. Apesar de ser uma mãe com traços de depressão, sua filha tornouse um estímulo à vida: cresceu e continua sendo uma criança alegre, segundo a mãe.
Já com o menino, mais novo, a relação caminha diferente. Diga-se de passagem, que
tem sido vistos na análise desta cliente, os enormes ressentimentos que ele tem em
relação aos seus irmãos homens, por vivências passadas. Esta mãe deu o seguinte
arranjo para com seu filho: colocou uma babá dormindo no quarto dele para atendê-lo à
noite. Racionalizou que fazia isto para não deixá-lo desprotegido e para acalmar o
medo que ela tem, se seu filho não for atendido, imediatamente e sempre, quando
precisar.
Na análise se viu que com isto ela se impedia de aprender a lidar com os ruídos do filho,
à noite, e atendê-lo no caso de necessidade. Bem como este bebê não tem podido criar
uma mãe que responda às suas necessidades. Quero salientar é que, por razões
dedutíveis no que informei, este menino não conta com uma mãe disponível, que dê a
ele a oportunidade de criar mãe-responsiva-às-suas-necessidades.
Tanto é que, comparado à menina, este menino mostra-se retraído e silencioso. Minha
hipótese, baseada em muitas observações durante a análise desta paciente, é que ela
não se torna disponível ao filho devido aos evidentes conflitos com os irmãos. Segundo
estou convencido, esta mãe não responde a um filho e, sim, revida aos irmãos.
O espelho humano bom, segundo Winnicott, é um espaço exterior ao bebê, com o qual
o bebê realiza trocas que confirmem para o bebê o sentimento e o início da capacidade
de criar.
Na dinâmica deste espelho, o bebê sai de si, em busca de algo fora de si, mas que, para
o bebê, este algo é continuação de si mesmo. Esta experiência, inicialmente ilusão-desaída-de-si, é que forma no bebê um modelo de funcionamento que lhe dá a noção de
sua capacidade para criar: o bebê vive a experiência de criar o-fora-de-si. Assim o bebê
começa a criar um mundo e criar soluções para sua vida. Então o espelho bom de
Winnicott não é uma superfície que reflete para separar-se e, sim, reflete como
aceitação de uma mistura, através da qual a mãe se interessa pelo bebê, torna-se
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disponível para ele, a fim de construir, no bebê, uma crença na capacidade de criar.
O espelho de Winnicott vai além do nitrato de prata que reflete a imagem: o espelho de
Winnicott realiza uma verdadeira reação (química!) entre o bebê e a mãe, juntando
elementos do bebê e a disponibilidade da mãe.
Há, então, após o vidro refletor do espelho Winnicottiano um espaço de transformações
que geram, para o bebê, uma experiência de criar, experiência esta que será a matriz de
um modelo a repetir-se por toda a vida.
Quando o espelho Winnicottiano não finda esta matriz criativa, o bebê defende-se
como pode, arranjando-se na construção de falso self: quem não tem cão caça com
gato.
IV – O ESPELHO EM LACAN

Quando Lacan apresentou pela primeira vez, em 1936, no Congresso de
Marienbad, o seu trabalho LE STADE DU MIROIR COMME FORMA TEUR DE LA
FONCTION DU JE relle qu elle nous est revelée dans l expérience psychanalytique (Lacan,
1936), ele ficou muito decepcionado diante da pouca receptividade. Guardou-o e só voltou
a publicá-lo treze anos depois na REVUE FRANÇAISE DE PSYCHANALYSE. Neste
trabalho, Lacan traz uma visão pessoal sobre o narcisismo que se constituirá numa
verdadeira teoria do desenvolvimento do sujeito.

Como ele havia escrito, pouco tempo antes, a tese sobre o caso Aimée e o
trabalho sobre o crime das irmãs Papin, acredito que o trabalho de 1936 tem muito a ver
com seus estudos sobre paranoia, e agressividade. Mas não só, como espero deixar claro,
ao longo destas considerações.

Um primeiro esclarecimento: JE, para Lacan, corresponde a uma posição
simbólica do sujeito; MOI corresponde a uma construção imaginária. Como ambas
palavras se traduzem em português por EU, vou sinalizar a que concepção me refiro, ao
longo deste trabalho, a bem da clareza.

O estágio do espelho de Lacan ocorre entre os seis e os dezoito meses de vida do
infans (o que não fala). Existe, por consequência, uma fase pré-especular, uma fase
especular e uma fase pós-especular. Dentro do objetivo deste trabalho, vou-me restringir
ao debate da fase especular.

Anika Lemaire, em 1977, apresenta, no Capítulo 3, A dialética das Identificações
este movimento de estranheza agressiva para a exterioridade, do homem em relação a si
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mesmo (Lemaire, 1977).

São três os estágios do reconhecimento de si no espelho. Num primeiro
momento o bebê, acompanhado por um adulto, diante do espelho, CONFUNDE O
REFLEXO COM A REALIDADE. Tenta pegar a imagem, procura enxergá-lo detrás do
espelho, confunde os reflexos de si mesmo com os de adulto que o acompanha. Reage
com júbilo, ante à percepção de sua imagem, diferentemente de outros mamíferos que, em
situação idêntica, mostram-se indiferentes.

A noção básica desta fase, para um observador e para a própria criança, numa
reflexão a posteriori, é da existência de uma fase de fusão, de indiferenciação entre os
limites do eu e do não-eu.

Num segundo momento a criança adquire a NOÇÃO DE IMAGEM e
compreende que o reflexo não é um ser real.

Inaugura-se, com isto, dentro da criança, uma experiência de separação, de
quebra de uma ilusão, de quebra de uma onipotência: O que eu pensava não é bem
assim ou o contato com a realidade choca-se com o que trago dentro. São frases que
construo para descrever o que Lacan chama de corte, impacto psíquico entre uma matriz
imaginária, forçada a pensar/simbolizar este imaginário primordial, criando a experiência
emanescente do real.

Num terceiro momento, a criança, diante do espelho, não somente percebe que
reflexo é imagem, MAS QUE ESTA IMAGEM É SUA, diferente daquela do ouro.

Esta experiência desencadeia, na criança, uma intensa atividade de observação
curiosa: diante de outras crianças, ela observa-a atentamente, imita-a em todos os seus
gestos, agride-a e depois chora vendo-a cair.

Lacan entende que esta atividade de imitação, de observação, de um dar-se
conta, de opressão, de choro (etc.) ocorre como uma experiência de reconhecimento. É
através de um outro que o sujeito forma a ideia (imagem interna) de si mesmo e cria um
sistema de referência: eu existo através do surgimento de um imaginário a cujo acesso só
me é possível em relação a alguém.

Nesta experiência dual o sujeito/criança fica sabendo que existem dentro dele
certos conteúdos (surpresa, fantasmas, expectativas, ódios, decepções, agressividade,
etc.) imaginários que assumem uma configuração mental através da relação com alguém
(o outro). E só através de um outro.

É o que Lacan chama de alienação do sujeito no outro, verdadeiro movimento de
saída de dentro do sujeito, através da relação com um outro, formando assim algum
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conhecimento de si mesmo: a noção de sujeito se forma a partir de algo fora dele, não-dele,
o outro. O sujeito sozinho não existe, só existe através do outro. Isto tem dupla importância:
por um lado representa um primeiro passo na aquisição da totalidade funcional de si; por
outro lado, inaugura-se a noção da alienação humana. A experiência do estágio do espelho
mostra bem como o ego se estrutura primeiro na linha da alienação antes que o simbolismo
restitua à criança sua subjetividade.

