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RESUMO 

Este trabalho foi realizado com -base, principalmente,' 

nas contribuições de autores psicanalíticos que, na abordagem do 

processo de formação da personalidade, enfatizam as primeiras re 
�, 

lações que o indivíduo estabelece no seu ambiente imediato, es-

pecialmente, com a 'pessoa maternal'. 

Por outro lado, enfoques que 'podem ser considerados 

complementares, são também utilizados, na medida em que auxi-

liam a compreensão dos complexos fatores envolvidos na formaçãcJ 

das fronteiras individuais. 

São, desse modo, focalizados, em duas etapas fundame� 

tais Ce principais), os processos que, no desenvolvimento nor� 

mal, levam, a partir de um estado geral de indiferenciação, , a 

distinção entre 'EU' e_ o 'OUTRO' e a um resultante sentimento de 

identidade pessoal. 

São, também, abordados os desenvolvimentos não satis

fatórios e suas prováveis implicações nos distúrbios psicopato-

lógicos posteriores. 

A importância da 'pessoa maternal' é destacada por sua 

ativa participação no progresso da criança 'rumo à indepennên

eia'. Além de suprir 'suficientemente'"bem' as suas necessida-

des., ela deve, amorosamente, permitirã criança vivenciar a si 

mesma como um ser 'real', para que ela possa alcançar o senti--

mento do 'EU'. 

Os limites do indivíduo podem ser, finalmente, visua-
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lizados, nao apenas em termos de urna dimensão espacial (limites 

físicos) e de urna dimensão temporal (continuidade de ser), mas, 

sobretudo, em termos de 'uma diUlensão relacional. E neste campo 

que o indivíduo pode realizar urna diferenciação genuína, ou tor 
. 

nar-se um reflexo das diferenciações de outros. 

- vi -



SUMMARY 

This work was main1y obtained, based on contributions 

of psychoana1ytica1 authors, who on the approach of the process 

of personality formation, emphasize the first re1ations 

estab1ished between the individual and his irnrnediate environment 

in specia1 the 'mothering person'. 

On the other side, approaches that can be considered 

as comp1ernentaries, are a1so used as an aid to understand the 

comp1ex factors involved with the formation of individual 

boundaries. 

In this way, the processes that carry, by a normal 

development, from a general state of indifferentiation to the 

distinction between 'SELF' and 'THE OTHER', and as result, a 

personal fee1ing of identity, are focused upon in two fundamental 

(and principal) stages. 

Not satisfying developrnents are also brought about, 

and their probable imp1ications on psychopatologica1 disorders. 

The importance of the 'mothexing person' is brought 

forward for her active participation in the ctiild's progress, 

'way to independence'. Besides the fac1: that she fu1fills· his 

needs 'good enough', she must lovinglyallow the child to viven 

ciate himse1f as a 'real' being, 50 tha1: he can achieve the 

'SELF' feeling . 

. The boundaries of the indi viemal can fina11y be 
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visualized, not only in terms of a spatial dimension (physical 

limits) and a temporal dimension (continuity of being), but 

above alI in terms of a relational dimensiono In this fieldthe 

individual can wether achieve a true differentiation, or turn 

himself into a reflex of the differentiation of others. 
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, t 

r N D I C E 

Agradecimento------------------------ iv 

Resumo -----~-----~------------------ v 

Summary ----------------------------- vii 

PÃG 

INTRODUÇÃO ----------------------------------------------- 001 

1 - FUNDA}ffiNTAÇÃO TEORICA -------------------------------- 004 

1.1 - visão Geral dos Desenvol virn"entos da teoria, psi 

canalítica do ego ----------------------------- 004 

1.2 - Apreciações críticas quantoã importância maior 

atribuída, ora aos fatores bio15gicos inatos,o 

ra às influências ambientais~ no desenvolvimen 

to do indivíduo -------------------------------- 023 

1.3 - Considerações sobre tendências atuais a urna a

proximação das diversas abordagens psicanalíti 

cas -------------------------------------------- 028 

2 - ETAPAS PRINCIPAIS DA FO~~ÇÃO DOS LIMITES NA ESTRUTU 

RAÇÃO DA INDIVIDUALIDADE PESSQAL E SUAS IMPLICAÇOES 

PSICOPATOLOGICAS ------------------------------~-~---- 035 

, 2.1 - Considerações preliminares --------------------- 035 

2.2-- Primeira etapa: início da demarcação dos limi 

tes físicos e formação da auto-imagem corporal 

(ego nuclear ou central) -----------------~----- 037 

.' 



2.2.1 - Abordagem dos aspectos cognitivo e fun 

cional corno fatores de integração do 

P~G 

ego físico ---------------------------- 037 

2.2.2 - Abordagens dos aspectos afetivos em ter 

mos do desenvolvimento instintivo e das 

relações objetais e sua influência na 

delimitação do ego corporal ----------- 043 

2.3 - Segunda etapa: início da diferenciação psicolô 

gica - estabelecimento do senso de identidade 

(senso de "self" total ou consciência de si mes 

mo corno entidade separada) .-------------------- 090 

2.3.1 - Abordagem dos aspectos cognitivo e fun-

2.3.2 

cional na dife~enciaçio psico16gica e 

social do e go e na inte gração do ps:iqui~ 

mo -~---------------------------------- 090 

Abordagens dos aspectos afetivos em ter 

mos do desenvolvimenLo instintivo e das 

relações objetais na delimitação do 

"self" total ------------------------- 093 

CONCLUSÃO ----------------------------------------------- 121 

BIBLIOGRAFIA -------------------------------------------- 134 



I N T R O O U ç ~ O 

Refletindo urna preocupaçao histórica com o indivíduo, 

conceitos tais corno "presença", "ser", "pessoa", "alma", "indi-

viduo", "i4entidade", têm sido abordados dos mais diferentes m~ 

dos, desde as remotas raíies filosóficas das teorias psicológ.!. 

cas atuais. Desde Aristóteles e Platão, e a partir da dicoto--

mia realismo e idealismo, até ã consequente discussão elementa-

rista e estruturalista, que divide as abordagens da psicologia 

contemporânea. 

D. J. Levita (1966) registr~ a persistência 40s pon-

tos de vista opostos na discussão sobre o conceito de identida

de, tal corno estavam representados, a partir das concepçoes de 

Locke e Leibnitz, no Painel sobre Identidade, na associação psi 

canalítica americana, em 1957. 

A psicologia do desenvolvimento sob o prisma psicana 

litico, em sua evolução teórica, a partir das conceituações fre~ 

dianas da década de 20, seguiu rumos divergentes na sua aborda

gem da estruturação do psiquismo. Tal divergência é principal

mente caracterizada pela ênfase aplicada nas tendências herda-

das (seguindo o modelo darwiniano genético do desenvolvimento 

psicossexual, conforme Rapaport (196711, ou nas influências so-
, 

ciais (principalmente com base nas concepções de Freud, em o 

Ego. e o Id, 1923). 

Destaca-se, atualmente, uma tendência a deslocar a im 

portância para as primeiras relações que o indivíduo estabelece 

com as primeiras pessoas de sua vida, sem desprezar as potenci~ 
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lidades inatas, na abordagem da estruturação da personalidade e 

o sentimento de identidade, que lhe é inerente. Trata-se de 

considerar esse desenvolvimento como determinado pela influên-

cia mútua desses fatores, enfatizando, contudo, a participação 

fundamental da mãe na época da dependência máxima. 

A estruturação da personalidade e o senso de identida 

de~ envolvendo relacionamentos pessoais, envolve necessariamen-

te a estruturação dos limites ou fronteiras individuais de si 

mesmo. E principalmente nessa abordagem psicanalítica atual que 

os estudos sobre o desenvolvimento nos trazem valiosas contribu 

ições para uma aproximação a esse complexo tema da formação dos 

limites do indivíduo. 

Os limites do eu~ pessoa total, é uma construção que 

parece iniciar-se em etapa bem primitiva da vida, com o apareci 

mento de um senso de interior e exterior~ seguido, em condições 

favoráveis, pelo estabelecimento de um estável senso de si mes

mo, psicológicamente separado de outros si-mesmos. 

Winnicott (1975) se refere a uma terceira área, nem 

interior, nem exterior, nem subjetiva, nem objetiva, como um es 

paço potencial que se estabelece entre a mãe e o bebê no final 

da fase de fusão. 

Esse seria um espaço amorosamente cedido ao bebê pela 

maeno sentido de lhe dar oportunidade de passar da dependência 

à autonomia. Este espaço seria preenchido com a brincadeira, "o 

vi ver criativamente" que poderia' "tornar-se uma infini ta -area 

de separação que o bebê, a criança, o -adul to podem preencher cri 
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ativamente com o brincar, que, com o te.po, se transforma na fnli 

ção da herança cultural" (Ibid.). 

o fracasso no estabelecimento desse viver criativo le 

varia a urna vida de submissão ã realidade externa "onde o mundo 

é sentido corno algo a que .se ajustar" "levando a um senti-

mento de inutilidade e ã idéia de que nao vale a pena viver a 

vida" (Ibid.). 

Focalizando algumas contribuições de expressivos auto 

res psicanalíticos, em especial das teorias das relações obje 

tais, tentaremos oferecer o quadro inicial do desenvolvimento 
I 

em que se formam os limites entre o mundo interno e externo do 

indivíduo. 

A importância dessa distinção tem grande alcance que 

poderá ser compreendido através das consequências de distúrbios 

na fase de separaçao ou de seu fracasso manifestadas em diferen 

tes graus de patologia. 
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1 -FUNDAMENTAÇAO TEORICA 

1.1 - Visão Geral dos Desenvolvimentos da teoria psicanali

tica do ego 

No fluxo das contribuições psicanalíticas que emergi

ram, principalmente a partir da década de 30, das concep

çoes freudianas, observa-se urna marcada tendência a atribu

ir ao ego (ou "seI f") e ao ambiente humano um papel cada vez 

mais ativo no desenvolvimento psicológico do indivíduo em 

detrimento da ênfase até então colocada nas condições bioló 

gicas inatas (impulso ou "drives" instintivos) da estrutura 

çao da personalidade. 

Tal tendência a atribuir certa autonomia às funções 

do ego em relação às necessidades instintivas bem como im

portância às influências ambientais na sua estruturação,con 

siste num desenvolvimento das formulações de Freud em sua 

2a. etapa teórica (Guntrip , 1971) ou 3a. fase histórica da 

Psicologia Psicanalítica (Rapap~rt~ 1962), no início da 

década de 20. Quando Freud localiza na identificação com 

os pais as origens do super-ego (O Ego e o Id, 1923), faz 

crescer em importância, mesmo sem descartar a teoria dos 

instintos, as relações de objeto no desenvolvimento psicoló 

gico, dando lugar ao surgimento deIDma psicologia do ego. 

Seus seguidores trilharam, a partir daí, por dois prin 

cipais caminhos: numa linha mais aTtodoxa, situam-se aque

. les que buscam investigar os processos da formação da per--
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sonalidade em relação às vicissitudes dos impulsos instintivos) 

mantendo assim enraizados os fenômenos psicológicos na consti-

tuição biológica do organismo. Na outra direção, se colocam os 

que se concentram num enfoque mais psicológico, enfatizando o 

campo das relações interpessoais na gênese do curso do desen-

volvimento do indivíduo • 

Entre os pós-freudianos que desenvolveram uma psicol~ 

gia do ego em bases mais ortodoxas, destacam-se) proeminentemen

te,Heinz Hartmann e Erick H. Erikson~ 

Hartmann ampliou a importância do ego na estrutura psi 

cológica, atribuindo-lhe uma maior autonomia, no que se refere 

a seus recursos para lidar com a tensão gerada pelos impulsos 

instintivos, frente às exigências do mundo exterior. Considera

va o ego uma estrutura inata como o ld e postulou nele uma esfe 

ra livre de conflitos, com funções adapta~ivas ligadas ã matura 

ção e à aprendizagem e que dispunha de energia neutralizada pa

ra cumprir tais funções. O ego seria assim "o orgão específico 

da adaptação: recebe as influências do ambiente exterior para 

a aprendizagem dos meios de satisfação e controle dos impulsos 

instintivos" (Hartmann, 1939). 

A Psicologia do ego, tal como foi concebida por Hart

mann, contribuiu para a chamada abordagem estrutural. Kaplan e 

outros (1970), definem essa abordagem como uma "visão da perso

nalidade como um sistema de funcionamento adaptativo que tem as 

seguintes propriedades: 

a) Processos mentais que sao organizados com relação 

às experiências adaptativas do organismo à realida 
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de; e 

b) A organização hierárquica de "tais processos". 

As características da abordagem estrutural dizem res

peito, ainda segundo esses autores, aos aspectos estruturais da 

personalidade em contraste 'com seus conteúdos, que podemser vi~ 

tos como a "dinâmica da personalidade (aí incluídos os confli

tos específicos e os derivativos de tais conflitos tais como e

mergem no comportamento") (Ibidem). 

A abordagem estrutural, "vendo a personalidade como um 

sistema operacional, enfatiza conceitos que têm sido subordina

dos ã cognição: estilos de defesa perceptual, sistemas defensi 

vos de auto-domínio, força do ego e contato de realidade" (Ibdem). 

Os autores consideram as concepções "estrutural" e "di

nâmica" como complementares. 

Rapaport, citado pelos autores, faz a seguinte dife

rença entre os conceitos de energia dinâmica e os de estrutura: 

"os primeiros se referem a "drives",conflitos de "drives" e vi 

cissitudes de "drives", os últimos se referem a limiares de des 

carga, sistemas de controle e padrões integrativos". 

Tais tipos de abordagem têm sido muito criticadas pe

loS que adotam uma visão estritamente psicodinâmica da persona

lidade e no campo das relações interpessoais ou objetais huma-

nas. 

Barnett (1980) interpreta os enfoques freudiano e es

trutural (considerando este último como um desenvolvimento da 

teoria da libido) como "abordagens atomísticas da personalidade, 



7. 

restringindo o indivíduo a um resultado da organização dos fenS 

menos do "drive" sob o impacto das estruturas ambientais". 

Guntrip (op. cit.) considera a teoria de Hartmann es

trutural e não pessoal porque ele, ao aceitar como fundamento de 

sua teoria as pulsões do id, que para Freud eram energias· primá 

rias independentes do ego e externas a ele, . "concebeu um con

ceito no qual, o ego, por um lado tivesse por finalidade compl! 

mentar ·as pulsões impessoais do id, isto é, um ego-sistema ou 

u~ aparelhq de controle, enquanto que por outro constituísse um 

órgão de adaptação ao mundo exterior". 

Tal concepção·levaria a um dualismo de estruturas an

tagSnicas - ego e id - e não à concepção de um "self" pessoal. 

Guntrip (Ibdem) sugere que apenas se utilize a palavra ego, em 

referência a um psiquismo unitário com potencial inicial para o 

desenvol vimento de um "seI f" verdadei ro, de uma "pessoa total ca . -

paz de utilizar suas energias psicoss~máticas para expressar-se 

e realizar-se no âmbito das relações interpessoais" (Ibid.). 

Ainda dentro da perspectiva da chamada psicologia do 

ego, outro autor que trouxe contribuições muito valiosas foi 

Erick H. Erikson, principalmente com seu estudo sobre 'a sexua-

lidade infantil. Segundo Gruntrip (Ibid.), Erickson atribuiu ao 

fator social uma importância maior do que o fêz Hartmann, mas, 

ainda como esse, enfatizando o papel dos impulsos primitivos no 

desenvolvimento do ego, manteve-se preso ã concepção de um psi

quismo formado por estruturas an~ag6nicas. 

Em certas passagens de sua importante obra Childhood 
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and Society (1964) citados por Guntrip (Ibid. 1 , Erickson. pres-

cinde do misticismo biológico de Freud 7 tanto no que se refere 

ã agressão, quanto à libido. Considera a agressao como "uma 

reação de auto-afirmação intensificada (o "self" que ratifica 

seus direitos frente à frustração)". Ao estudar a sexualidade 

infantil diz que Erickson não parte da idéia de uma quantidade 

es~ecífica de pulsões libidinosas instintivas constitucionalmen 

te inerentes às zonas oral, anal e genital ... "Para Erickson , 

os termos oral, anal e genital representam orifícios ou zonas 

corporais que se constituem em modos ou formas materiais de re

lacionar-se com os objetos. A partir desses modos,se desenro-

Iam no seio de cada cultura as distintas modalidades ou tipos 

de relação socialmente aceitáveis. A atitude mental e o uso de 

uma zona corporal se complementam, e ê esta unicidade de corpo e 

mente a que determinava o suporte da pessoa total frente a seu 

mundo" •.. "Para um bebê todas as formas de relação com os obje 

tos podem reduzir-se a um pequeno número de possibilidades e es 

tas mesmas continuam sendo durante toda a sua vida as formas bá 

sicas de relação~ 

"Com EIl-ic.k..60n c.hegamo.6 a umade..6c.uç.ão velldade-illamen
~e p.6-ic.od-inâm-ic.a da.6 múl~-iplal ma.ne-illa.6 em que a C.1l-i
a.nça. de.6c.oblle e u~-il-iza. a.6 nO~a.6 de Ilelaç.ão e.6.6enc.-i
almen~e pO.6.6Zve-i.6, c.omo pe.6.604 l:.o~al p.6-ic.o.6.6omã.~-ic.a em 
Ilã.p-ido plloc.e.6.6o de c.lle.6 c.-imentD. c.om .6 ua. mãe, .6 eu.6 na
m-il-ia.lle.6 e com o mundo ex~ell-<.o~. EIl-ic.k..6on c.onvell~eu 
a. ~eoll-ia. nlleud-ia.na da l-ib-ido ~ uma ~eoll-ia. da.6 Ilela.
çõe.6 obje~a-i.6. Plle.6enc.-iamo.6 44~-im a emellgênc.-ia de.6.6e 
ego-pe.6.6oa." (Ib-id.l. 

A princípio, valendo-se de seu corpo material para e~ 

frerttar o mundo material para incorporar o que necessita (ar, a 

limento, contatos), sendo receptivo ·a estímulos mentais e emocio 
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nais que lhe sao necessários, rejeitando o que nao quer. ou 

lhe desagrada. (fezes, urina, alimentos indigestos, objeto~ que 

atira '. pessoas das quais se afas ta)". Pouco a pouco aprende a 

aliar-se às pessoas que o querem, para trabalhar com elas e coo 

perar na obtenção de seus propósitos (para o que utiliza a boca, 

as mãos, os ouvidos, as pernas, todo o corpo e seu crescente en 

tendimento); . e tudo isso por vias orais, anais e genitais, mas 

tambéni .mentais e, inevitavelmente, cada vez mais pessoais;-

Guntrip, entretanto, faz restrições à colocação de 

Erickson de ufu ego cuja identidade, por um lado, resulte de uma 

evolução social e, por outro, estejã ligado a um id "bestial, im 

pessoal e perigoso". :E na obra de M. Klein que Guntrip vê uma 

mudança para a concepçao das relações objetais, "mais livre da 

sujeição à psicobiologia clássica original" (Ibid.). 

Rapaport (1962), focaliza sob outro ingulo a teoriade 

Erickson, considerando-a como um desenvolvimento que complemen 

ta "a teoria freudiana da 3a. fase e a elaboração dela realiza

da por Hartmann", particularizando o conceito de Hartmann sobre 

<>-desenvolvimenzo autõnomo do ego que "generalizou a concepçao 

de Freud sobre o desenvolvimento da angústia" (Ibid.). 

Rapaport (Ibid.) destaca que "a teoria de Erickson,co 

mo a de adaptação de Hartmann, se baseia na suposição de uma co 

ordenação inata para um meio ambiente provável" e que seu con

cei to de 'mutualidade" expressa a· coordenação mútua entre as 

pessoas tutelares' (que sao os rep!esentantes da sociedade) e o 

indivíduo em desenvolvimento. Isto através de dois fatores: a 

inata sensibilidade específica daquelas para captar as necessi-
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dades deste e as próprias necessidades fase-específicas do indi 

víduo. 

A descrição de Erickson vai além do desenvolvimento do 

ego, paralelamente ao da libido,. esbo,çanclo "a totalidade do ci

clo de vida" (Ibid.). Cada fase do ciclo de vida é caracteriza 

da pOT uma "tarefa evolutiva", "fase específica" (Ibid.) que de 

ve ser resolvida dentro dessa fase, emb6ra ji tendo sua solução 

preparada nas anteriores, e seu efeito sendo sentido nas poste-

riores: 

"7) con6..ianç.a bã-6..ica 6Jte.nte. ã de.6c.on6..ianç.a; 
2) autonom..ia 6Jte.nte. ~ ve.Jtgonha e d~v..ida; 
3) ..in..ic...iat..iva 6Jte.nte. ã culpab..i~~dade.; 
4) laboJt..io-6..idade. 6Jte.nte. ã ..in6e.4..ioJt..idade.; 
5)· ..ide.nt..idade. 6Jte.nte. a pape.l de d..i6u-6ão; 
6) ..int..im..idade. 6Jte.nte. ao ..i-6olamento; 
7) ge.ne.Jtat..iv..idade. 6Jte.nte. a e.-6tancame.nto; 
g) ..inte.gJt..idade. 6Jte.nte. a de.-6 upeJto". 

Cada fase está descrita em função das soluções extre-

mas de êxito ou fracasso, mas na realidade, costuma haver um 

equilíbrio entre ambas. A teoria de Erickson, ainda considera 

que a sequência das fases da epigênese do ego é universal e que 

"as soluções típicas variam de uma sociedade para outra e possu 

em originalidade individual" (Ibid.), 1967). 

Para Rapaport (Ibid.1 1962). 

"a c.aJtac.te.Jt1..-6 t..i ca cJtLLc-i.al d e.-6 ta t e.o Jt..ia p-6..ic 0-6 -6 o c..ial 
-6obJte. o de.-6e.nvolv-i.me.nto do e.go" .•. "c.on-6-i.-6te. e.m o6e.
Jte.c.e.Jt uma e.xpl-i.caç.ão conce.-i.tual do de.-6e.nvolv-i.me.nto ~ 
c-i.al do -i.nd-i.vZduo,tJtaç.ando o de.-6e.nvoiv-i.me.nto do caJta-
te.Jt ge.ne.t-i.came.nte. -6oc~al do -6e.Jt humano, no c.uJt-60 de. 
-6e.u-6 e.nc.ontJto-6 com o me.-i.o amb-i.e.nte. -6oc-i.al, paJta cada 
6 ~-6 e. de. -6 ua e. P..i 9 ê n e.-6 e. " (1 b -i.d . I • 
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Os autores das teorias das relaç·ões objetais e' das te 
. 

orias das relações interpessoais, seguindo outra direção, no de 

senvo1vimento da ci~ncia psicanalítica, partilham da 'tend~ncia 

a unificar a estrutura psicológica dentro de um enfoque psicodi 

nâmico da singularidade e .totalidade do indivíduo. Para Sandler 

(1981), a crescente tend~ncia é descrever e explicar tanto pro

cessos normais como patológicos em termos das vicissitudes das 

relações de objeto do indivíduo e não em relação a conflitos li 

gados a impulsos instintivos. 

As teorias das relações objetais originaram-se na In-

glaterra, ganhando grande aceitação ~rincipa1mente 
, 

a partir da 

década de 30. Seus principais autores, M+ Klein, Fairbairn e 

D. Winnicott, desenvolveram seus estudos de modos próprios, ca

racterísticos, mas mantendo como base de suas investigações a 

ênfase às relações objetais no desenvolvimento psicológico do 

indivíduo. 

As teorias das relações interpessoais, iniciaram-se 

nos EEUU e t~m como principais vultos H. Staak Sullivan ("self

system") e K. Horney (psicologia do "self"), que desenvolveram 

seus trabalhos na década de 50. 

Guntrip (op. cit.) coloca a principal diferença entre 

as escolas inglesa e americana do seguinte modo: as primeiras 

aprofundaram-se mais na história pessoal do indivíduo, enquanto 

Que as se2undas dirigem a ênfase para um enfoque social da es-

truturacão da personalidade. 

Dentre os principais autores das teorias das relações 
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obietais. M. Klein foi Quem se manteve mais ortodoxa no plano 

teórico; aceitava o Que Hartmann chamava de "misticismo biológi 

co" da conceituação freudiana de Eros e Tanatus. 

Para Guntrip (Ibid.), entre,tanto, "é o estudo do ego

pessoa, em suas relações obietais, a verdadeira essência da o

bra de M. Klein". 

Ao descreve.r os estádios do desenvolvimento "M. Klein 

deixa de lado o esquema· oral-anal-genital, baseado na idéia das 

etapas de maturação instintiva, para enfocar um esquema novo b! 

seado na'idéia da qualidade das vivências do ego nas relações 
I 

objetais" .. Em sua teoria Klein (1967) supõe duas posições es-

senciais de relação objetaI que a criança deve alcançar e adap

tar-se em seu desenvolvimento emocional: posição esquizo-para

nóide e posição depressiva. 

Inicialmente, o bebe vive uma tensão hostil entre duas 

forças antagônicas: o instinto de morte e o instinto de vida, 

com predomínio do primeiro sobre o segundo (luta que já se ini-

ciou no ventre materno). Logo aos primeiros contatos com o mun 

do exterior - primeiro objeto (parcial) ~ seio da mae, o bebê 

lança mão de um processo defensivo - a projeção - para colocar 

fora o instinto de morte que ameaça o ego ainda muito imaturo, 

e assim fugir da angGstia qu~ esse instinto provoca. Entretanto 

como não pode lutar fisicamente com objetos maus externos em 

que se transformaram os objetos que sofreram a projeção, intro

jeta-os para poder manejá-los mentalmente. Como também projeta 

seus instintos de vida, pela necessidade de. internalizar também 

um seio bom (também coni o propósito de criar um objeto que sa-
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tisfaça a necessidade instintiva do ego de preservar a vida) pa 

ra compensar a experiência do objeto mau., 'o mundo interno da 

criança pequena passa a ser constituído de objetos maus e bons, 

ocorrendo aí, nessa primeira fase do desenvolvimento ,uma defe

sa - o "split" - que constituí uma divisão interna entre obje

tos maus e bons, divisão essa, que, pela projeção, passa a ter 

também o mundo externo. 

Assim, o mundo interno da criança pequena é constituí 

do de fantasias que pouco tem a ver com a realidade exterior, 

pois as projeções e reintrojeções independem de mãe externa. 

Numa segunda fase, com o desenvolvimento da percepção 

. da realidade (que passa a ser percebida como separada do '~elf') 

a criança passa a perceber objetos totais e a reconhec~r como 

seus os Impulsos destrutivos, 'os quais, pelo risco de danificar 

ou destruir totalmente, como crê que é capaz em suas fantasias, 

o objeto bom (mãe-objeto total) têm que ser reprimidos. Essa se 

gunda fase (que se inicia por volta dos 6 meses de vida). M. 

Klein chama de posição depressiva, pois é caracterizada pela 

culpa suscitada pelas fantasias de ataque e destruição do obje

to bom, seguido pelo impulso ã reparação do objeto danificado. 

Nessa posição passam então, a predominar. os impulsos de vida, 

que se traduz no esforço da criança para reparar e preservar o 

objeto amado dos seus impulsos destrutivos. Essa fase M. Klein 

considera a fase precoce do complexo de edipo que dá origem ao 

super-ego primitivo, quando a criança internaliza os primeiros 

objetos (bons e/ou maus) e se identifica com eles. 

Para Guntrip (Ibid.), M. Klein descarta a fase a-obj! 
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tal da concepçao freudiana (a fase auto-er5tica, narcisista em 

que a mente está dominada pelo desejo de gratificaçã.o instinti

va), para considerar que os próprios começos já são as relações 

de objeto lógicas e apropriadas aos mais primitivos estádios de 

desenvolvimento. A partir de M. Klein, "a teoria tomou novos 

rumos, bem ilustrados, embora de modos muitos distintos, nas o 

bras de Erickson e Fairbairn. Orientando-se do eu impessoal p~ 

ra a concepçao das relações pessoais de objeto" considerando que 

"um objeto não existe se não há um ego que o perceba e se rela

cione com ele, e que é mais coerente e significativo falar de u 

ma teoria das relações objetais do ego; daí que de agora em di-
. 

ante atribuamos uma importância cada vez maior aos significados, 

à natureza e ao desenvolvimento do ego enquanto que o id impes

soal passa à segundo plano" (Ih id.) . 

Guntrip (op. cit.), considera tanto o de Erickson 

quanto o esquema evolutivo de Klein - este localizando as possi 

bilidades básicas da criança dentro dos seus primeiros meses de 

vida, quando estabelece relações pessoais, se complementam. 

"Ambos os esquemas, tomados em forma conjunta e somados às i

déias de Fairbairn sobre o processo de maturação, que implica o 

passar da dependência infantil à dependência adulta, formam um 

quadro muito eloquente das vicissitudes que enfrenta o ser huma 

no no transcurso de sua vida" (Ib id .) . 

Fairbairn, seguindo M. Klein, afasta-se no entanto,dos 

aspectos mais ortodoxos de sua teoria. Chega a eliminar o con

ceito de id, usando o conceito de instinto como o de impulso a-

penas adjetivamente (instintivo, libidinal, etc ... ). 
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SeJrundo sua concepçao de uma "estrutura dinâmi

ca" (Fairbairn, 1946/1966), de acordo com "a qual "o instinto não 

é o estímulo da atividade psíquica, senão que ele próprio con

siste em uma atividade característica por parte de uma estrutu

ra psíquica", estes termos (·'instinto" e "impulso"), só servem 

a um propósito útil quando se os emprega de forma adjetivada, 

quando falamos de uma "conduta impulsiva, já que é só, então, que 

implicam referência a uma estrutura psíquica, por uma parte, e 

a uma relação objetaI, pela outra" (Ibid.). 

