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o objeto transicional é um mediador entre mae e filho, 

eu e não-eu, mundo interno e mundo externo. A mae suficiente

mente boa permitirá esse objeto e através dele a criança passa

rá de um estado de ilusão para um estado de desilusão, do rela

cionar-se com o objeto para o uso do objeto. A passagem do 

princípio do prazer para o princípio da realidade permitida pe

la mãe boa, através de urna adaptação ativa com a criança facil~ 

tará urna capacidade do brincar criativo num espaço potencial. O 

jogo com as pessoas onde haverá amigos e inimigos somente se 

realizará através desse brincar criativo. 

Para que exista um desenvolvimento do processo de se

paração-individuação é necessário a existência de um objeto 

transicional em sua forma saudável corno um acalmador da ansie

dade. 

Daí a importância da disponibilidade da mae e do obje

to transicional para que todo o desenvolvimento psíquico saudá

vel se realize; a importância de urna continuidade no cuidado e 

uma consequente confiança na mae para que possa ser bem suport~ 

da a sua ausência; e para que no processo de dependência para o 

rumo à independência a criança possa seguir segura e feliz por 

essa separação ou independência da mãe e filho ao mesmo tempo. 

Caso isto não ocorra de uma forma saudável, isto e, se 

a mãe ouo ~iente não for suficientemente bom, pode haver o de-
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senvolvimento, na criança e posteriormente no adulto, de um 

objeto transicional sendo o próprio corpo e mais tarde uma 

idéia fixa. 

o que é mais importante nisso tudo é que o objeto 

transicional exista e seja permitido em toda a sua plenitude 

sem interrupções. O processo deve realizar-se até o final, is 

to é,até que o objeto perca simplesmente o seu significado e 

nao esquecido ou reprimido. Que fique reduzido somente ao 

vel de significante. 

O tempo que ele durará vai variar de criança para 

criança, de mãe para mãe, de meio para meio. E isto não terá 

mui ta importância. O que terá importância será SOIlEnte que a ele 

seja pennitido existir e se o processo for concluido a criança 

terá um desenvolvimento psíquico saudável e poderá, pela vida 

afora,confiar em si mesma e nas pessoas que a rodeiam. Poderá 

ser um "ser total" pronto para encarar e enfrentar o mundo ex 

terno. 
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S U M M A R Y 

The transitional object is a mediator between mother 

and son, oneself and the environment, interior world and ex -

terior world. The "ordinary devoted mother" will permit this 

object and across it the child will pass from a stage of 

illusion to a stage of disillusion, from the relationship with 

the object to the use of it. The pàssage from the pleasure 

principIe to the reality principIe permitted by the good mo~r 

through an active adaptation with the childr'will facilitate 

a capacity of a creative playing in a potential space. The 

game with !?eople where there will exist friends and enemies will 

only happen through this creative playing. 

In order that exists a development of the separation

individuation process it is necessary the existence of a tran

siotional object in its healthful shape as something that 

calms the anxiety. 

Therefore the importance of the availability of tne 

mother and of the transitional object in order that alI the 

healthful psychical development happens; the importance of a 

continuity in the care of the child and a consequent confidence 

in the mother to be well born her absence; and that in the 

dependency to a direction to independency process the child can 

continue secure and happy because of this separation or 

pendency of mother and son at the same time. 
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As it doesn't occurs in a healthful way, that is, if 

the mother or the environment, are not good enough it may 

exist in the child and later in the adult, of a transitional 

object being his body and later on an fixed idea. 

What is more important in alI this is that the tran -

sitional object exists and that it could be permitted in alI 

its plenitude without interruptions. The process must be 

carried out up to the end that is, up to the point that the 

object simply loses its meaning and doesn't remain forgotten 

or repressed. The object must be reduced only to a leveI of 

significant. 

The time it will last will vary from child to child, 

from mother to mother, from environment to environment. And 

this will ~ot have much importance. What will be important will 

be only that it can be permitted exist and if the process is 

concluded, the cnild will have a healthfull psychical develo -

pment and he will be able, through life, to be selfconfident 

and be confident in the people that are around him. He will 

be able to be a "total being" ready to face and consider the 

externaI world. 

ix 



SUMAAlO 

Agradecimentos .............................................. v 

Resumo .................................................................. vi 

Summary .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. viii 

Introdução: 01 

CAPITULO I: Objeto Transicional: Definição e Análise 06 

1.1. Definição ...................................................................... 06 

1.2. Ilus~o-Desilusão: a transição para o não-eu 09 

1.3. Exemplo de Deformação do Objeto Transicional 18 

1.4. Brincar: a relação com o mundo 19 

1.5. Espaço Potencial: a experiência de vida 21 

1.6. Relação de objeto e uso do objeto 27 

1.7. Integração do Ego e sua relação com o cui-
dado materno .................................................................. 31 

1.8. O rosto da mãe .•.•.•.......•.........•....... 35 

1.9. Alguns aspectos nocivos ao desenvolvimento 
da autonomia da criança .......•..•.•......... 36 

CAPITULO 11: O Processo de Individuação .•.•...........•... 40 

CAPITULO 111: Conduta na Presença-Ausência .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 55 

3.1. Conduta durante o período de separaçao ....... 61 

CAPITULO IV: A idéia fixa como um objeto transicional ..... 70 

CAPITULO V: Conclusão ........................................................................ 71 

BIBLIOGRAFIA: .......•..•..•...•...........•.•.....•........ 85 



Introdução 

"A dinamica ~ o p~oce~~o de c~e~cimento,~endo e~te 
he~dado po~ cada individuo. Toma-~e como ce~to, aqu~ 
o meio ambiente 6acifitante e ~u6icientemente bom, 
que, no inIcio do c~e~cimento e de~envofvime~to de 
cada individuo, con~titui um ~ine ~ua nono Ha gene~ 
que dete~minam pad~õe~, e uma tendencia he~dada a 
c~e~ce~ e a afcança~ a matu~idade; ent~etanto, nada 
~e ~eafiza no c~e~cimento emocional, ~em que e~teja 
em conjunção ã p~ovi~ão ambiental, que tem de ~e~ ~u 
6icientemente boa. Ob~e~va-~e que a pafav~a pe~áeita 
não 6igu~a ne~~e enunciado; a pe~6eição ê p~op~ia 
da~ mãquina~ e a~_impe~6eiçõe~, ca~acte~l~tica~ da 
adaptação humana a nece~~idade, con~tituem qualidade 
e~~enciaf do meio ambiente que 6acilita" (15, p.188) 

Esta tese é toda baseada neste parágrafo. Winnicott 

nos deu o conceito de objeto, fenômeno e espaço transicionais. 

Seu conceito não vem do nada e também não é urna ficção. Ele 

baseado em muita experiência e muito estudo. 

~ 

e 

Durante 40 anos Winnicott esteve trabalhando no Pad -

dington Green Children's Hospital e no Queen's Hospital for 

ChildrBn's e nesse tempo manteve contato com cerca de 60.000 

bebês, crianças, mães, pais, com o casal parenta 1 e com avós. 

Corno pediatra e psicanalista sentiu a importância des-

se fator universal nas vidas dos bebês e das crianças e inte

grou suas observações com a teoria. Ele considera que os obje-

tos e fenômenos transicionais, sejam universais. Podem variar 

em sua forma, mas existem em todas as culturas, sempre existiram 

e sempre existirão. 

A característica principal desse autor é sua simplici-

dade e objetivo de relatar, e dizer coisas tão evidentes, mas 
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tão raramente abordadas. 

Portanto, a linguagem desta tese também tenta seguir 

sua simplicidade já que trata durante basicamente todo seu tem 

po da relação mãe-filho e é dedicada a essas mesmas maes. Não 

querendo dizer com isto que seja imprescindível que elas a 

leiam, mas que seja mais uma contribuição para um esclarecimeg 

to de todo o processo dessa relação e urna consciência da gran

de importância do objeto transicional para um desenvolvimento 

psíquico sadio. 

Não se está exigindo uma mae perfeita e esclarecida 

intelectualmente mas apenas uma mãe suficientemente boa, capaz 

de satisfazer as necessidades fisiológicas e psicológicas de 

seu filho e que se dedique a ele principalmente no início de 

sua vida (durante a gestação e após o seu nascimento). 

Esta mãe suficientemente boa será aquela que permit! 

rá ao seu filho o objeto transicional. E este objeto será o 

mediador entre mãe e filho desenvolvendo uma transição da de-

pendência absoluta para urna direção à independência;será tam 

bém um mediador da passagem do eu para o nao-seu, do princípio 

do prazer para o princípio da realidade. Através do objeto 

transicional, a mãe suficientemente boa promoverá uma ilusão 

tão satisfatória que fará com que a desilusão posterior seja 

uma felicidade para a criança e uma permissão para que ela se 

desenvolva corno individuo total e se relacione com pessoas to 

tais. 

No Capítulo I, todo esse aspecto, segundo Winnicott,s~ 

rá visto e estudado; tudo o que se refere ao objeto transicio-



nal, suas características e consequências. 

O processo de ilusão-desilusão e sua relação com a 

mae suficientemente boa; e junto a isso o desenvolvimento da 

dependência absoluta para um rumo à independência. 
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A criança vai se desenvolvendo para ser uma pessoa sa~ 

dável e poder se relacionar com as outras pessoas. Para isto 

ela também terá que passar do estado de relação de objeto pa

ra o estado de uso do objeto. Aí ela estará com plena consciêg 

cia da existência de um mundo fora dela, exterior a ela, de 

um mundo não-eu onde ela não será mais onipotente e seu 

ego estará integrãdo. 

No final do capítulo serão abordados alguns aspectos 

nocivos ao desenvolvimento da autonania da criança, como por 

exemplo a superproteção e o ciúme da mãe pelo objeto transicio 

nal de seu filho. 