O ego lacaniano é uma imagem do espelho, exterior ao sujeito, objetiva.

Um de meus pacientes teve uma relação muito estreita com sua mãe, física e
emocionalmente. O pai viajava e era ausente, até o início da adolescência do paciente.
Quando este procurou a análise, chamou-me a atenção sua fala ingênua, imatura, que
provocava em mim um sentimento de inadequação e de assicronia entre seu nível cultural
e seu nível emocional. Todas as expressões de sentimento eram muito iguais nele.
Expressões de agressividade não existiam (ou haviam sido banidas). Quando me dei conta
da falta de função pai na estruturação de sua mente, pude entender que o paciente não
havia sido falado/alienado por um pai.

V – INTER-RELAÇÕES

No espelho freudiano deste trabalho, a relação analítica acontece, dentro do
modelo do espelho físico: a luz que aciona o reflexo vai até o espelho e volta. Dentro deste
modelo, o paciente usa a relação analítica, para receber através dele, um conhecimento
que não tinha de si mesmo. Num purismo conceitual, e apenas como exercício de
comunicação, vejo o espelho/analista freudiano do presente trabalho, levando a duas
consequências básicas:

a) o paciente adquire na análise fundamentalmente consciência dos conteúdos
que tinha, revelados na relação transferencial;

b) o analista ocupa um lugar, onde precisa estar vigilante para não misturar e
devolver ao paciente conteúdos de sua mente (do analista).

Uma análise nestes moldes não acho que ocorra nunca. Nem acredito que Freud
funcionasse assim. Espero que esteja claro que me refiro a uma tendência: tendência a
realizar análises sob tais desideratos. Acho até que há pacientes cujas análises precisam,
em algum momento do processo, deste tipo de atitude, na dependência também das
características do analista.

ESTE ESPELHO FREUDIANO OFERECE UM LIMITE, COMO FORMA DE
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CONSTITUIÇÃO DO APARELHO PSÍQUICO.

No espelho Winnicottiano a relação analítica transcorre numa dinâmica cujos
resultados ideais são:

a) o paciente cria um analista;

b) o paciente encontra a si mesmo, no processo de elaboração de seus aspectos
onipotentes, em fusão com um analista responsivo;

c) o encontro com o verdadeiro self é um fato vivido positivamente em todas as
suas emoções;

d) o paciente e o analista surgem de uma interação permanente e presente entre
ambos;

e) o paciente sai para fora de si e encontra no espaço exterior a confirmação de
sua capacidade de criar. Esta experiência bem sucedida instala-se como uma estrutura
dinâmica, dentro do indivíduo. A criatividade, a partir daí, é uma característica da pessoa,
sem fim, ao longo de toda a vida.

O ESPELHO WINNICOTTIANO OFERECE UMA VIVÊNCIA DE FUSÃO, COMO
FORMA DE CONSTITUIÇÃO DA PESSOA.

Na experiência do espelho lacaniano temos alguns fatos marcantes:

a) o sujeito só reconstitui a partir do outro, através do qual é falado. O sujeito só é
falado através do outro;

b) esta inevitável saída de si mesmo para existir através da fala (e do desejo) do
outro, leva o sujeito a um processo de alienação de si mesmo;

c) o simbólico é a única forma de restituição que o sujeito tem de sua subjetividade
alienada no outro;

d) o sujeito do espelho lacaniano não se encontra: uma vez saído de si mesmo,
como única forma de começar a existir, inicia um processo sem fim de alienação no outro;

e) a mãe é o primeiro agente da alienação.

O ESPELHO LACANIANO OFERECE UMA EXPERIÊNCIA DE ALIENAÇÃO
COMO FORMA DE CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO.
______
(*) Segundo André Haynal (1992), Freud nunca usou a palavra neutralidade no original alemão; apareceu na tradução de
Strachey.
(**) Uma estrutura psíquica é qualquer grupo organizado de conteúdos e/ou processos psíquicos mutuamente relacionados
que desempenha uma função específica. (PULVER – 1987 – citado por ASLAN, 1993).
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Presentar en este exiguo espacio de tiempo una síntesis que integre estos 4
conceptos tan presentes en la obra de Winnicott, representa para í un desafío y una
oportunidad para poner a prueba el potencial creativo. Sin embargo, por más asustadora
que parezca ser esta tarea percibo, nítidamente la existencia de coherencia entre estas
ideas.

Pienso que el eje común gira en torno de la estructuración y organización del
aparato psíquico y mental, a partir de sus primórdios, inspirados e insertados,
profundamente, en la metapsicología freudiana.

Del encuentro del bebé con su madre, a partir de su conjunto de elementos innatos
y potenciales, dentro de condiciones emocionales existenciales adecuadas,
suficientemente buenas, el bebé establece con su cuerpo, con la madre y posteriormente
con el padre, representantes del primer conjunto social, una relación creativa, de desarrollo
del self. Estas condiciones son fundamentales para el proceso de identificación, formación
de las primeras identidades y del superyo.

Durante el desarrollo, este proceso complejo, estructural y funcional de la
personalidad y de la identidad, atraviesa estados de no integración, integración,
desintegración y reintegración, adonde situaciones paradojales coexisten, son
proyectadas e incorporadas al yo en evolución.

Este a su vez, busca alcanzar a través de experiencias emocionales, estados de
equilibrio generalmente transitorios, capaces de posibilitar mayor o menor interacción
entre partes del mundo interior, auténtico, espontáneo o sumiso y el mundo real. Las
fantasías conscientes e inconscientes promueven, interfieren y son consecuentes de la
organización del self y de los elementos a él incorporados durante el desarrollo.

Como diría Winnicott “Todo Comienza en Casa”, pero mucho termina en la calle.
Unos, como expresión libre, creativa y compartida dentro de una relación familiar
continente y estructurante. Otro, terminan en el fango. Através de actitudes antisociales
hacen su apelo inconsciente, como manifestaciones del abandono, de la carencia, de la
privación. Es una esperanza de ser, hasta mismo como ciudadanos. Por alguna razón no
Rabisco R. Psican
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siempre alcanzable, surge, a través del acto delincuencial la esperanza de poder rescatar
aspectos del self primitivo, precozmente pertidos, no descubiertos o no integrados al
conjunto de lo que entiendo que Winnicott llamó el “verdadero self”.

Para este pensador, que procuró integrar el Psicoanálisis a la práctica social, “…la
tendencia anti-social es una redescubierta de la propia agresividad. El robar se relaciona
con una “privación” que ocurrió mucho antes de la explosión agresiva, durante el desarrollo
emocional del niño” (Winnicott, 1967).

El niño que roba no está procurando el objeto robado y tal vez ni el simbolismo que
este encierra. Es una tentativa de rescate de la “capacidad de buscar”, capacidad ésta que
le dará condiciones para encontrar otros objetos de afecto que le dan un real significado
afectivo. Esta es una de las razones que hace que el niño o el adolescente de
comportamiento antisocial, privado de maternaje y de la familia, se torne un fiel colaborador
del traficante de drogas. En la villa miseria, por ejemplo, éste le da afecto, protección,
condiciones de vida. El chico pasa a Ser, a existir para alguien afectivamente significativo, y
en esto hay un rescate de la “capacidad de busca” movilizada por el apelo de sus
necesidades inconscientes.