Guntrip (op. cit.), destaca do seguinte modo algumas 

das contribuições inovadoras de Fajrhairn: Fairbairn coloca o 

sexo como um dos apetites entre os quais a fome, a sede, as fun 

çoes excretoras, cuja funçio primordial i a de assegurar a so

brevivência e a reprodução do organismo corporal e cujo intere~ 

se fundamental não tem relação com as necessidades da psique pes 

soaI. Mas todos podem ser dotados de uma significação vincula

da com a relação pessoal, sobretudo o sexo, porque .este ~ o úni 

co que nao pode estar totalmente divorciado das relações obje

tais e por isso com tanta frequência está envolvido e ligado a 

situações psicossomáticas. 

A agressão se dá, ao inverso dos apetites, nao por 

deri vaçio de um estado bioquímico do organismo. "A agressão não 

é fundamentalmente uma pauta dinâmica de conduta orgânica, mas 

uma pauta de conduta pessoal cuja origem é uma reação de cólera 

ou de raiva que, por sua vez, é uma consequência do temor prov~ 

cado por uma situação de perigo,· provocada em princípio pelo 

meio" (Ibid.). 
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Entre as reformu1ações de teses freudianas, em que ba 

seia sua teoria do desenvolvimento do ego ,_ Fairbai rn (1951/1966) 

destaca a tese de que "a libido é essencialmente buscadora de 

objeto", que modifica o princípio básico de Freud de que o fim 

instintivo é a obtenção do prazer orgânico, sendo o objeto o 

meio para atingir esse fini: 

Fairbairn (Ibid.) descarta as fases do desenvolvimen

to do eg6 calcadas nas zonas er6genas (i exceçao das fases o

rais descritas por Abraham) considerando tais fases como técni

cas utilizadas pelo ego para regular as relações com objetos, e 

em particular com objetos interna1iza.dos. "As zonas , erogenas 

não são em si mesmas determinantes dos fins libidinosos, mas, 

sim, canais mediadores dos fins primários de busca de objeto do 

ego" (Ibid.1. 

Sua teoria do desenvolvimento do ego é assim "concebi 

da em termos de re1acões obietais e em esvecial com ob;etos Que 

foram internalizados na infincia primitiva, sob a ~ressão da 

privação" (Ibid.). 

Somente em situação de frustração e privação o bebê 

dirige agressão direta a um objeto libidinoso, como uma reação 

à frustração e à privação. Surge desse modo a ambivalência que 

por não poder tolerá-la dissocia a figura da mãe em dois obje

tos: um satisfat6rio (bom) e um insatisfat6rio (mau). No prin

cípio, s6 o objeto mau é internalizado~ e o é com o fim de ter 

melhor controle sobre ele. Internamente, o objeto insatisfató 

rio é também desejado (catexizado libidinosamente), e assim pro~ 

segue no interior a dualidade de objetos que existia no mundo 
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exterior. g então que ocorre, defensivamente, a dissocia~-ão, se 

guida da repressão, de tais objetos (objeto repelente e objeto 

excitante) acompanhadas de dissociação e repressão também das 

partes do ego ligadas a esses objetos, formando assim, como es

truturas egóicas, os egos subsidiários (sabotador interno e ego 

libidinal, respectivamente àqueles objetos) sujeitos à repres-

são pelo ego central. No ego central permanece o núcleo do ob

jeto ,dessexualizado e idealizado, "como provedor do -núcleo ao 

redor do qual se constrói o super-ego" (Ibid.). 

Desse modo, a diferenciação da estrutura egóica é con 

cebiqa por ~le como um resultado da-repressão ~riginalmente di

rigida contra objetos maus internalizados, e não contra os im---' 

pulsos que se tornaram dolorosos ou "maus", "como Freud estabe

lece em seu último ponto de vis ta" (Ibid .), 1944/1966). 

Fairbairn (1946/1966), considera que fia posição bási

ca da psiqué é invariavelmente uma posição esquizóide". Tal a

firmação se baseia no uso que ele faz do termo esquizóide no 

"sentido explicativo geneticamente" (Ibid.). 

Grotstein (1982), analisa as valiosas contribuições 00 

Fairbairn (o primeiro a usar o termo "relações de objet.o" que 

em seguida passou a ser expressado como "relações objetais")com 

parando-as ã teoria de Klein, sobre as primeiras vivências da 

criança: "Para Fairbairn não podia haver separação entre ego e 

"drive" e, além disso, a criança esta orientada para o objeto 

desde o princípio: auto-erotismo é um colapso nas relações de 

objeto, devido ~o desapontament~ e ã frustração". Para Fair

bairn, "a criança é oral não porque é auto-erótica. mas porque 
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ela procura um seio" ••• "A c.riança experimenta por um lado. 

uma precoce consciência de sua necessidade de um objeto e tam

bim.experimenta a consciência ~e sua rejeição pelo objeto, pelo 

outro". Daí se segue, por isso, uma necessidade por parte da 

criança de separar as qualidades rejeitadoras do objeto das qua 

lidades idealizadas do objeto. "Fora isso, sua teoria é ames 

ma que a de M. Klein. A ênfase· diferente de Fairbai rn ,. é sobre 

a realidade da percepçao da criança das qualidades rejeitadoras 

de sua mae, um fenômeno· que Klein relaciona ã fantasia por cau

sa da alegada incapacidade da criança de detectar a realidade" 

(Ibid.) . 

Também para D. Winnicott a realidade externa é de fun

damental importância bem no início do desenvolvimento da crian

ça, e nisso, como Fairbairn, também difere de M. Klein. 

D. Winnicott, outro grande nome da "BritishObject Re

lations School" (Ibid.), devido ã sua longa experiência como p~ 

diatra antes de se tornar psicanalista, descobre primordial im_o 

portância do "meio facilité!-dor" representado inicial e fundamen 

talmente pela mãe, com sua "preocupação materna primária", para 

o desenvolvimento posterior da criança. 

A concepçao de Winnicott dos processos de maturação in 

clui a "existência de um meio que protege, cuida e estimula a 

criança de um modo contínuo, aceitando sua dependência imatura 

e provocando por sua vez tentativas de independência, de ir.divi 

dualidade e o descobrimento de sua própria vida na atmosfera 

das relações pessoais e através delas" (Guntrip, op. cit.). 
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Para Guntrip (Ibdem), essa é a principal diferença en 

tre as concepções de Hartmann e de Winnicott quanto ao meio: 

Hartmann fala de "fatores ambientais desencadeantes" ••• "o que 

invoca o quadro de um processo inato que uma vez posto em ação 

segue seu próprio e autônomo curso de desenvolvimento". Winni-

cott fala de um meio facili tador "cuja influência é decisiva 

para o rumo que tornará o desenvolvimento no sentido de urna indi 

vidualidade verdadeira, alcançada no seio das vivências pessoais'~ 

Os conceitos de Winnicott da preocupaçao materna, de 

verdadeiro e falso eu, de invasão (impinging) materna constitu

em u~a teor~a de mutualidades e rupturas de mutualidades na 

vinculação mãe-criança, que Grotstein (op. cit.) considera de 

suprema importãncia para o desenvolvimento da criança na vida 

posterior. 

Winnicott, apesar de ter recebido supervisão de M. 

Klein e ele próprio ter sido analisado por algum tempo por urna 
. 

colaboradora de M. Klein, Joan Riviere, não se considerava um 

Kleiniano. Atribuiu grande valor às contribuições inovadoras ~ 

M~ Klein, principalmente a conceituação da posição depressiva, 

que inclui as idéias de restituição e reparação. Mas, discorda 

da sua manutenção do uso da teoria dos instintos de vida e de 

morte e a sua tendência de considerar"a destruti vidade do lac-

tente em termos de hereditariedade e inveja" (Winnicott, 1962a/ 

1982) . 

Winnicott afasta-se dos autores clássicos e aproxi-

ma-se de Fairbairn na importincia que atribui à realidade do 

objeto externo: "Vejo que cheguei ao território de Fairbairn 
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(1941), ao conceito da busca do objeto (por oposição à busca de 

satisfação") (Guntrip, op. cit.). 

t na ~elacão bá~~ca com a mãe con6~ãvel que lhe dá o 
a6eto e o apo~o nece~~ã~~o que o "~el6" pe~~oal pode 
~e de~envolve~ •.. pa~a alcanca~ o ~ent~mento de ~ua 
p~õ p~~a ~eal~dade e ~nd~v~dual~dade e ~ e~ ao me~ mo tem 
po capaz de da~-~e num ~elac~onamento amo~o~o ~em pe~ 
de~ a ~nte9~~dade e a ~nd~v~dual~dade p~ô p~~a~" (Ib.úl:l . 

-
Para Grotstein (op. cit.), a concepçao de objeto de 

Winnicott cobre o espaço entre as concepçoes de objeto de Fair

bain e de M. Klein. 

. 
Edith Jacobson desenvolveu nos Estadós Unidos uma teo 

ria das relações objetais que Guntrip (op. cit.) considera in

termediária entre as concepções de Fairbairn e Winnicott, por 

conter elementos de ambas. 

E. Jacobson (1964) propoe-se investigar os processos 

normais do_ desenvolvimento que, no cur'so da diferenciação estru 

tural, estabelecemas catexias do "self" e do mundo objetaI com 

energia instintiva libidinosa, agressiva e neutralizada. Tal 

invest~gação foi motivada por seu interesse em ajudar os paci

entes pré-psicóticos e psicóticos cujos "processos de regressao 

levam a um alto grau de deterioração das relações de objeto e 

das funções do ego, com dissolução daquelas identificações es

senciais nas quais a experiência de nossa própria identidade é 

fundada" (Ibid.). 

Guntrip (op. cit.),numa·crítica à questão dessas "i

den:idades essenciais" para a experiênc~a de nossa identidade 
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pessoal, considera que, no momento em que a criança emerge de 

sua identificação primária ou unidade psicofísica com a mae, 

"4f1 -i.d enti 6ic.a.ç.õ efl c.o m o fi pa.i.6 e o utJta.fI pe.6.6 o a..6 d e.6 em 
penha.m um pa.pel impoJtta.nte no de.6envolv-i.mento ulteJti~ 
OJt da. peJt.6ona.lida.de tota.l, ma..6 tJta.n.6itoJtia.mente e em 
di6eJtente.6 eta.pa..6. A peJt.6~tênc.-i.a. da..6 pJtimeiJta.fI iden 
t-i.6ic.a.ç.õe.6 deve c.Jtia.Jt urna. 6a.l.6a. identida.de que nãõ 
c.on.6titui urna. evoluç.ão na.tuJta.l da. ind-i.vidua.lida.de pJto 
pJt-i.a. da. c.Jt-i.a.nç.a.. E.6.6a. 6a.l.6a. identida.de c.onduz a. JtigI 
dez do ego e, fie a.fI pJtimeiJta..6 ident-i.6ic.a.ç.õe.6 não de.6a 
pa.Jtec.em, .6e não .6ão flub.6tituZda..6 pela..6 veJtda.deiJta..6 Jte 
la.ç.õ e.s o b j e'ta.i.6 que 6a.c.ilitem o de.6 envo lvimento na.tu~ 
Jta.l do "flel6"~ e.6.6e ".6el6" não podeJti a.c.ha.Jt .6ua. veJtda. 
deiJta. identida.de ... " (Ibid.). 

E. Jacobson abandonou a teoria do instinto ,de morte 

por consi~erar que não se pode c~nceber significação em concei

tos como o masoquismo primário "na organização psíquica anteri

or ao descobrimento da criança de seu próprio "self" e do mundo 

dos objetos" (Guntrip, op. cit.). Supõ~ que "se poderia expl,!. 

car mais facilmente os fatos observáveis partindo da suposição 

de que, desde o início da vida, a energia instintiva ainda está 

em um estado indiferenciado, e que se desenvolve em dois tipos 

de pulsões psíquicas ("drives"), com qualidades diferentes, so

mente sob a influência de estimulações externas, com a abertura 

e crescente maturação de vias de descarga para o exterior" (Ja-

cobson, op. cit.). 

Jacobson também explicita sua posição de que 

"ta.l tJta.nfl6oJtma.ç.ão da. eneJtgia. p.6Zquic.a. indi6eJtenc.ia.da. 
em doifl tipofl de "dltive.6" qua.lita.tiva.mente dió eJtente.6 
e a.qui viflta. corno biologica.mente pJtedeteJtmina.da. e pJt~ 
movida. ta.nto poJt 6a.toJte.6 ma.tuJta.ciona.i.6 inteJtno.6 qua.n
to pela..6 eflt-é..mula.ç.õe.6 exteJtna..6" IIbid.). 
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Neste modo, para Guntrip Copo cit.), J~cobson, corno 

Fairbairn, "rejeita o instinto de morte e ve o desenvolvimento 

das puls5es libidinosas e agressivas posteriores ao nascimento 

corno um resultado da experiência das relaç5es objetais", pul-

soes estas "que são reaç5es do ego em' desenvolvimento frente 

aos objetos reais externos bons e maus" (Ibid.). 

De acordo com Grotstein Copo cit.), urna das princi-

pais diferenças entre Jacobson e Klein djz respeito i concepçao 

das relações de objetos primitivas. 

"Jacob.6on 6a.e.a .6obJte. "image.n.6 pJtimitiva.6 de. obje.to", 
,quando que.Jt .6e. Jte6eJtiJt ao que K.e.ein c.hamaJtia de obje
tO.6 inteJtno.6. Jacob.6on JteCU.6a-.6e a admItiJt que 0.6 ob 
jeto.6 pJtimitivo.6 tenham .6tatu.6 e.6tJtutuJta.e.. 0.6 obje~ 
tO.6 inteJtno.6 de K.e.ein, pOJt outJto .e.ado, .6ã.o concebido.6 
como objeto.6 6anta.6iado.6 que têm e.6tJtutuJta 6enomeno.e.ô 
gica no p.6iqui.6mo do bebê." (Ibid.) . 

L. Stack Sullivan representa um dos principais auto

res das teorias das relações interpessoais. 

Guntrip Copo cit.) considera ter sido Sullivan quem 

melhor relacionou a biologia i psicodinâmica "quando, ao trans

cender ã teoria dos instintos, formulou sua teoria da personal! 

dade". 

Sullivan considerava que o ser humano, a partir de 

substrato biológico, se desenvolvia na interação com outros se-

res humanos. 

o substrato biológico da personalidade é constituído 

pelos fatores inatos tais corno, os apetites, o cérebro e o sis-
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tema nervoso. Tais elemenzos, que incluem as necessidades.org~ 

nicas e os fatores autônomos do organismo, são assumidos por um 

self que os dirigirá, segundo as características desse "self" 

pessoal total, produto das relações interpessoais. 

Desse modo, um "self" preqominantemente agressivo mos 

trará um·comportamento sexual.sádico e será descuidado· e sujo 

em suas funções excretoras. Um "self" atemorizado será sexual

mente impotente, e propenso ã anorexia nervosa e ã. constipação 

intestinal. 

Um "self" maduro, equilibrado .• será afetuoso em suas 

relaç6es sexuais, te~á p~azer em comer e beber, 'de acordo com 

suas necessidades e cumprirá normalmente suas funções excreto-

ras. 

1.2 - Apreciações criticas quanto à importância maior atribuida, 

ora aos fatores biolõgicos inato~, ora às influ~ncias am

bientais, no desenvolvimento do individuo. 

o que se observa numa apreciação dos desenvolvimentos da 

teoria psicanalítica desde os seus começos é que enquanto a en

fase é colocada de modo extremado ora nos fatores constitucio--

nais, inatos, ora no ambiente humano, no que se refere ao peso 

de suas influências na formação da personalidade, os aspectos 

pessoais, únicos, próprios de cada indivíduo, passam para um se 

gundo plano. 

Guntri~ (1971), diz que "em toda a obra de Freud nao 

há uma só alusão ao "self", ã pessoa individual. única". 
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Destaca a influência de Groddeck sobre Freud (que de

le tornou o conceito de id) que dizia: 

·"Aqu.i..e .. o que. de.nominamo.6 no.6.6O Ego .6 e. c.o nduz na vida 
pa.6.6..i.vame.nte. e. ao inve...6 de. vive.lL.mo.6, .6omo.6 "vivido.6" 
pOIL pode.ILe..6 ..i..gnoto.6 e. ..i..nve.nc...tve..i.6"(FIte.ud, 1923J. 

Guntrip (Ibid.) observa que M. Klein, no plano teóri-

co, manteve-se ortodoxa, conferindo aos objetos externo~ urna im 

portância secundaria, perpetuando a teoria dos instintos, colo

cando a ênfase no ido Entretanto, nas suas observações de expe 

riências clínicas, a ênfase é colocada na relação objetaI. Aí, 
.. I 

"evidencia-se em M; Klein, todo um mundo subjetivo das 'relações 

objetais, com suas intensas vivências emocionais que sem cessar 

interfere em nossa vida no mundo exterior e rivaliza com ela" 

(Ib id. ) . 

~'Mesmo com o enriquecimento da Psicologia do ego com 

os trabalhos de Sullivan, prossegue GuntTip, "a palavra "self" 

-e por ele empregada num sentido parcial e restrito que lhe con-

feria Freudff (Ibid.). Diz ainda que Sullivan fala do "sistema 

d'o "seI f" ou do "dinamismo do "self" como de "produtos culturais 

determinados pela angústia". 

"0 dinami.6mo do ".6e.l6" e.me.ltge. c.omo 1te..6ul.tado da.6 e.xpe. 
lLiênc.ia.6 de. apltova~ão e. lte.pnDva~ão, de. 1te.c.om~e.n.6a e. 
c.a.6 .t..i..g o ( ••• ) Se. po d e.1L..i..a d..i..z elL qu e. o ri.6 e.l6 " é.. um 1Le.
nle.xo de. juIzo.6 valolLa.tivo.6. rã.., lL . ..i...tado e.._o e.go de. 
Sull..i..van que. e.le. c.he.ga.inc.lu.6~ve. a dize.IL! a me.dida 
que .6e. de..6e.nvolve., .6ua 6un~ão .6e. a.6.6e.me.lha ã de. um mi 
c.lLo.6c.5p..i..o ( .•. ): c.om um 6oc.o dim..i..nu.to ilumina aque.
la.6 a~5e..6 da c.lLian~a que. .6ão ~D.tivo de. aplLova~io e. 1Le. 
plLova~io; e.n.tILe..tanto, qual um mic.ILO.6c.õpio impe.de. ve.1L 
o 1Le..6.to do mundo ( •.• ) O 1Le.~~o da pe.lL.6onalidade. 6i c.a 
60lta de. noC.o e. pe.lLmane.c.e. iguoaado" (Ibid.). 
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Não é esta, para Guntrip, "uma sólida base para uma Psicologia 

do Ego-Pessoa total". Corresponde ao que Winnicott denomina

ria um falso "self" erigido sobre a base do conform'ismo e "não 

nos traz ajuda alguma para uma psicologia do verdadeiro 'self'" 

(Ibid. ) 

Irena Klenbort (1978) declara que os escritos de 

Sullivan envolvem uma "ambigUidade perturbadora no que ·se refe

re aos temas de "self" e individualidade" (Ibid.). 

"A auto-ge~ada individualidade, pa~a Sullivan ~ uma i 
., lUl.Jão e c.ada um de nôl.J ~ a l.Joma dal.J avaliaç.õel.J ~e6-f.eq 

dal.J po ~ o utJto I.J" (I b id. ) . 

Destaca os méritos de Sullivan como um inovador que 

reagiu a um modelo exclusivamente biológico da mente humana,quan 

do diferenciou os humanos dos outros animais, emencipando-os do 

determinismo biológico. Mas, ao mesmo tempo, 

"deixou de lado o potenc.ial do homem pa~a l.Je~ ~nic.o 
("Uniquenel.Jl.J"), a c.~iatividade e a ve~dade~a inova
ção ( ... ) Rejeitou o ~nic.o e o c.~iativo c.omo objetol.J 
de. pe.6 quil.Ja c.ientZóic.a e pl.Jic.olõgic.a". 
"Pa~a Sullivan, o ".6 eló" em de.6 envolvimento ê o mail.J 
.6en.6itivo à e óo~mulado pela inte~aç.ão c.om out~OI.J; de 
6atO, ê I.!omente at~av~.6 do inte.~c.u~I.!O inte~pel.!l.Joal que 

.0 ".6el6" (a pel.J.6oa) l.Je de.6envolve totalme.nte. E o am
bie.nte. humano que ~ de maio~ pe.6o. E ~ po~ c.aul.Ja do 
t~e.mendo pe.6o que. o ambiente inte~pe..6l.Joal t~az, que 
nô.6 l.Jomol.! inc.apaze.J.J de no.6 to~na~ ou pe~manec.e~ unic.~ 
mente individuai.6 em ~ualque~ .6entido ~e.levante pa~a 
um analil.!ta ou pa~a no.6 me.6mol.! c.omo .6e~e.6 .6oc.iai.6". 
( I b id. ) . 

A parte que é individual no psiquismo humano, prosse

gue Klenbort, Sullivan chama de "extra-self" (1940) e é a parte 
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da personalidade que está dissociada do "self" ("self-system") 

e que frequentemente é o oposto do "self" 'que está na consciên

cia. Emerge em "insights" ou experiências únicas "e é essa par 

te que nos faz 'parecer tão individualizados "'. 

Para Sullivan nao há nenhum lugar no estudo das rela

çoes interpessoais para "tal coisa como a personalidade dura

doura, única, individual". 

Prosseguindo em sua análise, Klenbort considera que o 

que costumamos chamar "Eu", para Sullivan, está inextricavelmen 

te limitado pela ansiedade, de um lado, e o meio interpessoal , 

do outro. Ansiedade é o instrumento pelo qual o "self" se de

senvolve em seu "status" humano e é o instrumento pelo qual o 

"self" mantém-se contido de modo a permanecer dentro dos limi

tes de sua cultura ambiental. Quando a ansiedade é tal, que 

estrei ta a consciência e limita o campo de visão do "self", po

de haver resultados desastrosos na vida interpessoal do indiví

duo e este node então ter Que buscar a aiuda de um psiquiatra. 

Para Klenbort (Ibid.), é ,no campo da terapia que as 

descrições e sugestões de Sullivan, se mostram "lúcidas e vivi

das, mas perturbadoras", porque nesse terreno suas explorações 

se contrapõem às suas concepções teóricas. Sullivan via o pro

cesso curativo como aquele que "nega a principal utilidade das 

funções supressoras repress i vas e dissociati vas do "seI f-system" 

(1948)" • 

Enquanto Sulli van se deteve a focalizar o "self- system" 

e seu manejo de relações com outros, 'o centro desse campo perm~ 

nece como aprovações refletidas de'outras pessoas significati---
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vas; já no trabalho terapeutico, pondera Klenbort (Ibdem) ele 

focaliza nas relações do paciente com outros na sua busca de 

segurança e satisfação. 

Em um artigo em que aborda as dificuldades da constr~ 

çao de uma psicologia do desenvolv~mento sob o prisma psicanal! 

tico, Hartmann (1950) corrobora as críticas anterioresãs pers

pectivas te5riças que se desenvolveram de modo divergente por 

super-enfatizarem apenas uma parte dos fatores qu~ , de àcordo 

com Freud, determinam o desenvolvimento psico15gico do indiví-

duo. 

acredita 
I 

Hartmann .(op. ci t .) , que as' fases dé matura-

çao coincidem com as fases cruciais vistas do ângulo das influ

ências ambientais. No desenvolvimento da libido, as fases cru-

ciais anais e fálica têm um aspecto maturacional, mas sao i-

gualmente definidas pelas proibições e demandas do meio que co-

incidem com elas. 

"0 me.6mo ê velc.da.de em Ic.ela.ç.ã.o a..O.6 pa..6.60.6 c.lc.uc.-i..a.-i...6 do 
de.6envolv-i..mento do ego. Á.6 -i..ntelc.a.ç.õe.6 lc.egula.lc.e.6 do 
c.lc.e.6c.-i..mento e de.6envolv-i..mento da.. c.1c.-i..a.nç.a., da..6 c.a.lc.a.c.te 
Ic.Z.6t-<-c.a..6 p.6-i..c.olõg-i..c.a..6 da..6 6-i..gulc.a..6 lc.eleva.nte.6 de .6eü 
meio, e do c.ompolc.ta.mento c.ultulc.a..l que U.6a.m a.o l-i..da.1c. 
c.om a..6 nec.e.6.6-i..da.de.6 da. c.1c.-i..a.nç.a. 4e.6ulta.m no.6 a..6pec.to.6 
tZp-i..C.O.6 da..6 6a..6e.6 em que.6tã.o" (lb-i..d.J, , . 

as quais tem que ser descritas levando em conta todos esses as-

pectos. A sequência das fases de desenvolvimento descobertas 

por Freud por meio da reconstrução são indiscutíveis, bem como 

sua regular superposição e os impactos de fases anteriores so

bre fases posteriores. "Elas são indiscutíveis pa ra a pesquisa 

genética, como uma média e como um modelo. Sua interpretação 
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simplificadora, entretanto, muda o acento muito enfaticamenteou 

na maturação ou na relação objetaI, ou em qualquer outro fator 

singul~r dos que mencionei, dá uma visão de um lado só. Tal me 

parece ser o caso da super-enfatização de M. Klein do assim cha 

mado fator "biológico" ou na super-ênfase oposta do culturalis

mo" ( I b i. d . ) . 

1.3 Considerações sobre tendências atuais a uma aproximação 

das diversas abordagens psicana1iticas 

Como já foi abordado anteriormente, houve uma prolifera~ 

çao de diversas ramificações te6ricas a partir das próprias re

formulações de Freud no desenvolvimento da teoria psicanalítica. 

Várias correntes (ou escolas) psicanalíticas foram assim se for 

mando em torno das idéias de um autor, cujos adeptos consideram 

melhor interpretar e desenvolver os p~essupostos freudianos. 

Mais recentemente, percebemos, por parte de alguns au 

tores, uma tendência ã aproximação, ã busca de pontos de conta

to mais amplos entre as principais escolas (ortodoxa clássica, 

Psicologia do Ego, das relações objetais e das relações inter

pessoais) não propriamente no sentido de buscar uma unificação 

de seus desenvolvimentos num só corpo teórico, mas pelo menos 

com o objetivo de colocar as divergências de um modo menos radi 

cal, examinar com outro enfoque os pontos fundamentais que ori

ginaram as diferenças iniciais, até mesmo como ângulos diferen

tes de observação dos mesmos fenômenos. 

Nos seguintes artigos podemos observar essas tentati-
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vas de "aparar as arestas", tornar menos agudas as diferenças 

teóricas básicas: 

Horner (1980), coloca sua posição como uma "teoria do 

se1f" em que tenta unir uma teoria cognitiva que trata das es

truturas mentais (a "attachment theory") ã teoria das relações 

objetais. O foco principal de sua abordagem "ê na evolução de 

um "se1f" coe.so, relacionado ã real idade, re 1acionado ao ob j e

to". Este "self" se desenvolve no contexto da "m8tríz maternal" 

e a primeira pessoa de "maternagem" (mothering person") é vis-

ta como o mediador da organização. Analogamente, a psicoterapia 

(ou psicanálise) é conceitualizada como a matriz terap~utica na 

qual o terapeuta é similarmente visto como o mediador da organi 

zaçao. Acredita que 

na mudança da ~eo~la ln~~ln~lva p~lcanalZ~lca cl~~~l
ca pa~a a de ~elaç5e~ obje~al~ ou n~eo~ia do ~el6n ~ 
comple~ada com a po~ição de que o impul~o in~~ln~ivo 
~ apena~ um a~pec~o da expe~lêneia que deve ~e~ in~e
g~ado den~~o da ~ep~e~en~açã,o do ~el6 ao lado de ou-
'~~o~ a~pec~o~ da expe~iêncla, hejam ele~ de o~igem ~n 
~e~na ou amblen~aln. 

. . . O termo relações de objeto se refere a inter-re-" 

1ações estruturais e psico-dinâmicas entre "self" - e z:epresen

tações de objeto. O objeto, ê claro, se refere ã imagem deriva 

da da primeira pessoa, ou pessoas, de maternagem no ambiente do 

bebê e da criança pequena" (Ibid.). 

O autor demonstra seu modo de conciliar diferentes po!!. 

tos de vista te5ricos, considerando-os como colocações diversas 

de ênfase em uns ou outros aspectos da experiência, da seguin-

te maneira: 
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"A sequência do desenvolvimento começa com o que 

Mahler chama de autismo normal. Kohut (1971, 1977), que pensa 

em termos de evolução de um "seIf" coeso, chama este mesmo está 

gio como o do "seIf" fragmentado. Isto é, enquanto o termo de 

MahIer reflete sua orientação para as relações de objeto, o 

termo de Kohut trans~ite sua preocupação com a estrutura do 

"seI f". Freud (1910) referia-se a este mesmo estágio c.omo o do 

auto-erotismo, o que •. é claro, esti coerente com o ponto de vis 

ta da teoria ins tinti va~' (Ib id.) . 

J. Sandler (1981), busca clarificar os laços entre de 

sejos inconscientes, de um lado, e relações de objeto, !do outro, 

buscando assim, diminuir o que ele considera "um hiato teórico 

no pensamento psicanalítico corrente". Deste modo, visa aproxi 

mar a psicanálise clássica das correntes que valorizam mais 

as primeiras relações de objeto no desenvolvimento psicológico. 