No Capítulo 11, o processo de individuação em suas sub 

fases será analisado e baseado em Margaret Mahler, desde a re 

lação simbiótica entre mãe e filho até uma fase de consolida -

ção da individualidade e constância do objeto emocional. 

Margaret Mahler se refere ao nascimento psicológico 

da criança como o processo de separação-individuação.Neste pr~ 

cesso ela vai se "desligando" aos poucos de sua mãe simbiótica 

para um rumo à individualidade ou rumo à independência, segundo 

Winnicott. 

No Capítulo 111, será abordado o aspecto da separaçao 

mãe-filhO e as consequências e comportamento da criança face a 

ausência materna. Este capítulo é baseado no trabalho de Bowlby 



que vê como pontos importantes no desenvolvimento da criança 

a presença da mãe, sua disponibilidade e a continuidade de cui 

dado, que data do início da vida pessoal do bebê, quer dizer, 

antes mesmo que ele possa perceber objetivamente a mãe total. 

Bowlby possui um terminologia mui to própria e é inte-

ressante apreciá-la neste capítulo para um melhor estudo do au 

toro 

-A disponibilidade da mae e do objeto transicional sao 

os fatores mais importantes na abordagem teórica deste capítulo. 

No Capítulo IV, será visto como uma idéia fixa pode 

ser encarada e usada como um objeto transicional. Este é um no-

vo ângulo do objeto transicional estudado por Joseph C.Solomon 

de San Franscisco. 

o conceito de idéia fixa de Janet é utilizado junto 

com os têrmos de "introjeção nuclear" e "introjeção orbital"iE. 

troduzidos por Wisdon, para mostrar a idéia fixa como um obj~ 

to transicional internalizado, por Solomon. 

Será analisado a partir de um exemplo real para mos -

trar na prática, a forma como uma idéia fixa pode funcionar c~ 

mo objeto transicional e reger toda a vida do individuo em fun-

çao deste. 

Mostra como um individuo forma um circuito fechado de 

suas próprias idéias e o toma como modêlo para se comportar 

em relação ao mundo exterior. O indivíduo aqui terá muita difi 

culdade em se relacionar com o mundo fora dele, já que nao 

conseguiu sair de seu próprio mundo. 

4 
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No Capítulo v, a tese é concluida com os 3 pontos cog 

siderados como mais relevantes dentro da teoria de objeto tra~ 

sicional. Estes pontos são: a disponibilidade do objeto transi 

cionalj o aumento da procura do objeto transicional na fase 

de "Reaproximação"(M. Mahler) i e a importância do objeto tran 

sicional durante o período de relação e uso do objeto. 

Neste capítulo, a partir desses 3 pontos, serão abor

dadas axclusões e descobertas feitas através de observações a 

crianças e principalmente ao meu filho João que só mais tarde 

saberá que foi meu maior ajudante nesta tese. 

A não interrupção do processo feito através do objeto 

transicional, é um dos pontos que mais deve ser voltada a aten 

çao. Para que haja urna continuidade existencial saudável é pr~ 

ciso que este processo seja levado até o fim sem interrupção ou 

restrições. Que seja livre e total. 

No final da tese é colocada uma mensagem a todos ;os 

pais (mães e pais) do mundo através de um texto de Winnicott. 
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CAPíTULO I - Objeto Transicional - Definição e Análise 

1.1 - Definição: 

Esta tese se baseia na abordagem teórica de Winnicott, 

Dor consequinte, o que é dito está dentro de sua teoria. Será 

estudado o objeto transicional, os aspectos que o ~ormam e suas 

consequências no desenvolvimento ~síquico. 

Deve-se, antes de mais nada, salientar que o objeto a 

que se refere não e o primeiro objeto, isto é, não é o primeiro 

brinquedo, ursinho-, polegar, etc. Refere-se sim, 

"a pJtime.iJta pO-6-6 e.-6-6 ã.o e. ã âJte.a il1te.Jtme.diâJtia e.l1tJte. o 
-6ubje.tivo e. aquilo que. ê obje.tivame.l1te. pe.Jtc.e.bido" o 

( 15, pag o 15) 

Explicando melhor: 

Com a expressa0 "a primeira possessão" refere-se ao ob 

jeto que nao faz parte do corpo do bebê, 

"e.mboJta ail1da I1ã.O -6e.ja plel1ame.l1te. Jte.c.ol1he.c.ido c.omo pe.!!:. 
te.I1C.e.l1te. ã Jte.alidade. e.xte.Jtl1a" o (15, pag o 14) 

Â "área intermediária" pode-se usar o termo "teste da 

realidade", isto e, 

"um e.-6tado il1te.Jtme.diâJtio e.l1tJte. a il1abilidade. de. um be. 
bê e. -6ua C.Jte.-6C.e.l1te. habilidade. e.m Jte.c.ol1he.c.e.Jt e. ac.e.itan 
a Jr.e.alidade."o 115, pago 15) 

~ uma area intermediária entre: 

polegar e ursinho 

erostismo oral e a verdadeira relação de objeto 
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atividade criativa primária e a projeção do que já 

foi introjetado 

desconhecimento primário de dívida e o reconhecimen 

to desta. 

Winnicott enumera as qualidades especiais na relação 

bebê-objeto transicional. são elas: 

1 - "O bebê. a.-6-6ume diJr..eito-6 -6obJr..e o objeto e c.onc.oJr..da.
mO-6 c.om e-6-6e a.-6-6umiJr... Não ob-6ta.nte, uma. c.eJr..ta. a.b-Jr..o 
gação da. onipotê.nc.ia. de-6de o inIc.io c.on-6titui uma. 
da.-6 c.a.Jr..a.c.teJr..I-6tic.a.-6" (15, pa.g. 18) 

ex: leva~o para onde quer e faz dele o que quizer. 

2 - "O objeto ê. a.óetuo-6a.mente a.c.a.Jr..ic.ia.do bem c.omo exc.i
tada.mente a.ma.do e mutila.do". (15, pa.g. 1 8) 

ex: J. chupava o braço de seu ursinho com tanta f~ 

cia que o rasgara, assim como o objeto já estava sem olhos, bo-

ca, etc. 

3 - "Ele nunc.a deve muda.Jr.. a. menO-6 que -6eja. mudado pe.lo 
bebê.". (15, pa.g. 18) 

Esse objeto é muito importante para o bebê e ele o quer 

assim, sujo e mutilado. A mãe deve permitir que isso aconteça e 

caso lave-o, por exemplo, introduzirá uma 

"Jr..uptuJr..a. de c.ontinuida.de na. expeJr..-tenc.ia. do bebê., Jr..up 
tuJr..a. que pode de-6tJr..uiJr.. o -6ignióic.a.do e o va.loJr.. do 
objeto pa.Jr..a ele". (15, pa.g. 17) 

ex: A mãe de J. teve que lavar seu ursinho por J. ter 

vomitado nele. Em consequência disso, J. passou dois dias tris-
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te e longe do ursinho. Ele o olhava como que o reconhecendo mas 

achando-o diferente. Era o braço do urso que J. chupava que ha-

via secado e sem o seu odor característico. Depois de dois dias, 

ele retornou ao urso. Mas somente após mais ou menos dez 

foi que J. voltou a chupá-lo outra vez. 

4 - trVeve ~obILevive,IL ao amolL in.~t{.vttual. ao odialL também 
e ~ agILe~~ividade pUILa, ~e e~ta 60IL uma caILacteILZ~
tica". (15, pag. 18) 

dias 

ex: J. quando estava com raiva, por vezes jogava seu 

ursinho longe como forma de agredi-lo. 

5 - "Contudo deve paILeceIL ao bebê Que lhe dã calolL, ou 
Que ~e move, ou Que po~~ui textuILa, ou que 6az algo 
que paILeça mo~tlLalL que tem vitalidade ou ILealidade 
pILõpILia~". (15, pago 18) 

ex: Quando J. se machucava ele corria para o ursinho, 

mesmo estando na presença de sua mae, como se aquele objeto ti-

vesse a função mágica de lhe dar apoio, calor ou tirar a sua 

dor. 

6 - "Ele ê oILiun.do do exteILiolL, ~egun.do n.o~~o pon.to de 
vi~ta, ma~ n.ão o ê, ~egun.do o pon.to de vi~ta do bebê.. 
Tampouco, PILovêm de den.tILo; n.ão é uma alucin.ação." 
(15, pago 18) 

Pode-se cllamar, sim, de "ilusão". Ilusão de que bebê e 

- -objeto sao um SOe 

7 - "Seu de~tino ê peILmitiIL que ~eja gILadativamente de~
catexizado, de maneiILa que, com o CUILhO dOh an.o~ ~e 
tOILne não tanto ehquecido, mah ILelegado ao {~mbo. 
Com i~~o queILo dizeIL que, na ~a~de, o objeto tILan.~i
cional não vai paILa dentILo; tampouco o ~entimento a 