Los estados precoces de privación afectiva, generados a raíz de patologías de la
relación madre-bebé, o por desorganizaciones familiares, agravados o desencadenados
por estados de miserabilidad y abandono comprometen la organización del self primitivo, el
descubrimiento de los potenciales y de las relaciones entre constructividad, destructividad
y creatividad, de la noción de los límites internos y sociales, y por lo tanto, de la propia
libertad.

Estas fallas de la vida relacional primitiva comprometen incluso otras capacidades
básicas tales como la “busca de objeto” expresado, por ejemplo, a través del robar, o la
capacidad de “experimentar pesar y desesperanza” (Winnicott, 1958).

Apatía y sumisión son actitudes comportamentales que generalmente anteceden
a las manifestaciones antisociales. Los sucesivos fracasos de las relaciones iniciales
pueden dejar marcas profundas que afectan el desarrollo estructural y funcional de los
aspectos yoicos primitivos y su evolución posterior.

Pueden ocurrir en estas circunstancias patologías de espacio, de objeto y de los
fenómenos transicionales. Patologías que llevan a manifestaciones concretas de las
fantasías inconscientes a través de actuaciones (acting out).

Un medio primitivo de descarga motora de los estados tensionales y que expresan
contenidos inconscientes comunicados a través del cuerpo y de acción (Levisky, 1994).
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Son regresiones a estados psíquicos primitivos defensivos a situaciones
emocionales de extrema ansiedad, sin perspectivas de encontrar una vía creativa a través
de aspectos constructivos del self. Son situaciones que pertencen al psico-soma “para
después alcanzar la mente” (Winnicott, 1960).

Las patologías del espacio, del objeto y de los fenómenos transicionales
comprometen la formación del mundo simbólico, del espacio del juego y de la experiencia
cultural (Winnicott, 1968b).

Winnicott preserva el concepto freudiano de formación del superyo sugiere que en
la situaciones de salud mental, el superyó es una fase posterior a la integración del self
primitivo e implica pasar por el complejo edípico, con su conjunto de interdicciones, valores
éticos y morales e identificaciones a las figuras parentales.

En la patología las perturbaciones precoces del self repercuten en la formación del
superyó. El descubrimiento de los aspectos auténticos y espontáneos de la personalidad
resultan perjudicados y repercuten en la organización superyoica comprometiendo la
calidad de la relación con el mundo exterior y la vida social. Son afectadas las reglas
comunes de convivencia, se pierde la noción de libertad así como de los límites individuales
y sociales. El sujeto no se establece como un “ser total”. No se crean condiciones que
posibiliten al individuo tornarse una persona madura, que tenga percepción de sus
paradojas, de los aspectos destructivos y constructivos de su personalidad, de sus anhelos
y límites, de manera que pueda preservar los aspectos auténticos y espontáneos de su
personalidad y hacer uso de su capacidad reparadora.

Winnicott (1960b) resalta que el superyó sólo se puede organizar y tener un
carácter civilizado habiendo desarrollo e integración adecuada de los elementos primitivos
del self. Ellos son los que dan condiciones para el desarrollo del proceso identificatoria y su
conjunto de valores éticos y morales. Winnicott cita el célebre pensamiento de Kaynes “el
precio de la libertad es la eterna vigilancia”, función que depende de la identidad, de los
aspectos yoicos y superyoicos conscientes e inconscientes. (Liberdade, 1969).

Winnicott (1960b), en el trabajo “On The Concept of The Superego” afirma que:
“En la salud, el niño se encuentra suficientemente bien para ser una persona total,
experienciar la situación triangular y ser capaz de elaborar en presencia de los padres, todo
lo que se quiere decir por paso por el complejo edípico y establecimiento del superyó que
tiene una cierta relación con los padres, tales como son percibidos”. Más adelante: “Un
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número grande de niños jamás tienen ese alivio. En esos casos no hay superyó y la
formación nunca se torna humanizada”. Esto fundamenta la importancia del buen
maternaje y de la calidad del medio familiar para que el “niño pueda evolucionar para cosas
tales como: obediencia, desafío e identificación”.

Cuando a estas condiciones se agregan estados de miserabilidad, de violencia,
de pérdida del sentimiento de continuidad, movilizadas en la actualidad también por las
transformaciones rápidas de los valores éticos y morales que sustentan las culturas
regionales, se genera un clima de inseguridad y de falta de confianza básica
comprometiendo todavía más el desarrollo del self primitivo y del proceso de identificación.
La capacidad de integración de las partes distintas y paradojales del self, del yo y la
consecuente organización del superyó protector y sintónico al conjunto de la personalidad
se torna distorsido. Como consecuencia hay perjuicios en la instauración de la autoridad
parental, y la formación del superyó nunca se torna humanizada.

En las patologías del espacio transicional (Winnicott, 1951), cuando las defensas
no hallan fracasado totalmente, el pensar puede actuar como substituto del cuidado
materno. El pensar se transforma en una función, “prácticamente substituyendo a la madre
buena y tornándola desnecesaria, esto puede ser acompañado por un estado permanente
de dependencia de la madre real y un falso crecimiento personal, con base en la sumisión”
(Winnicott, 1968).

Para prevenir estos cuadros patológicos es preciso desarrollar una moral
compatible con la democracia del derecho de vivir la experiencia de vivir. El niño, la madre y
la familia tienen el derecho de tener condiciones mínimas para que, a partir de relaciones
adecuadas, el niño tenga la oportunidad de crear el espacio potencial.

Es muy reciente en la historia de la humanidad, una preocupación con respecto a
las interreacciones del niño y del adolescente como elemento vivo e interactuante en el
seno de la sociedad.

Comentando el libro de Erickson (El Niño y La Sociedad), Winnicott, 1965, afirma
que: “Las sociedades locales en el patrón de su actitud para con sus jóvenes, movilizan
esas pulsiones, comunidad específica. Solamente una identidad seguramente amparada
en el patrimonio de una identidad cultural puede producir equilibrio psicosocial operable.
Un temor de pérdida de identidad domina gran parte de nuestras motivaciones irracional…
En estas emergencias, masas de personas se toman prontas a buscarla salvación en
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pseudo identidades”.

En 1960, en el trabajo “Agresión, culpa y reparación” Winnicott concluye que “una
persona totalmente integrada asume plena responsabilidad por todos los sentimientos e
ideas que pertenecen al estar vivo”.

Sin embargo, algo está ocurriendo en la sociedad contemporánea,
aparentemente liberal y democrática. Se está perdiendo la noción de límite de las propias
potenciales. Es difícil discriminar lo masculino de lo femenino, lo privado de lo público. La
seducción y la propaganda tienen como objetivo atender intereses específicos de grupos
poderosos sin ninguna preocupación con la vida subjetiva. Se camina para la masificación
de las personas transformándolas en grifes de la moda, donde la complejidad de la vida
subjetiva tiende a ser ignorada o conducida. Si el individuo maduro es aquél capaz de
“asumir plena responsabilidad por todos los sentimientos e ideas” sospecho que, muchas
veces, esto pasa sólo a nivel intelectual y no como fruto de un contacto mayor con el propio
inconsciente, con el propio cuerpo y en especial con el propio potencial destructivo.

La “experiencia de la preocupación”, que según Winnicott (1960) es la “base de
todo aquello que sea constructivo”, partir de la capacidad de reparación, ha quedado
centralizada en el propio yo primitivo, narcisista. Es necesario un gran esfuerzo de cada
uno se piensa en integración social que frecuentemente es confundida con sumisión. Se
vive una falsa democracia en la cual se busca libertad y se camina para la liberalidad
inconsecuente.