Partindo da suposição de que os instintos sao cons 

trtictos relacionados às tendências psicobiológicas bisicas do 

indivíduo e ã força e energia implícitas nestas tendências. San 

dler considera que "de um ponto de vista psicológi.:-:o é suficien 

te tomar como base única o desejo" que os instintos fazem sur

gir na mel1te. "Os desejos surgidos com as primeiras tendências 

sexuais da criança contêm um conteúdo psicológico específico ba 

seado nas memórias de satisfação prévia". Assim, "embora o 

"drive" oral tenha como objeto biológico, desde o começo, o 

seio. o deseio de SUQar o seio e Qanhar satisfação oral deve se~ 

na primitiva vida psicológica, uma "gestalt" particular de sen

saçoes e sentimentos baseados nas experiências subjetivas de su 
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gar". Desse modo deve se formar o objeto psicológico que -chama 

mos seio. Com o desenvolvimento da ~riança, ela se torna mais 

capaz .de dis tingui r . ent re "seI f" e 'ob j eto, e deve igualmente o

correr um desenvolvimento no sentido de que 

"cada de~ejo vem a ~nclu~~ uma ~ep~e~enta~ão da p~ô
p~~a pe~~oa e uma ~ep~e~enta.~ão do objeto que. de-6é.mpe 
nha um papel na ~eal~za~ão do de~ejo". 

"O desejo contem representações do "self" e do obieto em intera 

ção" (Ibdem) .. portanto. a relação de ob i eto es tã presente no de 

seio. 

Sandler (Ibid.). lembra Que embora Freud considerasse 

"em primei ro lugar os "dri ves" ins tinti vos sexual e aQres s i vo co 

mo principais componentes da vida instintiva do indivíduo", tam 

bém postulou os drives auto-preservativos (ou instintivos do 

ego). Embora haja urna tendência para ver todos os desejos corno 

sexuais ou agressivos, na pratica clí~ica (particularmente, em 

desordens de caráter de tipo narcisista) tem se evidenciado que 

"a~~~m como a ten~ão p~oduz~da pelo~ e~tZmulo~ de 
"d~~ve" podem evoca~ de-6ejo~, a-6~~m tamb~m out~O-6 e~
tZmulo~ {po~ exemplo, exte~no~J podem el~e~a~ o de~e
jo. Quando há uma amea~a ao nO-6~O -6ent~mento de -6eg~ 
~an~a obt~do, ~ão evoeado~ de~ejo~ ap~op~~ado-6 pa~a 
6aze~ algo que ~e~tau~e aquele -6ent~mento de ~egu~an
ça. Se a auto-e~t~ma ~ ameaçada, podem ~e~ulta~ 6an
ta~~a~ de de-6ejo-6 na~e~~~~ta~ compen-6at5~~o~" (Ibid.'. 

Vemos exemplos típicos dessas fantasias nos derivativos das fan 

tasias de super-homem da criança. 

Sandler (Ibid.), assinala que desejos para estabele-
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cer ou restabelecer certos tipos de relacionamento com outros 

podem primariamente eliciar desejos de restaurar ou manter sen

timentos de bem estar e segurança, ao invis de ser motivados a

penas por "drives" sexuais ou agressivos. "A imperiosa necessi-

dade de obter satisfação erótica direta pode ser sacrificada 

no interesse de preservar a segurança ou bem-estar" (Ibid.). 

J. J(wawer (1981), acredi ta que as diferentes escolas 

psicanalíticas se formaram com base em estereótipos. Referindo

se à resistência ã Escola Inglesa nos Estados Unidos, o autor 

fala de "urna primitiva xenofobia que necessita preservar suas 

ideo~ogias". Com base em Sullivan,.usa a expr~ssão: ','o que 
.. 
e 

meu é bom, o que é seu é mau" para i 1 us trar o as pecto precon-' 

ceituoso dessa resistência americana às contribuições estrangei 

raso Seu objetivo nesse artigo é mostrar que não há diferenças 

fundamentais entre as teorias das relações objetais (focalizan

do aí, principalmente, Fairbairn e Winnicott) e as das relações 

interpessoais (destacando Sullivan) : 

" Á.6 teolLia.6 da.6 lLelaç.õe.6 ob j etai.6 e.6tão unida.6 em 
tOlLno da convicç.ão de que a.6 ma~.6 plLimitiva.6 expelLiên 
cia.6 da in6ância .6ão de an.6iedade, que.6e de.6envolve 
em uma lLelaç.ão com outlLO .6elL humano. E.6.6a.6 expelL~en 
cia.6 plLeCOCe.6 OlLganizam a pelL.6onalidade de mo"dc.6 decI 
!'ivo.6 • 
Ela.6 e.6tão unida.6, também, na clLenç.a de que o âmago 
da p.6icopatologia e.6tã dilLetamente ligado ao que e ou 
não aplLendido na expelLiência p~mitiva. Como tai.6, ~ 
la.6 .6ão teolLia.6 intelLpe.6.6oai.6 no plLec-L.6o .6entido em 
que a de Sull-Lvan é" (I b -Ld. ). 

R. D. Chessick (1974) num artigo em urna seçao de crí

tica de livros (Amer. Journ. of Psychotherapy), comenta o 1i-
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vro do físico J. Jauch, da Universidade de Genebra, em que ele, 

através de um diálogo entre personagens imaginários, estabele

ce um paralelo entre os debates de 1630, quando o sistema geo-

cêntrico de Ptolomeu foi substituido pelo heliocêntrico de Co

pernico, e o debate que ora se estabelece entre a física clássi 

ca e o princípio de indeterminação de Heisenberg (teoria quânti 

cal. 

Ao criar seus. personagens, Jauch foi motivado pelas 

similaridades da situação epistemológica geral dos dois impor

tantes momentos históricos e, "em seu es:forço por explicar a 

resistência "natural" à teoria quântica, Jauch apela para a 

terminologia j ungiana do irracional na alma ... " (Ib id.) . 

Chessik (Ibid.), expoe o impasse criado na área dos 

fenômenos subatômicos: "nessa área é impossível determinar a 

posição e o momentum de uma partícula ao mesmo tempo" - o que 

ué contrário às leis da física clássica que usa posição e velo

cidade de partículas ( ... ) como aspectos fundamentais de "rea

lidade" " 

Heisenberg (Ibid.)~ sustenta que aquelas leis determi 

nistas de causa e efeito não se aplicam aos estudos dos microfe 

nômenos. E que "o comportamento das partículas subatômicas só 

pode ser descrito em termos de probabilidades estatísticas, mas 

nenhuma afirmação pode ser feita para predizer o comportamento 

exato de qualquer partícula individual única". 

Um outro modo de ver esse problema é através do prin

cípio de complementaridade introduzido por Bohr "que sustenta 

que O que nós observamos depende de qual reação observável do 
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nosso fenômeno subatômico nós trazemos para um exame. Assim,não 

são contraditórias as características duais de partícula e on

da ~ qualquer que apare~a depende simplesmente. das medidas e a

parelhos particulares que estamos usando para estudar os fenôme 

nos" (Ibid.). 

Chessik (Ibid.), citando um artigo seu anterior,trans 

porta essa questão para o terreno da psicologia, em relação aos 

dois "sistemas de mundo" ("World systems"), que estão agora em 

colisão em nossa disciplina. Refere-se "~intensidade do deba-

te no mu~do ocidental hoje entre os proponentes da metapsicolo

gia determinística freudiana e os proponentes da abordagem ~xis 

tencialista e fenomenológica da psicoterapia'~ Sugere que uma 

saída do dilema, similar ã do princípio de complementariedade de 

Bohr, é ver essas descrições como complementares, relacionadas 

ã visão que o psicoterapeuta tem em mente empregar nos dados no 

momento, "contudo", observa, "os proponentes de ambos os la

dos se aferram a seus princípios epistemológicos com severa de

terminação, e têm grande dificuldade de comunicar-se uns com os 

outros". 
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2 - ETAPAS PRINCIPAIS DA FORMAÇAODOS LIMITES NA ESTRUTURAÇAO 

DA INDIVIDUALIDADE PESSOAL E SUAS IMPLICAÇOESPSICOPATOLO 

GICAS 

2.1 - Considerações pr~limirtares 

A ~ormação dos limites ou fronteiras individuais da 

pessoa parece iniciar-se em etapas muito primitivas-da vi

da e antecipar ou preparar a descoberta de si mesmo como 

entidade separada, o senso de identidade e da existência do 

outro como um ser em seu próprio direito. 

Muito primitivamente, para uns (como a grande parte 

dos autores das escolas das Relaç6es Objetais) ou nio tio 

precocemente, para outros (como grande parte dos analistas 

Clássicos) o objeto externo desempenha importante papel no 

desenvolvimento pessoal, uma vez que o indivíduo cresce e 

se desenvolve sempre em relação com outro. Inicialmente,e~ 

.sa relação é caracterizada por uma extrema dependência em 

relação a esse outro, para progressivamente passar a uma re 

lação de (inter) dependência relativa e madura com outros. 

o processo da formação da identidade, cujo resultado 

será o de um indi víduo único em sua totalidade, "1 imi tado no 

espaço e contínuo no tempo" (Kaplan, 1970) parece conjugar 

tanto fatores internos, que fazem parte das potencialidades 

próprias, qua.nto fatores externos representados pelas infl~ 

ências ambientais humanas, que são assimilados de outros e 

incorporadas ã personalidade, através das relações com pes-
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soas que lhe sao significativas. 

Focalizaremos apenas brevemente a formação da identi

dade, 'amplo e complexo tema que constitui. A esse respeito diz 

Greenaere (1958): 

nA que~tio da identidade em ~elaçio a individuaçio e 
ao~ e~6o~ço~ em di~eçio ã ~ealização madu~a da~ poten 
c.ialidade~ únic.a.6 de qualque~ indivZduo da.do, c.o n~ :ti-=
:tui, p~ovavelmen:te, a..6 ba..6e.6 da maio~ia do~ ~e~:tudo~ 
p~ic.analZ:tic.o~ e, c.e~:tamente, do~ ~oc.iolõgic.o~". 

Por. outro lado, de modo algum nos .parece, particular-

ment~, uma tarefa menos ampla tentar delinear, .ao longo do de

senvolvimento da pessoa, os' limites de sua individualidade. Em 

vista disso, nos restringiremos às etapas fundamentais conside-

radas essenciais pela maior parte dos autores pesquisados. Nos 

restringiremos, ainda, em vista das inúmeras e di versificadas 

contribuições psicanalíticas ao tema em questão, a algumas das 

principais abordagens ao desenvolvimento do "seI ffl, e dent ro des 

sas, buscaremos focalizar algumas das mais expressivas da orien 

tação teórica em que estão inseridas, e que possam oferecer di

réta,oP indiretamente, uma melhor compreensão da formação dos 

limites da individualidade pessoal. 

Encontramos dois principais e de'cisi vos momentos ao 

longo do desenvol vime'nto da pessoa em que a formação dos 1 imi

tes do individuo prepara (em um) e coincide (no seguinte) com o 

desenvolvimento do senso de si mesmo ou de sua identidade pes

soal. A colocação cronológica dessas etapas, bem como o tempo 

de sua duração pode variar com o tipo de enfoque psicanalitico 
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que as abordam, mas, de algum modo, as descrições das conquis

tas de cada período, se aproximam, ou se completam. Isto porque, 

o ponto de partida de todas elas são os pressupostos psicanalí

ticos de Freud. 

Tentaremos oferecer, a partir dos diversos desenvolvi 

mentos dos conceitos freudianos básicos, um quadro mais ou me

nos sistematizado das caracterí~ticas gerais de cada fase do d~ 

. senvolvimento. Para obter isto, e visando facilitar a visuali

zação dos complexos fatores envolvidos, optamos por separar os 

aspectos funcionais e cognitivos do ego, ab.ordados pela teoria 

estr~tural, dos aspectos emocionais ou afetivo~, sob os pontos 

de vista do desenvolvimento instintivo e das relações objetais·, 

apresentando-os, em sequência, na apresentação de cada fase. De 

vemos esclarecer contudo, que tal separação é um recurso artifi 

cial, uma vez que ambos os aspectos interatuam, constantemente, 

influenciando-se mutuamente e às relações objetais, ao longo de 

toda a vida do indivíduo. 

2~2 • Primeira etapa: inicio da demarcação dos limites fisicos 

e formação da auto-imagem corporal (ego nuclear ou central) 

2.2.1 • Abordagem dos aspectos cognitivo e funcional como 

fatores de integração do ego fisico 

Hartmann, Kris e Lowenstein (1946) consderam que 

o primeiro e mais fundamental dos passos que levam ã for-

mação do ego "diz respeito ã capacidade da criança para 
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distinguir a si mesma e o mundo em torno dela". 

Corroboram a suposição de Freud de que a privação par 

cial é a condição essencial da capacidad~ do bebê para distin--

,guir entre "selr'·' e objeto. Mas, preferem considerar "os senti 

mentos de desapontamento t ·e mesmo, rai vau contra a fonte de sa

tisfação como respostas agressivas "sem discutir se ou não "dri 

ves" instintivos tendendo a objetivos destrutivos são parte do 

equipamento original do homem" (Ibid.). 

Além disso, sustentam que 

fIa. pltiva.ç.ã.o ê. uma. e.ondiç.ão ne.e.e..6.6áltia, ma.6 não .6u6ie.i 
e.n.te. palta o e..6.ta.be.le.e.ime.n.to da di.6.tinç.ão e.n.tlte. ".6e.lI" 
e. o obje..to. O pltoe.e..6.60 de. di.6.tinç.ão .te.m um lado e.og
ni.tivo ou pe.lte.e.p.tual; , e.le. ~, polt.ta.n.to, de.pe.nde.n.te. da 
ma..tulta.ç.ã.o do e. q ui pam e. n.to pe.lte. e. p.tual" I I b id. ) • 

Kaplan e outros (1970) ao colocar o embasamento psic~ 

nalítico da teoria estrutural, referem-se, principalmente, na 

evolução teórica do ego, às concepções de Hartmann (1939) das 

funções primárias adaptativas do ego, ao conceito de função sin 

tética do ego, de Nunberg, e aos processos iniciais do desenvo! 

vimento do ego em termos do estabelecimento de fronteiras físi

cas do corpo ("ego corporal"), tais como postulados por Federn, 

e sua importância para o desenvolvimento do senso de identidade, 

tal como é vista, entre outros, por Des Lauriers. 

A partir de suposições fundadas nessas conceituações, 

Kaplan e outros (Ib id.) vêem o desenvolvimento do ego "essenci

almente, como um processo pelo qual o organismo estabelece es

truturas hierárquicas que organiza,m a experiência ou um "Iocus 



39. 

para aquelas experiências que o afetam e ,em que o senso de rea

lidade e o senso de identidade são estabelecidos". 

Focalizam, essencialmente, na diferenciação estrutu

ral do psiquismo, o papel dos fatores' autônomos primários, tal 

corno Hartmann (1939), postulou, que se originam no núcleo here

ditárl.o do ego ('iesfera livre de conflitos") a serviço da adap

tação à realidade, e nao corno resultado de conflitos. 

Os fatores au'tônomos primários, vis tos por ,Hartmann 

(Ibid.) corno funções do ego ou processos parciais, tais corno 

percepção, constância perceptual, memória, desenvolvimento mo-

tor, linguagem, pensamento, são integrados aos "drives" instin-:

tivos,. à realidade externa e ao restante do egq pela capacidade 

de síntese, ou função sintética do ego (Kaplan e outros, op. 

ci t.) . 

Ressaltam, também, a classificação de Hartmann quanto 

ao papel das funções secundáriasqcie se originam da integração 

'(através da função sintética do ego) dos 
4" • fatores pS1QU1COS e 

da realidade. Tais processos secundários (traços de personali-

dade, padrões de comportamento, etc.) são vistos corno "surgindo 

da matriz de funcionamento integrado e formando novas combina-

ções dos recursos únicos do indivíduo". 

A função sintética do ego foi conceituada por Nunberg 

(1930), corno a capacidade do ego para combinar elementos mentais 

dispares provenientes do interior da pessoa e do mundo exterior. 

Em virtude dessa função, tais combinações levam à formação de 

novas estruturas. 
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l! através desse processo, função nuclear do ego, 

#que o ego ap~ox~ma ~~ expe~ênc~a~ in~e4na~ e a~ ex
~e4na~ num modo ge~~al~~co, ün~co pa4a o ~nd~vZduo e 
pa4a a h~~tõ4~a do ~nd~v1.duo, e moldam pa4a a pe4~ona 
lidade ~eu modo ca4ac~e41.~~co, ün~co de 6unc~onamen~ 
to, que nõ~ ge4almente chamamo~ 'e~illo de ca4â.te4'" 
{I b~d. } . 

OS" autores ressaltam ao lado das funções executiva,sin 

tética e adaptativa do ego o investimento de sentimento de ego 

das fronteiras corporais. Consideram que essas funções só se 

tornam ppssíveis se o indivíduo experiencia a si mesmo como uma 

unidade separada e distinta da realidade externa. Tal' como Fe-

dern postulou, a partir do quadro de referências estabelecido 

por Freud, para0 funcionamento psíquico, a catexização dos li

mites corporais é uma função primária do ego de lutar para ob

ter e manter contato de realidade. Tal_ processo inicia-se com 

a demarcação física do corpo, através da catexização progressi-

va de suas fronteiras (com energias instintivas e auto-preserva 

tivas), produzindo um "sentimento corporal". Essa demarcação 

do ego corporal como um se~mento da realidade conduz i necessi

ria integração das estruturas psicológicas, permitindo ao indi~ 

víduo ftexperenciar-se como uma realidade separada e diferenciada 

de outras". 

o funcionamento das estruturas do ego em relação i re 

alidade é apontado por Des Lauriers e outros como um 

"4equ~~Uo pa4a a cont~nu~dade de ~en~~men~o de ego e 
um ~en~o de ~den~~dade. Ne~te quad~o ge4al, a pe~6oa 
e~qu~zo64ên~.ca pode ~e~ v~6~a como ~eYldo pe4d~do a cE!:, 
pac~dade pana expenenc~an-~e a ~~ me~ma como ~ntegna
da e" 4eal; ela e~~â. ã. me4cê da de~o4gan~zaç.ão" (Ib~d.) 
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fiA emergência do ego nuclear", o desenvolvimento do 

ego, tal como é visto por Kaplan e outros .(Ibid.) processa-se 

"~uc.e~~.{.vamente abtavé.-6 de e-6:tado~ que nao -6ao un.i.da
de~ d.i.~t.i.nta-6, -6epa~ada-6, ma-6, -6.i.~ c.omo -6ob~epo-6ta-6 
e .i.nte~at.i.va-6" ••• "Ao na-6c..i.mento, o "eu" (me) e o 
"não-eu" (not meJ a.i.nda e-6tão .i.nd.i.6eJf..enc..i.ado-6. O neo
nato ê c.o-exte~.i.vo c.om -6eu mundo. A-6-6.i.m, 6aia~ de 
"-6ua" expe~ê.nc..i.a c.omo c.on6u-6ão de ego e não ego ac.om 
panhada eo~ -6ent.i.mento de on.i.potênc..i.a e 6aze~ uma .i.n~ 
jU-6t.i.~a a quai.i.dade .i.nd.i.6e~enc..i.ada, .i.nde6.i.n.i.da e amo~ 
6a de-6ta expe~.i.ênc..i.a". 

Uma variedade de "loci" experienciais começam a se de 

senvolver de uma forma primitiva e cinestésica centradas em tor 
I 

no de experiências de satisfação de necessidade e sensações a-

gudas. A medida que ireas experenciais se superpõem, começa a 

haver alguma integração. A natureza unitária do corpo humano é 

a base que possibilita que as experiências cumulativas do bebê 

façam das fronteiras corporais um "locus" global. As experiên-

cias começam a se tornar diferenciadas em áreas cada vez maio 

res de "loci" do "eu'; e do "não-eu", do "interior" e do "exte-

rior" , certas condições. como o constrangimento das cobertas; a 

friagem das fraldas molhadas, o calór da mão de mãe, oferecem 

estimulações diferenciais ã superfície do corpo do bebê. Tais 

condições não só oferecem ao bebê oportunidade para aprender e 

experenciar os limites do corpo, "como também para estabelecer 

um delineamento para experiências cumulativas dos limites do 

ego corporal, das fron tei ras do 'eu "'. 

"À medida que essa aprendizagem tem lugar, certas ex

periências do bebê, limitadas pelas fronteiras físicas de seu 

corpo, distinguem-se em seu campo perceptual". Começ~ a se de-
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senvolver um quadro de referências para suas experiências que 

passam a se organizar em um "eu" embriônico. 

"O bebi nio i mai~ co-ex~en~ivo 6i~icamente com o mun 
do. Seu co~po ~e to~na 6inito e limitado e ele pode 
expe~encia~ a ~i me~mo como um objeto em ~ela~ão com 
aquilo que não i ele me~mo" (Ibid.). 

Este âmago nuclear de auto-referência, tendo se desen 

volvido, passam a ser nele sintetizados processos:ad~pt~tivosse 

cundários. "as funções de percepção, memória e teste de reali-

dade, que para Freud eram processos primários estão atualmente 

nesta categoria". 

A percepção é vista, então, como um processo complexo 

que depende da maturação e diferenciação de mecanismos senso--

riais, dos sistemas motores e da memória. E através da percep-

çao que o organismo total passa a relacionar-se com o meio ime-

diato. Do mesmo modo, "as operações defensivas se tornam sis-

temas integrados de processos parciais do ego" desenvolvidos no 

organismo, que como uma unidade, se relaciona com a realidade ex 

terior. 

o processo de diferenciação ocorre ao mesmo tempo que 

o de síntese. As áreas, funções e experiências que foram in

terligadas dentro das fronteiras corporais também se tornam mais 

diferenciadas e especializadas. 

o bebê aprende a responder de um modo diferenciado às 

situações de desconforto, tanto originadas no interior de seu 

corpo como de estimulações externas. As várias estimulações são 

experenciadas não como processos isolados mas "como extensões 
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ou funções parciais do ego unitário". 

A medida que prosseguem os processos de síntese e di

ferenciação, as funções primárias e secundárias do ego evoluem 

em sistemas lógicos, coerentes que são "sucessivamnte integra

dos e reintegrados em nív~is de maior complexidade de organiza-

ção" (Ibid.). 

A integração do ego é vista como sendo sempre um pro

duto da experiência. Experiências muito empobrecidas ou muito 

dolorosas podem causar integrações distorcidas. 

rr O e.go c.Jti.6 tafiza -.6 e. e.m ;toJÍno da Jte.afidade. pÓJtqu.e. 0.6 
pJtoc.e..6.60.6 do e.go fidando c.om a ~e.afidade. .6e. tOJtnam Jte. 
60Jt~ado.6 e. Jte.6inado.6 atJtavê.6 de. e.xpe.Jtiênc.ia.6 de. inte.7 

Jta~io c.om a Jte.afidade. •. Ma.6, .6e. e.6.6e. de.6e.nvofvime.nto 
nio te.m fu.gaJt, de..6e.nvofve.Jt-.6e.-ã u.ma 60Jtma de. 6u.nc.iona 
me.nto de. qu.a.6e. ou. p.6e.u.do-in:te.gJta~ão ou. 6u.nc.ioname.nto 
6Jtagme.ntado no fu.gaJt de. u.ma ve.Jtdade.iJta .61.nte..6 e. do e.go" 

A organização do ego vai se procedendo mas seu desen

volvimento se afasta de urna adequada reprodução da realidade por 

que lhe falta a organização lógica, coerente, baseada na experi 

ência sincronizada de realidade e de self. Tal desenvolvimento 

vulnerável à desorganização, é considerado "como a base da fun 

ção esquizofrênica posterior". 

2.2.2 - Abordagens dos aspectos afetivos em termos do desenvol

vimento instintivo e das relações objetais e sua influ

~ncia na delimitação do .ego corporal 

Na abordagem da diferenciação do ego sob o ponto de vis-



44. 

ta do desenvolvimento instintivo, Kap1an (1970; destaca a vi

são de Federn (1952) do estabelecimento do. ego corporal através 

do "sentimento de ego" (Kaplan, op. cit.)'-

Federn (Ibid.) desenvolveu o papel do ego "a partir do 

quadro bás:lcO do funciona~ento psíquico estabelecido por Freud" 

levando-nos a "conceber o ego não como meramente uma abstração 

conceitual, mas como um processo que media a experiência e que 

pode ser estudado fenomenológicamente" (Ibid.). 

Dentro da perspectiva psicanalítica, há uma íntima 

correlação entre o desenvolvimento do ego como uma entidade psi 

quica e o experenciamento da realiàade. 

Federn postulou que o ~stabelecimento das fronteiras 

corporais, ou seja, o ego corporal, éo primeiro passo para o de 

lineamento do "self". O "sentimento corporal" é visto por ele 

como essencial na formação do ego e na experiência da realidade 

exterior. Ele concebe o sentimento corporal como uma catexis 

dos limites físicos do corpo com energias libidinais, agressi

vas e auto-preservativas, que ocorre progressivamente. 

Segundo Federn,o fenômeno de "estranheza" deve ser en

tendido não como uma retirada de libido dos objetos externos e 

um aumento do narcisismo realizado. pelo ego. mas, sim como uma 

redução de catexis das frontei ras corporais. como uma "perda do 

sentimento de ego" (Ib id.) . 

A demarcação física do corpo, como uma entidade sepa

rada da realidade, envolve uma variedade de estimulações relaci 

onada não a alguma região ou função corporal, mas ao corpo in-
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teiro como um todo. Com catexis insuficiente de suas frontei

ras corporais falta ao indivíduo "as estruturas psicológicas ne 

cessár.ias para experenciar a si mesmo como uma realidade separ~ 

da e diferenciada de outras" (Ibid.). 

o aspecto subjetivo da fronteira do ego é o "sehtimen 

to de ego" que Federn descreve Como 

"a .6en.6ação c.on-6tantemente p/te.6ente de -6ua p/tõp/tia pe-6 
-6oa, a p/tõp/tia pe/tc.epção do ego de -6i me-6mo /tec.õ 
Yl;hec.ido o b j etivamente e .•. c.o nó tantemente -6 e.rl.tido e 
pe/tc.ebido -6ubjetivamente. Ou -6eja, "n5-6 pO-6-6uimo-6 um 
.6entimento e um c.onhec.imento du/tadou/to de que no-6-6O e 
go ê c.ontInuo e c.on-6tante '" po/tque n5-6 -6entimo-6 que 
o~ p/toc.e-6-6o-6 dent/to de n5-6 ... têm uma o/tigem c.on-6tan 
te dentlto· de n5-6 e que nO-6-6O c.o/tpo e p-6iqui-6mo pe/tte~ 
c.em pe/tmanentemente a nO-6.6o ego". -

"Sentimento de ego" é assim uma entidade dinâmica e viva, não a-

penas uma abstração teórica" (Ibid.). 

Des Lauriers (1962) (Kaplan, 1970), seguindo Federn sus 

tehta que a catexis narcisistica das fronteiras corporais ou o 

investimento com "sentimento de ego" destas fronteiras e da 
.... 
a-

~ea circunscrita por elas é indispensável para o desenvolvimen-

to da identidade. 

Des Lauriers assinala que 

"Em vez de .6imple-6mente /teti/ta/t--6e e c.ltia/t um mundo 
.6eu p/t5p/tio, o pac.iente. e.6quiz06/tênic.o pe/tdeu a c.apa
c.idade palta expe/tenc.ia/t a -6i me-6mo c.omo integ/tado e 
Iteal. Seu c.ompo/ttamento pode -6e/t ent~ndido, então,não 
c.omo uma de6e-6a c.ont/ta ~ mundo ameaçado/t ou c.omo uma 
6uga de expe/tiênc.ia.6 in.6upo/t~ávei-6, ma.6 c.omo e-66o/tço-6 
nltenêtic.o.6, de.6oltganizado.6 pa/ta de.6c.ob/ti/t ou /tede.6c.o
bltilt a .6i me.6mo e e.6tabelec.e/t 0.6 limite.6 e 6Itontei/ta-6 
de .6ua Itealidade e 6inalmente c.ltia/t a.6 c.ondiçõe-6 ne-
c.e.6.6iltia.6 pa/ta uma /telação c.om a /tealidade" (Ibid.). 
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"O modelo para a perda de fronteiras ou estado indiferenciado é 

a primi ti va experiência do recém-nascido'!. Desenvolvimental-

mente, a condição esquizofrênica pode ser'descrita como uma re

gressão "a esse nível indiferenciado e não integrado das funções 

psicol ô gicas" (Ib id.) . 

Hoffer (1950), discorda da ênfase dada pelos "ambien-

talistas" (referindo-se explicitamente a Hartmann, ·Kris e Lowens 

tein) às experiêncais perceptivas como condição essencial para 

a distinção entre "self" e objeto. Observa que, para Freud, as 

influências externas são também diretamente responsáveis pela 

distinção entre "self" e mundo exteri.or, o qual atua sobre a 

consciência perceptiva, modificando o id e formando o ego. Mas, 

que Freud considerava como um agente ainda mais fundamental des 

sa distinção, atuando de dentro do próprio organismo, as perceE 

ções internas. - . Estas - em contraste com as percepçoes sensorl-

ais ligadas às primitivas funções do ego - parecem estar relaci 

onadas, de acordo com Freud, no princípio, à s~riedor-prazer. 

"Em outll..a.6 palaVll..a.6: a e.xpe.ll..iênc.ia de. pll..aze.1l.. e. de. um 
".6e.l.ó" e.me.ll..ge. e.m c.on.6e.quêric.ia do alIvio da doll.. (alI-
vio da e..6timulação que. c.l.ama po~ 1l..e..6taull..ação da c.ondi 
ção pll..evia ou alIvio de. um aumento de. de.manda.6 inte.ll..~ 
na.6J". 

O alívio ocorreria em dois estágios: através de um 

ato psíquico, "a alucinação negativa", e atrav~s de um ato físi 

co de descarga no sentido de o organismo tentar se furtar a uma 

excessiva estimulação (ou demandas exteriores)" (Ibid.). 