óeu neópe~to neceóóaniamente ~onne nepne~~ão. Não é 
e~quec~do e não é pnanteado. Pende o ~~gn~n~cado, e 
~~~o ~e deve ao nato de que 06 nen5meno~. tnan~~e~o
na~~ ~e tonnanam di6u~o~, ~e e~palhanam pon todo o 
tennit5nio intenmed~~n~o entne a neal~dade p~lquiea 
intenna e o mundo extenno, tal eomo peneebido pon 
dua~ pe~~oa~ em eomum, i~to ê, pon todo o eampo eul
tunal." (15, pag. 18) 
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E para que o objeto perca simplesmente o significado, 

sem ter sido reprimido, é necessário que ele tenha sido usado e 

sentido em toda a sua plenitude, isto é, que ele tenha sido per 

mitido à criança pela mãe suficientemente boa da qual se falará 

mais adiante. 

1.2 - Ilusão - Desilusão: a transição para o nao-eu 

A mãe suficientemente boa é aquela que permite ao bebê 

um objeto transicional, isto é, ela 

"e6etua uma a.daptação a,t~va ã~ neee~~~dade~ do bebê., 
uma adaptação que dim~nui gnadativamente, ~egundo a 
cne~eente eapacidade de~te em aquilatan o 6naca~~oda 
adaptação e em tolenan o~ ne~ultado~ da 6/tuót/tação." 
( 1 5, pag. Z 5 ) 

principio de prazer--------~l--------~~princiPio da realidade 

mãe suficientemente boa 
( adaptação ativa) 

Esquema n9 I: a evolução do principio do prazer para o principio da realida 
de através da mãe suficienterrente boa. -

Na verdade, esta mae nao precisa ser necessariamente a 

mãe da criança, e sim, quem cuida da criança. Acredita-se que a 

verdadeira mãe tenha uma capacidade maior para tal por devernão 

ter ressentimentos ou quaisquer outros obstáculos. (ver adian 
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te "preocupação maternal primária"). Mas coloca-se em dúvida es-

ta questão, pois como diz mesmo Winnicott 

"o êxito no c.u.idado in6antLt de.pe.nde. da de.voç.ão 
nao do j e.ito ou. e.-6 c.l aJt e. c.im e. Vlto iVlte.le.c.tu.a..t." 
pa.g.Z5J 

e. 
( 1 5 , 

Para CJU= esta devoção aoonteça sao necessárias condições que a per-

mi tam. (Não se entra aqui em aspectos sócio-econômicos, pois pa-

ra isso seria preciso um capítulo inteiro. Por limitações do pr~ 

prio trabalho será fixado somente o aspecto psicológico, mas 

que fiquem sempre implícitos e não esquecidos aspectos sociais 

latentes nesta relação mãe-filho) . 

o esclarecimento intelectual pode ajudar muito uma mae 

que tenha devoção. Nesta "devoção" deve ter muito amor e querer 

muito que este filho exista. 

Nesse amor e nesse querer a sua existência, está impli 

cita a permissão do objeto transicional. 

Em observações à pessoas e famílias pôde-se perceber 

uma resistência ao objeto transicional. Muitas mães acreditam 

que a existência do objeto seja uma prova de insegurança da 

criança em relação à mãe, e isto seria uma acusaçao de que esta 

mãe não é nboa ll
• 

Em algumas outras pessoas existe a permissão do objeto, 

mas este é retirado bruscamente, isto é, repentinamente, por e~ 

tar sujo, ou achar que a criança já está "crescida", interrom-

pendo, assim, o processo de adaptação da criança através do ob-

jeto transicional 

Vejam bem que a "mãe suficientemente boa" nao e aque-
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la que sufoca o filho com uma superproteção. ~ aquela que per-

mite ao filho também uma experiência de frustração 

"já que a adaptação ú1c.ompleta ã nec.e.6.6idade 
~eai.6 0.6 objeto.6, o que equivale a dize~, tão 
do.6 quanto amado.6." (15, pag. 251 

Para Winnicott a adaptação precisa ser quase 

caso contrário, 

to~na 

o dia-

exata, 

"não ~ pO.6.6lvel ao beb~ c.omeça~ a de.6envolve~ a c.apa 
c.idade de expe~imenta~ uma ~elação c.om a ~ealidadeex 
te~na ou me.6mo 6o~ma~ uma c.onc.epção de.6.6a ~ealida~ 
de." (75, pag. 26) 

Para que-um bebê se desenvolva de uma forma saudável 

ele tem que passar pelo menos, por três acontecimentos essen-

ciais. são eles: contato com a realidade, integração e sentido 

do corpo. 

E para que isso ocorra a mae deve cumprir as seguintes 

tarefas que sao de importância vital. (Ipsis literis as 

vras de Winnicott). (17, pago 292) 

7 - " Ela exi.6te, c.ontinua a exi.6ti~, vive, c.hei~a, Jte.6-
piJta, .6eu c.oJtação bate. Ela e.6tá lá, pa~a .6eJt .6enti
da de toda.6 a.6 manei~a.6 pO.6.6lvei.6. 

2 - Ela ama de uma maneiJta 61.6ic.a, 6oJtnec.e c.ontato, uma 
tempeJtatu~a c.oJtpo~al, movimento e quietude, de ac.oJt
do c.om a.6 nec.e.6.6idade.6 do beb~. 

3 - Ela 6oJtnec.e ao beb~ a opo~tunidade de 6aze~ a tJtan.6i 
ção entJte o e.6tado c.almo e o exc.itado, .6em c.hegaJt ~e. 
pentinamente at~ a c.~iança c.om uma alimentação, exi~ 
gindo uma ~e.6po.6ta. 

4 - Fo~nec.e c.omida adequada em ho~a.6 adequada.6. 

pala-



5 - Inicialmente, deixa que o beb~ domine, de!ejando (na 
medida em que a c~iança é qua~e uma pa~te dela me~
ma) e~ta~ p~onta pa~a ~e~ponde~. 

6 - G~adualmente int~oduz o mundo exte~no pa~tilhado, a
ju~tando cuidado~amente e~ta int~odução, de aco~do 
com a~ nece~~idade~ do beb~, que v~iam de dia pa~a 
dia e de ho~a pa~a ho~a. 

7 - P~otege o beb~ de coinc.{.d~ncia~ e .choque~ (o bate~ 
da po~ta quando o beb~ ~e di~ige pa~a o ~eio), ten
tando mante~ a ~ituação 6Z~ica e emocional ~u6icien
temente ~imple~ pa~a que o beb~ po~~a entend~-la e, 
ainda a~~im ~ica o ~u~iciente de aco~do com a capaci 
dade c~e~cente do bebe. -

9 - Po~ ac~edita~ no beb~ como um ~e~ humano po~ ~i p~ó
p~io, ela não ap~e~~a ~eu de~envolvimento, capacitan 
do-o, de~ta 60~ma a apode~a~-~e do tempo e a te~ a 
~en~ação de uma continuidade pe~~oal e inte~na. 

10 - Pa~a a mae, a c~iança ê. um ~ e~ humano inte,t~o de.6-
de o inIcio e i~to a to~na capaz de tole~a~ ~ua 6al
ta de integ~ação, ~ua ~en~ação débil de e~ta~ viven
do dent~o do co~po." 

12 

Diante destas tarefas a mae deve primeiro descobrir seus 

próprios sentimentos, ser ela mesma, confiar em si e no bebê, 

dar vasão ao ser mae e ao seu amor pelo filho, estar num estado 

básico de relaxamento. Caso ela se sinta obrigada a fazer o que 

outras pessoas lhe ensinam ou lhe ditam ela é tolhida em sua 

espontaneidade e seu crescimento é impedido. 

Isto ocorre muito, principalmente, em maes "primípa-

ras" cuja insegurança, na maioria das vezes, a leva a ouvir e 



13 

tentar seguir normas, padrões e "conselhos", dados por paren-

tes, vizinhos, etc. Isto lhe traz um conflito entre o que ela 

realmente,instintivamente,deseja fazer e o que lhe ditam estar 

certo. E, logo, esta insegurança é transmitida para o bebê que 

nao sente uma identificação direta com a mae e vice-versa. 

A mãe deve tentar ajustar-se ao impulso do filho, as-

sim ela permitirá a "ilusão" de que o que lá está diante dele, 

foi criado por ele. Aqui o seio é referido no início da vida do 

bebê. Assim ocorrerá uma união emocional e uma crença na reali 

dade externa onde se pode ter ilusões. Assim, o seio objetiva-

mente percebido se_sobreporá ao objeto subjetivo do bebê. 

Daí a importância de uma continuidade no tratamento da 

mae com o filho, pois, assim, gradualmente, o bebê utiliza det~ 

lhes percebidos para a criação do objeto esperado e, portanto, 

também, uma "desilusão" gradual através do desmame. Logo, 

"de..ómame. .impl.ica uma al.ime.ntaç.ão be.m .óuce.d.ida e. a de. 
.ó.ilu.óão .impl.ica o 6o~ne.c.ime.nto be.m .óuce.d.ido de. opo~~ 
tunidade. pa~a a .ilu.óão." 117, pago 378) 

~ mais uma tarefa da mae a desilusão. Winnicott asso-

cia ilusão ao seio e desilusão ao desmame. Ressalta-se aqui 

que seio e desmame não se referem somente ao ato da amamenta-

çao, mas o processo subjacente através do qual se dá oportuni

dade para a ilusão e a desilusão gradativa. Seio representa tan 

to a técnica de matemagem quanto o órgão em si. 

Winnicott fala de uma área intermediária de experiên-

cia onde a criança nao disoerne subjetividade da objetividade. 

E é nesse ponto em que está o objeto transicional. E e também 

nesta fase que a mãe precisa ser suficientemente boa para nao 
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contestar o bebê a respeito. Isso é necessário na tenra infân-

cia para o inIcio de um relacionamento entre criança e o mun-

do. 

A melhor definição de objeto transicional encontrada 

em Winnicott foi a seguinte: 

"Não ê. o objeto, natuJtalmente, que ê. tJtan.6..tc..tonal. 
Ele JtepJte.6enta a tJtan.6..tcão do bebê de um e.6tado em 
que e.6te e.6t~ 6und..tdo com a mãe paJta um e.6tado em 
que e.6tã em Jtelacão com ela como algo exteJtno e .6e 
paJtado." (15, pago 30) 

Nesta definição fica bem claro o que significa a pala-

vra "transicional"_tão confundida pelos leigos~or "transacio-

nal". 

Fala-se muito aqui sobre leigos por ser muito impor-

tante que leiam a esse respeito. Pois a maioria das mães que 

devem ser "suficientemente boas" são leigas. E é preciso escla 

recê-las sobre a importância do objeto transicional, e a impor-

tância delas nessa relação mãe-filho. 