En las palabras de Winnicott: “En la tendencia antisocial existe la destructividad
compulsiva, ella es fruto de un desconocimiento de esta relación entre lo destructivo y lo
constructivo”.

Esto me hace pensar que vivimos un mundo dominado por las descontinuidad y
falta de integración. En una entrevista reciente dada por el historiador Eric Hobsbawn (FSP:
14/8/95) él dice que: “La televisión y el video cassette tienen el poder de desestructurar el
orden las cosas. Es como si la cronología no fuese más importante”. En otro trecho afirma:
“La mayoría de los jóvenes vive en estado de presente constante” a lo que agregó: una
búsqueda de placer inmediato, adonde lo simbólico y lo sublimado tienden a ser
substituidos por lo concreto que suplanta, muchas veces, la percepción del propio individuo
sobre su capacidad de soportar angustias y hasta mismo el placer.

Creo que estamos delante de una sociedad inmadura, dentro de una pseudo
democracia, cuyos aspectos morales son poco consistentes a raíz de la cultura vigente. Se
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confunde la moral democrática con una liberalidad de acción poco consciente en cuanto a
sus consecuencias. No se discrimina la busca de libertad interior partiéndose para la
libertad de acción. Existe una fuerza de destrucción en el mundo, en la sociedad y en el
alma humana que muchas veces viene furtiva y camuflada de amor. La plena libertad que
se puede alcanzar es interna, en la mente. Ilusoriamente el hombre proyecta esta libertad
sobre la sociedad confundiéndose en su búsqueda de libertad interior.

Winnicott (1950) en “Algunas Reflexiones sobre la Palabra Democracia” afirma:
“Democracia es una sociedad madura, que presenta una cualidad que es aliada a la
madurez individual que caracteriza a sus miembros saludables”. En ciertos momentos,
cuando me coloco como observador de mí mismo y de la sociedad en la cual vivo (inclusive
la psicoanalítica) pienso que estamos delante de una sociedad inmadura, incapaz de
contener sus paradojas y conflictos.

Después de la edad de piedra, de la de bronce, de la industrialización vivimos la
“edad de la tecnología” con tantos cambios que los elementos estables de la cultura, que
posibilitan el proceso de identificación y de organización ética y moral están conduciendo a
los individuos y a los diferentes conjuntos sociales a una globalización, con pérdida de la
posibilidad de discriminación de las diferencias e igualdades, con comprometimiento de la
capacidad creativa.

Las fragmentaciones que tales estados acarrean al self y al yo, comprometen el
concepto de persona saludable (Winnicott, 1950). Saludable es, “aquella (persona) que es
capaz de estar deprimida, que es capaz de encontrar el conflicto entero dentro del self
como es capaz de verlo fuera del self, en la realidad compartida”.

Pienso que en la sociedad global hay una fuerte tendencia a conducir y a
transformar al individuo en masa uniforme, a través de la propaganda, del consumo, de la
valorización de lo concreto, de la satisfacción inmediata, de la indeferenciación. Ella
estimula la permanencia en estados mentales pertenecientes al self primitivo, tan bien
descriptos por M. Klein, a través de los mecanismos de defensa y de las características de
las relaciones objetales de las posiciones esquizoparanoide y maníaco-depresiva.

Termino esta elaboración citando algunas frases claves de Winnicott extraídas de
su trabajo: “Algunas reflexiones sobre el significado de la palabra democracia”:

1) “La base para una sociedad es la personalidad humana total, y la personalidad
tiene límites”;
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2) “Ni la democracia ni la madurez pueden ser implantadas en una sociedad”;

3) “El factor democrático innato en una comunidad deriva de los trabajos de un
buen hogar común”.

La conclusión final es que “Todo comienza en casa”. Es a través de una maternaje
suficientemente buena, de una familia continente que se puede prevenir y aumentar las
posibilidades de estructurarse un self coheso y auténtico, edificar un yo capaz de lidiar con
sus propios límites, construir un superyó protector y tolerante, dentro de una cierta ética y
moral, fruto de una democracia interna de los diferentes elementos que componen el self
primitivo y actual, en el ámbito de una realidad compartida. Caso contrario, ocurren
patologías que comprometen la formación del espacio potencial, de los objetos y
fenómenos transicionales. Si no hubieses sido así: “habríamos encontrado extraño este
debate” (Winnicott, 1968b).

Debemos aprovechar este espacio para un momento de introspección y para
reflexionar sobre que tipo de sociedad estamos dejando para nuestros nietos, pues
nuestros hijos ya conviven con las vicisitudes de nuestra formación.
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En esta presentación me referiré a la constitución de la moral remarcando lo que
considero un eje primordial en la obra de Winnicott, la paradoja. Asimismo haré algunas
consideraciones referida a delincuencia y democracia, interrogando en particular sobre
cuáles pueden ser las consecuencias en la persona cuando la conducta antisocial es
ejercida por la autoridad. Plantearé unas cuestiones técnicas que se derivan de los temas
tratados.

Winnicott sostuvo a lo largo de su obra que el contacto con el objeto garantiza el
desarrollo y preservación de self, y para que este último no devenga inconcebible, es capaz
de tolerar una serie de disociaciones que abarcan distintas zonas de la persona. Es decir
que en circunstancias donde peligra la continuidad existencial, el sujeto se defiende de
manera paradojal, teniéndose que mostrar como lo que no es.

Asimismo, en el desarrollo de una moral personal debemos reconocer la
presencia de una paradoja estructurante en la constitución de los valores y también
defensas paradojales cuando las circunstancias no son favorables. La moral
genuinamente propia debe ir articulándose en el tiempo con la moral heredada para ir
apropiándose de ésta, pues si no, nos encontraremos con alguien que acatará o no la moral
vigente. Así es como Winnicott señala: “allí donde no hay un sentido moral de índole
personal será necesario recurrir a un sentido moral inculcado” (1), o, remarcando el valor
de la gestación interior: “Las mores (costumbres) de la sociedad local son siempre
distracciones comparadas con estas fuerzas poderosas que aparecen en la vida y en las
artes, así como en términos de integridad” (2). De esta manera, en la constitución de la
moral se dará coexistencia entre la creación personal y el ofrecimiento cultural. Sin el
desarrollo de la capacidad para inquietarse, la educación moral será sólo sanción, sin
vinculación con el crecimiento interior. Al mismo tiempo es imposible esperar que el niño
tenga valores morales sin la mediación de la oferta parental. No es posible ser original si no
es sobre la base de la tradición (1).

S. Freud postuló que la realidad social y cultural estaba mediatizada por el
superyó de los padres. Citando el Fausto de Goethe, dijo: “Lo que has heredado de tus
padres adquiérelo para poseerlo”. Por lo antedicho, pienso que Winnicott pone el foco en
cómo se teje esta posesión. Remarca que: “Lo importante no es la conducta, sino los
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sentimientos que puede tener un niño con respecto a lo que está bien y a lo que está mal”
(2). La conducta podría ser una manifestación de rituales miméticos, y sólo expresar
sumisión. Son importantes entonces, diferenciar entre acciones del objeto que sostienen
una trama de da lugar y tiempo para que surjan los valores en la etapa de inquietud, y otras
en las que se inculcan preceptos. Por lo tanto, puede pensarse en una moralidad psiquesomática, cimentada expansivamente desde el self, y en otra intelectual, protésica,
adherida al factor ambiental.