Hoffer (Ibid.), prosseguindo nessa linha de argument~ 

çao. considera o sentido do tato como o que está mais precoce-
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mente ligado aos processos mentais que caracterizam a exten-

são do sentimento de "self" ao corpo da criança. "Quando o cor

po é visto - após ter sido a visão suficientemente desenvolvi-

da - ele i percebido como qualquer outro objeto que alcance a 

mente da criança pelo órgão da visão. Bem diferente é o efeito 

da experiência perceptiva quando a criança toca o seu próprio 

corpo. Aqui duas sensações produzem simultaneamente uma experi 

ência" (e isto pode surgir ainda na fase intra-uterina" e essa 

dupla sensação leva à distinção entre o "self" e o não-self 

(que produz uma sensação singular). Em consequência, este fa

tor influi na diferenciação estrutural, dando inicio i delimita 

çao entre o "self" corporal e o mundo exterior. 

Em artigo anterior, Hoffer (1949), analisa os resulta 

dos de sua investigação com crianças (Hampstead (war) ~urseries) 

na Inglaterra. Verificou que a diferenciação do ego em relação 

ao id mostra-se na superfície corporal do bebê, quando, a servi 

ço do instinto oral parcial e para alcançar o prazer auto-cróti 

co, surgem duas sensações pela sucção do dedo, uma oral e outra 

táctil. Tal situação nao surge antes da 12a. semana, quando,in 

tencionalmente, e não mais reflexamente, a mão é introduzida na 

boca para diminuir a tensão oral. A sensação dupla de tocar e 

ser tocado, inicialmente como meio de obter gratificação conduz 

em seguida à diferenciação entre "self" e "não-self". 

o autor termina por considerar que "a criança, ao en-

trar no 29 ano construiu um conceito oral tátil 
.. . 

de seu proprlo 

corpo e do mundo em torno dela e regula desse modo, em uma cer-

ta medida seus "drives" eróticos e agressivos (ativos)". 
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Em consequência da distinção entre "self" e mundo ex

terior, na fase oral sádica os impulsos agressivos já são colo

cados fora do corpo, através de atividades orais de morder. "O 

self tenta se proteger contra seus pr6prios sentimentos agressi 

vos, originados das demandas instintivas, dirigindo-os através 

dos órgãos do corpo para o "não-self", o mundo externo. Isto 

en~olve libidinização progressiva do corpo e prepara o caminho 

para a integração dos estágios instintivos subsequentes dentro 

da organização do ego" (Idem, 1950). 

G. Rose (1964), mostra que o conceito de núcleo do e

go pode ter significados distintos .. Schilder usa o termo "cen

tro" do ego como o do núcleo de uma célula, cercado por citopla~ 

ma. Atribui certas sensações, como dor, excitação sexual e an

siedade como "particularmente próximas do centro do ego" (Ibdem). 

Ele acreditava que o efeito traumático de urna cirurgia seriata~ 

to maior quanto mais próximo do centro do ego estivesse a re

gião operada. Intervenções em áreas como os olhos, os seios e 

genitais seriam assim mais traumatizantes do que as nas extremi 

dades do corpo. 

Do mesmo modo, Hoffer (1950), citado anteriormente a

tribuía às percepções internas o início do self. 

Federn, como vimos, ao contrário, via os limites do 

corpo corno as áreas mais catexizadas pelo ego. 

As conceituações de Federn e Des Lauriers (expostas a~ 

teriormente na parte 2.2.2), sobre a importância da catexização 

dos limites corporais para um sentimento de ego e o desenvolvi-
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mento de um senso de identidade, inspiraram alguns estudos expe

rimentais. 

Um desses estudos é o de Renik e Fisher (1966/1968) , 

"Indução de limite de imagem corporal em mulheres" (1966) ao 

qual se sucedeu o mesmo estudo com homens (1968). 

= Tal estudo se baseou no trabalho de Des Lauriers (1962), 

que sugere que certos procedimentos fortalecem as fronteiras cor 

porais de crianças esquizofrênicas. Também Reitman e C1eve1and 

(1964) descreveram claras alterações de fronteiras como resulta 

do de isolamento sensorial. 

Fisher e Renik (1966), propuseram, por meio de proc~ 

dimentos experimentais, a alteração sistemática dos limites cor 

porais. Eles hipotetizaram que focalizando a atenção do indiví 

duo no exterior do seu corpo, isso faria aumentar sua definição 

do limite, e que, focalizando sua atenção no interior do seu cor 

po, decresceria a definição do limite. Essa idéiaofoi baseada 

na suposição de que as sensaçoes do exterior do corpo (princi-

palmente pele e músculos) têm um papel mais proeminente na for

mação do limite do que as sensaçoes do interior do corpo ( como 

por exemplo do estômago, do coração). 

Com base nessas hipóteses. foram realizados os dois 

experimentos citados, por Fisher e Renik (1966/1968). numa ten

tativa para induzir mudanças nas fronteiras corporais em mulhe

res e h~mens. O que passaremos a relatar, brevemente, foi o 

realizado com homens (1968). Neste estudo (como no anterior 

1966). foi uti1i zado o "escore de 1imOite ("Barrier score"), dc-
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senvolvido por Fisher e Cleveland (1958) para medir a definição 

do limite corporal. Este índice foi fei to' com base no número. 

de respostas a uma série de borrões de tinta ("inkblot series"). 

As respostas envolvendo funções protetoras de "container" e 

decoratiivas sao atribuídas à periferia do percepto. Exemplos: 

vaso, concha. 

No experimento em questão foram administrados os "bor 

roes de Holtsman" em 3 grupos, em teste e reteste: o primeiro 

grupo consistia de 16 homens dirigindo sua atenção a sua pele e 

músculos; o segundo grupo era de 15 homens, focalizando o inte 

rior do corpo; e o terceiro grupo, de 15 homens, não focalizan 

do o corpo. Ocorreram mudanças no escore de limite empregado 

nas respostas, em todos os tres grupos e nas direções previs

tas (com diferenças de aumento de escore entre os dois sexos). 

"Os resultados reafirmaram a possibilidade de manipulação das 

atitudes corporais pela via de exercícios de atenção ao corpo" 

(Ibid.) . 

Do que foi exposto anteriormente, podemos aqui di vi-o 

sar um rumo divergente quanto ao grau de ênfase no interior e 

no exterior do corpo para a demarcação entre realidade interna 

e externa, nas concepçoes de Hoffer e de Federn. Enquanto Hof

fer (pág. 46), confere importância mais fundamental às percep

çoes internas para a diferenciação entre self e not-self, Fe

dern (pág. 44') fala da catexização dos limites corporais, pr~ 

duzindo o sentimento de ego, como o primeiro passo dessa dife

renciação. 

P. Greenacre (1958), ao abordar os determinantes físi 
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cos do senso de identidade, considera ambos os fatores Como 1-

gualmente fundamentais, quando destaca a importância do desen-

volvimento da imagem corporal para o senso de identidade. A ima 

gem corporal constitui "tanto o núcleo do incipiente ego, quan

to da pos terior auto-imagem", num es tágio mais avançado do de

senvolvimento em que "a auto-imagem total ganha o status de uma 

realização de identidade através de estar em equilíbrio incons-

tante com o mundo exterior". 

Sustenta, no entanto, que o senso de interior de si 

mesmo nao é suficiente para produzir um senso de identidade. A 

auto-imagem seria formada. 

"na 6u~io de implZeite~ ma~ vaga eon~e~eneia de ~ua 
pILá pILia fi oILma e 6uneio namento" (" e~tILutulta oltganiza---'-
eioYlal eolLpoltal iYltILZYl~eea"l" "e da eOYl~eiê.Yleia da 
~upeIL6Zeie e 60ltma exteltiOlLe~"1 

esta envolvendo um componente socialmente determinado, implíci-

to nos "desejos de como gostaria de parecer e funcionar (precu~ 

sores e derivativos de identificações e ideais)". Esta auto-im~ 

gem forma o âmago a partir do qual o senso de identidade -pro-

pria é construído. Este senso de identidade ou consciência de 

identidade (que surge atuando preliminarmente na fase anal) en

volveria comparação e contraste com outros. Greenacre (Ibid.), 

coloca alguma ênfase na semelhança básica entre pessoas (relati 

vaã integração das partes componentes da estrutura 
... . pSlqu1ca , 

de modo a constituir ti uma genuína singularidade ("oneness"), u

ma unidade", mas dedica especial atençio ã dessemelhança básica 

(contrastes ou diferenças entre as pe~soas, dadas as caracterÍs 
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ticas únicas específicas de cada urna) . 

Passaremos a sintetizar, 'a partir desse ponto, algu

mas das importantes contribuições das chamadas teorias das rela 

ções objetai s. Destacamos sua importância para urna abordagem da 

formação dos limites, com suas profundas investigações do mundo 

da realidade interna tal corno começa a se estruturar a 

das piimeiras relações de objeto. 

partir 

Veremos a influência, entre outras, das concepçoes de 

Hartmann e Greenacre, por um lado, nas descrições de Mahler so

bre o desenvolvimen~o inicial, e sob um ponto de vista!observa

cional (Grotstein, 1980), que ela destaca a influência do ambi

ente nessa etapa. M. Klein, por outro lado, enfatiza a impor

tância das vivências internas, abordadas a partir de um ponto de 

vista inferencial (Ibld.). Embora destacando a importância das 

primeiras relações objetais, o desenvolvimento inicial é visto 

como dominado, primeiramente, por intensas vivências emocionais 

produzidas internamente pela atuação dos impulsos instintivos. 

E a realidade externa é colocada em segundo plano nesta etapa. 

A partir de Fairbairn e Winnicott, as relaçõ~s obje-

tais iniciais assumem o lugar em que o indivíduo, consideradas 

as suas próprias potencialidades se desenvolve sob a influência 

da qualidade de vivências emocionais que as primeiras pessoas de 

sua vida lhe proporcionam. 

Todas essas abordagens" ainda que utilizando enfoques 

diferentes do desenvolvimento do "self9', contribuem enormemente 

para urna visualização das complexidades inerentes à formação de 
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um "self" único. cuja estruturação e diferenciação. ou seja, cu 

jos limites são definidos no âmbi to das re'lações com outros 

self's individuais. em termos das influências mútuas que ambos 

produzem . 

M. Mahler, urna "desenvolvimentista clássica", de acor 

dO'com Grotstein (1980) antecipa o início da vida mental em re

lação à teoria genética classica, mas não aceita o nascimento 

mental anterior à fase que denomina "separação-individuação" 

(por volta dos seis meses de idade) tal como postulou Klein 

(Ibid. ) . 

Mahler (1982), sustenta que o beb~, nas primeiras se

manas de vida, vive um estado de isolamento do objeto externo, 

num mundo mágico de auto-sufici~ncia onipotente. "A principal ta 

refa dessa fase autista (a - objetaI), consiste na manutenção ~ 

equilíbrio homeostatico, com mecanismos predominantemente fisio 

16gicos sob as condiç~es transformadas do p6s-parto~'. A cate

xia libidinal, nessa fase, esta centrada no interior do corpo 

e tende, com o desenvolvimen~o, a ser deslocada para a perife

ria - "o invólucro do ego-corpo (como foi chamado por Freud)". 

Nesse ponto do desenvolvimento rompe-se a concha autista (bar-

reira de estímulos negativos ou não catexizados) "que é substi

tuída" - através do deslocamento de catexia mencionado - "por ~ 

ma barreira protetora e seletiva de estímulos catexizados posi

tivamente por uma membrana quase semi-permeável a envolver os 

parceiros da díadc mãe-bebê" .... "Mas não há ainda uma diferenci 

ação entre interno e externo, o "self" e o outro". A caracte

rística fundamental da simbiose é a· "fusão somatopsíquica onip~ 

tente alucinatória ou delirante fl com a representação da mãe e 
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em particular o delírio de uma fronteira comum ~ntre dois indi

víduos psiquicamente separados" (Mahler e outros, 1977). 

Essas duas fases initiais do desenvolvimento constitu 

em, para Mahler (1982),. um estado de, narcisismo primario (con

ceito de' Freud), e ela distingue a primeira delas "como um es

tádio. de absoluto narcisismo primario" que ela denomina autismo 

normal enquanto que na segunda fase, que ela chama de simbiose 

normal, j á há uma "vaga percepção de que. a sa tis fação vem de um 

objeto parcial gratificador das necessidades, embora realizando

se ainda dentro da órbita de sua onipotente unidade dual simbi~ 

tica" (Ibid.). A necessidade transforma-se mais tarde 

em desejo' e, posteriormente, no afeto específico, ligado ao ob-

jeto, de des~jar (Mahler e outros, 1977). 

g ainda na matriz simbiótica e de acordo com as se-

quências de prazer-sofrimento que tem 1ügar a demarcação das r~ 

presentações do ego corporal. "O ego é moldado sob o impacto 

da realidade, por um lado, e dos ~rives instintivos pelo outro~' 

e o ego corporal contem duas especies de auto-representação: ha 

um núcleo interno da imagem corporal, com um marco delimitador 

voltado para o interior do corpo, separando-o do ego, e um ex-

trato externo de engramas sensório-perceptivos que contribui p~ 

ra os limites do "se1f-corpora1". 

"A.6 .6e.n.6aç.õe..6 ..inte/tna.6 do be.bê 60fLmam o nüc..te.o do .6e..tó 
e. pafLe.c.e.m c.on.6t..itu..ifL o ponto een~fLa.t de. c.fL..t.6ta.t..iza-
ç.io do ".6e.nt..ime.nto de. .6e..t ó" e.m tOfLno do qua.t e..6tabe..te. 
c.e.fL-.6e.-á um .6e.n.6o de. ..ide.nt..idade (também de. ac.ofLdo c.om 
GfLe.e.nac.fLe., 1958 e. Ro.6e., 1964, 1966)'.' (Ibid.). 

"O órgão s~nso -percepti vo - "a pel ícula exte rna" do ego, corro foi 
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chamado por Freud - contribui principalmente para a demarcação 

de limites entre o "self" e o mundo objetal" (Mahler, 1982). 

Dentro da órbita simbiótica comum, os dois parceiros 

da díade polarizam os processos de organização e estruturação. 

Mahler e outros (1977) acreditam que o comportamento da mãe "de 

segurar", sua "preocupação materna primária" corno ?e refere Win 

nicott, "seja o organizador simbiótico, a parteira da individua 

ção, do nascimento psicológico". 

Ao lado da envase de Spitz à recepçao contato-percep-

tiva, no 29 e 3 9 mês de vida, os autores acrescentam"as experi-
, 

ências contato-perceptivas incluindo todo o corpo", como as que 

facili tam "a entrada da criança no estágio simbiótico propria-

mente dito". Mahler e outros (Ibid.), focalizam 

"e.6pec.-i..almente a .6en.6.-i..b.-i..l.-i..dade da .6upeJt61c.-i..e total do 
cOJtpo (a pJte.6.6ão que a mãe exeJtce ao .6eguJtaJt a cJt.-i..an
ç.a). que l em conjunto com o .6entido c.-i..ne.6te..6.-i..co, tambe.m 
tem papel .-i..mpoJttante na .6.-i..mb.-i..o.6e". 

Mostram a falta que faz a certos adultos o ato de abraçar ou ser 

abraçado tal como observado por Hollander (1970). "Essas últi-

mas modalidades desempenham um papel decisivo no processo de fa 

miliarização do bebê muito novo com seu parceiro simbiótico, os 

comportamentos de amoldar o corpo e suas variações" (Ibid.). 

Mahler (1982), considera as psicoses da infãncia do ti 

po autista e simbiótico como dois extremos nas perturbações de 

identidade. Sugere que "enquanto que no autismo primário há um 

triste mundo gelado entre o sujeito e o objeto humano, na psico-
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se do tipo simbi5tico, ao contririo, há fusão, d~ssoluçio e fal 

ta de diferenciação entre o "self" e o "nio-self". 

No rumo da psicologia do ego desenvolvida por Hartrnann 

nos Estados Unidos, a partir de Freud, enfatizando o "princípio 

de realidade no desenvolvimento psicológico, situa-se, em parte 

a co~tribuição de Mahler. Por outro lado, por sua ênfase nas 

primeiras relações com a mie, sua teoria é considerada "urna teo

ria das relações objetais da estruturaç~o psicológica (segundo 

Grotstein, 1980) . 

. Na Inglaterra, M. Klein, em torno da d"écada de 30, ain 

da que mantendo a teoria dos instintos, tal corno concebida por 

Freud, mas influenciada pela teoria do desenvolvimento libidi-

nal de" Abraham, deu um novo rumo ã psicanálise, lançando as ba

ses da Escola Inglesa das Relações Objetais, corno veremos a se

guir. 

Melanie Klein desenvolveu urna teoria de relações de 

objetos, tanto externos quanto internos que se iniciariam muito 

precocemente, logo às primeiras semanas de vida. Delinea as 

etapas primitivas do desenvolvimento, ba?eando-se em inferências 

de material obtido em análise de adultos e crianças. 

Klein (1967), sustenta que "ao princípio da vida pos

natal o bebê experimenta ansiedade proveniente de fatores inter 

nos e externos". No início do desenvolvimento (por volta da 

terceira semana de vida ) - etapa que denomina de posiçio-esqui 

zo-paranóide - o bebê experimenta urna ansiedade persecutória , 

cuja causa primária, interna, é a açio do instinto de morte. 

"A primeira causa externa da ansiedade pode ser encontrada na 
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experiência do nascimento" que de acordo, com Freud, "proporci~ 

na o padrão de todas as situações de ansi~dade ulteriores, mar

ca as primeiras relações do bebê com o mundo exterior". 

Klein acredita que, como parte do potencial herdado,os 

impulsos libidinais e agressivos atuam desde o nascimento, so

bre o mundo interno e externo, dando início ã estruturação do 

ego e ã formação do núcleo do super-ego. 

As relações de objeto existem, para Klein, desde o co 

meço da vida. São suas primeiras experiências com o alimento e 

a presença da mae que iniciam sua relação de objeto com ela. 1-

nicialmente essas relações são com um objeto parcial "porque as 

pulsões libidinosas e agressivas estão dirigidas desde o começo 

da vida para o seio da mãe em particular". 

As primeiras relações com o objeto externo, (objeto par 

cial-seio da mãe) são fortemente calcadas nas vivências emocio-

nais do bebê com esse objeto. As vivências de gratificação e 

frustração estimulam as pulsões libidinais e agressivas, o a

mor e o ódio. Dessa forma, quando o peito gratifica, é amado e 

sentido como "bom", e quando frustra é odiado e sentido como 

"mau". "Essa antítese entre o peito bom e o peito mau se deve 

em grande parte ã falta de integração do ego, assim como aos pro 

cessos de cisão dentro do ego e em relação ao objeto" (Ibid.). 

"Al~m da~ expe~i~neia~ de g~ati6ieaçao e 6~u~t~açao o 
~iunda~ de 6ato~e~ exte~no~, p~oee~~o~ endop~Zquieo~-
p~ineipalmente int~ojeção e p~ojeção - eont~ibue~ pa
~a a dupla ~elação eom a abjeta p~imitivo. O bebe p~~ 
jeta ~ua~ pul~õe~ de amo~ e a~ at~bui ao ~eio g~ati-
6ieado~ (boml a~~im eomo p~ojeta ~ua~ pul~õe~ de~t~u
tiva~ pa~a o exte~io~ e a~ at~ibui ao ~eio 6~u~t~ado~ 
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(mau). S~mut~aneamen~e, peta ~n~~oje~ão, um ~e~o bom 
e um ~e~o mau ~e ~n~~atam no ~n~e~~o~ (6o~mando o nú
c.teo do ~upe~-ego". 

Em "notas sobre alguns mecanismos esquizóides" (1946/1967), M. 

Klein descreve o processo de identificação projetiva como uma 

fantasia onipotente pela qual uma parte do self podia ser cindi

da e projetada dentro do objeto, tomando, desse modo, posse de-

le. Assim, "o objeto, tanto externo, quanto internalizado, so-

fre distorções na mente do bebê por fantasias ligadas às proj~ 

ções de suas pulsões sobre o objeto". 

Susan Isaacs (1967), esclarece o uso por M. Klein do 

conceito de fantasia na mente primitiva do bebê. Fala que os 

postulados de Freud da "realização alucinatória de desejosfl e 

sua "identificação primária", "introjeção" e "projeção", são a 

base da vida de fantasia. E que as fantasias são o conteúdo pr! 

mário dos processos inconscientes, representantes psíquicos dos 

instintos libidinais e agressivos, elaborando-se também desde o 

começo como defesas e como realizações de desejos e conteúdos 

de ans iedade. 

flPelo fato de as emoçoes do bebê serem mui to podero

sas, o objeto frustrador (mau) é sentido como um nerseguidor 

terrível fl • Com a mesma intensidade, é o seio bom transformado 

no seio ideal que satisfaria, na fantasia primitiva do bebê, "o 

desejo voraz de gratificação ilimi tada imediata e incessante". 

A idealização do peito bom em um peito perfeito, "inesgotável, 

sempre disponível" provém, também, da necessidade de proteger

se contra os perseguidores, e portanto, da ansiedade persecutó-

ria que domina nessa fase (Klein, 1967). 
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Em estados de frustração e de ansiedade decorrentes 

(implicando os objetos maus perseguidores)~ o bebê lança mão da 

gratificação alucinatória (através do mecanismo de negação) pa

ra recuperar o peito externo perdido, e ·'se reativa a sensaçao 

de ter o peito ideal no interior (possuindo-o) "( ... ) "Como o 

peito alucinado é inesgotável. a voracidade fica momentaneamen

te satisfeita. Mas, cedo ou tarde, a sensação de fome faz o be 

bê retornar ao mundo externo e então a frustração, junto com to 

das as emoções que origina, é novamente vi venci ada" (Ib id.) . 

o seio bom (gratificador) externo e interno consti-

tui o protótipo de todos os objetos protetores e gratificadores; 

o peito mau (frustrador, perseguidor), torna-se o protótipo de 

todos os objetos perseguidores, internos e externos. 

Klein (Ibid.), supoe existir, também uma interação e~ 

tre as pulsões libidinais e agressivas, que corresponde ã fusão 

dos instintos de vida e de morte. Crê aue nos períodos livres 

de fome e tensão. existe um eauilíbrio ótimo entre aauelas pul

soes. Tal eauilíbrio se aI tera cada ve z Que. devido a nri vacões 

de origem interna ou externa, são reforçadas as pulsões agress! 

vaso Klein supõe que bebês, cujo potencial agressivo é grande, 

tenham dificuldades para tolerar a privação e manejar a ansieda 

de persecutória, uma vez que nesses bebês são mais facilmente 

despertadas a ansiedade persecutória, a frustração e a voracida 

de. 

Por outro lado. Klein considera que, desde o princí-

pio os fatores externos desempenham um "papel vital"; acredita 

que 
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~todo e~tZmulo do temo~ i pe~~eguiçio ~e6o~ça o~ meca 
ni~mo~ e~quizoide~, ~to e, a tendência do ego a cin 
di~-he a hi mehmo e ao objeto, enquanto que toda expe 
~iência pOhitiva 6o~talece a con6iança no objeto bom 
e cont~ibui pa~a a integ~ação do ego e pa4a a hZntehe 
do objeto" (Ibid.) ... 

Klein (1946) analisando os mecanismos esquizoides, co 

loca as ansiedades primitivas e os mecanismos de defesa especí

ficos contra elas corno característicos das psicoses. 

Klein (Ibid. L considera, também, como Winnicott, de 

grande importincia a nao integração do ego primitivo. Acredita 

que "o ego primitivo carece de coesão e que urna tendência ã in-

tegração se alterna com urna tendência a desintegrar-se; faztr--

se em pedaços". Para· ela, este "fazer-se em pedaços" pareçe e~ 

tar no" fundo dos estados de desintegração dos psicóticos, devi

do ã fixação e regressao a essa fase do desenvolvimento pelos 

psicóticos esquizofrênicos. 

Grotstein (1980), tenta reconciliar as diferentes con 

cepções de Mahler e Klein considerando-as corno perspec·tivas di-

ferentes do desenvolvimento infantil. 

"MahleJc. e.~colhe.u a pe.Jc.~pectiva ob.6e.Jc.vac.ional, antJc.opo 
lógica (de..6c~itival que e .6e.me.lhante ã.6 ob.6eJc.vaçõe.6 áa 

"c.ompoJc.tame.nto pJc.imata - ~to e, a paJc.tiJc. do exte.Jc.ioJc., 
enquanto que. a.6 pO.6tulaçõe..6 de. Klein .6io 6enome.nolÕgi 
cah, i~to e, in6eJc.ênc.ia.6 da e.xpeJc.iência inte.Jc.ioJc. do 
bebê" • 

Através da sua teoria da "via dual" (dual track), es

tabelece ambas as perspectivas, posição esquizo-paranóide, de 

Klein, e fase simbiótica, de Mahler como complementares. Para 

Grotstein, 
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"4mba~ e~tio eo~~eta~: o bebi expe~ieneia ~imultanea 
mente, de~de o ~emoto p~ineZpio, lIUa. ~epalLaç.io, emumã 
via e expelÚmenta a eontinuaç-io da identi6.<.eaç-io p~i..
mã.~i..a em out~a vi..a". 

De acordo com sua teoria, a posição esquizo-paranóide é um está 

gio simbiótico da "neurose infantil" no qual o "self" é sentido 

corno separado e não-separado do objeto, ao mesmo tempo, tal co

mo um "gêmeo siamês" (Ibid.). 

Grotstein (Ib id.), destaca que em estudo's de pacien-

tes do tipo "Borderline", chama a atenção o fato de que "falta 

à pessoa borderline um senso de confiança em sua fronteira de 
... • I. 

limite entre si mesmo e o mundo externo e entre S1 mesmo e o 

seu mundo interno. Tal abalo nessa formação de fronteira foi a 

tribuido por Steiner (1978/1979), "às dificuldades do paciente 

de evoluir da posição esquizo-paranóide para a depressiva, per

manecendo entre as duas posições: sem poder tolerar a ansieda

de depressiva, tem que recuar aos mecanismos esquizóides para d~ 

fender-se 'dessas ansiedades depressivas" (Ib id.). 

Tais dificuldades desses pacientes poderiam estar li

gadas a falhas em um estágio ainda anterior do desenvolvimento, 

o do desenvolvimento do senso de limite da pele, tal cO,mo des..

crito por Bick, a partir de seus estudos de observação direta 

de mães e crianças e de pesSoas em tratamento analítico com ex

periências difusas de desorganização e desintegração, e no tra

balho de Meltzer com crianças aut~stas. 

Pa ra 'Grots te in (Ib id .) " 

"o dellenvolvi..mento da 61L0nteiILa de limi..te da pele ~ o 
p~i..mei..~o pa~4o pa~a o dellenvolvi..mento de um ~en~o de 
"~el6", eom um ~en~o de i..nte~i..o~ e exte~i..o~". 
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E. Bick (1968), descreve esse estágio primitivo como 

uma experiência da pele de conter as parte's do "seI f ti que ainda 

não têm força de união por si mesmas e assim precisam ser conti 

das pela pele. "Mas", observa·, "essa função interna de conter 

("containing") as partes ~o self depende, inicialmente, da in

trojeção de um objeto externo experenciado como capaz de cum

prir essa funçãd! A identificação posterior com esse objeto 

substitui o estado de não integração e dá origem ã fantasia de 

espaços internos e externos. "Somente então se estabelece o es

tagio em que ocorre o primeiro "splitting" e idealização de 

self e do objeto, tal como descrito por Melanie Klein. Até que 
• ! 

as funções de conter (containing) tenham sido introfetadas, o 

conceito de um espaço dentro do self nao pode surgir". 

A diferença entre esses dois estágios primitivos é as 

sim estabelecida por Bick: O primeiro estágio se caracteriza 

por um estado de não-integração em que há "a experiência passi

va de total desamparo". O segundo estagio é de "desintegração 

atraves de processos de "split" como uma operação ativa a servi 

ço do desenvolvimento" (Ibid.). 

A necessidade de um objeto "containing" no estágio 

não-integrado levaria a uma busca intensa de um objeto, que a

traves dos sentidos - visão, audição, olfato - possa reter a a

tenção e ser assim experenciado como segurando juntas as partes 

da personalidade. "O objeto ótimo é o mamilo na boca, junto com 

o modo de segurar, a fala e o cheiro familiar da mãe". 

Distúrbios na função primaI da pele podem levar ao de 

senvolvimento de uma "segunda pele'~ pela qual a dependência do 
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objeto é substituída por uma pseudo-independência, pelo uso ina 

propriado de certas funções mentais, com o' objeti vo de criar um 

substituto para essa função "container" da pele. 

Bick (Ibid.),relata casos de pacientes nos quais a 

formação perturbada da primeira pele, vista na reconstrução ana 

lítica, 'levou a uma fragilidade geral nas posteriores integra-

çao e organização manifestas em estados de não-integração par

cial ou total, distintos de regressão, do corpo, postura, moti

lidade e funções mentais correspondentes, particularmente, comu 

nicação. 

o fenômeno da segunda pele se manifesta como "um par

cial ou total tipo de casca muscular ou uma muscularidade ver

bal correspondente" (Ib id.) . 

Ligado a isto está o "emascaramento" defensivo a que 

Fast (1971) se refere, como significando um desenvolvimento de 

proteções corporais das necessidades territoriais. Na vida adul 

ta, as máscaras podem se endurecer a tal ponto que o indivíduo 

se torna também mentalmente imóvel. 

No sentido de Bick, a segunda pele se desenvolveria 

como um recurso para suprir falhas primitivas na integração e 

manutenção da coesão de partes doself, Quando não se estabele

ce satisfatoriamente um senso da pele. 