Logo, a principal função do objeto transicional e dar 

uma forma a área da ilusão. 

ES~n9II: a forma da ilusão como objeto transicional. 
(esquema extraI do de 17, pago 403) 
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A mãe suficientemente boa permite que o bebê tenha a 

ilusão de que aquilo que ele cria realmente existe (ou de que o 

seio faz parte dele). Sendo assim, esta área da ilusão toma uma 

forma de objeto transicional onde ali ele terá um objeto exter-

no criado por ele mesmo. Esta é a importante tarefa da ilusão, 

permitir que um objeto externo represente o seu objeto interno. 

Só aí, depois de toda relação e uso da ilusão é que essa mesma 

mãe suficientemente boa permitirá uma desilusão gradativa, isto 

é, o desmame. Sempre lembrando que desmame abarca todo o senti-

do de relação mãe-filho. A idade do desmame varia de cultura p~ 

ra cultura mas dentro da teoria de Winnicott é quando o bebê se 

torna capaz de brincar de deixar cair coisas (começa mais ou me 

nos aos 5 meses e permanece regularmente mais ou menos até os 

12 ou 18 meses) • 

"No de..6ma.me., a. óinalida.de. ê. Jte.a.lme.nte. u.6aJt a. cJte..6ce.n 
te. ca.pa.cidade. da cJtiança pa.Jta. {ivJta.Jt-.6e. da..ó coi.óa..ó e 
óa.ze.Jt com que. a. pe.Jtda do .óe.io ma.te.Jtno não .óe.ja a.pe.
na..ó uma. que..ótão de. a.ca.óo ••• O be.bê que. óoi a.lime.nta.
do com êxito .óe. .6e.nte. óe.liz pOJt .óe.Jt de..óma.ma.dà no de.
vido te.mpo, e..ópe.cia.lme.nte. qua.ndo i.ó.óo ê. a.compa.nha.do 
pe.la. va..óta. amplia.ção do .óe.u ca.mpo de. e.xpe.Jtiência..ó". 
/78, pa.g. 91) 

Nesta época do desmame é onde aparece a "posição 

depressiva" como evidência do crescimento pessoal que se forti-

fica gradualmente, graças a um meio ambiente suficientemente 

bom e contínuo. Para tal é necessário que o bebê tenha se esta-

belecido como uma pessoa total e se relacione como uma pessoa 

total com pessoas totais (seio, corpo da mãe, etc). 

Winnicott sugere o termo "posição depressiva" como um 

"estágio de preocupação". Pois é quando o bebê começa a se pre~ 

cupar quanto aos resultados do amor pulsional, isto é, preocup~ 
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çao seria um estágio de "remorso", culpa. 

O bebê nao consegue ainda aceitar a existência de uma 

mae da fase tranquila e uma mãe que pode ser usada e atacada 

durante suas fases excitadas ou de clímax pulsional. E ainda ta~ 

bém não faz distinção entre intenção e realidade, isto é, entre 

fato e fantasia. E a integração desta clivagem na mente da crian 

ça através de uma mãe suficientemente boa e da sobrevivência da 

mesma por um período de tempo contínuo. 

A culpa, então, aparece com a junção dessas duas maes 

antes vistas separadamente. ~ quando o bebê percebe que a mae 

que ele ataca e odeia é a mesma que ele ama e cuida. A criança 

saudável terá sempre uma fonte de sentimento de culpa como pro

va desta junção em sua mente e, portanto, não é necessário en

sinar-lhe o que é certo ou errado. Lembrando sempre que cada 

criança tem um potencial para o desenvolvimento do sentimento 

de culpa. Não se falará aqui da "depressão" e da culpa patoló

gicas. Sempre falando em termos de normalidade. 

Sendo assim, a preocupação se torna tolerável para a 

criança por saber que com o tempo ela pode fazer algo pela mae 

atacada por ela (Reparação), a pulsão se torna mais livre e os 

riscos podem ser mais tolerados. A criança aprende a jogar com 

a mae e com seus sentimentos. Ela sabe que um brinquedo que cai 

pode ser recuperado em seguida, sem que este precise, necessa

riamente, sumir ou quebrar-se. 

Aí entra a função do objeto transicional onde a crian

ça brinca com este objeto, estável e disponível. O objeto sera 

depositário, como bom representante de sua mãe, de seu ódio e 

amor, sem que este tenha que desaparecer. 
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Logo, o jogo de deLxar cair coisas é uma indicação de 

que ela já está pronta para dominar a perda sendo, portanto, 

uma indicação tambem para o desmame, isto é, a desilusão. 

Cita-se aqui o exemplo de como uma criança manipula a 

raiva pela mãe através de seu objeto transicional. Notem bem co 

mo neste exemplo a criança sente arai va, a culpa e a reparação, 

permitindo, assim, que a espontaneidade não seja inibida. 

J. de um ano e onze meses nao queria dormir e sua mae 

lhe falou duramente para que o fizesse. Primeiro, ele a chamou 

seriamente e zangado de "mamãe boba" (termo agressivo para ele) e 

logo depois, já sõrrindo a chamou de "mamãe perereca" (termo 

usado para "brincar" de zangado). Aqui se percebe uma tentativa 

de reparação da agressividade. Acalmou-se e dormiu. Mas desta 

vez dormiu com um outro ursinho muito semelhante ao seu "bili-

to" (nome dado por ele ao seu objeto transicional). J. sentiu 

raiva de sua mãe e por isso a agrediu dormindo com outro ursi

nho ("outra mãe"). Mas para reparar essa raiva chupou um ursi

nho semelhante ao seu "bilito". Agrediu-a (com outro), mas con

tinuou com ela (similar ao "bilito"). Por duas vezes J. agrediu 

e tentou reparar sua raiva. 

S. Lebovici em seu livro "Sentimentos de culpa na crian 

ça e no adulto", cita também a teoria de Winnicott sobre a "p~ 

cupação". Ele diz que a mãe deve separar-se pouco a pouco de 

seu bebê e ir se ocupando de outras coisas (antes estaci~). 

E se a mãe aceita esta separação gradual, permitirá que se de

senvolva em seu filho sua agressividade e culpa. Assim, ele vi

veria uma culpa construtiva, pois nesta culpa ele viverá a 

rai va e a reparaçao juntando, assim, mãe roa e mãe má numa só mae. 
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Falamos até aqui da mae suficientemente boa. Mas quan

do há uma falha nesta relação, pode haver um comportamento anor 

mal do objeto transicional. Por exemplo, quando uma mãe se au

senta por um período além do limite de sua lembrança pelo bebê, 

há um exagero do uso do objeto transicional como negação de que 

haja ameaça de que o objeto se torne sem sentido. Isto se dá 

exatamente antes da perda. 

1.3 - Exemplo de Deformação do Objeto Transicional 

Pode-se aqui fazer uma diferenciação entre "acalma.àor" 

e "confortador" para exemplificar que o objeto ao qual o bebê se 

apega pode não ser necessariamente um objeto transicional e, 

portanto, não exercer suas funções. 

"ACALMADOR" 

oojeto trLicional 
I -sedativo da perda da mae 

mais :iJIp:>rtanJ éb que a IMe 

x "CONFORTADOR" 

- ..:I~obl 1 deforrnaçao I.&..) Jeto transiciona 

. j 
ans1edade perdura 

- - .I rt a mae e InéUS:urpo ante 

Esquema n9 111: dois tipos de relação <XmI um objeto 

O "acalmador" é o verdadeiro objeto transicional. Ele 

age como sedativo da ansiedade, e é mais importante do que a 

mãe, é uma parte quase inseparável do bebê. 

Já o "confortador" é uma deformação do objeto tran-

sicional. A ansiedade que o bebê sente é muito grande como, por 
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exemplo, no desmame e, então, amae passa a ser a peça mais im

portante. Nesse caso não há um mediador para que o bebê faça uma 

transição para a mãe externa, isto é, para a realidade. Por ~ 

plo, H. não se casou além de lhe ter sido muito difícil se des-

ligar da mãe na fase adulta, tendo que mudar de cidade para con 

seguir esta separaçao. 

Se o objeto transicional em criança for "anormal" sua 

continuação na vida adulta também será "anormal". Por exemplo, 

urna falha do objeto transicional quando criança, pode levar na 

fase adulta ao vício em drogas. Houve apenas um deslocamento de 
- , 

objetos mas a função "anormal" continuou. Nesses dois exemplos 

não houve a função correta do objeto transicional de uma tran-

-siçao do eu para o nao-eu, do princípio do prazer para o prin-

~ . Clpl0 da realidade. Não houve urna mae suficientemente boa para 

fazer adaptação ativa - realidade. uma a 

1.4 - Brincar: a relação com o mundo 

Segundo Winnicott o brincar é fazer coisas e ele tem 

um lugar e um tempo. Não e dentro e tampouco é fora, 

"a ãJte.a do bJtinc.aJt nã.o ê. a Jtea,tidade. p.õIquic.a 
na. E.õtã noJta do indivIduo, ma.6 não ê o mundo 
no". 115, pago 76) 

isto é, 

inte.Jt
ex.te.Jt-

o lugar do brincar seria um "espaço potencial" (será 

visto com mais detalhe adiante) entre a mãe e o bebê. Este esp~ 

ço está em contraste com o mundo interno e com a realidade ex-

terna. Winnicott chama este espaço potencial de "playground" , 

porque segundo ele, a brincadeira começa aqui e quem cria este 

playground intermediário é a própria confiança na mãe. ~ onde 



Ira -tdé.-ta da mag-ta .6e. oJL-tg-tYl.a, v-t.6to que. o'be.bê., até. 
c.e.JLto pOYl.to, e.xpe.JL-tme.Yl.ta oYl.-tpotê.Yl.c.-ta".l15, pago 11} 

("O brincar é por si mesmo uma terápia") 
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"playground" ~ brincar criativo 