A Winnicott le interesa remarcar que S. Freud señaló el superyó como un área de
la psique muy influenciada por las figuras parentales, y traslada esto a los conceptos de M.
Klein sobre el superyó temprano, ya que también el bebe que quiere asir un objeto contiene
su impulso para evaluar, antes que nada, la actitud materna (2).

La manera de concebir la interacción estructurante con el otro se puede observar
cuando expresa: “la madre objeto debe sobrevivir, y la madre medio ambiente está allí para
seguir siendo ella misma identificada con el bebé, para recibir el gesto espontáneo y
sentirse complacida” (3), y lo que en la infancia es la aceptación del don-insignia por parte
de la madre, en la adultez se repara con contribución (4). Winnicott se muestra como
exquisito observador de la intersubjetividad y de la eficacia semántica que deriva de ella
cuando señala la evaluación que hace el bebé de la complacencia o el rechazo materno,
así como la aceptación del don-insignia por parte del objeto. Es necesaria una cesión
narcisista de la madre y su acción de testigo validante del esfuerzo reparatorio del niño para
que emerja la donación de éste. La complacencia y aceptación por parte del objeto, como
ejemplo de múltiples espejamientos del otro, son orientadores y posicionales del niño.

Por lo dicho, quiero remarcar que el superyo ideal del yo comprende las
prohibiciones y los ideales, como así también las reglas de cumplimiento de los mismos.
Todo esto posibilita la constitución del sistema de creencias del individuo, que le permite
orientarse en su cultura. Las creencias son una forma de ilusión, que posibilitan vivir como
real lo que son construcciones verosímiles para el individuo. En el espacio transicional se
genera la ilusión, y en el social las creencias. El superyo se forma de introyectos que tiene
funciones de representación y orientación (1).

Para referirme a las deprivaciones en el desarrollo emocional, debo puntuar que la
adaptación del objeto a las necesidades del ego como el fracaso de la misma es tanto un
factor organizante como disruptivo o traumático. Es traumático todo estímulo inesperado e
incongruente, y por lo tanto no procesable, como así también la reacción personal a éste.
Las privaciones y deprivaciones emocionales producen diferentes efectos de acuerdo al
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momento del desarrollo en que impactan.

Winnicott describe que en la tendencia antisocial hay dos tipos de deprivación, en
el primer tipo se pierde al objeto bueno, y en el segundo la pérdida es del marco confiable.
En ambos casos se busca de manera paradojal lo anhelado por medio de la destructividad.
En el primero se tenderá a provocar la restitución del objeto, y en segundo la persona irá en
pos del medio perdido (6).

El niño antisocial tiene dos alternativas: aniquilar su verdadero self o convulsionar
a la sociedad hasta que ésta le provea protección. Las antisociales sienten que el ambiente
debe indemnizarlos por la quita emocional que les produjo; y si lo sustraído no les es
restituido, lo toman transformado por propia mano. Ponen en escena la dramática de la
restauración del sentido de realidad y del menoscabo de la identidad.

Winnicott expone otra experiencia paradójica a la que se enfrentan; manifiesta
que plantean reclamos porque han sentido que se les ha negado el derecho a reclamar, de
tal forma que lo reclamado no tendrá sentido si no es reconocida previamente esa potestad.
De ahí que no puedan usar al ambiente que movilizan (8).

En la delincuencia se encuentra organizada una defensa antisocial, recargada de
beneficios secundarios que obstaculizan su abordaje, pues la acción ya ha sustituido al
objeto y sorteado el derrumbe de la fe.

Las desesperadas señales emitida hacia el exterior se pueden entender como
intentos compensatorios para suplir la carencia interior, buscando al entorno para
organizar su subjetividad. De esta manera nos reencontramos con que lo ambiental
objetivo pertenece a lo más profundo de la subjetividad, como así también que desde lo
subjetivo se crea la realidad. Con el estudio de este trastorno Winnicott robustece su
concepción de que lo social ambiental es un factor interviniente en la constitución del propio
self.

El antisocial se ubica como un pecador, pero en un mundo regido por un Dios al
que se puede apelar, el delincuente en cambio ha optado por estar con un diablo presente
en lugar de un Dios ausente.

Es un logro evolutivo el poder agredir con seguridad. Significa que el ambiente
resulto indestructible; en cambio en la patología, el entorno destructor y destructible hace
que no pueda ponerse bajo el control la agresión. En el desarrollo satisfactorio la
destructividad acaece en el inconsciente, y en perturbado se despliega en la realidad.

La penalización legal del delincuente pertenece al ámbito de la objetividad, como
la sanción moral y comprensión del mismo corresponde al de la subjetividad.
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La sociedad también necesita un tratamiento para los agravios y daños recibidos,
operando con la ley, sin recurrir al sentimentalismo ni a la retaliación.

Me interesa preguntarme, qué ocurre si son las autoridades, los padres o los
responsables morales quienes despliegan la tendencia antisocial. O peor aún, la conducta
delincuente. Parafraseando a Winnicott, urgiría la presentación de un nuevo habeas
corpus, un “habeas cerebrum” (9).

El desconocimiento de los derechos individuales, las acciones ejercidas en contra
de ellos, el discurso autoritario y violento ejercería sobre el psiquismo una acción violatoria.
En él quedaría registrada la representación de una violación social. El autoritarismo
propone la sumisión, intenta anular la diversidad y sustituirla por la uniformidad.

Es decir, esta “violación que ejerce la autoridad” en el seno de la familia perturba el
desarrollo de la responsabilidad social desde sus miembros y el acceso a una realidad
compartida y compartible. Por desconfiar de la autoridad la sujeción a la ley se hace relativa
y la convivencia democrática endeble.

Winnicott considera que una sociedad democrática es madura, vale decir que
contiene una cualidad afín a la madurez individual. Es también aquella sociedad que está
bien adaptada a sus miembros individuales sanos y que puede contener determinada
proporción de individuos antisociales. La tendencia democrática innata surgiría de los
buenos y corrientes hogares, siempre y cuando los padres no sean despojados de sus
responsabilidades (7).

De lo expuesto se pueden extraer referencias acerca del modo en que Winnicott
se acercaba a la comprensión clínica del paciente. La concepción de la cura se apoya en su
fe en la naturaleza humana y apunta al despliegue de las motivaciones inconscientes y al
desarrollo del self. Para generar condiciones de posibilidad constructiva es necesario
respetar el tiempo personal de paciente, tolerando para ello la ambigüedad entre lo
subjetivo y objetivo, evitando la presentación brusca de la realidad tanto psíquica como
objetiva y acercándose al espacio del paciente con el espíritu de generar un intercambio
que siga el diseño de un garabato dilógico-experiencial. La mera racionalidad sin la ayuda
del juego, los sueños y las artes es insuficiente y aún contraproducente. Apoyándome en la
concepción que Winnicott tiene de la “educación moral”, creo que alerta con no robarle lo
que gesta el analizando para luego inyectárselo desde el analista.