Quanto a Fast, ele se refere ao emascaramento como u

ma defesa a uma ameaça de invasão externa ao espaço pessoal. As 

necessidades territoriais que l para Fast, são parcialmente ina

tas, se intensificariam através da experiência produzindo graus 
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de emascaramento correspondentes à intensidade das experiências 

de ameaça. 

Um tipo de estado desorganizado Bick (Ibid.), encon-

trou, também, em pacientes que', em geral, nao pareciam es tar tão 

doentes, apresentando motivos. para a procura do tratamento, tais 

como, realização pobre no trabalho e relações sociais insatisfa

tórias. Ela começou a observar, através de sonhos e relatos de 

tais pacientes que apresentavam distúrbios relacionados à pele 

ou ã sua experiência de pele. 

Para alguns, sua pele era tão fina, que se rompia fa-
• ! 

cilmente, mas não tanto por problemas dermatológicos, e sim por 

uma experiência difusa de que não se sentiam adequadamente uni-

dos por uma boa pele, e que tinham outros meios de se manter u-

nidos. Um desses meios podia ser o intelectual, através do pen 

sarnento e da fala inteligente. 
,.. 

Tais pessoas mantem-se unidas a 

si mesmas com explicações: tem explicações para tudo. Outras,u 

sam os músculos: mantêm-se unidas muscularmente, não pensando 

sobre o problema, mas movendo os mGsculos. 

Essas pessoas têm um tipo de dificuldade quanto à in

trojeção e não podem usar a identificação projetiva. Sua conceE. 

ção sobre seus relacionamentos é muito externa, seus valores são 

muito externos, não baseados em princípios internos, na observa 

çao de si mesmas, "mas, como se estivessem olhando no espelho 

dos olhos das outras pessoas", todo o tempo copiando outras pe~ 

soas, imitando-as, preocupadas com maneiras sociais, status so-

cial. 

Tais pessOO(lS, para Bick ,( Ib id.), "tinham aI go de er-
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rado com seus processos de identificação", nao usavam bem a in

trojeção, não aprendiam a partir de experi~ncias verdadeiras, e 

sim.apenas por imitação de outras pessoas. 

Me1tzer (1975), trabalhando separadamente de Bick, ob 

servou em seu trabalho com crianças autistas fenômenos conecta-

dos abs que ela observou e descreveu em seu artigo. "A função 

da pele nas relaç5es objetais primais" (1958): .Ap6s alguns a

nos de tratamento psicanalítico com um grupo de crianças autis

tas, o autor e seu grupo de trabalho concluiram que estavam ob

servando, um novo tipo de identificação narcisÍstica, diferente 

da identificação projetiva, e que decidiram chamar de identi

ficação adesiva. "Um tipo de identificação que n6s pensam~s e~ 

tar muíto proximamente ligado à imitação e muito proximamente 

ligado ao tipo de superficialidade que Bick observou" nos paci-

entes que descreveu. 

A seguir, Meltzer relata suas descobertas que o leva

ram a conceituar o tipo de identificação adesiva. 

Meltzer (Ibid.), observou que podia dividir em duas 

'categorias os aspectos de comportamento manifestos no consult6-

rio por seu grupo de crianças autistas: os puramente autistas, 
.que nunca' mudavam e consistiam de aspectos muito simples e mui
to sensoriais de comportamento (por exemplo: ao entrar na sala, 
correr para lamber o trinco da janela). 

Na segunda categoria os itens eram mais complicados. 

Não eram repetitivos. "Tirados da matriz autística e descritos 

para alguém pareciam um jogo comum de crianças neuróticas ou 

psic6ticas, passíveis ~e ser tratadas psicanalíticamente. Pare-

'ciam como um lampejo de vida mental. 
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Tais categorias foram então consideradas em termos de 

"mental" e "não mental". 

Somente após um estudo em retrospecto das crianças que 

estiveram por 3 a 5 anos em tiatamento 6 que o autor, e o seu 

grupo de trabalho, começaram 

"a pen.6alL .6oblLe e.6.6a.6 c.a;(:egolti.a..6 em ;(:elLmO.6 de dimen.6i 
"onalidade, de e.6paço, de lLela~õe.6 e.6pac.iai.6 e, c.om i~ 

.60, o e6ei;(:0 .6oblLe a.6 lLelaçõe.6 de ;(:empo". 

Observaram que fora da área de seu autismo (que passaram a con

siderar como post-autismo ou psicose.pós-autÍstica), e?sas cri-

anças funcionavam como se realmente não houvesse nenhum espaço, 

houvesse apenas superfícies, duas dimensões e não coisas sóli-

das. "Elas pareciam não ter bolsos, pois nada entrava em seus 

bolsos". Pareciam não escutar bem, "era como se as palavras as 

atravessasse~'. Suas relações com o interior e o exterior da 

sala eram muito características. "Pareciam não distinguir real 

mente entre estar dentro e estar fora". Meltzer relata que um 

garoto pequeno, sempre que entrava na sala, corria para a jane

la para ver se havia pássaros no jardim. Se havia, ele parecia 

ficar"triunfante. Parecia que isso significava, para ele, es

tar dentro e, os pássaros, fora. Mas no momento seguinte, tudo 

mudava e ele começava a sacudir seu punho para eles, e, então, 

corria para o analista e olhava dentro de sua bôca ou em seus 

ouvidos e "parecia muito claro que algo inverso tinha tomado lu 

gar. O ele estar den+ro e os pássaros fora tinha sido súbita

mente revertido e ele estava fora e os pássaros dentro. Se esta 

vam dentro do analista ou dentro do prédio, ele não podia dis--
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tingul" r" (Ib' d ) 1 • • 

. Essas crianças pareciam ter dificuldades em conceitu-

ar ou experenciar u~ espaço que pudesse ser fechado. "Em um es

paço que não pode ser fechado, não há justamente espaço algum. 

Surgiu então a empolgante experiência de ver essas crianças a 

fechar os orifícios de seus objetos, para fazer espaços", e o 

desenvolvimento começou a ter lugar, particularmente, o desen--

volvimento da linguag~m, corno não tinha ocorrido ahtis. 

Meltzer e seu grupo de trabalho (Ibid.), concluiram 

que essas crianças estabeleciam urna 

"Je.e.lação de. .6Upe.Je.6Zcie. bidime.n.6ional paJe.a com 0.6 ob
je.tO.6, no.6 quai.6 não havia ne.nhum e..6paço e. no.6 quai.6, 
poJe. i.6.6o, não podiam ocoJe.Je.e.Je. 0.6 pJe.oce..6.60.6 de. ide.nti6i
cação e. não .6e. via Je.e.alizaJe. o de..6e.nvolvime.nto pOJe.que. 
e..6.6a.6 cJr.iança.6 não podiam ne.m u.6aJe. a ide.nti6icação ~o 
je.tiva, que. Je.e.que.Je.ia um e..6paço paJe.a e.ntJe.aJe. ne.le. , ne.m 
a- ide.nti6icaçã.o intJe.oje.tiva que. Je.e.que.Je.ia um e..6paço no 
qual e.la. pude..6.6e. tomaJe. algo paJe.a de.ntJe.o de.la". 

Foi então que consideraram que essas crianças tinham um outro 

tipo de identificação que acharam poder chamar de imitação. 

Isto eles observaram atrav~s da postura dessas crian

ças ou de seu tom de voz, nos seus interesses, que difi~ilmente 

eram dirigidos para uma coisa nova, mas sempre sobre o que ti

nha atraído a atenção do analista, e que seria sempre repetido. 

Foi então Que, observando o laço entre suas observações e as de 

Bick, chegaram a conceituar a identificação adesiva, pensando 

em identificação como um termo mais amplo, com a identificação 

projetiva subtendida nele. No mesmo sentido que a defesa se 

tornou um termo mais amplo e a repressão subtendida nele. 
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Foi também observado que a relação com o tempo nos p~ 

cientes bidimensionais nao parecia implicar uma quarta dimensio 

naIidade. 

"V'<'a e no.<.te Vta.m d'<'óeJtente:6, ma.6 .6empJte voltava.m ao 
me.6mo ponto. Não.6e chega.va. a. paJtte a.lguma., não .6e 
6.<.cava. Jtealmente ma..<..6 velho, algo 6'<'ca.va. ma..<.oJt, enJtu
gava. e mOJt~.<.a, ma.6 não .6e 6.<.cava Jtealmente ma..<..6 velho 
de um modo .<.nev.<..tável, e envelheceJt eJta um t.<.po de a-
c'<'dente" • . 

o alcance da 4a. dimensiona1idade só apareceu muito 

mais tarde. Me1tzer crê que tem algo a ver com a mudança des

crita por M. Klein como posição depressiva, que é passar da ego 
! -

centticidade para uma preocupação com o bem estar de seus obje-

tos. 

Os processos que levaram a esses fenômenos descritos 

por Bick (1968) e Me1tzer (1975) t~m origem anterior ao que 

Klein (1967) descreveu como o primeiro passo no desenvolvimento 

mental, a posição esquizo-paranóide, e que consiste de "sp1it

ting" e idealização: o "sp1itting" do objeto em porçoes grat!. 

ficadoras e frustradoras, e, por conseguinte, "sp1itting" simi-

lar do "se1f" em partes idealizadas e malévolas. Para Me1tzer 

(op. cit.), "deve vir um processo anterior, no qual há pelo me

nos uma diferenciação rudimentar de se1f e objeto como sólidos 

com espaços. Para que isso ocorra tem que haver uma experi~n-

cia pos-nata1 para reforçar a experiência pré-natal de estar me~ 

ta1mente contido, tal como a criança no útero está física e fi-

sio1ogicamente contida" (Ibid.). 

E neste estágio primitivo do desenvolvimento que tem 

inIcio o estabelecimento do llmite de pele e é ao fracasso nes 
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sa aquisição que Bick e Me1tzer se referem como identificação a 

desiva (Grotstein, 1980). Esta se caracteriza por uma tendên--. 

cia.do bebê, da criança; e mais tarde de adulto, de "grudar" na 

superfície de objetos, aparentemente procurando estimulação de 

contato com a superfície do objeto, a fim de obter algum tipo 

de definição para eles mesmos. 

A identificação adesiva seria responsável pelo desen

volvimento das dificuldades de fronteira do estado e da person~ 

1idade "border1ine". O border1ine está tomado pela incapacida

de de es:tar seguro de seu próprio "container" de limite da pele 

e'~or isso seu medo de que seu conteúdo tenha se tornado pGbli

co em todos os lugares para todos verem' (Ibid.). 

Fairbairn (1946), considera que ffa posição básica da Psi 

qu6 6 invariavelmente uma posição esqui~óide". Tal afirmação 

se baseia no uso que faz do termo esquizoide no sentido explic~ 

tivo genético (dissociação em estruturas egóicas) (Ioid., 1944/ 

1966) . 

Para Fairbairn (Idem 1946) o ego (além da função a

daptativa enfatizada por Freud), realiza funções integradoras , 

das quais as mais importantes são a integração das nercenções da 

realidade e a integração da conduta. 

A dissociação (snlitting) do ego (de onde é extraído 

o significado do termo eSQuizoide), ocorre durante a nrimeira fa 

se da vida, a fase oral de incorporação. O efeito dessa disso

ciação é o de comprometer o desenvolvimento progressivo de to--
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das as funções do ego, em graus e proporçoes variadas, resultan 

do o desenvolvimento em todos os graus de "integração do ego nu

ma escala que num lado representa completa integração (possibi

lidade ideal), e no outro representa completo fracasso de inte

gração, com todos os graus intermediarios. Nessa escala, os es 

quizofrênicos se situariam no limite inferior. 

Através do estudo de casos esquizóides Fairbairn che-

gou ã conclusão que "o desenvolvimento das relações objetais 

essencialmente um processo pelo qual a dependência infantil 

.. 
e 

dá 

lugar, em forma gradual, à dependência madura do mesmo". Essa 

mudança na natureza da relação objetaI (desde a indiferenciação 

de objeto ã sua diferenciação) é acompanhada por uma mudança si 

milar quanto ao fim libidinoso passando de um fim oral, prima-

rio de incorporação e de Htomar" para um fim maduro não incorp~ 

rativo e de "dar". compatível com a sexualidade adulta genital 

envolvida. Entre a etapa de dependência infantil (constituida 

pelas duas fases orais de Abraham - incorporativa e canibalísti 

cal e a etapa de dependência madura existe uma etapa de transi

çao (que corresponde às fases anais e ã primeira fase genital 

de Abraham), que ê a etapa de quase independência, constituída 

por um processo de desenvolvimento gradual de relação com um 

objeto diferenciado. Essa etapa se caracteriza por um conflito 

entre a dependência infantil (tomar) e a dependência madura (dar) 

que pode ser enfrentado por quatro técnicas (obsessiva, paranó.!. 

de, histérica e fóbica). (Ibid., 1940/1966). 

Fairbairn (Ibid.), aptesenta o seguinte esquema, no 

que se refere ao primeiro estagio da dependência infantil: 
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a) Fase oral primária (sucção e incorporação) ; Pré-am 

bivalente. 

Objeto'natural adequado (de acordo com a atitude 

libidinosa pré-ambivalente da primeira fase oral 

descrita por Abraham): seio (objeto parcial). 

b) Fase oral secundária: morder (ambivalente) 

Objeto natural ade~uado: objeto total (mãe), tra-

tado como seio. 

fIA dissociação do ego deve ocorrer na primeira fase 
,. 

da vida e sob a influência de suas vicissitudes sobre o bebê nao 

desenvolvido e inexperiente" (Idem, 1946/1966). 

No primeiro estadio, a atitude do bebê para com o seio 

pode ser descrita como oral, "mas é só oral porque é incorpora 

tiva e o órgão de incorporação é a boca". Considerando o desen 

volvimento predominantemente sob o ponto de vista das relações 

objetais, Fairbairn, destaca o carater de extrema dependência do 

bebê na sua relação com a mae. Essa dependência se reflete pa

ra el~ num processo patológico de identificação com a mae razao 

da imensa angústia que produz o fato de separar-se dela. 

A relação com a mae, primeira relação social do indi

víduo, devido ao caráter com que se estabelece, tendo como cen

tro a situação de sucção, exerce uma profunda influência sobre 

suas relações posteriores e sobre sua atitude social em geral. 

A in{luência dessa primeira fase sobre o desenvolvi-

mento do indivíduo é particularmente marcada no caso dos que po~ 



72. 

teriormente manifestam características esquizóides. 

Os aspectos principais que de acordo com,Fairbairn (Th 

dem) , caracterizam essa atitude primitiva oral bem corno alguns 

desenvolvimentos a que dão origem na personalidade, podem seras 

sim resumidos: 

"1. fmboJta. a. Jtela.ç.ã.o emoc..<..ona.l .6eja. uma. Jtela.i;ão entJte 
o bebê e a. mãe c.omo pe.6.6oa., e a..<..nda. que .6e Jtec.o-
nheç.a. que .6eu objeto l'<"bid.<..no.6o e Jtea.lmente a. mã.e 
c.omo um {odo, .6eu .<..nteJte.6~e lib.<..dino.6o e.6t~ e.6.6en 
c.ia.lmente loc.a.l.<..za.do no .6eio; o Jte.6ulta.do e que 
ã medida. que oc.oJtJta.m peJttuJtba.ç.õe.6 na. Jtela.ç.ão, o 
pJtõpJt.<..o .6Uo tende a. a..6.6um.iJt o pa.pel de objeto li 
b.<..d.<..no.6O, .i.6to e, o objeto l'<"bid.<..no.6o tende a. a..6~ 
.6umiJt a. 6oJtma. de um óJtgão coJtpoJta.l ou objeto pa.Jt
c.ia.l (em c.ontJta..6te c.om o de pe.6.6oa. ou objeto to
ta.l") • 

o efeito desse primeiro fator (tendência à orienta-

çao para um objeto parcial) é "promover a tendência esquizóide 

a tratar os outros nao com um valor intrínseco próprio". Os 

que têm características esquizóides nao discriminam adequadame~ 

te entre realidade interna e externa, e tendem também a tratar 

os objetos libidinosos corno meio para satisfazer suas próprias 

necessidades, e não como pessoas com seu valor intrínseco 
... 

pro-

prio (o que resulta da orientaçio oral precoce para o sela corno 

objeto parcial). 

Tal atitude esquizóide é um fenômeno regressivo deter 

minado por uma relaçio emocional insatisfatória, em particular 

com a mae. O tipo de mãe que provoca essa regressio é a mãe que 

fracassa em demonstrar a seu filho, através de expressões sinc~ 

ras de afeto, que o quer corno pessoa. As mães possessivas c in 

diferentes.caem nessa categoria. 
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"2. A atUude l.i.b.i.d.i.no.6a ê. e.6.6enc..i.almente uma a"tUude 
em que p~edom.i.na o a.6pec.to d~ toma~ .6ob~e o de 
da.~" • 

"Os indivíduos com tendências esquizoides têm grande 

di ficuldade de dar no sent,i,do emocional" ... "Num nível mental 

profundo tomar é emocionalmente equivalente a acumular conteú

doi corporais" (Ibdem), e dar equivale a perder tais conteúdos

Num nível mental profundo há uma equivalência entre os conteú

dos mentais e corporais e disso resulta em que a atitude do in

divíduo para com esses últimos tende a refletir em sua atitude 

para com os primeiros. Desse modo, o indivíduo com tendência 

esquiz6ide supervaloriza os conteúdos mentais o que ~orresponde 

ã sua supervalorização dos conteúdos corporais na fase oral in

corporativa. Um exemplo disto é a dificuldade do indivíduo com 

tendência esquiz6ide para expressar emoção em um contexto so-

cial. O aspecto de dar envolvido na expressão de afeto a ou

tros, significa para esse indivíduo perder conteúdos. Por isso, 

se sentem esgotados nos contatos sociais e isolam-se por algum 

tempo a fim de armazenar novas provisões de emoções. Defensiv~ 

mente, tais indivíduos podem representar papéis, podendo desse 

modo expressar sentimentos, mas sem de fato, dar nem perder na

da, porque estão apenas representando, preservando assim sua 

personalidade intacta e imune a todo compromisso. 

Outra técnica defensiva é a exibicionista, que estire 

lacionada ã de representar papéis. Tal ticnica representa um 

"dar" sem "dar", por meio da substituição de dar por mostrar" 

(daí a atração desses indivíduos por ,atividades literárias c ar 

tísticas, que não implicamcontato ,social direto e permitem a ex 

pressão exibicionista), (Ibid.). 
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"3. A atitudt libidino~a ~e ca~acte~iza, nio ~5 po~ 
toma~, ma~ tambim po~ inco~po~a~ e inte~naliza~". 

A regressao ã atitude oral primitiva parece ser provo 

cada por urna situação de frustração emocional na qual o bebê sen 

te: 

"aI que a mae nao o que~ ~ealmente po~ ele me~mo como 
pe~~oa; 

bl que ~eu p~õp~io amo~ po~ ~ua mãe não e ~ealmente 
valo~izado e aceito po~ ela". 

Tal situação traumática resulta em 

"alo bebê chega a con~ide~a~ ~ua mãe como um objeto 
mau, i medida em 4ue pa~ece não ami-lo; 

bl a c~iança che~a a con~ide~a~ a~ exp~e~~õe~ exte~~ 
na~ de ~eu p~op~io amo~ como mi~, como o ~e~ulta
do de que, numa tentativa de mante~ ~eu amo~ tão 
bom quanto e po~~lvel, tende a ~ete-lo dent~o de 
l>i; 

cl o bebê chega a ~enti~ que aI, ~elaçõe~ de amo~ com 
objeto~ exte~no~ em ge~al l>ão mã~, ou pelo meno~ 
a~~il> cada~" . 

Corno resultado de tudo isso, ocorre urna transferência 

pela criança de suas relações com seus objetos para o reino da 

realidade interna, onde estão já instalados sua mãe e seu seio, 

corno objetos internalizados nas situações de frustração primiti 

vaso Sob novas situações de frustração, a internalização é uti 

lizada corno técnica defensiva. 

No caso de fixação nessa fase primitiva, a atitude in 

corporativa "se entrelaça ã estrutura do ego". Os indivíduos 

com componentes esquizóides de personalidade tendem, em decor--
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rência, a transferir para o mundo externo o sentido do seu mun

do interno. Nos esquizofrênicos há escassa distinção entre a 

realid ade interna e externa. Em casos menos extremados, há ten 

dência a acumular os fatores no mundo interno. Daí a dificulda

de que têm esses indivíduos em dar afetivamente. 

"No ca.6O de .6ujeit:.o.6 cuja.6 lC.elaçõe.6 objet:.a.i.6 e.6-tã.o JYLe 
. dominant:.ement:.e no mundo ext:.elC.no, dalC. t:.em o e6eito de 

clC.ialC. e 6olC.t:.i6ic.alC. valolC.e.6, e de plC.omovelC. o lC.e.6peito 
pOIC. .6i me.6mo.6; ma.6 no c.a.6O de indivZduo.6 c.uja.6 lC.ela
çõe.6 objetai.6 e.6tã.o plC.edominantemente, no mundo intelC. 
no, dalC. tem o e6eito de de.6valOlC.izalC. valolC.e.6 e de di~ 
minuilC. o lC.e.6peit:.o pOIC. .6i me.6mo.6. Tendem a .6entilC.-.6e 
empoblC.ec.ido.6 quando dão, pOlC.que o 6azem ã.6 expen.6a.6 
de .6eu mundo int:.elC.no" (Ibid.). 

"4. A .6it:.uação libidino.6a ê uma .6ituação que c.on6elC.e 
t:.lC.eme nda .6i9 ni6ic.açã.o ao.6 e.6tado.6 de pl enUud e e 
vazio" 

Presumivelmente, as experiências de sentir-se vazia quando fa~ 

minta e cheia quando alimentada, devem levar a criança a apre~ 

ciar as condições maternas de estar cheia, antes de alimentá-la, 

e vazia depois. Em situações de privação, o vazio pode signifi~ 

car nao só que ela se sente vazia, como também que esvaziou sua 

mae, urna vez que a privação não só intensifica sua necessidade 

oral, como também tem o efeito de conferir-lhe uma finalidade a 

gressiva. O aumento da necessidade incorporativa pode chegar a 

incluir não só o seio, como toda a mae. "A ansiedade ante a 

possibilidade de esvaziar o seio dá origem assim i ansiedade de 

destruir seu objeto libidinoso", o que é reforçado pelo fato de 

a mãe deixá-la após a mamada. ~onsequentemente, sua atitude libi 

dinosa passa a implicar a desaparição e destruição do objeto II 

bidinoso. ~ falta de experiência nessa fase primitiva, o rea-



76. 

parecimento da mae nao traz alívio i sua angfistia. Quando ocor-
. 

re uma fixação nessa fase a situação traumática é reativada ca-

so "a criança venha a sentir posteriormente que não é realmente 

amada e valorizada como pessoa pela mãe e que ela realmente não 

I a aprecia nem aceita seu amor como bom" (Ibid.). 

A criança então sente que a aparente falta de amor de 

sua mãe para com ela é porque ela destruiu o seu afeto e o fez 

desaparecer. Sente ao mesmo tempo que seu próprio amor 
... 
e mau 

e destrutivo, e que por isso ela o rejeita e isto pode ser ade

quadamente descrito como a posição esquizóide. Representa uma 

situação essencialmente trápica. Fodemos ter agora outro moti

vo para que o individuo com tend~ncia esquizóide guarde seu a

mor dentro de si. Não só o sente ~xtremamente precioso para sep~ 

rar-se dele, como também o sente demasiadamente perigoso para 

descarrega-lo em seus objetos. Por outro lado, como sente que 

seu amor é mau, tende a interpretar o amor dos outros do mesmo 

modo. Assim, tende a erigir defesas não só contra seu amor pe

los outros, como também contra o amor deles para com ele. "Para 

isso nem sempre apenas se distancia dos outros, mas, ao contra-

rio, dirige sua agressão principalmente para os seus objetos li 

bidinosos. Desse modo, não só substitui amor por ódio, como tam 

bém induz os outros a odia-lo em vez de amá-lo" (Ibid.). 

À medida que os valores do esquizóide se encontram em 

essência, na realidade interior, ele perde seus objetos reais. 

À excessiva libidinização dos objetos internalizados, se segue 

o narcisismo característico do esqui zóide. "Apesar do sentimen-

to de superioridade decorrente de sua relação com seus objetos 
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interna1izados, há uma atitude de inferioridade em relação aos 

objetos exteriores que evidencia uma debilidade do ego" (Ibid., 

1940b/1966) . 

'"fen5meno~ e~quiz5ide~ de e~ta~ de~t~uIdo, de i~~eali 
dade ... indic.am· c.la~amente uma c.i.6ão do ego, qu.e e 
mai~ impo~tante que a impotênc.ia e o empob~ec.imento jã. 
a~~inalado~" . 

Parece, portanto, que a cisão e seus efeitos decorrem da subtra 

ção da libido dos objetos exteriores, o que evidencia o quanto 

a integridade do ego depende das relações de objeto em contras

te com as atitudes libidinosas" (IQid.). Por outro lado, é pos

sível que a subtração total da libido signifique um esforço de-

sesperado de um ego ameaçado com a desintegração, para evitar 

toda relação com objeto exteriores, através da repressão dos im 

pulsos 1ibidinais básicos que incitam o indivíduo a realizar con 

tátos emocionais. 

"Ao ~enunc.ia~ a libido, o ego ~enunc.ia a ene~gia que 
o ~u~tenta e a.6~im .6e pe~de. A pe~da do ego c.on.6titui 
o último de~a.6t~e p.6ic.opatolõgic.o ~ue bu.6c.a evita~ o 
e~ quizóide" ... "U.6 ando toda~ a~ tec.nic.a.6 de valo~ lin 
c.lu~ive a.6 da etapa de t~an.6içãol pa~a c.ont~ole de 
.6ua libido. Po~tanto, em e.6.6ênc.ia, o e~tado e.6quizoi
de não e uma deÓe.6a, embo~a ~e enc.ont~e deóe~a.6 nele. 
Rep~e~enta o maio~ de~a~t~e que pode ac.ontec.e~ ao in
divIduo que ó~ac.a~~ou em .6ua tentativa de .6upe~a~ a 
6a~e o~al de dependê.nc.ia" IIbid., 1940a/19661. 

Considerando o desenvolvimento normal como um proces

so no qual "a progressiva diferenciação do objeto vai acompanha 

da por uma análoga diminuição da identificação" (Ibid., 1940a/ 

1966) o aspecto que mais caracteriza para Fairbairn a dependên-
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ciainfantil é, portanto, a identificação na relação emocional 

do indivíduo com seu objeto. 

Do estado de identificação, surge o fenômeno do narci 

sismo, comum às duas fases orais da dependência infantil. A di

ferênça entre os dois estados de narcisismo é que na primeira 

fase oral (narcisismo primario) a identificação é com o obj~ 

to· (seio) enquanto que na fase oral secundaria, a identificação 
.. 
e com o objeto internalizado (mãe). Apesar da diferença da re-

lação com o objeto que se estabelece (objeto parcial na primei

ra e objeto total na segunda fase) marcando a transição de urna 

fase oral a outra, o objeto na segunda fase continua sendo tra-. . 

tado como parcial (seio), a mae se transformando em objeto de 

incorporação. 

Surge também na fase oral secundaria, como ja mencio

namos anteriormente, a tendência a morder, competindo com a de 

sugar, "COrl. um propósito essencialmente destrutivo e como pro-

tótipo de toda agressão diferenciada" (Ibid.), caracterizando 

esta fase como de grande ambivalência emocional. Na primeira 

fase oral, é a incorporação do objeto que leva ao seu desapare-

cimento, o que implica, também, aspectos destrutivos, mas sem 

a intenção de destruir. Para o indivíduo esquizóide, fixado nes 

ta fase, é seu amor que é sentido como destrutivo e seu confli

to é "como amar sem destruir com seu amor". Tal conflito é bem 

mais terrível do que o que caracteriza o do estado depressivo. 

Na fase oral secundaria, "o objeto que se apresenta como mau 

pode ser mordido" (Ibid.) e o conflito dessa fase é "sugar ou 

morder, isto é, amar ou odiar" (Ibid.). A ambivalência que ca-
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racteriza essa fase leva ao problema do estado depressivo: "co

mo amar sem destruir com seu ódio". A fixação nessa segunda fa 

se do desenvolvimento vai depender das dificuldades aí surgidas 

que podem dar lugar a uma tendência depressiva. O estado depre~ 

sivo resulta do fracasso no passo ulterior do desenvolvimento, 

de estabelecer a dicotomia do objeto. Este passo capacitaria o 

indivíduo para dirigir seu ódio para o objeto rejeitado·e o dei

xaria livre para dirigir seu amor par~ o objeto· aceito, que te

ria sido pouco carregado com ódio. O depressivo continua naqu! 

le estádio que caracteriza a atitude para com o objeto da fase 

oral secimdária: o objeto externo, a mãe, foi entretanto trata 

da como objeto parcial (seio) e sua atitude libidinosa foi in

corporativa. O objeto incorporado do depressivo passa a ser um 

objeto total indiviso para o qual adota uma atitude ambivalente. 

O indivíduo depressivo permanece em grande parte em um estado de 

identificação com o seu objeto. Qualquer frustração ou pertur

bação em suas relações faz atuar o ódio de sua atitude ambiva

lente. E quando este ódio € dirigido para o objeto internaliz~ 

do, isto significa a perda.do objeto - origem da reação depres

siva. 