~~~ ·1 mãe bebê experiência cultural 

1 
rnãe-bebê 

(experiência de vida 
do bebê em relação a 
mãe) 

.1 conduz a confiança 

1 família}criança 

sociedade-indi vídoo 
a) rmmdo interno t contraste 
b) realidáde concre-

. ta ou externa 

Esquema n9 IV: o processo do brincar 

E é nesse brincar que está a saúde e que é facilitado 

o crescimento e os relacionamentos grupais. 

"Hi uma e.voluçio d-tJLe.ta do.6 6e.Yl.ame.Yl.o.6 tJLaYl..6-tc.-to
Yl.ai.6 paJLa o bJL-tYl.c.aJL, do bJL-tYl.c.aJL paJLa o bJLi.Yl.c.aJL c.om
paJLt-tlhado, e. de..6te. paJLa a.6 e.xpe.JL-têYl.c.-ta.6 c.ultUJLa-t.6." 
(15, pago 16) 

Na busca do eu (self), nesta tentativa de descobri-lo 

o indivIduo tem que ser criativo, quer dizer, tem que ter uma 

liberdade de criação. E esta liberdade só é adquirida de acor

do com o ambiente em que o indivíduo vive. O ambiente tem que 
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ser suficientemente bom a ponto de permitir a criatividade que 

levará a urna utilização da personalidade integral. E é no brin-

car que a criança ou adulto alcançará esta liberdade de cria-

çao. 

1.5 - Espaço Potencial: a experiênc~a de vida 

Winnicott se refere corno "espaço potencial" 

"a. á.ftea. hipoté.tic.a. que ex.if.Jte (ma..6 pode nã.o e x.i.6tift 1 
entfte o bebê e o objeto (mã.e ou pa.ftte def.Jta.1 dufta.nte 
a. 6a..6e do ftepúdio do objeto c.omo não-eu, i.6to é., a.o 
6ina..t da. 6a..6e de e-6ta.ft 6undido a.o objeto". (15, pa.g. 
1491 

E corno já foi visto, estão nesse "espaço potencial" o brincar 

criativo e a experiência cultural e para que ele exista ele vai 

depender de "experiências de viver". Dependendo do tipo de ex-

periências que o bebê tenha nessa fase o espaço potencial exis

tirá ou não, isto ê, terá ou não significação. Neste espaço de-

ve existir um sentimento de confiança na fidedignidade da mae 

para permitir a separaçao do não-eu a partir do eu, ou melhor, 

"onde há. c.on6ia.nça. e 6idedignida.de há. ta.mbé.m um e-6-
pa.ço potenc.ia..t, e-6pa.ço que pode toftna.ft--6e uma. á.ftea. 
in6inita. de .6epa.fta.çã.o, e o bebê, a. c.ftia.nça., o a.do.te.6 
c.ente e o a.du.tto podem pfteenc.hê-.ta. c.ftia.tiva.mente c.om 
o bftinc.a.ft que, c.om o tempo, -6e tfta.n.6noftma. na. 6ftuição 
da. h efta.nça. c.u.ttUfta..t". (15, pa.g. 150 1 

o amor da mãe permite à criança passar da dependência 

para a autonomia. 

A própria mae vai sentindo a necessidade de que o bebê 

a sinta corno um fenômeno separado e ao mesmo tempo sua fase de 

identificação com o bebê vai diminuindo. Todo esse conjunto ser-



ve para que o bebê consiga passar do estádio de' estar 

com a mãe para o estádio de separar-se dela. 
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fundido 

Se acontece uma falta de confiança nesse espaço poten

cial a criança não consegue brincar criativamente e e tolhida 

em vários aspectos de sua personalidade, pois lhe foi dada pou-

ca oportunidade para desenvolver-se. Consequentemente não exis

te o brincar, ou melhor, há uma pobreza de brincadeiras e de 

vid? cultural. 

Portanto, é a partir da confiança que o bebê consegue 

sentir pela mãe que ele se torna capaz de ter uma auto-confian

ça que o permite fer autonomia e liberdade. 

Winnicott desenvolveu a teoria do processo desde a de

pendência absoluta, passando por uma dependência relativa e por 

final chegando ao "rumo" à independência. Este processo será um 

pouco mais detalhado: 

1 - Dependência absoluta 

Existe um paradoxo no princípio da vida da criança. Ao 

mesmo tempo que ela é independente em relação ao que ela herda 

como processo de maturação e certas tendências patológicas; ela 

também é dependente do meio ambiente, isto é, dos cuidados ma

ternos. E é este ambiente que irá permitir que a criança reali

ze seu potencial. Nesta fase está principalmente a "preocupa

çao maternal primária". 

Aqui é citado ipsis litteris como Winnicott define es

ta preocupação materna (17, pago 493): 

"E.6ta c..oYl.dição 9Jtaduaimen.te .6e de.6eYl.voive e .6e toJtYl.a 



um e~tado de ~en~iQilidade aumentada du~ante, e e~p~ 
cialmente, no 6~nal da 9~avidez; 

Continua po~ al9uma~ ~emana~ depoi~ do na~cimento da 
c~ianç.a; 

Não é 6acilmente ~eco~dada, uma vez tendo a mae ~e 
~ecupeJtado dela; 

Eu i~ia mai~ além e diJtia que a ~eco~daç.ão que a mãe 
tem de~te e.6tado tende a ~eJt ~epJtimida". 
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As mulheres que conseguem desenvolver este estado ple-

na e saudavelmente conseguem esquecer temporariamente outros in 

teresses para se dedicar exclusivamente ao seu bebê. Assim a 

linha de vida do bebê, não é, ou é pouco pertubarda por rea-

ções à invasão, não interrompendo, assim o II continuar a ser" do 

bebê. 

Do ponto de vista do reconhecimento da mae pelo bebê, 

este e feito de forma positiva. Portanto, é necessário que es-

te início de vida do bebê seja vivido num ambiente suficiente-

mente bom, que suas necessidades inicialmente corporais e gr~ 

dualmente necessidades do ego, sejam respondidas adequadamente 

e continuadamente. 

Todos os processos de maturação da criança constituem 

uma continuidade existencial. Esta continuidade será protegida 

pelo cuidado materno. 

-Logo, nesta fase a criança nao tem poder ou meio cons-

ciente sobre o cuidado materno. Ela está sujeita passivamente 

aos bons ou maus cuidados maternos. Ela não tem controle sobre 

o que está sendo feito com ela. 

Aqui é também muito importante a "sustentação" da 
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criança. Como diz Winnicott: 

"Ninguêm ê c.apaz de. .6u.6te.n,taJt um be.bê. no.6 bJtaço.6 a 
me.no.6 que. .6ai.ba J .. de.n,ti6icaJt-.6e. com e.le.". (16, pag.63) 

o sustentar o bebê nos braços é parte fundamental nes-

te início de vida. ~, ao ser pego e recebendo o calor do corpo 

materno, que o bebê pe;t'cebe concretamente a presença da mãe e 

se comunica com ela (estuda seu rosto, a vê de perto, etc). ~ 

nesse sustentar que a mãe pode dizer a quanto o ama, o quer e o 

protege. E é identificando-se com ele, com suas necessidades ps~ 

cológicas e fisiológicas, que este sustentar será feito com se-
~ 

gurança. E o querer sustentar que transmitirá é'sta segurança. 

J. nos primeiros dez dias de sua vida, recebeu uma grêl:!! 

de carga de insegurança por parte de sua mãe no ato de "susten-

tar". Além de estar insegura (pela situação pós-parto), ela re-

cebia "informaç5es" como "vai estragar esta criança se a pegar 

no colo". Havia um conflito entre o querer sustentá-lo e emba-

lá-lo nos braços e o medo de estar lhe fazendo mal. Com isto J. 

chorava muito e transmitia uma enorme agitação. Dentro de al-

guns dias, sua mãe recobrou a segurança em si própria como mãe 

e pôde sustentá-lo pelo tempo que quizesse sem conflito algum. 

J. passou a ser, a partir daí, uma criança tranquila, pois sua 

mae agora lhe transmitia tal tranquilidade. 

Foi publicada na revista francesa "La Recherche", uma 

pesquisa a respeito da "sustentação" do bebê nesta fase. 

A pesquisa foi organizada em dois grupos: um grupo, de 

crianças que eram sustentadas várias vezes mas por curto tempo; 

o outro grupo,era de crianças sustentadas menos vezes, mas por um 

longo tempo. 
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A conclusão a que se chegou foi a de que as crianças 

que eram sustentadas por mais tempo eram tranquilas, pois con-

seguiam um estado de relaxamento e calma. Algumas até dormiam 

e acordavam no COIOi ao passo que as crianças que eram sustenta 

das por curto tempo e várias vezes eram agitadas e nervosas, 

por não conseguirem continuar e concluir um estado de tranquil! 

dade. Quando estas começavam a "gostar" do colo eram logo colo-

cadas no berço, provocando, assim, uma interrupção nesse relaxa 

mento. 

"Na.6 pJtime.iJta.6 .6e.mal1a.6, o be.bê. .6e.l1te. c.omo .6e. .6e.u de..6-
c.ol16oJLto 6o.6.6e. pa.Jta. .6e.mpJte.. A.6.6im, l1ão te.m .6 e.l1tido 11e..6.6 e. 
pe.Jt1.odo a pJte.-oc.upaç.ão de. "e..6tJtagaJt" o be.bê.. Ate.l1de.l1-
do tal1to qual1to pO.6.61.ve.l ã.6 .6ua.6 11e.c.e..6.6idade..6 l1a.6 pJti 
me.iJta.6 .6e.mal1a.6, ajudamo.6 a c.JtiaJt a .6e.I1.6aç.ão de. que. a 
mãe. e.xi.6te. paJta e.le.. Ve.ixal1do-o c.hoJtaJt ou e..6pe.JtaJt de.
mai.6 pe.lo alime.l1to, c.oI16iJtmamo.6 .6ua .6e.I1.6aç.ão de. um 
mundo c.he.io de. pe.Jtigo e.m de..6 agJt e.gaç.ão e. iYl..6 e.guJto " • 
(10, pago 35) 

A criança! nesta fase, precisa de um alto grau de 

"adaptação", isto é, a satisfação completa das necessidades ps! 

cológicas e fisiológicas do bebê. 