El aporte del paciente es el don-insignia de su contribución, que no sólo debemos
reconocer, sino no disputarle su creación.
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15. A MORTE EM VENEZA E O AMOR NOS TEMPOS DO CÓLERA:
DOIS RUMOS DISTINTOS PARA A EXPERIÊNCIA DE VIVER
Paulo Sergio Rosa Guedes (BR)
Inicialmente, desejo conceituar o que aqui denominarei paixão, para depois poder
esclarecer, o melhor possível, algumas ideias que tenho sobre os dois livros (ou sobre os
dois filmes, neles baseados) escritos, respectivamente, por Thomas Mann e Gabriel
García Márquez: A Morte em Veneza e O Amor nos Tempos do Cólera.
Usarei o termo paixão para tentar descrever um estado emocional,
originariamente inconsciente, que é percebido e sentido por nós como algo avassalador,
quase até como um estado estranho, independente da própria vontade e impossível de ser
controlado por determinações lógicas ou racionais.
Sou dos que pensam que a paixão, assim como as características essenciais da
vida humana – sua inconsciência, sua imponderabilidade, sua existência independente de
nossos desejos – necessita ser por nós aceita, e aceita incondicionalmente, sob pena de
gastarmos imensas porções de nossa energia vital na tentativa ineficaz de sufocá-la. E
incluo, em sua conceituação, não só o envolvimento com outra pessoa mas, também, com
projetos, ideias, realizações, enfim, tudo aquilo que pode se tornar apaixonante na vida de
cada um.
Afirmava um eminente pensador hispanoargentino, Dr. Angel Juan Garma
Zubizarreta (1904-1993), que “... cuanto más libres se hallan los instintos en un individuo,
tanto mayor es su contacto com la realidad. Dicho de otro modo y con más precisión: el que
reprime sus instintos pierde el contacto com una realidad agradable y se somete a una
realidad frustradora.” (Os grifos são meus).
Claro está, por mais óbvio que seja, que estou me referindo àqueles seres humanos
que conquistaram, por seu consistente desejo, o sentimento de responsabilidade
pessoal inerente e insubstituível para a possibilidade de usufruírem uma sensação
interna de liberdade instintiva. Em outras palavras, é o que nos diz James Joyce no final
de seu livro Retrato do Artista quando Jovem: “Bemvinda sejas, ó Vida. Vou, pela
milionésima vez, ao encontro da realidade da experiência, para moldar na forja da
minha alma a consciência ainda não criada da minha raça.”²
¹GARMA, Ángel. El Psicoanálisis. Buenos Aires: Editorial Paidós, 1962, p. 171.
²JOYCE, James apud MAY, Rollo. A Coragem de Criar. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982, p. 24.
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É essa “consciência ainda não criada da minha raça”, e que necessita ser
permanentemente criada e recriada, que denomino aqui sentimento de responsabilidade
pessoal. Sentimento este que constitui condição “sine qua non” para que a liberdade
instintiva se torne algo possível. A percepção nítida de nossa responsabilidade frente à vida
é algo que não faz parte natural de nossa constituição; precisa ser conquistada, mantida e
buscada permanentemente. Contrariamente ao denominado sentimento de culpa; este
nasce conosco, faz parte integrante de nossa pessoa e, para que seja de nós afastado
exige trabalho para toda a vida. A ele não é concedida a prerrogativa de possibilitar a
liberdade instintiva; ele a troca, substitui essa consciência de responsabilidade pessoal,
essa liberdade de ser, pela inebriante sensação ilusória de poder, de mando.

Começo, assim, a distinguir os dois caminhos aos quais me refiro no título deste
artigo. O primeiro, descrito minuciosamente por Thomas Mann em seu excelente romance
A Morte em Veneza – e expresso na forma em que vive Gustav von Aschenbach, principal
personagem do livro – e o segundo, revelado por Gabriel García Márquez, através da vida
de Florentino Ariza, uma das figuras essenciais em O Amor nos Tempos do Cólera.

Aschenbach, escritor no romance, músico no filme de Luchino Visconti, parece
ser um homem que se diria normal. Reservado, formal, aparentemente com boa educação,
de fino trato, afirmariam muitos, decide passar umas férias em Veneza, a linda e
sereníssima cidade do norte da Itália. Lá chega por via marítima o que, em suas próprias
³Talvez valha registrar aqui, para melhor compreensão dos conceitos, o que eu já escrevi em outras
publicações. O sentimento de culpa, indiscutivelmente, ocupa o lugar da percepção da
responsabilidade. Na realidade, a exclui, não tem como conviver com ela. Basta olharmos para
dentro de nós próprios para percebermos que, ao nos sentirmos culpados, perdemos a noção
emocional de nossa responsabilidade e a substituímos por insistentes e cruéis autoacusações que
não nos tornam responsáveis por nada, e que servem, na verdade, para nos eximir das mesmas.
(Passamos a ser críticos, em vez de autores). Por outro lado, ao nos percebermos responsáveis,
sentimos a nitida noção de que somos humanos e que os acontecimentos que podem ocorrer com
os outros, também podem ocorrer conosco. Esta percepção é essencial e só ela nos permite sentir
claramente nossa responsabilidade pessoal. É necessário enfatizar ainda, que estes dois conceitos
– sentimento de culpa e sentimento de responsabilidade – são, na linguagem corrente, sempre
empregados como sinônimos; mas, sem sombra de dúvida, a um exame reflexivo um pouquinho
mais acurado percebe-se, claramente, que, dentro de nós, são antônimos. Tambem é muito
necessário reconhecer que o entendimento desta questão é, por si mesmo, extremamente difícil; e
é, repito, extremamente difícil, apenas por existir em nós, seres humanos, uma grande e forte
atração pelos “benefícios” do sentir-se culpado.
4
A Morte em Veneza. Filme dirigido por Luchino Visconti. 1971.
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palavras, é a única maneira de chegar a Veneza; por via terrestre, seria o mesmo que entrar
num palácio pela porta dos fundos. E vai instalar-se num hotel na praia do Lido, balneário
muito bonito às margens do Mar Adriático. O hotel chama-se Hotel des Bains,
estabelecimento com luxuosas acomodações, situado na beira do mar. Lindíssimo local,
vista deslumbrante. Lá, Von Aschenbach ocupa um excelente apartamento, com todo o
conforto sentido como indispensável a um homem cansado e à procura de boas condições
para repouso.

Nesse mesmo hotel, encontra-se em férias uma família de poloneses, pessoas
também aparentemente muito finas, bem vestidas, e que conversam animadamente num
dos vários salões existentes. A mãe, presumivelmente viúva, uma governanta, três filhas e
um filho, reúnem-se diariamente antes e depois das refeições. E é com eles, especialmente
com o filho homem, de nome Tadzio, que Gustav Von Aschenbach passa a viver intensas
emoções.

Desde a primeira vez em que os viu, sentados com a mãe, conversando entre si,
com modos finos e educados, Aschenbach ficou extremamente tocado pela beleza do
jovem Tadzio. Com aproximadamente 14 anos de idade, o menino era realmente muito
bonito, com uma fisionomia serena e um olhar atraente e sedutor. E ele também se
impressionou com o olhar de Aschenbach; várias vezes, fitava-o lentamente.

Nesses momentos de emoções acentuadas é que nos revelamos mais a nós
mesmos e mostramos aos outros aspectos nossos mais íntimos, mais autênticos. Nosso
personagem não foge a essa regra. Reconhece-se como um violento inimigo de seus
sentimentos, não aceita de modo algum sua atração pelo jovem Tádzio, critica-se
ferozmente por isto e, frequentemente, inquire os habitantes de Veneza sobre o que estaria
havendo na cidade que, parece, estaria sendo foco de um surto de cólera morbus.
Aschenbach, ao sentir-se preocupadíssimo com a doença da cidade, revela sua imensa
preocupação com sua pretensa doença: a paixão pelo jovem polonês. E, ao perguntar se
poderiam desinfetar totalmente o município, desejava era saber se seria possível para si
próprio se ver livre do mal que, achava, o acometia.