Para Fairbairn (Ibid.), ninguém pode ser "tão afortu

nado" a ponto de gozar uma perfeita relação de objeto durante o 

período de dependência infantil. Por isso, "ninguém se emancipa 

por completo" deste estádio, nem escapa, por completo da neces-:

sidade de incorporar seus objetos primários. Desse modo, "uma 

tendência subjacente esquizóide ou depressiva está presente em 

todos" (Ibid.). Disto resulta, para Fairbairn (Ibid.) ,o concei 

to de que çada indivíduo pode ser classificado, em um grau ou 
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outro como pertencente a um dos dois tipos básicos: o esquizói

de e o depressivo. Na determinação de um"desses tipos, Fair---

bairn considera que nao se pode ignorar que "o fator hereditá

rio tem alguma atuação, por exemplo, a relativa intensidade das 

tendências inatas a sugar e morder" (Ibid.) . 

D. W. Winnicott trouxe-nos valiosas contribuições 

compreensão do desenvolvimento da criança, no início da vida. 

.. 
a 

M. Davis e Wallbridge (1982), consideram que as mais 

originais contribuições de Winnicott ã psiquiatria estão na 

área de transição de um ego fraco e fragmentário, que ainda nao 

se pode adequadamente chamar eu, para a auto-consciência do be

bê, "novo para a terra e para o céu" (Ibid.). 

o eu central, ou núcleo da personalidade é para Win

nicott (Ibid.),o potencial hereditário que permanece isolado, e 

que vai vivenciando uma continuidade do ser e adquirindo, à sua 

própria maneira uma realidade psíquica pessoal e um esquem~co~ 

poral pessoal, uma realidade interna, "como a matéria que cir-

cunda o núcleo de uma maç'ã, por meio da qual "a pessoa se torna 

reconhecível como um indivíduo" (Ib id.) . 

vida: 

Assim Winnicott descreve o bebê na fase primitiva da 

"0 que ex.wte ê um conjunto anatômico e óL6io!õgico I 

e a. i.6to .6 e aclte.6C enta um potenc.ia! ealta o de.6 'lnv~! v~ 
mento de uma pe~.6ona!idade humana. Ha uma tendenc~a 
gelta! ao clte.6cimento {I.6ic.o e uma. tendência do de.6en
vo!vimento da paltte p.6Iquic.a da paltceltia p.6ico.6.6omâti 
tica; tanto na..6 âltea.6 61.6ica.6 como p.6ico!õgica.6 hã 
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tend~neia4 he~dada4 e e4ta4 tendineia4 he~dada4 do la 
d~ da P!iqu.,. .inel~em aqu.ela4 qu.e eondu.z em ã inte'g~a-=
çao ou. a eOn4eeu.çao de u.ma totalidade" (Ibid.). 

o estado inicial do ~go € de nao integração, mas com 

urna potencialidade inata de integração. Seu desenvolvimento,en 

tretanto, rumo ã urna continuidade de ser, rumo a urna totalidade, 

supõe essencialmente um cuidado materno (e paterno) satisfató-

rio que Winnicott (1960/1982) ciassifica em três est~giQs supe~ 

postos: 

na} 4u.po~te (holding) 
b} Mie e laetente vivendo ju.nt04. Aqu.i a áu.nçio de 

pai (ao lida~ eom o ambiente pa~~ a mae) nao e eo 
nheeida da e~iança. 

e} Pai, mie, laetente, tod04 vivendo ju.nt04". 

"A expressa0 "viver com" implica relações objetais e 

a emergência do lactente de estar fundido com a mãe, e sua per

cepçao do s objetos corno externos a e le próprio ., (Ib id. ) . 

Nessa fase inicial de nao integração focalizaremos a-

penas o estágio do suporte (holding) que Winnicott descreve co-

mo a '~provisão ambiental total anterior ao concei to de "viver 

com"" (Ib id. ) . 

"Não existe tal coisa como um bebê" diz Winnicott 

(197Sa), querendo dizer com isso que 

"ao de~e~eve~ u.m beb~ eneont~a~-n04-em04 de~e~evendo 
u.m beb~ e algu.êm. Um bebê nao pode exi4ti~ ~ozi--
nho, 4endo, e64enelalmente, pa~te de u.ma ~elaçao". 

Na fase do suporte (holding) sao característicos do 
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desenvolvimento do bebê: processo primário, identificação pri

mária, auto-erotismo e narcisismo primário. Nessa fase o ego 

se transforma de um estado não integOrado em uma integração es

truturada, tornando-se "capaz de experimentar a ansiedade que 

i associada i desintegração" (lbid., 1960ajI982). O resultado 

do progresso dessa fase, aí subentendida a continuidade do cui

dado materno, é que o bebê chega ao que se poderia chamar "esta 

do unitário". O bebê se torna uma pessoa, com individualidade 

própri a. 

"Oc~~~e uma in~e~çao da p~iqu~ no~oma, ~endo a ba~e 
de~~a in~e~çao /Ia ligação da~ exy.;e~iência~ 6uncionai~ 
mo~o~a~ e .6en.6o~ia~ com '0 novo e.6~ado do bebê. de .6e~ 
uma pe~~oa. Como um de.6envolvimen~o adicional, vem a 
exi~~i~ o que ~ e pode~ia chama~ de memb~ana limi~an~e, 
que a~e ce~~o pon~o e equaeionada com a ~upe~6Zeie da 
pele, e ~em uma po~ição eM~e o "eu" e o "não-eu" do 
bebê. Ve modo que o bebê. vem a ~e~ um in~e~io~ e um 
ex~e~io~ e um e.6quema eo~po~al~ 

Na fase do suporte se inicia no lactente a união das 

bases do comportamento instintivo. "A palavra fusão indica o 

processo positivo pelo qual elementos difusos que fazem parte 

de um erotismo muscular e do movimento se tornam (normalmente) 

fundidos com o funcionamento orgástico das zonas erógenas" 

(Ibid.). Todos esses desenvolvimentos ocorrem na condição ambi-

ental de um suporte suficientemente bom, sem o qual esses es-

tágios não podem ser alcançados ou mantidos. 

Nessa fase o bebê expe~imenta uma dependência absolu-

ta " ... não tem meios de perceber o cuidado materno, nao pode 

assumir controle sobre o que é bom ou mal feito, mas esta ape

nas em posição de se beneficiar ou de sofrer dist~rbiosl'(Ibid.) 
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Outro fenômeno a ser considerado nesta fase é o "ocul 

tamento do núcleo da personalidade". Para Winnicott, o concei

to de isolamento do "self" central ou verdadeiro é considerado 

como uma característica de saúde. Qualquer ameaça a esse isola 

mento 

"con1>il~u-i uma an.6-iedade ma-ioJt ne~~e e~~ã9-io pJtecoc.e 
e a~ de6e~a~ da -in6inc.-ia pJtec.oce ocaJtJtem pOJt 6alha~ 
pOJt paJt~e da mie (no c.u-idada ma~eJtnaJ paJt4 ev-i~aJt -iJt 
Jt-i~aç~e~ que podeJt-iam peJt~uJtbaJt e~~e -i~olamen~a". 

Para Winnicott (Ibid.), é no contexto ambiental de su 

porte "que o potencial herdado está se transformando em uma ftcon 

tinuidade de ser". A alternativa a ser é reagir e reagir inter 

rompe o ser e aniquila. As duas. alternativas sao: ser e ani-

quilamento. A função principal do ambiente é reduzir ao mínimo 

as irritações a que o lactente deve reagir com o consequente a

niquilamento do ser pessoal. Sob condições favoráveis o lacten 

te estabelece uma continuidade de existência e assim começa a 

desenvolver a sofisticação que torna possível que estas irrita

çoes sejam absorvidas na área da onipotência. 

"E nesse contexto que Winnicott definiu o trauma: "o 

trauma é uma imposição do ambiente e da reação do indivíduo ao 

ambiente que ocorre antes que haja um desenvolvimento dos meca

nismos indi\'iduais que tornam previsível o imprevisível". 

No início da vida. portanto, o trauma "se relaciona 

com a ameaça de aniquilamento" (Davis e Wallbridgc, 1982),que 

é dessa fase de sofrer uma "ansiedade inimaginável" (Winnicott, 

1962bj1982) . 
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A ansiedade inimaginivel ~ evitada pela função que a 

mae desempenha nesse estigio de cuidar do.bebê pondo-se no seu 

lugar e sabendo do que ele necessita. E nos cuidados .corporais 

do bebê que a mãe demonstra seu amor por ele. tal como o fez 

antes do s~u nascimento. 

Winnicott assim coloca como variedades da ansiedade i 

nimaginivel: 

"1. de~in~eg~açio 
2. ca~ pa~a ~emp~e 
3. não ~e~ conexão alguma com o co~po. 
4. ca~ece~ de o~ien~açio».(Ibid.). 

A seguir Winnicott aponta as consequências para o be

bê cujos cuidados maternos não são suficientemente bons no está 

gio precoce antes de ter distinguido o "eu" do "não-eu", adver-

tindo ser este um tema complexo, em virtude dos graus e varian

tes possíveis da ineficiência materna: 

"1. Vi~~o~ç5e~ da o~ganlzaçio do enp" (di~~ociaç5e~) 
"~ue con~~i~uem a~ ba.6e.6 der6 c.({~ac~e~I~~ica.6 e.6q«i' 
zoide~", aI incluIdo.6 a e.6quizo6~enia in6an~il o~ 
a.u~i~mo, e.6quizo6~enia la~en~('. e. pe~.6onalidade 
e~ quizõide. 

2. A de6e~a e~pecI6ica do cuidado de ~i me.6mo, ou o 
de~envolvimen~o de um .6el6 que cuida de ~i p~õp~ 
e a. o~ga.nização de um a.~pec~o 6al~o da pe~.6oJ1ali
dade (6al~o no .6en~ldo que ~evela um de~ivado nio 
do indivIduo ma.6 de um~ a~pec~o ma~e~no no acopla 
mento mãe-6ilho). E~.6a ê a de6e~a cujo êxi~o po~ 
de ~e con~~l~ui~em uma nova ameaça ã ba.6e do 
"~elá" embo~a de~ignada pa4a. e~condê-lo e p~o~egê
lo" lIbid.). 

Winnicott se refere a esses graus e tipos de defei

tos de personalidade como relacionados com virios tipos e graus 
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de falhas em cuidado, manejo e apresentação do objeto no está

gio inicial. Contudo, não nega a existência dos fatores heredi 

tários que podem aí intervir. 

Winnicott (Ibid.) ,relaciona do seguinte modo os três 

aspectos do cuidado da criança com três fenômenos do crescimen

to do. ego: 

1. "a tendência principal no p'rocesso maturativo está 

contida nos vários significados da palavra inte-

gração" (no tempo e no. espaço) e esta se relacio

na com o cuidado da criança. 

2. A personalizªção é o desenvolvimento que atinge a 

criança ao relacionar sua pessoa· 'Icom o corpo e 

suas funções, com a pele como membrana limi tante'I . 

Esta tendência se relaciona com o manejo da crian 

ça. 

3. O ego tende a iniciar as relações objetais, e o de 

senvolvimento dessas relações está ligado ã apre

sentação do objeto. 

Há assim uma tendência ao estabelecimento de um self 

unitário,·"mas o que ocorre neste estágio precoce depende da 

proteção de ego proporcionada pelo elemento materno da parelha 

materno-infantil" (Ibid.). 

Segundo Winnicott (Ibic.), neste estágio precoce da 

nao integração, não há nenhum fator externo; a~ mãe é parte da 

criança. "O padrão da criança inclui a experiência com a mae 



86. 

tal como ela ê em sua realidade pessoal" (Ibid.). 

o relaxamento ê um estado de nao integração que nao a 

meaça a continuidade pessoal do bebê quando ele tem na mae con

fiável um apoio egóico. 

A experiência de nao integração ê para Winnicott a 

precursora da capacidade adulta de relaxar, de ser inconsequen

te e apreciar ficar a sós. Tem "algo a ver com'estar calmo, r~ 

laxado, e se sentir "em' unidade" com as pessoas e com as coisas 

quando nãoh há excitação ao redor"" ... Esta capacidadesofisti 

cada de ficar a sós somente pode vir a se desenvolver se o apoio 
! 

dado pela'presença viva real da mãe, desde os primórdios, torna 

possiv~l o estado de não-integração. Daí decorre o parado~o de 

que a capacidade de ficar sozinho é 'Ia experiência de estar so

zinho na presença de outra pessoa". Com o tempo, o individuo é 
-

capaz de renunciar ã presença real da mãe ou figura materna. A 

isso nos referimos como o estabelecimento de um ambiente inter-

no" (Davis e Wallbidge, 1982). 

Para o estabelecimento de uma interrelação psicossom~ 

tica adequada tem que haver a provisão do meio que se dá atra~ 

vês do manejo ativo e adaptativo do corpo do bebê. Nêsse estâ-

gio, a pele se torna o limite entre.o eu e o nao-eu e se inicia 

a vida psicossomática do individuo. Estabelece-se o estágio eu 

sou que ê acompanhado por uma ansiedade específica, como uma 

reação persecutória, inerente ã idéia do repúdio do não-eu. Tal 

é estado ansioso que acompanha a delimitação da unidade do 

self dentro do corpo, com a pele como membrana limitante. 

Para Winnicott, o "ego inicia as relações de objeto", 
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mas na fase da dependência absoluta, o "eu" nao está diferencia 

do do "não-eu" e, portanto, o objeto nestas relações positivas 

é referido por Winnicott como "objeto subjetivo" paracontrastã-

10 com um "objeto objetivamente percebido" (Ibid.). 

o início das relações objetais é visto por Winnicott 

(1962b/1982), como complexo. "não pode ocorrer se o meio nao 

propiciar a apresentação de um objeto, feito de um modo que se

ja o bebê quem crie o objeto. O padrão ê o seguinte: o bebê de 

senvolve a expectativa vaga que se origina em uma necessidade 

não-formulada. A mãe, em se adaptando, apresenta um objeto ou 

uma manipulação que satisfaz as nece~sidades do bebê, 4e modo 

que o bebê começa a necessitar exatamente o que a mae apresenta. 

Deste modo o bebê começa a se sentir confiante em ser capaz de 

criar objetos e criar o mundo real. A mãe proporciona ao bebê 

um breve período em que a onipotência é um fato da experiência". 

Nesse ponto Winnicott esclarece que se refere a este início das 

relações objetais não em termos de satisfações ou frustrações do 

ido "Refiro-me às pré-condições, tanto internas como externas 

ao bebê, que proporcionam uma experiência do ego de uma amamen

tação satisfatória (ou uma reação a frustração)" (Ibjd.). 

Segundo Davis e Wallbridge (1982), Winnicott utilizou 

o termo "apresentação de objeto" para descrever esta parte dos 

suprimentos maternos que facilita as primeiras relações objetais. 

Se há fracasso nessa apresentação do objeto ocorre como defesa 

o desenvolvimento de um falso "seI f" . A falha da mãe que não é 

satisfatoriamente boa, está na sua incapacidade de satisfazer a 

onipotência infantil, substituindo o próprio gesto do bebê. O 
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bebê se submete e é esta a etapa mais precoce do f~lso "Self". 

- Para Winnicott (1960b/1982),na normalidade, o falso 

"seIf" é representado pela "organização integral da atitude so-

cial polida e amável". Essa adaptaçã~ do ego ao ambiente só 
.. 
e 

possível se a adaptação suficientemente boa da '.;mãe às necessi

dades' do bebê permitir que, antes, o self verdadeiro tenha se 

tornado uma "realidade viva". 

Rafka (1971), através de material obtido em tratamen-

to psica~alítico, tenta pelo método da reconstruçio, traç~r a 
: 

evolução desde o primeiro ano de vida até uma organização menos 

arcáica que já indica alguma individuação. Acredita poder·des

crever desse modo alguns padrões do desenvolvimento nesse perí~ 

do precoce das arcáicas experiências corporais que ocorrem inici 

almente como uma consequêntia da separação da mae. 

o material dos pacientes por ele escolhido contém mui 

tas similaridades. Em seus estados regredidos todos experimen-

tavam-se a si mesmos em termos de "containers" e conteúdos. "O 

físico e o mental não eram distinguidos .um do outro. Em vez dis 

so, pensamentos, sentimentos, conceitos eram experimentados em 

termos corporais. 

"Esses pacientes sentiam que seus corpos consistiam de 

superfícies com aberturas, através das quais materiais podiam 

entrar ou sair, e de conteúdos líquidos ou semi-líquidos" (Ib-

dem) . 

A superfícii. frequentemente. era como uma concha, des 
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crita em termos de armadura, cimento, cavalo de tróia, crosta da 

terra, e assim por diante. 

"Os conteúdos vômitos, gases, fezes, lágrimas, san-

gue, urina, sêmem, água - eram sentidos e tratados como emoções 

cruas) tais como raiva e tensão. Em. fantasias que incorporam es 

sas experiências pode ter lugar a drenagem e prover alívio de 

tensão, mas também ameaçavam at~ques perig~sos a objetos e ris

cos de vazamento incontrolado e morte. Por outro .lado, -fluidos 

perigosos ~a forma de alimentos indesejados e substâncias inje

táveis ... podiam ser instilados no "container" (Ibid.). 

! 
Oútra característica desses pacientes era uma ligação 

indiferenciada a suas maes. A mãe tinha que estar pelo menos 

como fundo (back ground) para que sentissem conforto e integri-

dade pessoal. "O apelo regressivo envolvia o desejo de recupe-

rar o objeto maternal" (Ibid.) . 

. As histórias desses indivíduos revelaram influências 

primitivas que originaram intensos sentimentos da superfície 

corporal e conteúdos corporais confinados pela superfície. Tais 

esperi6n-ias primitivas que ocorriam desde o período mais pre

coce ate o primeiro ano de vida, "incluíam excessiva ~stimula-

ção de superfície e pele como as descritas por Greenacre, Hof

fer, Winnicott" e além disso, "esvaziamento de cavidade devido 

ã fome e pressão interna a ponto de explosão devido ã retenção 

de fôlego ou a fezes e fluidos retidos". Os pais desses pacien 

tes os expunham mais tarde a experiências similares, como sedu

çao e estimulação de pensamentos e sentimentos, especialmente 

a raiva, junto com demandas rigorosas para a conteção dessas qua 
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lidades mentais. As mesmas experiências quanto aos conteúdos 

corporais, perpetuavam assim a equaçio de conteúdos mentais e 

corpor?is. A sintomatologia era exarcebada por experiências de 

abandono, ligadas ã separação da mie, acompanhadas de sentimen

tos de desamparo e raiva. 

Essas experi~ncias, sao vistas por Rafka(Idem) como 

aspectos de r~gress5es a pontos.de fixação. no estágio em que co 

meça a ocorrer no desenvolvimento normal a auto-consciência, se 

pa!ação obj.eto "self" e "self" corporal - "self" mental. "A fe

nomenologia adulta e manifestaç6esobserviveis refletem a incom

pleta dife~:enciação da experiência de "self" m~ntal e corporal 

tanto quanto das ligações arciicas com o objeto" (Ibid.). 

2.3 - Segunda etapa: Inicio da diferenciação psicológica - es

tabelecimento do senso de identidade (senso de "self" to

tal 'ou consci~ncia de si mesmo tomo Entidade separada) 

2.3.1 - Abordagem dos aspectos cognitivo e funcional na 

diferenciação psicológica e social do ego e na in 

tegração do psiquismo 

Kaplan e outros (1970), referem-se a este estágio 

corno urna diferenciação do ego psico15gico. 

Co~ a integraçio do funcionamento do ego iniciada 

adequadamente, o organismo 'deve diferenciar a si mesmo co 

mo um ser psico15gico. A criança ~ agora capaz de seguir 

com a aprendizagem de diferenciação entre seus sentimen-
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tos, pensamentos, açoes e eventos externos. À medida que realiza 

isso é capaz de estabelecer sua separação 'mental' do mundo e 

sua própria distinção e identificação. 

Nessa etapa primitiva v6-se muitas evid6ncias de pen

samento migico. A criança ainda não aprendeu completamente os 

parâmetros da realidade, em termos de lógica e causalidade. As 

funç6es do ego não são altamente diferenciadas; a diferença en 

tre de~ejo e ação não ~ clara. Por causa disto seus sentimentos 

sao caracterizados como onipotentes ou egoc6ntricos, com 

quentes manifestações de raiva, quando frustrada. 

fre-

D~ntro d~ esfera da açac vemos o comportamento de imi 

tação. A criança imita o comportamento daqueles que o circun--

dam, mas sem causas ou relações evidentes. 

ã. medida que prossegue a diferenciação e o "self" ps,!. 

cológico emerge, começam a diminuir as claras manifestações de 

pensamento e sentimento egoc6ntrico, ·embora em adul tos aparen

temente maduros, permaneçam resíduos desse tipo de experi6ncia 

infantil. 

Concomitante ao desenvolvimento da separaçao psicoló

gica de experi6ncias interiores e exteriores é a diferenciação 

e organização de processos internos: pensamento, sentimentos, 

intenção, desejo (vontade) e ação são diferenciados. A criança 

seri capaz de diferenciar entre pensar ou desejar alguma coisa 

e realmente possu~-la. 

Talvez o evento mais significativo nesse aspecto quan 
. -

to ao grau de crescimento de ego é o desenvolvimento da capaci-
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dade para a simbolização conceitual. Anteriormente, as experi

ências da criança eram concretamente cines·tésicas e experenci

ais em natureza. A constância perceptual e as operações lógi

cas substituem os processos concretos, egocêntricos e são sin~ 

tizadas no· funcionamento psíquico total. Torna-se possível .. 
a 

criança experenciar o "eu" ou "self" de uma forma simbólica. As 

experiências podem ser condensadas e tomar títulos simbólicos, 

tornando-se possível uma memória conceitual, cognitiva. O pen

samento lógico-formal se desenvolve em termos de conceitos abs-

tratos e relações causais. 

Para esses autores, assim como a diferenciação do e

go corporal permitiu ao organismo um quadro de referência exp~ 

rencial fisico, a diferenciação e integração do aparelho verbal 

simbólico e memória fornecem ã criança a base para a integração 

de experiências mais complexas. Ela se torna capaz de diferen

ciar nao apenas o concreto aqui e agora, mas também de experen-

ciar um duradouro "self" em uma perspectiva de tempo e espaço. 

Ela pode lembrar experiências passadas relevantes sem indícios 

externos e pode relacioná-las ao que é esperado no momento; e

la pode projetar um conceito de si mesma num futuro antecipado. 

Experenciando a si mesma em termos temporais, ela pode começar 
... 

a organizar um conjunto de perceptos de acordo com o que e ca-

racterístico e duradouro nela. 

A diferenciação social do ego ocorre ao mesmo tempo 

que a diferenciação psicológica. Tem início nessa fase o desen 

volvimento da capacidade para a ·empatia~ ã medida que a criança 

vai tomando conhecimento de que outros também têm experiências 
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que sao similares às suas. "A apreciação de outros e sua impor 

tincia para a criança ~ um requisito bisico de desenvolvimento 

do ego que precede a aprendiza~em de padrões sociais e valores 

pessoais". 

Das identidades psicológica e social da criança surge 

a estrutura de auto-~onceito, de cuja consist~ncia dependeri a 

consist~ncia do padrão de comportamento que dela surge. 

2.3.2 - Abordaqens dos aspectos afetivos em termos do desenvol

vimento instintivo e das relações objetais na delimita

çao do "self" total 

. Mahler (1982), destaca cóm especial importância para 

o desenvolvimento infantil, essa segund? fase da vida que ela de 

nominou de separação-individuação, subdividida em 4 sub-fases:di 

ferenciação, exploração, reaproximação e da constincia objeta1. 

"A 6a.6 e. de. .6 e.paJtaç.ão --i.nd-i.v-i.duaç.ão nOJtmal co n.6t-i.tu-i. o 
plL-trne.-i.lLo e. u.1GC:..-i..6-i.vo pJtê-lLe.qu-i..6aO palLa o de..6 e.nvolv-i.
me.nto e. manute.nção do .6e.n.6o de. -i.de.nt-i.dade.". 

Mahler (Ibid.), define o sentimento de identidade co-

mo a catexia coesa de nossa auto-ima~em firmemente individuali-
~, 

zada e diferenciada, cujas origens estão nos primeiros anos de 

vida, "época em que a criança emerge gradualmente da membrana 

simbiótica comum, rompe a casca do ôvo". 

o início da vida mental (conforme, Grotstein, 1980) , 

o nascimento psicológico da criança, tem início para Mahler 
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(Ibid~ com o fim da fase pré-objetaI (autismo e simbiose), em tor 

no do quinto mês de vida. r nessa épocaq que se inicia apri-

meira das quatro subfases da fase de separação-individuação: a 

diferenciação. Mahler ((Ibia.), descreve tal período como o de 

"romper a casca do ôvo". A criança caminha gradualmente, no 

sentido de passar a separar e diferenciar suas auto-representa

das até agora confundidas representações de "self" - mais obje

to. Mas, até à segunda sub-fase - explora-ção - nem as represe~ 

tações diferenciadas do "self" nem as do objeto parecem integr~ 

da-s ainda nUI1'.a representação total do "self" ou numa total re

presentação do objeto libidinal. ~essa segunda s~b-fase, sur

gem três manifestações inter 1 igadas do -:lesenvol vimen to que con

tribuem para os primeiros passos da criança eJ[ direção ã consc~ 

ência da separação e para a indivjduação. são elas, segundo 

Mahler (Ibid.), a ripida diferenciação corporal bebê-mãe; o es

tabelecimento de um elo específico com a mae e o crescimento e 

funcionamento dos aparelhos autonomos do ego, em íntima proxi

midade com a mãe. 

Com maior autonomia e capacidade de locomoção, a cri

ança, _nesse período, afasta-se da mãe para explorar o ambiente, 

desenvolver novas habilidades, mas, seu foco de interesse pare

ce ainda ser a mãe, buscando nela, constantemente, um "reabast!::. 

cimento emocional" (conforme Furer). E nessa época que muitas 

crianças experimentam um "breve período" de ansiedade de separ~ 

çao. 

Na sub-fase seguinte ~ -reaproximação (entre 18 e 22 

meses) - ã medida que aumenta - pelo crescente desenvolvimento 

maturacional - a percepção da separação, a criança busca a pre-
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sença materna para que ela partilhe consigo suas novas aqt~isi

ções de habilidades e experiências. A criança nessa fase com

preend.e gradualmente' serem seus ob j etos de amor indivíduos sep!!. 

rados, com seus interesses próprios. De maneira gradual e dolo 

rosa deve renunciar ã ilusão de sua própria grandeza e partici 

pação na ainda ilusória crença na onipotência dos pais. Manifes 

tações hos tis. ã mãe, bem corno explosões de raiva, são frequen

tes nesse período. Para !l-1ahler, as explosões de raiva parecem 

indicar que a agressividade dirigida ao exterior volta-se con

tra o próprio. "self" podendo então tal mecanismo ser visto como 

precursor da internalização da agressao e também da formação do 

super-ego. 

se uma 

Para Mahler e outros (1977), é caracterí~tica dessa fu 

ambitendência da criança tanto na direção de uma inde-

pendência onipotente quanto no sentido de ter a mãe realizando 

magicamente tudo o que deseja. 

o desenvolvimento da linguagem (inclusive a utiliza

çao do pronome pessoal "eu"), o processo de internalização (in!.. 

cio do super-ego), e o progresso na habilidade de expressar de

sejos e fantasias através dos jogos, são etapas da individuação 

que tornam possível a habilidade de funcionar a uma distância 

maior e sem a presença física da mae. 

Ainda segundo esses autores, por essa época, há o inÍ 

cio da identidade do gênero. As 'tarefas do desenvolvimento nes 

sa etapa da individuação são intensas. Há conflitos e pressões 

orais, anais e 'genitais precoces. Há também a necessidade de 

renunciar ã onipotência simbiótica. Nesse estágio, o mêdo da 
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perda do objeto e do abandono, ao mesmo tempo que ~ parcialmen

te aliviado, se complica pela internalização das exigências pa

rentais (que marca o início do desenvolvimento do super-ego). O 

mêdo de perder o amor do objeto corre paralelo is reaçoes alta

mente sensIveis i aprovação e desaprovação dos pais . 

Conforme Mahler (1982), a medida que a mãe encontra--

se" "tranquilamente disponível", com um suprimento da libido ob

jetaI ao seu alcance, se compartilha das explorações aventuro-

sas da criança, a elas correspondendo alegremente, estará desse 

modo auxiliando ~uas tentativas de imitação, externalização e 

internalização. No infcio do final do segundo ano, ou no iní

cio do terceiro, "a previsível participação emocional da mãe p~ 

rece facilitar o rico desenvolvimento que acontece nos proces

sos mentais, critério de realidade e na atitude de enfrentarren-

to" (Mahler, op. cit.). Neste momento, a criança está a cami--

nho da constância objetaI. 

A quarta sub-fase, a da constância obietal,Gltima sub

fase da fase de separação-individuação (em torno do terceiro ano 

no de vida) é para Mahler um períodó extremamente importante do 

desenvolvimento intrapsíquico, durante o qual, 

"um ~entimento e~t5vel de identidade (6~ontei~a~ do 
eul ê atingido" (Alahle~.e I)ut~o~, 79771. Tal ê po~~Z 
vel pelo e~tabelecimento de uma con~tancia do objeto
a~e.tivo que. implica tanto na manute.nção da ,:e.r:~e.6~n..ta 
çao do obje.to de amo~ aU.6ente, quanto na un~6~caçao ~ 
objeto "bom" e. "mau" numa ~nica ~e.p~e.6entaçao total. 
"I~to p~omove a 6ujão da.6 pul.65e..6 ag~e..6.6iva e libidi
nal e mode.~a o ódio em ~elação ao objeto Quando a a
g~e.6~ã.o ê il!ten~a" (I b·id.) . 