2 - Dependência Relativa 

Neste estado de dependência a criança já pode conhecer 

algo, isto é, aqui se dá o começo da capacidade de compreensão 

intelectual. Ela já tem certa consciência dos "detalhes do cui-

dado materno". 

A adaptação vai diminuindo aos poucos. O modo firme e 

estável da mãe apresentar-lhe o mundo é o que caracteriza o cui 

dado materno nesta fase. Nunca esquecendo também da função do 

pai. Mesmo indiretamente, isto é, dando à sua esposa um apoio 
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e um sentimento de segurança que será transmitiâo para a crian-

ça. 

Aqui a criança já começa a ser consciente de sua depe~ 

dência. A prova disso é a angústia que a mesma sente quando sua 

mãe se ausenta. Aí a criança começa também a compreender que a 

mae é necessária para ela. 

Esta fase se dá mais ou menos dos seis meses aos dois 

anos de idade. Claro que todas estas fases variam de criança p~ 

ra criança. 

Aqui ela também começa a compreender e utilizar as pa-

lavras e o crescimento da criança se torna um intercâmbio contí 

nuo entre a realidade interior e a realidade exterior. Assim 

ela vai adquirindo um domínio sobre sua personalidade e os acon 

tecimentos externos. 

3 - Rumo à independência 

Quando chega ao "Rumo à independência", a criança já 

tem condições de prescindir ou não de cuidados alheios 

consegue isto, 

"me.d.<.ante. Jr.e.coJr.daç.õe..6 do cu'<'dado Jr.e.ce.bido, a 
ç.ão da.6 ne.ce..6.6'<'dade..6 pe..6.6oa.<..6 e. a intJr.oje.ç.ão 
lhe..6 de. tal cuidado, como de..6e.nvolvime.nto de. 
ç.a no me.io ambie.nte.". (16, pa.g. 5 Z J 

pJr.oje.
de. de.ta. 
co n óia~ 

reais. 

A criança vai aos poucos sendo capacitada para enfren 

tar o mundo e suas complexidades. Aos poucos, também, a criança 

vai se identificando com a sociedade. Ao mesmo tempo que ela se 

envolve com a sociedade, ela vive uma existência pessoal satis-

fatória. 
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Na saúde, o adulto é capaz de atender suas necessida-

des pessoais sem ter que ser antisocial, ou melhor dizendo, ele 

é capaz de identificar-se com a sociedade sem ter que sacrifi-

car sua espontaneidade pessoal. 

Logo, o indivíduo e o meio ambiente se relacionam de 

forma a se tornarem interdependentes. Daí nio se poder dizer, 

então, que a independência seja absoluta. 

Na puberdade e na adolescência há uma regressao do de

senvolvimento da socializaçio. Pode haver uma tensio social tal 

antes que o indivíduo tenha alcançado sua base pessoal de tole-

rância. Aí, volta a importância do apoio dos pais nessa fase a-

dolescente. 

Quando o indivíduo chega à adolescência, por ser uma 

fase de transição entre infância e fase adulta, ele passa por 

uma crise. Nessa crise há um tipo de regressio à dependência. 

E aí entra de novo o papel dos pais (já por estar socializa-

do) e da mie suficientemente boa (claro que de forma adaptada 

à idade do indivíduo). 

"a e~e~eente autonomia pode, po~tanto a~~u~ta~ a p~ó 
p~a e~iança ou - da me~ma óo~ma - o adole~eente. E~ 
te, po~ um lado, que~ deóende~ eom unha~ e dente~ -
~ua libe~dade e p~ivaeidade ma~, em out~o~ momem
to~, in~i~te em p~e~ta~ eonta~ de ~eu~ ato~ ou, quan 
do óaz algo eont~ã~io ã~ expeetativa~ do~ pa~~, aea~ 
ba po~ veze~ deixando alguma pi~ta pa~a ~e~ de~eobe~ 
to ... , eomo ~e e~tive~~e pedindo que o~ pai~ eonti~ 
nuem a ~e~ ~e~pon~ãvei~ po~ ele. (9, pago 311 

1.6 - Relação de objeto e uso do objeto 

Sequência e esquema: 



28 

1) O ~uje-ito ~e JtelacÃ.ol1lt com o objeto. U5~ pago 131) 

2) O objeto e-6tã. em pJtoce.6.6o de ~eJt de-6cobe'Jtto em vez 
de ~ 01. colo cada 110 mUl1do pelo -6 uj eito. (15, pag. 131) 

3) O .6uje-ito de-6tnói o objeto. (15, pag.131) 

4) O o b j e t o -6 o b n e v -i v e ã de.6 t n u-i ç ã O. (1 5, P a g. 1 3 1 ) 

5) O ~ uj e-ito po de u~ an o o b j eto. (15, pa.g. 1 31 ) 

mãe suficienterrente 

Rel~ão de objeto 
(~rinc1pio do prazer) 

____ boa-,-_______ .. uso do objeto 

I 
(princípio da realidade) 

, 'to..:l~ tr~' 

controle ipotente 
do sujeito 

o SU]e1 ~s 01 o 
objeto 

1 
capacidade de usar 

o cbjeto 

fora do controle oni
T?Otente do sujeito 

I 
o objeto sobrevive à 

destruição 

Esquema n9 v: desenvolvi.nento da relação ao uso do objeto 

1 - Relação do objeto: 

A relação de objeto é descrita em termos da experiên-

cia do sujeito corno ser isolado. Sujeito e objeto sao fundidos 

em um só. O objeto não existe corno algo externo, independen-

te. Ele é fruto de projeções e identificações, e através des-

ses mecanismos o sujeito encontra algo seu no objeto. Nesta fa-

se é possível que haja alterações no eu (self). 

O objeto pode ser um fenômeno do sujeito,é descrito em 

função do sujeito, isto é, o objeto está sob o controle onipo-
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tente. Logo, o ato de relacionar-se com o objeto pode ser com 

um objeto subjetivo não tendo que ser necessariamente pertence~ 

te à realidade externa, como no uso do objeto, que sera visto 

mais adiante. 

o sujeito nesta fase ainda está no princípio do pra-

zero Tudo gira em função dele e de seu mundo e prazer. A reali

dade externa não importa. 

Seria importante lembrar da característica essencialdo 

objeto transicional que i o paradoxo e a aceitação do paradoxo: 

"o beb~ e~ia o objeto, ma~ o objeto ali e~~ava a e~
pe~a de ~e~ ê~iado e de ~e to~na~ um objeto eatexiza
do" . 

cria 

~~ 
bebê/ objeto (está a espera) 

catexlzado 

Esquema n9 VI: paradoxo e aceitação do paradoxo. 

2 - Uso do objeto 

Já no uso do objeto a natureza e o comportamento do 

objeto são incluídos. O objeto aí tem que ser real, e existe in-

dependente do sujeito. 

Aqui entra o papel da mae. Se a mae for suficientemen-

te boa, ela permitirá a transição do relacionamento ao uso. 

Mas para que o objeto possa ser usado, o sujeito pre

cisa ter a capacidade de usar objetos. Esta capacidade será de

senvolvida durante a relação de objeto, isto i, durante o prin-
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cípio do prazer. Logo muda o sujeito para o prihcípio da rea-

lidade. 

Num ambiente sadio, isto é, suficientemente bom o su-

jeito vai amadurecendo até que consiga destruir o objeto. Ex-

plicando melhor, o objeto passa a se tornar externo. Ele sobre-

vive à destruição. E é a partir dessa sobrevivência que o suje! 

to sente-se seguro para usar o objeto, pois sabe que amando-oou 

sentindo raiva o objeto estará ali independente de sua 

de. 

"0 .6uje.ito diz a.o obje.to: 'Eu :te. de..6.tJr.uJ.: e. o obje.to 
a.li e..6tã, ~e.ce.be.ndo a. comunica.ção. Va.I pon dia.nte., 
o .6uje.ito diz.: 'Eu te. de..6t~uJ..' Eu te. a.mo. Tua. .6ob~e.
viv~ncia. ã de..6t~uição que. te. óiz .60ó~e.~, conóe.~e. va.
lo~ a. tua. e.xi.6t~ncia., pa.~a. mim. Enqua.nto e..6tou te. 
a.ma.ndo, e..6tou pe.~ma.ne.nte.me.nte. te. de..6t~uindo na. óa.nta. 
.6ia. (incon.6cie.nte.). Aqui come.ça. a. óa.nta..6ia., pa.~a. o 
indivJ.duo. O .6uje.ito pode. a.go~a. U.6a.~ o obje.to que. 
.6ob~e.vive.u". (15, pã..g. 126) 

vonta-

Portanto,· essa destruição coloca o objeto fora da área 

de controle onipotente do sujeito, mas não o aniquila. Coloca o 

objeto para fora, no mundo. 

A sobrevivência do objeto é muito importante para o 

indivíduo se relacionar bem com o mundo dos objetos e com as 

pessoas ao seu redor, isto é, estar bem consigo mesmo, pois se 

sente seguro no mundo exterior. 