A esta altura podemos, então, esclarecer melhor para nós mesmos que tipo
humano era, na realidade, Gustav Von Aschenbach. Era, como eu disse no início deste
artigo, um homem bem educado, fino, reservado, etc., etc. Mas mostrava, em seu modo de
viver, ser o palco de uma intensa luta interna contra seus próprios sentimentos e emoções.
Não se tolerava. E isto, obviamente, tornava-o um homem rabugento, arrogante,
reclamador, severo com os demais e indiscutivelmente intolerante consigo próprio. Não
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aceitava, de modo algum, que a vida humana pudesse ser como lhe surgia aos olhos.

Vale registrar, aqui, uma narrativa feita pela televisão brasileira – mais
especificamente pela já extinta TV Guaíba, canal 2, de Porto Alegre – que demonstrou ter
Thomas Mann, o autor dessa linda novela e criador do nosso Gustav, vivido situação
semelhante à que descreveu para Aschenbach. Em torno de 1911, acompanhado de sua
esposa Katia, Thomas Mann passou um período de férias na praia do Lido e lá encontrou
uma família de poloneses na qual havia um menino muito bonito e que impressionou
deveras a atenção do escritor alemão. Seu nome verdadeiro era Wladyslaw Moes e foi
encontrado, já com 80 anos de idade, em Varsóvia, onde concedeu uma entrevista
revelando que soubera, por uma pessoa conhecida sua, que tinha sido parte integrante do
romance A Morte em Veneza e que tinha boas recordações daquele período de férias, o
qual – soube depois - acabou influindo fortemente no trabalho de Thomas Mann. Vê-se,
assim, que – aliás como é frequente e belíssimo nas verdadeiras obras literárias – que o
romance A Morte em Veneza não deixa de ter tintas autobiográficas o que, de certa forma,
confere à narrativa cores de realidade absolutamente inestimáveis.
Retornando a meu tema: este foi o rumo que Gustav Von Aschenbach deu a sua
experiência de vida. Em outras palavras, esta a direção que inúmeros indivíduos
costumam dar a suas existências e daí um dos motivos do grande interesse que A Morte em
Veneza despertou nos leitores de todo o mundo.
Considero, no mínimo, intrigante esse rumo. Parece-me perigoso e, não só isso,
estimulante e eficiente para diversos dos descaminhos seguidos frequentemente pela
humanidade. Mas, de certa forma, foi defendido até pelo gênio de Sigmund Freud. Em
1930, num trabalho denominado O Mal Estar na Civilização,5 refere ele, como tema
principal, o antagonismo existente entre as exigências instintivas e as restrições da
civilização. E afirma: “Assim, nossas possibilidades de felicidade sempre são restringidas
por nossa própria constituição. Já a infelicidade é muito menos difícil de experimentar.” E,
adiante: “... o que chamamos de nossa civilização é em grande parte responsável por
nossa desgraça e que seríamos muito mais felizes se a abandonássemos e retornássemos
às condições primitivas”. Diga-se de passagem, e por correção com o genial médico
austríaco, que ele mesmo defendeu, em grande parte de seus estudos, a ideia de que a
repressão instintiva era uma causa eficiente e importante para o desenvolvimento das
perturbações mentais. E, não há dúvida, que realmente é.
5

FREUD, S. O Mal Estar na Civilização. In: Obras Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1974,
vol.XXI, p. 95 e p. 105.
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Já Friedrich Nietzsche, filósofo, profundo pensador contemporâneo de Freud,
tomou uma posição clara e indubitável sobre o tema. Em seu Genealogia da Moral, 6 ao
discutir os instrumentos da cultura, deixa inequívoca sua posição de que se o sentido de
toda a cultura é amestrar o homem, reduzi-lo a um animal manso, doméstico, então este
sentido representa, sem dúvida, um verdadeiro retrocesso da humanidade. Em suas
palavras: “Esses instrumentos da cultura são uma vergonha para o homem, e na verdade
uma acusação, um argumento contrário à cultura!” E acrescenta, como faço eu no início
deste texto, que o fundamental para o desenvolvimento da cultura é a liberdade instintiva,
desde que intrinsecamente fundida com o sentimento de responsabilidade pessoal. Afirma
Nietzsche: “O orgulhoso conhecimento do privilégio extraordinário da responsabilidade, a
consciência dessa rara liberdade, desse poder sobre si mesmo e o destino, desceu nele
(no homem) até sua mais íntima profundeza e tornou-se instinto, instinto dominante – como
chamará a esse instinto dominante, supondo que necessite de uma palavra para ele? Mas
não há dúvida: este homem soberano o chama de sua consciência ...” 7
Reitero, então, minha convicção de que a liberdade instintiva – no caso, a paixão –
e a permanente manutenção da consciência ainda não criada da minha raça, ou seja, o
sentimento de responsabilidade pessoal, são os únicos e verdadeiros instrumentos
capazes de promover o desenvolvimento da cultura e determinar sempre melhores e mais
elevados graus de civilização. Penso com Nietzsche: “Poder responder por si, e com
orgulho, ou seja, poder também dizer Sim a si mesmo – isto é, como disse, um fruto
maduro.” 8
Este é o outro rumo a que me refiro no título deste trabalho. Foi ele
esplendidamente defendido e descrito por nosso colombiano Gabriel García Márquez,
natural de Arataca – que ele denominou Macondo, em grande parte de sua obra literária – e
que, ao trabalhar também com uma população atingida por um surto de cólera morbus
definiu, para início de conversa, que os sintomas da paixão são os mesmos apresentados
pelo cólera morbus. Revela, assim, logo, qual é o seu rumo preferido.
O livro inicia contando uma estória de morte – um suicídio – pela ótica de quem, de
fato, crê na paixão. Não trata do fim da vida do refugiado antilhano, inválido de guerra e
fotógrafo de crianças Jeremiah de Saint-Amour como um horroroso acontecimento, e sim
como uma combinação de amor entre Jeremiah e sua amada, feita muitos anos atrás,
NIETZSCHE, F. Genealogia da Moral. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 34
Id.Ibid. p. 50
8
Id.Ibid. p. 50
6
7
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quando ela o ouviu dizer que “tinha a determinação irrevogável de acabar com a vida aos
sessenta anos”.
Explica García Márquez: “Jeremiah de Saint-Amour amava a vida com uma
paixão sem sentido, amava o mar e o amor, amava seu cachorro e ela, e à medida que a
data se aproximava ia sucumbindo ao desespero, como se sua morte não tivesse sido uma
decisão própria e sim um destino inexorável”. E conta do diálogo mantido entre ela e o Dr.
Juvenal Urbino, quando este soube que ela, amante única e definitiva de Jeremiah, sabia
de tudo o que estava acertado.
- Seu dever era revelá-lo – disse o médico.
- Eu não podia fazer-lhe esta desfeita – disse ela, escandalizada: - eu o queria com
todas as forças. 9
Neste início do romance – que infelizmente não faz parte do filme10 nele baseado
– pode-se perceber, com grande nitidez, as relações que sublinhei linhas acima, entre
paixão, aqui aceita com total liberdade, e a consciência ainda não criada da minha raça – o
sentimento de responsabilidade pessoal – condições essenciais para uma experiência de
vida realmente plena e prazerosa.
A seguir, García Márquez conta detalhadamente a vida do casal Fermina Daza e
Juvenal Urbino – o ilustre médico, acima referido –, ela uma linda e reservada dama, e nos
mostra a pessoa notável de Florentino Ariza, homem ligado familiarmente à navegação
fluvial, ele próprio Presidente da Companhia Fluvial do Caribe.
É neste personagem, Florentino Ariza, que nosso escritor torna bem clara sua
relação vital com a paixão. Ariza havia conhecido Fermina Daza ainda mocinha, em torno
dos treze anos de idade, quando foi encarregado de levar uma correspondência a seu pai,
Lorenzo Daza. E, desde então, nutria e cultivava por ela uma imensa empatia. Tinha a
convicção de que ela, linda adolescente de olhos amendoados, até por sua condição
social, não seria uma moça que poderia se interessar por ele; mas não abria mão da ideia
de que, pelo menos teoricamente, ela estaria ao alcance de seus sonhos. Chegou a contar
para sua mãe, Transito Ariza, todos seus devaneios sobre Fermina quando esta,
sabiamente, lhe recomendou:
- A primeira conquista que você tem a fazer não é a dela, e sim a da tia.
Tia Escolástica, escreveu literalmente García Márquez, “era um refúgio de
compreensão e afeto para a filha solitária de um casamento sem amor. Ela a criara desde a
9
10