Nessa quarta sub-fase, cujo final fica em oaberto,ta~ 
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to a constância do objeto libidinoso, como a imagem de eu unifi 

cada, baseada em verdadeiras identificaç5es do ego, devem ter 

suas estruturações internas ini.ciadas. A individuação se desen 

volve muito nesse período, estabelecendo-se as representações 

do eu, distintamente separadas das representações do objeto, que 

preparam o caminho para a formação da identidade do eu, que de

ve se manter em um certo grau de constância. 

Esta última conquista consiste· na obtenção de dois ní 

veis do sentido de identidade: 

1) a consci~ncia de ser urna enti2ade separada e indi

vidual, e 

2) uma consci~ncia inicial da identidade do eu défini 

da em termo s de gênero f'. (Ib id . ) . 

~r. Klein (1967), localiza em torno dos 3 aos 6 meses 

de vida mudanç~mais acentuadas na relação do beb~ com o mundo 

externo, em virtude do crescente desenvolvimento intelectual e 

emocional do beb~, alcançando o ego, a partir dessa fase, um 

certo grau de integração. A relação com a mãe se estabelece 

mais firmemente "e a identificação com ela se fortalece quando 

o bebê chega a perceber ou introjet~r sua mãe como pessoa (ou, 

em outras palavras, como objeto total)" (Ibid.). 

E nessa ~poca que inicia o periodo do desenvolvimentd 

que M. Klein caracteriza como o de uma "posição depressiva" e 

que se segue à anterior posição "esquizo-paranóide". Os di ver

sos aspectos-- amado e odiado, bom e mau - dos objetos se unem 

e esses objetos são agora pessoas totais. Esses processos de 
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síntese atuam na totalidade do campo das relações de objetos ex 

ternas e internas li ••• o ego se vê levado ~ambêm a diminuir a 

discrepância entre o mundo externo e interno, ou melhor, a dis 

crepância entre as imagens externas e internas" (Ibid.). 

Tais processos de integração e sintese levam a vivên

ciar a ambivalência (amor e ódio) agora em relação ao objeto to 

tall. Isto resulta na ansiedade depressiva e em sentimento~ de 

culpa decorrentes dos impulsos agressivos dirigidos ao objeto ~ 

mado, com consequente diminuição dessas pulsões e incremente das 

pulsões libidinosas resultantes do medo de perder o objeto ama

do e indispensivel. 

Para Klein, € por isso importante o papel que ar de

sempenham a voracidade e as defesas contra ela. Por sentir a a 

meaça que a voracidade representa aos objetos internos e exter-

nos, o ego inibe mais e mais os desejos instintivos e isto pode 

conduzir a s~rias dificuldades do beb~ para gostar ou aceitar o 

alimento. 

A ansiedade com respeito ã mae internalizada, à que 

se sente danificada, sofrendo um perigo de ser aniquilada e pe~ 

dida para sempre conduz a uma maior identificação com o objeto 

danificado. Essa identificação fortalece tanto o impulso a re

parar corno as tentativas do ego de inibir as pulsões' agressivas. 

Os métodos onipotentes de negação, idealização, cisão e contro-

le dos objetos, utilizados na fase anterior para neutralizar a 

ansiedade persecutória, são agora, em certa medida, utilizados 

predominantemente para neutralizar a ansiedade depressiva, con~j:~~ . 

tituindo a defesa maníaca. 
. ~. 

. . 
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À medida que o bebê introjeta uma realidade externa 

mais tranquilizadora, melhora seu mundo irlterno, e isto, por 

sua vez, pela projeção, melhora a imagem do mundo externo. "Por 

tanto gradualmente, 

"i medida que o beb~ ~eint~ojeta uma e out~a vez um 
mundo exte~no mai~ ~eal~ta e t~anquilizado~, e tam
bém, em ce~ta medida, e~tabelece dent~o de ~i objeto~ 
totai~ e lnteg~o~, p~oduzem-~ e p~og~e~~o~ e~~ enciai~ 
na o~ganização do -6upe~-ego". (Ibidem) . 

Quando os objetos internos bons e maus se unem - os 

primeiros atenuando os segundos - se altera a relação entre o 

ego e o super-ego, isto é, "se produz urna assimilação progress~ 

va do super-ego pelo ego" (Ibid.). 

A tendência a reparar, que está estreitamente ligada 

a sentimentos de culpa, deriva do instinto de vida e por isso o 

rigina fantasias e desejos libidinais. Esta tendência forma 

parte de todas as sublimações e constituirá, a partir deste es

tágio em diante, o meio mais poderoso pelo qual se mant~rn i mar 

gem e se diminui a depressão. 

Segundo Klein, i medida que o bebê vai ganhando maior 

confiança tanto em relação a seus objetos, como i sua capacidad 

de de reparaçao, decresce a onipotência. "A cada nova conquista 

sente que agrada aos que o rodeiam e que nessa forma expressa 

o seu amor, compensa ou anula o dano feito por suas pulsões a-

gressivas e repara seus objetos danificados" (Ibid.). 

A posição depressiva ~ considerada de vital impor·-

tincia para M. Klein (Ibid.), no de~envolvimento primitivo da 
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criança, para o desenvolvimento normal posterior. Uma das con

dições fundamentais para que a criança elabore com êxito a pos!. 

çao depressiva ~ que ela seje "capaz de incorporar e estabele

cer dentro de si o objeto bom que forma o núcleo de seu ego". 

Tal ~ possível quando a ansiedade persecutória e os processos de 

cisão não são excessivos e desde que haja certo grau de integr~ 

ção do ego. Oto~te, então, que perdem' força, gradualmente, a 

ansiedade persecutória e os mecanismos esq~izóides e ·0 ego pode 

então introjetar e estab8lecer o objeto total e atravessar a p~ 

si~io deprissiva. 

"-(quanto a 

Dificuldades severas em elaborar a pqsição depressiva 

resturação e recuperação de objeto internos anados)', 

pôde provocar posteriormente perturbações maníaco-depressivas. 

tfu disttrbios ~enos agudos, os mesmos fatores podem levar -as 

neuroses. 

M. Klein (1946/1967) considera que o primeiro objeto 

intérno bom (seio gratificaàor, incorporado integro sob o domí

nio da libido de sucção) atua como um ponto central do ego. Con 

traponaó~se aos processos de cisão e dispersão (do impulso des 

thitivó que e sentido como fonte de perigo), "contribue para a 

éoesió e integração e constitui um fator na construção do ego" 

(Ibdem) . 

Klein diz que Winnicott se refere a esse mesmo proce! 

50, embora de outro ponto de vista, ao descrever como a integr~ 

çao e a adaptação ã realidade dependem essencialmente da exper!. 

ência da criança, do cuidado e do amor materno. 

o ponto de vista divergente de M. Klein em relação a 

.tllLI.' .... 
A1IID"clO GEruLIO VARIO 
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Winnicott, diz respeito a fatores inatos do bebê. que irão deter 

minar em grande parte as primeiras relações objetais. Diz Klein: 

"a maior ou menor coesao do ego no começo da vida post-natal de 

ve considerar-se em conexao com a maior ou menor capacidade do 

ego para tolera r a ans iedade, a qual li' •• "ê um fa tor cons ti tuci 

onal" (Ibid.). 

Em síntese, Klein (1967) descreve os estágios inici-

ais da vida comb uma neurose infantil qu~ constitui uma combina 

çao de processos mediante os quais as ansiedades de natureza 

psicótica são ligadas, elaboradas e IT'-odificadas ... "os proces

sos emocionais e mentais durante o primeiro ano de vido Ce que 

se repet em ao longo do s 1 9 S. 5 ou 6 anos) ... "cons t i tueIr os pa~ 

sos fundamentais na modificação dessas ansiedades" ... "e podem 

ser definidos em termos de êxito ou ~racasso da luta entre a a

gressao e !]. libido" (Ibid.). A neurose infantil se iniciaria as 

sim, no primeiro ano de vida e se estenderia at~ o período de 

latência, quando se obt~m a modificação das ansiedades primiti

vas. 

Vistas à luz das vicissitudes da angústia, as mudan-

ças características do período de latência podem assim resumir

se: "a r~lação com os pais é mais segura; os pais introjeta-

dos se aproximam mais dos pais reais; suas normas e proibições 

sao aceitas e assim a repressão se torna mais eficaz. Tudo isso 

representa o climax do super-ego" (Ibid.). 

Klein (1967), numa nota esclarece: "Escolhi o termo 

poslçao para designar as fascs paranóide c. dcpressiva porque 

estes agrupamentos de ansiedades e defesas, ainda que surjam 
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primeiramente nos estádios primitivos, nao se restringem a es

tes, senão que aparecem e reaparecem durante os primeiros anos 

da infância, e sob determinadas circunstâncias, na vida ulteri-

or" (Ibid.). 

Em sua teoria do desenvolvimento baseada nas relações 

objetais, Fairbairn (1940/l966)~ explica ~ seu uso de t€cnicas 

do ego 'para regular as relações de objetos em substi tuição ao co~ 

ceito de z~nas erógenas como fonte da atitude libidinosa, da te 

oria clássica· da libido. 

Para Fair'bairn (Ibid.), "as 
;.. 

zonas erogenas sao simple~ 

mente canais por onde flui a libido, e uma zona só se faz eróg~ 

na quando a libido flui por ela. O propósito final da libido 

é o objeto", e à semelhança da energia elétrica, suas leis de-

terminam o caminho de menor resistência . 

. As etapas da organização libidinal de Abraham, supos-

tamente tentavam também representar etapas no desenvolvimento do 

amor objetaI. Mas, observa Fairbairn (Ibid.), a nomenclatura ~ 

tilizada ao descrever as diversas fases se baseia no fim libidi 

noso e nao na natureza do objeto. ... -Enquanto o seio e orgaos ge-

nitais sao objetos naturais e biológicos das fases orais as fe

zes nao o sao das fases anais. Aí "se evidencia a limitação 

do esquema do desenvolvimento libidinoso formulado por Abraham" 

(Ibdcm) . 

Por outro lado, através de uma anilise profunda a ati 

tude fál ica é vis ta por Fai rbai rn (Ib i d. ), como "o resul tado de 

uma identificação dos órgãos genitais com a boca como órgão li-
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bidinoso". Desse modo, "não se deve considerar a atitude fáli-

ca como representante de uma fase libidinos-u, senão como uma 

técnica", devendo ser vista do mesmo modo, as atitudes anais. 

Fairbairn (Ibid.), afirma, além disso, que 

":todo o c.UJt-6 o do de-6 envo.tv.Lmen:to .t.Lb.Ld.Lno-6 o depende de 
a:te que eon:to -6ão .Lnc.oJtpoJtado-6 0-6 obje:to-6 e da na:tuJte 
za da-6 :tec.n.Lc.a-6 que -6e empJtegam paJta. :tJta:ta,'t 0-6 obje~ 
:tO-6 .Lnc.oJtpoJtado-6". (lbid.). 

A partir do desenvolvimento das relações objetais, 

Fairbairn (Ibid.), esquematiza a etapa de transição como uma 

"etapa entre a dependência infantil étomar) e a dependência ma

dura (dar) ou etapa de quase independência. Dicotomia e exteri 

orização do objeto incorporado. O objeto natural ~ o objeto to 

tal tratado como conteúdos". 

A etapa de transição corresponde a três das etapas de 

Abraham - as duas fases anais e a primeira fase geni ta] (fali.

ca). Suas técnicas sao quatro: obsessiva, paranóide, hist~ri

ca e fóbica. 

No que se refere a um abandono da dependência infan-

til, a atuação das técnicas "rejeitantes" são características 

(mas nao exclusivas) do período de transição. 

As técnicas paranóide e obsessiva, que descreveremos 

mais adiante, combinam a aceitação do objeto bom com a rejeição 

do objeto mau. 

Segundo Fairbairn, de acordo com o esquema de Abrahum, 

o estado histérico é atribuido ã rejeição dos órgãos f,cnitais d~ 
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rante a fase fálica como consequência da culpa excessiva da si

tuação edÍpica. Para Fairbairn, (Ibid.), segundo suas descober 

tas recentes, 

na ~ltuaçio edZplca con~tltul em e~~~ncla um 6en5meno 
~oclo.e.õglco". 

que nao tem m-aior importância do ponto de vista psicológico. 

Representa uma diferenciação do único objeto de fase 

ambivalenté (fase oral secundária) em dois objetos, sendo um o 

objeto aceito, identificado com um dos pais, e o outro, o obje

to rejeitad6, identificado com o outro pai. Assim, a culpa d! 

riva não tanto do fato de que a situação seja triangular, mas 

porque o desejo incestuoso representa o roubo de um amor que nao 

lhe foi dado livremente, de um ou ambos os pais, e porque "a 

criança sente que seu amor é rej ei tado porque é mau" (Ib id.). 

-Embora nao se possa negar a 'rejeição que faz o histé

rico de seus órgãos genitais, essa rejeição deriva nao da situa 

ção edÍpica, mas da identificação que faz o histérico de seus 

genitais com o objeto parcial, primário, do impulso libidinoso 

da etapa de dependência infantil, isto é, o seio. A rejeição 

dos genitais é assim uma tentativa sem êxito do histérico de a

bandonar a atitude de dependência infantil. E, também, assim, 

com respeito i rejeição do objeto que envolte as técnicas para

nóide e obsessiva. 

Mas, no histérico, ao-contrário das outras duas técni 

cas, o objeto rejeitado não é externalizado, permanecendo incor 

porado. Em consequência. a dissociaç5o histérica representa a 
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rejeição de um objeto incorporado. 

De acordo com sua teoria d?s relações objetais, Fair

bairn ·(Ibdem), assici descreve as t€cnicas da etapa de transição 

entre a dependência infantil e a dependência madura, e sua psi-

copatologia: 

A etapa de transição só se inicia quando a ambivalên

C1a da fase oral secundária começa a dar lUgar a uma .at!tude b~ 

seada na dicotomia do objeto que é a substituição 'do objeto pri 

mário por dois objetos: um aceito, para o qual se dirige o 

amor e um rejeitado, para o qual se dirige o ódio. 

o período de transição se caracteriza por um processo 

de desenvolvimento em que as relações de objeto, baseadas na i

dentificação, dão lugar em forma gradual, a relações com um ob

jeto diferenciado. O desenvolvimento satisfatório nesse perío

do depende do êxito que acompanha o processo de diferenciação. 

A dependência infantil se caracteriza nao só pela i

dentificação como pela incorporação oral. Assim, o objeto com 

o qual o indivíduo está identificado é também um objeto incorpo 

rado, 'ou seja, 

"o objeto no qual e~ti inco~po~ado o indivIduo e ~n
co~po~ado no indivlduo" (Ibid.). 

Desse modo, 

"a ta4e6a de di6e~encia~ o objeto to~na-~e no p~oble
ma. d e' expul~a~ co nteúdo~ /I (I b id. ) . 
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~ nesse sentido que devemos buscar o significado das técnicas ~ 

nais que desempenham papel tio importante ~a etapa de transição. 

o grande conflito da etapa de transição consiste no 

conflito entre a necessidade progressiva de dominar a atitude~ 

fantil de identificação com o objeto ea tendência regressiva de 

manter essa atitude. A conduta do indivíduo, assim, é caracte-

rizada por uma luta para separar-se e para unir-se ao objeto. 

Qualquer que seja a atitude que domine, há uma oscilação entre 

elas, devido ã angústia que acompanha cada uma delas: o temor qO 

isolamento (acompanhando a separação) e o temor a ser aprision~ 

do (que acompanha a identificação). .Essas angústias sao essen

cialmente f6bicas. Fairbairn (Ibid.), considera que, dada a in

tima relação entre identificação' primária e incorporação oral, 

e consequentemente, entre separação e expulsão excretória, o 

conflito do período de transição se apresenta também como um co~ 

flito entre a necessidade de expulsar e a de reter conteúdos. 

Há também uma constante oscilação entre elas que também são acom 

panhadas de angústia: a atitude de expulsão, por um temor de 

ser esvaziado ou secado, e a atitude de retenção, por um temor 

a romper-se. Tais angústias são essencialmente obsessivas 
.. 

e e 

no conflito entre a necessidade de expulsar e a de reterconteú 

dos que se enraiza o estado obsessivo. 

As técnicas fóbica e obsessiva são dois métodos dis--

tintos de encarar o mesmo confl i to bás ico, correspondendo a duas 

atitudes diferentes para com o objeto. A técnica fóbica mostra 

uma atitude passiva de fuga ou submissão ao objeto, enquanto que 

a obsessiva é de natureza ativa, com grau de agressão mais ele-
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vado em direçio ao objeto que, expulso ou retido, ~ submetido a 

enérgico controle. 

A técnica histérica enfrenta o problema entre a acei

tação e a rejeição do objeto. A aceitação se manifesta no modo 

exagerado do histérico nas suas relações amorosas. Tal exagero 

parece constituir uma supercompensaçio de rejeição. Tal rejei

çaQ diz respeito aos genitais, mas na análise costuma se verifi 

car a identificação dos genitais com o seio como objeto primá-

rio dos impulsos libidinosos durante a etapa de dependência in-

fantil. 

o objeto rejeitado pode ser, visto"assim, como "um 0E. 
jeto internalizado no qual há uma considerável identificação" 

(Ibdem). A supervalorização dos· objetos reais pelo histérico, 

por outro lado, "não deixa dúvidas de que em seu caso, o objeto 

aceito é um objeto externalizado" (Ibid.). Ou, alternativamen

te, o objeto externalizado é o objeto aceito, e o objeto inter-
.. 

nalizado e o objeto rejeitado. 

No caso dos estados paran6ides ocorre o contrário. O 

paran6ico considera os objetos do mundo exterior como persegui

dores e exibe uma atitude de grandiosidade exagerada (ao contr! 

rio da do histérico que é de autodesvalorização). Assim, para 

Fairbairn, o estado paran6ide deve. ser considerado como a repr! 

sentação da rejeição do objeto externalizado e da ac~itação do 

objeto internalizado. Ou, alternativamente, externalização do 

objeto rejeitado e internalização do objeto aceito. 

o conflito com respeit'O ã separação do objeto da eta
pa de transição pode lançar mão de uma das quatro técnicas des

critas, e se as relações de objeto são insatisfat6rias, essas 

técnicas consti tuem a base das perturbações psicopato16gicas po~ 
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teriores. Tais t~cnicas sao alternativas e correspondem i mes-

ma etapa do desenvolvimento das relações de objeto. O tipo de 

técnica empregada depende em grande parte da natureza das rela

çoes objetais da etapa anterior da dependência infantil. 

A terceira etapa do desenvolvimento ~ caracterizada 

por uma dependência madura, que implica urna relação entre dois 

indivíduos independentes completamente, diferenc~ados. "Tal tipo 

de relação, entretanto ~ apenas possível' teoricamente mas sem 

dGvida ela esti menos caracterizada pela identificação primiria 

ji que esta significa essencialmente 'o fracasso na diferencia-

ção do objeto" (Ibid.). 

Na fase de diferenciação psico16gica, Winnicott (1953/ 

1975b), postula uma fase de transição definida como uma área de 

experiência constituída por objetos e fen6menos que ele denomi-

na "transicional " . Com essa denominação Winnicot t des igna am-

pIos comportamentos, incluindo o uso de objeto iniciados com a 

satisfação oral, mas que ganham outro significado, o de experi-

enciar a possessão do "não-eu", embora ainda não haj a uma clara 

distinção do que pertence i realidade externa. 

Em fenômenos transicionais, podem se constituir, o b~ 

bucio de um bebê ou o modo de entoar canções de uma criança maior. 

Os objetos transicionais podem ser aqueles de quem a criança faz 

um uso muito especial, como a ponta de um lençol ou um ursinho. 

Por esta irea intermedi5ria Winnicott designa uma -:1-

rea de experimentação para a qual contribuem tanto a realidade 
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interna quanto a vida externa. O beb~ desenvolve um padrio pe~ 

soaI ao introduzir os objetos "diferentes de mim" no seu desen

volvimento progressivo para a ~iferenciaçio do. nio-eu. Com a ex 

periência auto-erótica o bebê inicia uma série de atividades,e~ 

vol vendo um comportamento com objetos externos, acompanhadas por 

movimento do corpo, QU simplesmente, atividades bucais acompa

nhadas por sons, ruídos anais, e assim por diante. 

Assim, Winnicott chama fen6menos transicionais a al

guns fen6menos ou alguma coisa encontrada pelo bebê - a ponta 

de uma c?berta, uma palavra ou um maneirismo, se torna vitalmen 

te importante para o seu uso na hora de dormir, constituindo u 

ma defesa contra a ansiedade, especialmente ansiedade do tipo 

depressivo. 

Um objeto, que pode ser um objeto macio, encontrado p~ 

lo bebê, tornando-se um objeto transicional, continua sendo im

portante para a continuidade na experiência do bebê, e os pais 

sabem o seu valor. 

O padrio dos objetos transicionais começa por volta 

dos 4 e 6 e aos 8 e 10 meses; mas podem persistir por toda a in 

fância, sendo aquele objeto macio original necessário, seja pa

ra dormir, ou quando o humor depressivo ameaça manifestar-se. 

Na vida posterior, sob ameaça de privação, pode reaparecer a n~ 

cessidade de um objeto específico ou um padrão de comportamento 

'originado na tenra infância. 

Em resumo, as qualidades parciais da relaçãoJdo bebê 

com seu objeto sio as ~eguintes; o bebê assume a posse do obje

to e concordamos com isso. O objeto é seguidamente acariciado 
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e mutilado e nunca deve mudar, a nao ser que o bebê o mude. De

ve resistir ao amor instir.tual e ao ódio. Deve parecer ao bebê 

que lhe di calor, ou se move, ou que possue textura, ou seja, 

mostrar que tem vitalidade ou realidade própria. 

Ele ~ exterior do nosso ponto de vista, mas não do 

ponto de vista do bebê~ tampouco prov~m de dentro - nio ~ uma 

alucinação. 

Seu destino ~ permitir que seja gradativamente desca

te~izado. Na safide, o objeto transicional nem vai para dentro 

nem o sentimento por ele ~ reprimido. "Perde o significado" 

(Ibdem). Isto porq'ue os fenômenso transicionais passam a se 

espalhar "por todo o território intermediário entre a realidade 

psíquica interna 
... 

e o mundo externo, tal corno e percebido por 

duas pessoas em comum, isto ~, por todo o campo cultural" (I~ 

dem) . 

-Corno desenvolvimento do conceito de fenômenos trânsi-

cionais, Winnicott aborda o brincar, e pela sua importincia na 

atitude criativa e na busca do eu (self) postula um espaço po-

tencia.1, entre o bebê e a mãe, localizado "durante a fase do re 

pfidio do objeto como não eu, isto é, ao final da fase de estar 

fundido ao objeto" (Idem, 1975b). 

Winnicott localiza essa "área hipot~tica" através da 

descrição de uma sequência de relacionamento sobre o processo de 

desenvolvimento. 

A partir da experi6ncia onipotente de controle mágico 

do bebê. do que depende da capacidade da mãe pata participar ati 
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vamente dela no estágio primitivo do desenvolvimento, o beb~ a~ 

quire confiança e "até certo ponto experimenta a onipot~ncia'.t 

Este é, o 'tespaço potencial" entre a' mãe e o beb~, onde começa a 

brincadeira. 

o estádio seguinte é fica-r sozihho na presença de al

guém. "A criança br inca, agora, confiante da di s poni b:ll idade da 

pessoa a quem ama e lhe dá segurança. Essa pessoa~é sentida co 

mo se refletisse de volta o que ocorre no brincar.' 

Ko estádio seguinte há uma superposlçao de duas áreas 

de brincadeira. Em primeiro lugar ~ a mãe que brinca com o be-

b6, mas tentando ajustar-se is suas atividades lGdicas. Hais 

adiante, "ela introduz seu próprio brincar e descobre a capaci

dade da criança de aceitar ou não a introdução de idéias que não 

lhe são próprias" (Ibid.). 

Essa terceira área de espaço potencial é, para Winni-

cott, esttemamente valiosa para o desenvolvimento e 

"nio ~e pode 6aze~ uma de~c~içio do de~envolvimento ~ 
indivZduo in:tei~amente em te~mo~ do indivIduo, poi~ em 
ce~ta~ ã~ea~, e e~~a é talvez a p~incipal, o compo~ta 
mento do ambiente 6az pa~te do p~6p~io de~envolvimen7 
to pe~~oal do indivZduo, e po~tan:to tem de ~i~ incluI 
do " (I b i d . ) . 

Uma das condições necess árias à busca do eu ("self')e~ 

tá ligada i criatividade. E é no brincar, "somente no brincar" 

que o indivíduo, crian~~ ou adulto, pode ser criativo e utili

zar sua personalidade integral; e é somente sendo criativo que 

o indivíduo descobre o cu (self). 
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Mas tudo isso depende do grau de confiança estabeleci 

do pelo ambiente, que permite o relaxamento, o ser-não intencio 

nal necessirio para ·ocorrer a atividade criativa. Winnicott de

senvolveu a sequência: 

a) Relaxamento em condições de confiança baseada na 

experiência. 

b) Atividade criativa~ física e mental, manifestada na 

brincadeira. 

é) A somaçao dessas experiências, for~ando a base do 

sentimento do eu (seI f). 

Mas, essa somaçao depende de que o indivíduo possa t~r 

refletida de volta a comunicação (indireta) feita ã pessoa em quem confia. 

Nessas condições especiais, 

"o .<..nd.<..v1.duo pode. Jte.unúl.-.6e. e. ·~e.X.<...6t.<..Jt c.omo un.<..dade. , 
não c.omo de.6e..6a c.ontJta a an.6.<..e.dade., ma.6 c.omo e.xpJte..6-

-Ílão do EU SOU" ••• (Ibid.). 

Winnicott, faz a distinção entre relação de objeto e 

~so de objeto: a relação de objeto 6 uma experiência do sujei

to que pode ser descrita em termos do sujeito, como ser isolado. 

Lembrando o fenômeno e objeto transicional: o bebê cria o obj~ 

to, mas o objeto estava ali ã espera de ser criado e deve tor-

nar um objeto catexizado. "Ji o uso do objeto implica a aceita 

çao de exist~ncia independente do' objeto, envolvendo a natureza 

e o comportamento' do objeto. Para ser usado o objeto tem que 

ser necessariamente real, "fazer parte da realidade comparti-

lhada e não um feixe de projeções" (Ibid."'. 



113. 

o uso do objeto envolve urna mudança para o princípio 

da realidade. Entre a relação de objeto e o uso de objeto exi~ 

te, para Winnicott (Ibdem) a colocação pelo sujeito~ do objeto 

fora da área de seu controle onipotente, isto é, a percepçao p~ 

10 sujeito do objeto corno um fenômeno' externo, não como entida

de projetiva; na verdade, "o reconhecimento do objeto corno urna 

entidade em seu próprio di rei to" (Ib id.) . 

Tal mudançi significa que o sujeito destrói o objeto 

(quando se torna externo). Mas o objeto sobrevive à destrui

ção pelo sujeito e pode então ser usado. E a destruição do ob-

jeto que o coloca fora da área do controle onipotente do sujei I _ 

to. Desta forma, o objeto desenvolve sua própria autonomia de 

vida, e contribui para o sujeito de acorco com suas próprias p~ 

priedades. 

Devido a sobrevivência do objeto, o sujeito pode com~ 

çar a viver uma vida num mundo dos objetos. Desse modo, embora 

os mecanismos projetivos auxiliam no ato de notar que "0 objeto 

esta ali" nao constitui "o motivo pelo qual esta ali". Com isto 

Winnicott (Ibid.),se afasta da teoria que tende a conceber a re 

alidade externa apenas em termos dos mecanismos projetivos do 

indivíduo. 

A dest~uição do objeto é postulada por Winnicott corno 

desempenhando um papel na criação da realidade, colocando o ob

jeto fora do eu (self"). "Não há raiva na destruição a que es-

tou me referindo, embora se possa dizer que existe alegria pela 

sobrevi vência do objeto "- (Ib id.) . 

A partir deste momento, o objeto, que na fantasia, es 



. I 

114. 

ti sempre sendo destruído, torna-se na realidade do objeto so-

brevivente (quando não há retaliação), o que depende da capaci

dade do objeto de sobreviver. Isto contribui para a constincia 

objetaI. O objeto agora pode ser usado, (por uso Winnicott nao 

quer dizer· exploração). À medida que o objeto muda de ser sub

jetivo para ser percebido objetivamente, para Winnicott (1963a/ 

19~2) ocorre urna mudança quanto ao fim e aos modos da comunica

çao. Então ocorrem duas coisas novas: a utilização e a apreci 

açao pelo indivíduo dos modos de comunicação e o eu do indiví-

duo que não se comunica, ou o núcleo pessoal do eu que é um iso 

lado autêntico. 

Winnicott sugere que normalmente há um núcleo da per

sonalidade que corresponde ao verdadeiro da personalidade split 

e "que este núcleo nunca se comunica com o mundo dos objetos peE. 

cebidos, e que a pessoa percebe que não deve se comunicar ou 

Ser influenciada pela realidade externa" (Ibid.). A questão cen 

traI aí ~ o pensamento que ~ o centro de um mundo .intelectual. 

Embora as pessoas normais se comuniquem e apreciem isso "ê igual 

mente verdadeiro que cada indivíduo ê isolado permanentemente 

sem se comunicar, permanentemente desconhecido,narealidade nun

Ca encontrado" (Ibid.). 

"No centro de cada pessoa há um elemento não-comunicá 

vel e isto é sagrado e merece ser preservado" (Ibid.). As expe 

riências traumáticas, que levam ã formação de defesas primiti--

vas, fazem parte da ameaça ao núcleo isolado de que ele seja 

encontrado, alterado. A defesa 'consiste no ocultamento ulteri

or do "self", "mesmo no extremo de suas projeções e de sua dis 

seminação infindáve 1" (It id.). O pior que pode acontecer ao 
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indivíduo é a violação do núcleo de seu "self", alteração dos 

elementos centrais do "self pela comunicaç.ão varando as defesas" 

(Ibid.). 