A partir daí 

"0.6 me.ca.ni.6mo.6 p~oje..tivo.6 a.uxilia.m no a.to de. nota.~ o 
que. e.6tã. a.li~ ma..6 não can.6titue.m o motivo pe.lo qua.l 
o obje.to e..6ta. a.li". (15, pa.g. 126) 

Aqui volta-se a falar da importância da 

para que haja essa sequência relação-uso. 

criatividade 



"O .6uje.Lto e..6tá. c.Jr..tartdo o obje.to rtO .6e.rttido de. de..6-
cobJr..tJr. a pJr.õpJr..ta e.xte.Jr.rta.l.tdade., e. há. que. ac.Jr.e..6c.e.rttaJr. 
que. e..6.6a e.xpe.Jr..têrtc.ta de.pe.rtde. da c.apac.~dade. do obje.to 
de. .6obJr.e.v.tvell.". (15, pago 127) 
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Essa destruição estará sempre agindo'sobre o objeto p~ 

ra que o mesmo continue sobrevivendo e trazendo alegria ao su-

jeito por ter sobrevivido. Este objeto estará sempre sendo des-

truído na fantasia para contribuir para a constância objetaI, 

portanto, o objeto pode ser usado. 

1.7 - Integração do Ego e sua relação com o cuidado materno 

A criança pequena e a cuidado materno formam juntos 

uma unidade. Estes dois componentes da unidade se separam quan-

do o desenvolvimento se processa normalmente, isto é, quando a 

criança está se tornando um indivíduo separado da mãe. 

Agora será explorado melhor este campo da maturação do 

indivíduo juntamente com a importância do cuidado materno. 

"O pote.rtc..tal he.Jr.dado pe.la cJr..tatuJr.a rtaO pode. c.he.gaJr. a 
.óe.Jr. uma c.Jr..tatuJr.a ~ me.rto.6 que. e..6te.ja l.tgado ao c.ulda
do mate.Jr.rto". (16, pago 48) 

Winnicott faz ressaltar que "cuidado materno" é o cui-

dado recebido tanto da mãe quanto do pai. 

Como característica de normalidade, o indivíduo teria 

" . d 1" uma personallda e centra • 

"~ o pote.rtc.lal he.Jr.dado que. e.xpe.Jr..tme.rtta uma c.ortt.trtul
dade. de. .6e.Jr. e. que. e..ótã adqulJr..trtdo a .óua moda e. rtO Jr.lt 
mo que. lhe. ê po.ó.61ve.l, uma Jr.e.alldade. p.óIqulca e. um 
e..6que.ma cOJr.poJr.al pe..6.6oa.t.6". (17, pago 44) 

Caso fatores externos queiram atingir esta personalidade cen-
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traI de uma forma negativa, ela tenta se ocultar e a melhor de-

fesa seria o seu isolamento. O indivíduo é suscetível de conver 

ter-se em um costume social em algo que é adaptável. Na saúde, 

este costume representa um compromisso que deixa de ser aceitá

vel quando a situação é crucial. 

As condições ambientais que uma criança necessita sao: 

que satisfaçam suas necessidades fisiológicas e que sejam está-

veis, dignas de confiança. 

Nessas condições ambientais está principalmente o cuid~ 

do matemo, isto é, o estado. real da relação criança-mãe da qual a 

criança depende por completo. 

Winnicott fala do "Sustentamento" que é o fato físico 

de sustentar a criança nos braços e que constitui uma forma de 

amor. E ressalta que a base da satisfação instintiva e das rela 

ções objetais consiste na manipulação e cuidados prestados 
, 
a 

criança. 

Para que tal cuidado seja satisfatório é necessárioque 

haja uma identificação da mãe com a criança, isto é, através da 

identificação a mãe (com boa saúde mental) sabe com exatidão o 

que o filho necessita e que gostem de satisfazer essas necessi-

dades do bebê. 

"Com o cuidado que lLecebe. de .óua mãe toda clLiatulLa é 
capaz de telL uma exi.ót~ncia pe.ó.óoal, e a.ó.óim começa 
a evolução do que podelLia denominalL-.óe uma continui 
dade exi.ótencial. PalLtindo de.ó.óa continuidade, o po~ 
tencial helLdado vai de.óenvolvendo-.óe palLa convelLtelL
-.óe em uma clLiatulLa individual. Se o cuidado mate.lL-
no não é o ba.ótante bom, então a clLiatulLa não che-
ga lLealmente a telL uma exi.ót~ncia, j~ que não h~ 
nenhuma continuidade exi-ótencial. Se edióica .óoblLe. 
uma .ó éJtie. de Jteaçõ e.ó pILO vo cada.ó pe.lo.ó co n ólLto-ó am
b i e nt ai-ó " . ( 6, P a g. 6 Z J 
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Por "ego" Winnicott chama a 

"paJtte da peJt.6onaLidade humana em c.Jte.6c..i.mento, que 
dada.6 uma.6 c.ond.i.~õe.6 6avoJtãve.i..6 6.i.c.a. .i.ntegJtada em 
uma unidade". (16, pago 65) 

Corno já foi dito acima, a mae suficientemente boa é 

aquela que satisfaz as necessidades de seu bebê tão bemque qua~ 

do a relação mãe-criança é desfeita a criança consegue ter urna 

"experiência de onipotência". A mãe deve ser capaz de satisfa-

zer a dependência absoluta de seu bebê enquanto o mesmo ainda 

-nao se separou dela. 

Assim s,endo o ego da criança e posteriormente do adul-

to será um ego forte. 

o ego será débil ou fraco, quando a mae nao for sufi-

cientemente boa, isto e, a criança não amadurece seu ego e este 

(ego) sofrerá grandes deformações. 

A mãe deve ter a capacidade para por-se no lugar do 

bebê e saber quais são suas necessidades fisiológicas e psico-

lógicas pois a criança está sempre (no princípio de sua vida) 

em um estado de "angústia inconcebível". 

Caso, corno já foi dito, o apoio do ego, por parte da 

mae seja deficiente, o indivíduo pode sofrer consequências ar-

razadoras como: esquizofrenia infantil ou autismo, esquizo-

frenia latente, falsa auto-defesa, personalidade esquizofrênica 

etc. Não serão aqui desenvolvidas, pois não é ao que se preten-

de a presente tese. Foram citadas apenas para ilustrar corno um 

mau apoio de ego pode influenciar uma personalidade. Este as-

sunto será encontrado com maior detalhe no livro "El processo 

de maduracion en el nino", capítulo quarto de Winnicott. 
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Para evitar mal-entendidos como, "esta tem que ser uma 

mae modelo e inexistente ll
, Winnicott ressalta que uma mae nao 

tem que possuir uma compreensão intelectual a respeito das ne-

cessidades de seu filho. Fala que 

"atnav~~ do~ ~iculo~, a~ mae~, em genal, tem ~abido 
~ati~óazen adequadamente a~ nece~~idade~ de ~eu~ ói
lho~". (76, pago 82) 

Segundo ele, toda mae vai aprendendo e se identificando aos po~ 

cos com eles. Com o tempo ela vai aprendendo a conhecê-los 

melhor e saber de suas necessidades físicas e psicológicas. A 

mãe, assim, vai .fazendo com que o ego débil (É. seu filho vá se con 

vertendo num ego forte, pelo simples fato de estar ali ao seu 

lado, amando-o e reforçando-o. A mãe sabe o que tem que fazer 

no momento certo sem ser necessário uma lista de afazeres ou um 

aprendizado intelectual para tal. 

Logo, não é possível se falar do que acontece a uma 

criança fazendo referência unicamente a ela. A atitude da mae 

na fase de dependência absoluta e no começo da relação mãe-fi-

lho é que vai permitir o desenvolvimento de um II ser falso 11 ou 

de um II ser verdadeiro". ~ importante se ter em conta como a 

mãe responde à onipotência infantil revelada pelo gesto espon-

tâneo que representa o ser verdadeiro em ação. Pois, só o ser 

verdadeiro é capaz de criar e de ser sentido como real. 

Voltando a falar da mãe "boa" e da mãe "não boa": 

"A mae. boa e: a. que Jr.e~ponde a onipotê.ncia. do pequeno 
e. em ceJr.to modQ lhe dã ~e.ntido •.• O ~en veJr.dadeiJr.o 
começa a. cobJr.aJr. vida. a.tJr.avê~ da óOJr.ça. que a mae ao 
cumpJr.in a~ expJr.e~~oe~ de onipotê.ncia inóantil, dã ao 
débil ego da cniança". (16, pag. 1751 
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Assim começa o ser verdadeiro, atravês da "devoção" 

de sua mae boa. Ele é dotado de espontaneidade, que permite que 

ele comece a fazer da "ilusão" da cria:ção e controle onipoten

tes. 

Já a mae "não boa" é incapaz de cumprir a onipotência 

da criança. No lugar de responder ao gesto do bebê, ela colo

ca o seu próprio gesto. E esta submissão constitui a primeira 

fase do ser falso onde a mãe foi incapaz de interpretar as ne

cessidades de seu filho. A criança constrói um jogo de relações 

falsas e mais tarde, na fase adulta, se desenvolve urna 

sociação entre a atividade intelectual e a existência 

somática. 

dis-

psicos-

Por exemplo, urna pessoa que se dedica demais ao intelec 

to para compensar uma angústia real. 

1.8 - O rosto âa mae 

O rosto da mae reflete (corno um espelho) o rosto do 

bebê. O bebê em seu estágio mais primitivo, vê no rosto da mae, 

o seu rosto. Esse rosto precisa refletir suas emoçoes, seu es

tado de espírito. Se este rosto de mãe é fixo ou ausente, o be

bê olha e nao se vê a si mesmo. Portanto, sua capacidade cria

ti va começa a atrofiar-se e procura no ambiente algo de si mes 

mo de volta. A criança se torna insegura, e não criativa (por 

medo) e se desenvolve apenas em termos de extroversão e intro

versao (será desenvolvido no capítulo IV). 

Logo, tanto a mae quanto a família contribuem para o 

enriquecimento e desenvolvimento da personalidade do bebê. O 
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ritmo da separaçao nao-eu e o eu varia de acordb com o bebê 'e 

o meio ambiente. 