MÁRQUEZ, G. G. O Amor nos Tempos do Cólera. Rio de Janeiro: Editora Record, 1985, p. 24 e 25.
O Amor nos Tempos do Cólera. Filme dirigido por Mike Newell. 2007.
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morte da mãe, e em relação a Lorenzo Daza se comportava mais como cúmplice do que
como tia. Por isso a aparição de Florentino Ariza foi para elas mais uma das diversões
íntimas que costumavam inventar para entreter suas horas mortas.” 11
E para ele, Florentino Ariza, nada mais interessava a não ser conquistá-la.
Escrevia-lhe cartas, tocava violino na direção do vento, para que este levasse sua música
aos ouvidos dela, procurava outras mulheres, às quais em seu pensamento a substituíam
por algum espaço de tempo, enfim, fez de tudo, chegou até a se tornar escritor de cartas de
amor para pessoas que o procuravam, as quais, depois, ele mesmo respondia. Certa
ocasião, teve até um forte atrito com o pai de Fermina, que o ameaçou de morte, e a quem
ele disse que desse o tiro, pois não há maior glória do que morrer por amor.
Pouco tempo depois, teve de suportar o maior dos desaforos. Aos vinte e oito anos
de idade, chegava de um longo período em Paris, após altos estudos em medicina e
cirurgia, o já referido Dr. Juvenal Urbino. E, com isto, aconteceu o pior: o casamento de
Fermina Daza com o ilustre esculápio.
Contava ele sempre que o casamento se dera por um equívoco clínico: tinha sido
chamado por um colega e amigo para examinar uma jovem que, suspeitava o amigo
médico, apresentava sintomas do cólera morbus. Não se tratava do cólera, mas o encontro
proporcionou o namoro. (Claro está que o Dr. Juvenal não percebeu que os sintomas do
cólera, como ensinou García Márquez, são os mesmos da paixão. E que, neste caso, o que
estava presente na alma de Fermina Daza era, na verdade, a silhueta de Florentino Ariza).
Restava, então, ao nosso notável apaixonado, a angústia. E, a esperança. Que
era difícil, mas nunca se desfez.
Anos mais tarde, deitado na cama, ouve os sinos da igrejinha local dobrarem sem
parar. Imediatamente lhe sobressalta o pensamento: não pode ser qualquer um o falecido;
deve ser, certamente, alguém muito importante. E como descreve García Márquez, “tinha
prefigurado aquele momento nos mais ínfimos detalhes desde os dias de juventude em que
se consagrou por completo à causa desse amor temerário”. 12
E foi mais ou menos com estas palavras que se dirigiu para Fermina Daza logo
após o enterro de seu marido, confessando-lhe que há mais de cinquenta anos
esperava por este dia. Ela, horrorizada de início, dizendo um sonoro não que significava
sim, foi, aos poucos, “ouvindo” seus próprios e insistentes sentimentos. E, assim, algum
tempo depois, embarcavam no camarote presidencial do navio a vapor, Nova
Fidelidade, para subir o rio Madalena.
9

MÁRQUEZ, G. G. O Amor nos Tempos do Cólera. Rio de Janeiro: Editora Record, 1985, p. 76 e 77.
Id.Ibid. p. 341..
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No porto final da viagem, Ariza, como Presidente da Companhia Fluvial do Caribe,
perguntou ao Comandante se não seria possível uma viagem de volta, direta, sem carga
nem passageiros, sem tocar em nenhum ponto. Seu Comandante lhe explicou: sim, é
possível, desde que hasteemos a bandeira amarela do cólera morbus, para não sermos
incomodados por fiscalização de espécie alguma. E foi assim que o Nova Fidelidade
zarpou, ao amanhecer do dia seguinte, sem carga nem passageiros, e com a bandeira
amarela do cólera flutuando com júbilo no mastro maior. O que ela significava, na verdade,
poucos compreenderam.
E então, indo e vindo, vindo e indo pelas águas do rio Grande da Madalena, um dia
o Comandante perguntou ao Presidente Florentino Ariza:
- E até quando acredita o senhor que podemos continuar neste ir e vir do caralho?
Florentino Ariza tinha
13 a resposta preparada havia cinquenta e três anos, sete
meses e onze dias com as respectivas noites.
- Toda a vida – disse.
Estes os dois rumos distintos, antagônicos, eu diria, a que me referi no título deste
artigo. O primeiro, de Gustav Von Aschenbach, estruturado totalmente no conhecido
sentimento de culpa e em suas consequências, sentimento este que acompanha o ser
humano desde a mais tenra idade sendo, muitas vezes, infelizmente, considerado como
muito importante para um bom desenvolvimento pessoal; o segundo, descrito por García
Márquez através dos principais personagens que criou em seu O Amor nos Tempos do
Cólera, baseado absolutamente na consciência ainda não criada da minha raça – que eu
denomino sentimento de responsabilidade pessoal – único caminho capaz de
eficientemente tornar a vida humana uma experiência muito gratificante e plena de beleza.

13

Id.Ibid. p. 429.
117

Seção
História

118

16. CARTA DE WINNICOTT A SAUL PEÑA (PE)

Rabisco R. Psican

Porto Alegre

v.1

n.1

p.119-120

Set.2011

119

TRADUÇÃO DA CARTA DE WINNICOTT A SAUL PEÑA
(Beatriz Borges Fortes (BR))

Caro Dr. Pena,
Esta carta é sobre duas coisas. A primeira é que quero que você não venha na
próxima semana pois estou muito ocupado, e se você está preocupado com alguma coisa
você pode me ligar com facilidade. Peço desculpas por ter que fazer isto porque gosto das
nossas consultas.
A segunda coisa é que enquanto escrevo para você quero acrescentar algo ao
que disse esta manhã embora seja bastante óbvio. Se estou dizendo que sua paciente
pode brincar de ser um menino com alguma vantagem para ela, também estou sugerindo
que, na minha mente, ela sonhou um sonho no qual ela era um menino. Assim que você
saiu, me dei conta que falhei em fazer a conexão que sempre faço entre a habilidade de
brincar e a chegada na capacidade de sonhar.
Melhores votos,
D. W. WINNICOTT
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