Corno, então ser isolado sem ser solitário? 

No período transitório surge urna base importante para 

o desenvolvimento do ego, na area de comunicação do indivíduo 

com fen.ômenos subjetivos que por si só dá o sentimento de real. 

Na adolescência o terna do indivíduo isolado tem sua 

importância no fato de que o adolescente pre.serva isolamento pe~ 

soaI .como ~~rte da procura de identidade e par~ o estabelecimen 

to de urna técnica pessoal de comunicação que não leva ã viola-· 

ção do "self" central. 

Na adolescência o indivíduo ainda nao esta pronto pa

ra se tornar um membro da comunidade do adulto. Fortalece suas 

defesas para não ser descoberto "isto é, ser encontrado 

de es tar lá" (Ib id.) . 

antes 

Para Winnicott (1963b/1982), a criança, a partir da 

fase de dependência relativa se torna um mundo pessoal em cres

cimento, que é situado pela criança tanto dentro corno fora do 

self, do self que está recém estabelecido corno urna unidade, com 

urna pele. O que está dentro é parte do self, embora não lhe s~ 

ja inerente, e pode ser projetado. O que está fora não é parte 

do self, mas também não lhe é inerente e pode ser introjetado. 

Urna troca constante vai ocorrendo, ã medida que a criança se d~ 

senvolve, com enriquecimentos mútuos dela c do mundo externo. 
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.. 
a medida que a criança cresce, o ambiente coloca a 

seu alcance não somente ursinhos e bonecas; mas também códigos 

morais. Tais códigos são dados de modo sutil por expressões de 

aceitação ou por ameaças de privar de amor. 

Entretanto, para. .Winnicott, oCOrer que os pais espe-

ram que a criança pequena se submeta aos regulamentos antes de 

atingir o estigio em que o auto-controle faz sentir, ignorando 

o processo maturativo da criança. Contudo, não é solução para 

o problema dos valores morais, aguardar que a criança desenvol

va seus própries valores, não se encarregando os pais de ofere

cer nada que se origine do sistema so~ial, local. Além disso, 

o c6digo moral inato ao lactente e i criança pequena tem uma ca 

racterística crua e incapacitante e o código moral adulto se tor 

na necessário para humanizar as aterradoras formaçoes do 

ego, do mundo do temor, i retaliação, ligado ao impulso ou 

fantasia da criança. 

super 
.. 
a 

Na ~poca em que a criança esti crescendo para o esta

do adulto, Winnicott observa que o destaque não é para o códi

go moral que lhe transmitimos; ela'passou para coisas mais po

sitivas, o conjunto de conquistas culturais da humanidade. E en 

tão,para ele,ao invés de educação moral, propiciamos i criança 

oportunidade de ser criativa, o que a prática das artes e da ar 

te da vida oferece a todos aqueles que nao copiam} que não se 

submetem, mas desenvolvem genuinamente uma forma de auto expre~ 

-sao. 

M. Tolpin (1972), focaliza a formação da estrutura psI 
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quica nos começos de um self coeso durante a fase de desenvolvi 

mento de separação-individuação. 

natos 

Com base nos "dados" autônomos de Hartmann, fatores i 

garantem o desenvolvimento de uma entidade psíquica se-

parada, quando tais fatores são apoiados por uma maternagem'll'su 

ficientemente boa". Tolpin analisa a formação, função e desti

no·do objeto transicional, como auxiliar no processo das "inter 

nalizações transmutadoras". Tal conceito, concebido por Kohut, 

ela situa como um processo que ocorre na fase de "romper a cas

ca do ôvo" , de Mahler, como internalização de funções realiza

das pela mãe: de redução de tensão ~ alívio da ansiedade, per

didas com o rompimento da simbiose. 

Assim ela descreve as internalizações transmutadoras 

("um salto estrutural"): 

Quando a criança perde, através de pequena frustração, 

uma função que a mãe realiza para ela (como ego auxiliar) o psi 

quismo internaliza essa função. Ocorre uma despersonalização do 

objeto neste processo intrapsíquico "que o reduz à algumas de 

suas funções específicas". Quando são retiradas as catexes nar 

cisistícas do objeto ("catexes abandonadas") da função perdida 

da imagem do objeto, em virtude da frustração ótima, a função do 

objeto é preservada ("precipitada") como uma partícula de estru 

tura psicológica que agora realiza as funções que o objeto usa

va para realizar para a criança. 

Esse processo se inicia por volta da segunda metade 00 

primeiro ano, quando é impossfvel para ~ mãe transquilizar e a

calmar a criança mais ativa, do mesmo modo que fazia com o bebê 
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mais imaturo, com o qual tinha um senso de quase fusão biológi

ca (preocupação materna primiria). O objeto transicional(Win

nicott, 1953/75-b) i um meio auxili~r do beb~ no seu processo 

de separação. Assim, a criança retira as catexes da experiên-

cia com a mãe de perda de tranquilidade e usa no primeiro obj~ 

to que tem ã mão e que possa transmitir calor, maciez, cheiro, 

etc., e continua a ilusão de sua fusão. O objeto transicional 

é assim o herdeiro do narcisismo original, que é preservado qu~ 

do é atribuído ã imagem parenta I idealizada. Assim, a criança 

recria a símbiose perdida, corporificando um a imagem "self ob-

ject", transicional ã qual pode recorrer tempoririamente 

recuperar a"simbioie perdida. 

para 

As mudanças desenvolvimentais para uma atividade au-

mentada que habilita a criança a fazer para si o que antes de-

pendia quase inteiramente da mãe, origina-se nos dados autôno-

mos (Hartmann, 1939) e se desenvolve em relação a experiências 

com a mae. O mesmo é verdade com reláçio ao desenvolvimento da 

capacidade para o sinal da ansiedade. 

A coberta facilita a tensão da transição que leva lo~ 

go tempo para a constância objetaI. Deses ótimas de frustração 

sao além de inevitiveis, necessárias para que ocorra a separa-

çao da mãe e para a individuação. "experiências mínimas de pe!. 

da levam ã catexização narcisística da coberta, que cria a ilu-

são tranquilizadora da fusão simbiótica" (Ibid.). O objeto 
.... 
e 

finalmente descat~xiza90 quando as cate xis são abandonadas (is

to é, reti radas da imagem do tIs erf ob jetc" t rans ic ional) e "pr~ 

cipitadas" como estrutura psíquica, a qual tem a mesma capacid~ 
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dade para tranquilizar e restaurar o equilfbrio.Isto ~, a co

berta ~ descatexizada pouco a pouco, ã medida que funçõescal-

mantes sofrem ihtermalizaçâo. Estas funções contribuem para a 

fo~mação da matriz de um ego que está agora parcialmente equi

pado (em virtude da internalização) para realizar operações tran 

quilizantes por si mesmo, mas agora sem a necessidade do tran-

quiliiadór extêrnO trarisicional. 

o objeto transicional nâo ~, assim, normalmente esqu~ 

tido hem r~ptimido porque ele não é realmente perdido. Suas fun 
... 

ÇOês foram internalizadas. Os efeitos de regulação de tensão e 

de redução de tensão da mie como tranquilizadQra, que. primei-

to foram investidos ha coberta, sofrem internalização transmut~ 

dora e são preservados como uma parte da própria capacidade da 

criahça para êVitar intensidade traumática, (Como sinal de an-

siêdade) . 

Ainda, se gundo 'I'olpin, as bases primi ti vas de um "self" 

coeso depehde~ da formação da estrutura psfquica transicional 

que foi descrita em conexão Com a coberta. 

Quando mediadas pela mãe suficientemente boa (a ima-:-

gem maternal harcisisticamente percebida) e seu "assistente" (o 

objeto transitional), "as ihtéTnali-zações -transmutadoras" levam, 

gradativamente, ã estrutura psIquica que capacita a criança a 

satisfazer algumas de suas necessidades, libertando-a da depen

d~ncia e~clusiva do objeto satisfat6rio de necessidade. Tal es

trutura ê "indispensavel para a aquisição da constância objetaI" 

(Ibid-,)-, 
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Tal substituição de função é,evident~mente, relativa. 

Para Tolpin, o suporte da mãe é indispensivel continuamente pa

ra suas realizações deSénvo1vi~entais. Perdas. traumiticas e de 

cepçoes com a mãe como regulador psíquico podem levar a deficits 

de realizações com sérias consequencias para o posterior desen

volvimento. 
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c O N C L U SÃO 

A partir das várias abordagens do desenvolvimento da 

criança, sob o prisma psicanalftico, observamos que o processo 

de formação dos limites do individuo deve ser considerado em 

função do contexto relacional que é, fundamentalmente, constitu 

fd9 pela criança e a pessoa maternal. 

A situação de extTema dependência do bebê, especial-

mente da pessoa maternal, é a condição pela qual a atuação da 

mae, ou substituta, junto ao bebê, tem um papel fundamental pa-

ra o seu desenvolvimento. 

Trata-se, nao tanto dos cuidados indispensáveis i 

sua sobrevivência ffsica como do amor que lhe transmite no modo 

como cuida do bebê. 

Em uma etapa inicial do desenvolvimento, o bebê, ima

turo, encontra-se num estado geral indiferenciado e não pereebe 

que a satisfação de suas necessidades, higiene e conforto é rea 

lizada por alguém que não é ele. Por isso, ele ainda não é ca-

paz de estabelecer uma verdadeira relação objetaI. Entretanto, 

ele já pode demonstrar um estado de tranquilidade e bem-estar , 

ou um estado de aflição, que sua mãe, na maioria das vêzes, po

de entender e providenciar o alivio de que necessita. 

Alheio ao mundo externo neste momento de sua vida,vo! 

tado inteiramente para si, cabe ao ambiente externo amá-lo e 

cuidá-lO, continuamente, entendendo profundamente sua situação 

de completo desamparo, que o incapacita para sobreviver por si 
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próprio. O ambiente é, em condições normais, sua mae, nessa é

poca, pois é a única pessoa especialmente 'dotada e preparada pa 

ra exercer essas funções. 

Processos complexos envolvem a gradativa passagem des 

se estado de indiferenciação geral do bebê à distinção, que 0-

corre em uma primeira etapa, entre 'eu' e 'não-eu'. Tais proces

sos se relacionam não só à sua capacidade crescente para dife-

renciar entre percepções internas e externas, como também à ex

tensão de impulsos amorosos is fronteiras corporais,' bem como à 

capacidade de reagir, através de impulsos agressivos, a situa-

ções de frustração. 

As condições favoráveis para um desenvolvimento saudá 

vel do bebê envolvem, tanto o ambiente em que ele vive, como as 

possibilidades inatas do bebê para realizar um desenvolvimento 

normal, que tambem têm que ser consideradas. Havendo esta condi 

ção do bebê, quando ocorrem falhas acentuadas da mãe no seu cui 

dado com ele, tanto relativas aos cuidados assistenciais quanto 

às demonstrações de afeto, produzir-se-ão, provavelmente distúr 

bios ulteriores no desenvolvimento. Tais distúrbios, ligados a 

esse estado inicial de completa indiferenciação de si mesmo e 

da não estruturação de um eu coeso, poderá conduzir a diferen-

tes graus de patologia, correspondentes à intensidade das fa

lhas e seus efeitos no desenvolvimento do bebê. Assim, poderão 

levar a desordens do tipo esquizofrênico ou a manifestações neu 

róticas. 

O autismo infantil, que é uma modalidade esquizofrênl 

ca que se manifesta na infância, parece estar ligado, de acordo 
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com investigaç5es com crianças ji relatadas anteriormente, a um 

tipo de distGrbio relativo i função da pele. Tal distGrbio ~oi 

relacionado a um tipo de identificação muito primitiva, que foi 

denominada identificação adesiva. Supõe-se que a função da pe

le nesse estigio é de manter juntas as partes não integradas do 

"self". Essa função é, inicia1ment-e, exercida pela mae, até 

que o bebê, peia internalização dessa função, possa experenciar

se a si mesmo como um espaço quê contém algo, tal como ~entiu a 

mãe contê-lo. Neste momento, estabelece-se um senso da pele c~ 

mo uma superfície que divide o interior do corpo (constituido de 

partes não integradas), do que lhe é exterior. 

Um insuficiente senso de pele, estabelecido nessa ép~ 

ca, leva o bebê a necessitar uma constante estimulação da supe~ 

fície do seu corpo, para compensar aquela deficiência. Isto 
.. 
c 

importante 'para o curso posterior do desenvolvimento de um sen 

so de "seI f" pessoal. 

Em graus menores, segundo investigações com adultos, 

tais distúrbios podem levar a manifestações de problemas liga-

dos ã pele, em pessoas aparentemente normais. Nessas pessoas, o 

insufi'cien ... e senso de pele alcançado leva-as a processos compen 
, 

satórios que funcionam como uma segunda pele. Por não lograrem 

um genuíno senso de si mesmas, desenvolvem um "self" superfici-

aI, baseado na imitação de outras pessoas. 

A diferenciação a que o- bebê normalmente atinge, nes

se primeiro estigio inicial em torno dos primeiros seis meses de 

vida, é apenas no plano físico,' ligado ã concreçao de suas exp~ 

riências de si mesmo e do que não é ele' mesmo, principalmente vi. 
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vidas em termos de assimilação e eliminação. O eu nao integra

do dessa fase vive relações com objetos parciais, na medida em 

que sofre experi~nc~as alternadas d~' insatisfação e satisfaçio 

das suas necessidades incorporativas. Desse modo, não vive un~ 

continuidade'de ser, nem uma continuidade do objeto, de uma 

outra situação. 

, 
a 

A relaçio ~, então, estabelecida por ele com dois ob

jetos: o objeto que satisfaz, que não diferencia .claramente de 

si mesmo, com o qual se mant~m em um estado de união, e que, as 

sim, participa de seus impulsos amorosos, e.o objeto que nao 

sati~faz, que mant~m separado no exterior de suas fronteiras cor 

parais e ao qual reage, 'enviando seus impulsos agressivos, inv~ 

cados pela tensão da frustração. Essa sepraçio dos objetos -e 

total e extremada. O objeto que satisfaz é inteiramente bom, 

constantemente pleno e precisa ser preservado, enquanto que o 

objeto frustradar ~ vivenciado como mau e precisa ser destruido. 

Isto resu1.ta do estado de incompleta diferenciação do beb~ que, 

num momento (de satisfação) se encontra unido ao objeto, e no 

outro (de frustração), se sente separado do objeto, caracteriza~ 

do a ~elação com objetos parciais nessa primeira etapa. 

Situações frequentes e intensas de frustração levam a 

constantes rupturas do laço que o beb~ estabelece com o objeto 

bom. E este vinculo que, proporcionando a tranquilidade do es

tado de satisfação, aliada ã união com o objeto bom, deixam o 

beb~ em condições de ir evoluindo para o sentimento do eu, uma 

vez que, livre da premente necessidade de sobreviver, passa a 

poder iniciar o seu processo de viver, ~xplorar-se e ao ambicn-

te, estender-se para além de seu corpo fIsico,para retornar 
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a el~ enriquecido com novas descobertas. O beb~ que passa, en

tio, por intensas necessidades, sofrendo oonstantemente a perda 

dessa união com o objeto bom, vive dominado por uma intensa an~ 

siedade. Seu estado emocional ê de constante sentimento de ame 

aça ã sua sobreviv~ncia, reagindo com intensidade, com seus re

cursos agressivos, ã tensão originada por essa situação de pri

vaçao, mobilizando-os contra o objeto frustrador. Em vista dis 

so, seu desenvolvimento é perturbado, por não dispor de condi

ções para descobrir-se e ao ambiente, pelo fato de ele se re

trair defensivamente para dentro de si mesmo, um mundo de par

tes não integradas, onde falta o sentido do eu. 

A questão dos impulsos agressivos, se destrutivamente 

inatos ou reacionais, tem sido muito discutida. Do mesmo modo, 

quanto ã época da vida em que se estabelecem as relações obje

tais. Considerando a importância que ambos, mie e beb~, tem 

um para o outro, desde fases anteriores ã chegada deste ao mun

do, preferi~os considerar que uma relação se estabelece, ainda 

que sem ter este objetivo, por parte de um ser descontínuo do 

beb~, a partir do momento em que, ao sofrer situações alterna

das de frustração e satisfação, passa a Banifestar um estado de 

aflição ou de tranquilidade, respectivamente. Das trocas cons

tantes que se efetuam entre os componentes da díade mãe-beb~ sur 

ge o significado, para o desenvolvimento da criança, da qualid~ 

de da relação que se estabelece, seja ela predominantemente po

sitiva ou negativa, amorosa ou agressiva. 

Des te modo, prefe rimos cons iderar o desenvol vimen to do 

do eu e seus limites em termos das influ~ncias mGtuas que se o

riginam da relaç~o, não tanto pelo ·seu lado maturacional de po-
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tencialidades inatas, ou pelo seu lado de influências ambientais, 

uma vez, que umas como outras se modificam, se retraem ou se i~ 

tensificam, dependendo d~ natu~eza da relação que se estabelece. 

Na etapa seguinte do desenvplvimento, e igualmente de 

cisiva para o estabelecimento de um sentimento de si mesmo e da 

exist6ncia do outro em seu pr6prio direito, ~ quando ocorre a 

integração do eu. Isto~, quando o indivíduo logra uma conti

nuidade de ser no tempo, resultante da integração psicossomáti

ca, e consequenteIT.ente, da integração do objeto - mae - com o 

qual pas?a a se relacionar. Tendo havido um desenvolvimento sa 

tisfat6rio na etapa precedente, o indivíduo passa por uma ansie 

dade ligada aos impulsos agressivos dirigidos ao que, agora, e

le sente como um s6 objeto de amor. Sua preocupaçao passa, de 

centrada em Sl mesmo, para dirigir-~e ao objeto com prop6sitos 

construtivos de reparação dos danos que_supõe ter causado ao ob 

jeto de amor. Uma diferença essencial no modo de relacionar do 

beb6 ocorre, então. De uma atitude de tomar, predominante na 

fase anzerior, o bebê passa a uma atitud~ predominante de dar, 

ligada ao predomínio dos impulsos amorosos, agora dirigidos ta~ 

b~m ao objeto exterior, base das sadias relações posteriores. O 

sucesso de tais objetivos reconstrutivos vai dependertanto das 

disposições inatas do bebê, quanto da atitude em geral que a mae, 

o objeto para o qual se dirigem, tem para com ele, já que o que 

focalizamos é a situação da relação, e não cada parte dela como 

se atuasse isoladamente. 

Na base da grande dependência do bebê, nessas etapas 

iniciais, o paoel da mãe nessa relaç.ão é decisivo. Principal-
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mente no sentido de aceitar suas legítimas manifestações de de-

sagrado e de permanecer amorosamente boa' e íntegra, intensifi 

cando o sentimento do beb~ de ser capaz de repar~r os danos que 

causou, e levando assim ã predominância necessaria dos impulsos 

amorosos sobre as reaçoes agressivas. Isto ~ importante para 

o estabelecimento da auto-estima, base do respeito próprio do 

indivíduo, a partir do qual ele pode passar a estimar e respei

tar o outro, base dos interesses sociais posteriores. 

Nessa visão para um bom relacionamento entre mae e be 

bê, as frustrações do bebê deverão ocorrer, pois, a mãe, natu-

ralmente, humanamente, só poderá ser ~suficientemente boa'. En

tretanto, o que ~ realmente importante €que essas privações e 

frustrações sejam pequenas e pouco frequentes, para que o beb~ 

desenvolva uma espectativa confiante, com o que passara a resis 

tir melhor ã frustração e aguardar sem temor pela gratificação. 

Experiências traumatizantes de intensas frustrações 

nessa etapa, por outro lado, prejudicarão, enormemente, o dese~ 

volvimento do bebê. Isto pode ser inferido dos distfirbios liga 

dos a manifestaç6es neuróticas do tipo depressivo, bem como, nos 

casos mais severos, a desordens psicóticas do tipo melancôli-

co, ou cíclicas, que caracterizam os estados das psicoses mania 

co-depressivas. Em um grau ou outro, a essência do problema pa 

rece estar ligada ao sentimento de incapacidade do bebê para 

reparar o objeto que sente ter destruído. Em outras palavras, 

sente que perdeu o objeto de amor. Este sentimento pode ser 

causado tanto por uma baixa res'istência i frustração do beb~,co 

mo tamb~m por um fracasso do objeto, que perpetua a ansiedade de 
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pressiva, que predomina nessa etapa, quando o bebê, então, se 

une a um objeto danificado permanentemente, ao invés de lograr 

uma separação genuína dd objet~ total exterior! Da culpa, o b! 

bê passa, posteriormente, à auto-recriminação e a um consequen

te sentimento de insuficiência e auto'-desvalorização, caracte

rístico dos indivíd~os que não lograram uma relação diferenci~ 

da em termos de "self" e objeto totais. Defesas primitivas de 

negar o mundo de agressões e destruições em que passa a viver, 

penosamente, podem se alternar com profundos estados melancóli

cos, com o retorno de novas si tuações dolorosas, que se· origi

nam de um relacionamento insuficientemente bom. 

Gostaríamos, agora, de focalizar um aspecto do desen

volvimento que deriva da relação e que parece contribuir de mo

do decisivo para a emergência de uni sentimento 'real' de ser, 

que se inicia já ao final da primeira ~tapa, para se estabele

cer, mais adiante, como uma base firme do sentimento de identi

dade, e que, por volta da etapa de amadurecimento sexual geni

tal, vem a se consolidar. 

Na tranquilidade de um ambiente em que se sente amado 

e satisfeito, o bebê, à medida que amadurece, vai desenvolvendo 

novas maneiras de vivenciar o mundo em torno dele, podendo se 

desviar, por uns momentos, em estado de vigília, das atividad

des dominantes ligadas à nutrição. Desse modo, também ensaiará 

meios para substituir a presença física da mae, que sempre des! 

ja. Acabará encontrando algo que de algum modo o agrade, e com 

o que passa a se relacionar de um modo muito especial; nio tan

to pelas qualidades intrínsecas disso, que pode ser a ponta de 
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una colcha ou um brinquedo (que ainda nao pode discriminar cla

ramente) , mas pelo que pode representar pa'ra ele em termos de re 

produzir um aspecto que lhe agrada ou desagrada no ambiente, al 

ternativamente. Este objeto tem a importância de proporcionar 

ao bebê ricas vivências, como fonte de construções fantasiosas . 

Poderá lhe dirigir seus impulsos amorosos ou agressivos, num se 

guro terreno, onde ele pode experenciar suas emoçoes sem riscos 

de si mesmo ou do objeto de amor. Sua relação com este objeto, 

no entanto, estará ligada is suas vivências reais com sua mae e, 

portanto, a intensidade das fantasias de destruição e de capac~ 

dade de reconstrução dependerá de suas próprias vivências nesse 

campo relacional. Em condições favoráveis para o seu desenvol

vimento, esse objeto possibilitará perpetuar a presença tranqu~ 

lizante e protetora da mãe, enquanto de tal modo ela se fizer 

necessária, isto é, ate o momento em que, ao final dessa etapa 

de formação dos limites do eu, "self" e objeto possam ter alcan 

çado urna continuidade de ser, o que, em relação ao objeto, sig

nifica ter este alcançado, para a criança, uma existência pró-

pria, e separada na realidade. ~ nesse momento que se completa 

a etapa de diferenciação fundamental entre "self" total e o ou

tro, a mae e outras pessoas que já fazem parte do universo rela 

cional da criança. Geralmente, coincide com os avanços do cres 

cimento, em torno do início do segundo ano de vida, da capacida 

de motora de locomover-se por si próprio e do início da comuni

cação pela palavra, logrando urna integração de sua limitação fI 
sica no espaço e sua continuidade de ser no tempo. 

Trata-se agora, supondo um desenvolvimento nao compr~ 

met ido patológicamente, de abordar os limi tes reais desse "seI f". 
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Ou, em outras palavras, o que realmente pertence a esse· âmago de 

ser si pr5prio e o que foi a ele incorporado ou assimilado de 

outros. nas relações ·que estabeleceu·. 

o papel das identificações é muito discutido. Tal co

mo a importância de identificações primárias com permanente in

flu~ncii no desenvolvimento ulterior. Preferimos, com base em 

tudo o que vi~os considerar, como Winnicott (1956/1978), que 
-

deve haver um nGcleo pessoal, Gnico, que consiste n~potencial! 

dades partj,culares de uma "Gnica coincid~ncia genética", como o 

diz Erickson (1972). Este âmago do eu deve, no entanto, se man 

ter preserv~tivame~te isolado, pois· consiste, ~ssencialmente, do 

sentido do eu, condição para o indivíduo prosseguir como uma 

integridade pessoal. 

À medida que a criança se desenvolve, inicialmente na 

situação de desigualdade que se estabelece em termos de sua de

pend~ncia extremada da mãe, sofre de uma influ~ncia considera-

vel do seu ambiente. Entretanto, já que também participa ativ~ 

mente da relação, a criança manifesta reações que são próprias 

.de si mesma, desde muito cedo, e i medida que o ambiente lhe oe 

da oportunidades para isso e demonstre valoriza-las, não tolhen 

do-as ou substituindo-as, quando as antecipa. são suas açoes 

e reaçoes espontâneas, que normalmente, tanto agradam aos pais, 

levando a criança i descoberta do seu pr5prio valor. No início 

a mãe domina a relação no sentido de ser ela quem atua para ele, 

quem supre suas ~ecessidades. lhe dá carinho e conforto. Seus 

modos peculiares, seu manejo do beb~, suas manifestações afeti

vas são experenciadas pela criança a ponto de assimilá-las, da-
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do ã imaturidade em que se encontra no seu desenvolvimento. Is

to pode ser entendido como uma identificação, na medida em que 

a criança começa a agir de modo a se parecer coma mae, e com 

o tempo, ainda nessa fase de dependência, a criança tende a as-

sumir os valores, juizos e conceitos da mãe e outras pessoas siK 

nificativas do seu campo relacional, que começa a se ampliar. 

Mas, o cariter dessas identificaç6es nao nos parece em condiç~s 

normais de modo algum, definitivo. Não parecem dizer respeito a 

profundas modificaç6es interiores, ou instalação do eu do outro 

no lugar dó seu pr6prio eu. Deve existir um nficleo inviolivel, 

que di o cunho pessoal nas express6es e atuações do indívíduo no 
! 

seu ~ontextb relacional, que assim vão se exparidindo e tomando o 

lugar das primeiras identificaç6es, ã medida que decresce a de

pendência, indo formar, em uma segunda instância, o sentimento 

de identidade, ao final da adolescência. E nessa fase, que o 

indivíduo passa por um processo inverso ao dos estigios ini-

ciais do desenvolvimento, isto é, passa a substituir as primei-
. 

ras identificações por uma anilise crítica consciente, que pode 

levá-lo ã aceitação pessoal dos valores de sua cultura, ou dis

cutí-Ios de modo a oferecer uma colaboração proveitosa. Ao fi

nal desse processo o indivíduo pode lograr uma relação de inter

dependência, mantendo sua integridade pessoal e manifestar ge-

nuínos interesses sociais, ou simplesmente prolongar uma situa-

ção de dependência, através de uma participação submissamente im 

pessoal. 

Estabelecer urna tal relação de interdependência, pos

teriormente, no, entanto, só é possível se foi dado ao indivíduo 

um espaço para ele se desenvolver como ele mesmo e com o auxí-
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lio da mae. Este espaço é o de uma relação que envolve nao ap~ 

nas aprovação e desaprovação da figura dominante na fase de de

pendência, mas a sua manifestação de expressoes que refletem as 

pr5prias intenções da criança, a fim de que ela possa se ver e 

se conhecer através da mãe. s5 desse modo, o indivíduo pode se 

sentir real e ir se tornando independente do reflexo dos outros 

e de seus juízos valorativos. Desse modo, ele pode experenciar 

ser ele mesmo, sem necessitar, para isso, estar na presença de 

alguém. Passa a prescindir dos outros para ser ele mesmo, ad

quirindo significado para si próprio. 

Em condições desfavoriveis; por outro lado, bessas e

tapas iniciais da formação dos limites individuais, em que o 

impulso para ser ê coartado, ou falta ao indivíduo alguém para 

refletí-Io para si próprio, permitindo-lhe experenciar-se, ele 

crescerá como o reflexo das diferenciações de outros. Perde, as 

sim, para si próprio, o seu significado, permanecendo vazio de 

si e pleno de identificações com outros. Por isso, nao pode 

retirar-se para si mesmo, pois dependerá dos outros para exis-

tir, sendo incapaz de permanecer só·consigo mesmo. Valiosas sao 

as contribuições do indivíduo que prossegue ele mesmo, pois 

~apaz de criar e transformar. O indivíduo que não logra uma 

realização pessoal, por não se desenvolver corno ele mesmo, 
.. 

so 

tem uma participação conformis ta, que nada acrescent'a ao ambien 

te em que vive. Este indivíduo não alcança o profundo senti-

mento EU SOU, apenas restando-lhe permanecer como reflexos de 

outros que foram aceitos como e~e não o foi. 

1: nesta dimensão relacional dominante, mas nao sufo--

cante ou invasora, que se pode focilizar a diferenciação rlo in-
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divíduo como pessoa, a qual transcende da integração de seus li 

mites físicos (dimensão espacial) com sua tontinuidade de ser 

(dimensão temporal). Tal alcance real de si mesmo só se realiza 

no âmbito relacional, dado que, uma pessoa só começa a existir 

quando tem'alguém que exista com ela, mas o sentido eu sou ul

trapassa a relação e se torna independente dela, condição para 

efe.tivas trocas, dar e receber mútuos, que se tornam no 
~ 

cara-

ter maduro da interdependência entre pessoas. 
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