Tudo isso leva a uma capacidade do indivíduo de man-

ter integração na independência. 

1.9 - Alguns aspectos nocivos ao desenvolvimento da autono

mia da cria~~. 

Foi visto que para o desenvolvimento normal e gradual 

da dependência para a independência ou autonomia é necessário a 

ajuda da mãe suficientemente boa. 

Muitas vezes, o "ser boa" e confundido com "superpro-

teção" e nessa atitude a autonomia e freada e seu desenvolvimen 

to é inibido ou abafado. 

Em alguns casos a superproteção aparece como uma com-

pensaçao de um sentimento de culpa da mãe em relação ao filho. 

Em outros casos ela aparece como uma necessidade de não acredi-

tar que seu filho possa fazer coisas sozinho em contraposição 

à onipotência da mãe ou dos pais. 

Vários tipos de frustrações podem gerar uma necessi-

dade de compensá-las através de uma superproteção. Como por ~ 

pIo, "dar tudo" para o filho tentando assim não frustra'-lo Este 

excesso de permissividade pode criar aspectos negativos no de-

senvolvimento da personalidade da criança. A criança precisa 

de limites para se sentir segura. Esses limites são mostrados 

e muitas vezes ditos como uma forma de amor. Como no caso de 

um cliente que queria pular pela janela do consultório e seu 

terapeuta lhe disse que não queria que ele pulasse porque o ama 
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-va e nao gostaria que nada de mal lhe acontecesse. g muito im-

portante para a criança te para o adulto também) que seus dese-

jos sejam reconhecidos, mesmo que nao possam ser satisfeitos. 

A atitude da mãe superprotetora é satisfazê-los inde-

pendentemente se será nocivo ou não para a criança. Isto é sen

tido caro um medo da mãe de frustr.a-Ia e não como amor a ela. 

Muitas mães ou pais têm também a necessidade da "per-

feição" . "Se eu tenho que ser perfeito, meu filho também terá 

que sê-lo~ Daí todo um comportamento de exigências para que seu 

filho seja semelhante a ele não o respeitando como um ser indi-

vidual com vontad~s próprias: poder escolher o que comer, o 

que vestir, o que fazer. Tudo terá que ser feito do modo do pai 

ou mãe. Aqui também está incluída a atitude em relação ao obje-

to transicional: se ele deve ou nao ser usado, quando e como. 

Este medo da autonomia e individualidade do filho mui-

tas vezes leva os pais a sentirem que estão perdendo a autori-

dade sobre eles e então, abafam esse crescimento, ou melhor, a 

principal prova de seu crescimento. Existe um medo de perder a 

autoridade se começar a transmitir compreensão. 

~ importante se crescer junto com o filho. Ao mesmo 

tempo que a mãe vai tendo uma independência do filho ela deve 

permitir que o filho também tenha uma independência. ~ claro que 

nesse desenvolvimento existirá um jogo de progressões e regres-

soes. Ao mesmo tempo que a criança vai ganhando autonomia, por 

vezes ela sentirá a necessidade de ser cuidada e amparada. E 

a mae (ou pai) deverá ter a capacidade de perceber e permitir 

essas regressões ocasionais. Nesse atendimento às regressões a 

criança vai tendo prova de que ela é amada e protegida para po-
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der ir se tornando independente gradualmente coro segurança. Ela 

precisa sentir que pode continuar a contar com ,as pessoas. 

Nesse atendimento as necessidades do filho está como 

ponto principal a "reflexão de sentimentos". :t: a capacidade de 

perceber numa mensagem manifesta a sua mensagem latente. Por 

exemplo, quando uma criança chora querendo seu objeto transi

cional, é a capacidade da mãe perceber que ela precisa daque-

le objeto para se sentir mais calma, independentemente de a mãe 

estar presente. E nesse perceber de seus sentimentos,refletir 

para a criança o que foi percebido. "Eu sei que você está cho-

rando porque quer uma bala mas agora eu nao posso comprá-la p~ 

ra você" e não simplesmente "Eu não vou comprá-la para você". 

Esta reflexão de sentimentos empregada de ~ira ade-

quada terá os efeitos principais, segundo Maria Tereza Maldona-

do. 

1 - "e~~a~ um el~ma de eon6~ança e l~be~dade de exp~e~
~ão, onde a pe~~oa ~ente-~e ve~dadei~amente aeolhi
da". (9, pago 79) 

2 - "a pe.6~ oa ~ ente-~ e genuinamente aeeita, eomp~eendi
da, ~e~pe~tada e, 6~equentemente, aliv~ada de ~enti
mento~ dolo~o~o~ ou di6Zeei~". /9, pago 79) 

3 - "aumenta o eampo pe~eeptZvel ajudando o out~o a en
tende~ e e~ela~eee~ o que ~e pa~~a dent~o de ~i". 
(9, pago 80) 

4 - "~e.6 olve núeleo~ ema eio nai.6 que bloq ueiam eonduta~ 
adequada~". (9, pago 811 



v~tâve~~ da ~eaf~dade e de ~nume~a~ ~~tuiçõe~ que 
não po dem ~ Vi mudada.6". l q, pag. 83 J 

6 - "a pe.6.6oa .6ente que .6eu.6 ~ent~mento.6 .6ão vâf~do~ e 
e~tão ~endo dev~damente con~~dehado~".(9, pago 84) 
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Existe um último aspecto a ser colocado aqui: e o pr~ 

blema do ciúme da mãe em relação ao objeto transicional. 

Muitas mães nao aceitam que seu filho quando, por exem 

plo, se machuquem vá procurar o objeto transicional e não a ela. 

o objeto passa a ser um "obstáculo" para a aproximação e a oni

potência da mãe .. ..A mãe, então, passa a competir com este obje

to so permitindo o seu uso em sua ausência, por exemplo, na 

hora de dormir. Assim, seu uso sera "justificado" corno urna inse 

gurança da criança por nao estar com elà já que na sua presen

ça "seu filho não precisa de mais nada e ninguim". 

Todos esses aspectos vistos neste item servem ~ilus 

tração de obstáculos para um desenvolvimento psíquico sadio da 

criança e, posteriormente, do adulto. 

Em todos esses comportamentos vistos está implícito o 

objeto transicional sendo usado ou permitido ser usado quando 

necessário para a criança (do ponto de vista da criança e nao 

dos pais, i claro). 

o comportamento nao "normal" do ambiente, ou melhor, 

um ambiente não suficjen~te bom, trará consequências noci-

vas ao existir da criança, ao seu desenvolvimento como indi-

víduo para um rumo à independência. 
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CAPITULO 11 - O Processo de Individuação 

Neste capítulo será dado mais enfoque ao processo da 

simbiose e da individuação, baseada na teoria de Margaret Mahler. 

Margaret Mahler se refere ao crescimento psicológico 

do indivíduo como o processo de separação-individuação. 

Este processo se desenvolve por todo o ciclo da vida 

do sujeito e, portanto, nunca termina. Mas as principais aqui-

sições psicológicas desse processo se dão no período do quarto 

ou quinto mês até o trigésimo ou trigésimo sexto mês. 

"Se.paJ!.ação e. IndJ...vJ...duação .6ão c.onc.e.bJ...do.6 c.omo do,i.6 
de..6e.nvolvJ...me.nto.6 c.omple.me.ntaJ!.e..6: a .6e.paJ!.ação c.on.6,i.6-
te. na .6 a;[da da c.J!.J...ança da nU.6 ão .6J...mbJ...õtJ...c.a c.om a mãe., 
e. a J...nd,ivJ...duação c.on.6,i.6te. na.6 aquJ....6J...ç~e..6 ~ue. maJ!.c.am 
o mome.nto e.m que. a c.J!.J...ança a.6.6ume. .6ua.6 pJ!.opJ!.J...a.6 c.a
J!.ac.te.Jz.Z.6tJ...c.a.6 J...nd..i..vJ...duaL~". (8, pago 16) 

Mahler aS?inala dois pontos principais relacionados ao 

processo da separação-individuação. são eles: adaptação e rela-

ção do objeto. 

a - adaptação 

O bebê tem uma facilidade muito grande em adapt~se ao 

ambiente e sobretudo à mãe. 

"PoJ!. ma,i.6 que. a mãe. .6e. adapte. ã. c.J!.,iança, e. .6e.ja qual 
noJ!. .6e.u gJz.au de. .6e.n.6J...bJ...l,idade. e. e.mpatJ...a, a c.Jz.e. d,ita
mo.6 que. a c.apac.J...dade. natuJ!.al e. nle.xlve.l que. a 
c.J!.,iança te.m de. adaptaJz.-.6e. lde. modo a obte.J!. .6atJ....6na
çãoJ ê be.m maJ...oJz. que. a da mãe. c.uja pe.Jz..6onalJ...dade., e.m 
.6e.u.6 padJz.~e..6 de. c.a/tã.te./t e. de. de.óe..6a e..6tã. n,t/tme., e. pOJt 
ve.ze..6 Jz.,ig,idame.nte. e..6tabe.le.c.J...da". (8, pag. 171 

R. Spitz salienta a profunda diferença entre as estru-
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turas psíquicas da mae e do filho, mas Winnicott, apesar des

sas diferenças, sublinha a identificação existente na mãe por 

seu filho. 

b - Relação de objeto 

A relação de objeto se desenvolve a partir do narcisis 

mo infantil primário ou simbiótico e se modifica paralelamente 

à aquisição de separação e individuação. 

Os aspectos principais dentro da relação de objeto sao: 

aquisição afetivo-cognitiva de uma consciência de desligamento 

(pré-condição da ~erdadeira relação do objeto), o papel dos ap~ 

ratos do ego (motilidade, memória, percepção, etc) e funções do 

ego mais complexas (tais como teste de realidade). 

Antes de iniciar propriamente a explanação do processo 

simbiose e separaç~o-individuação,é importante esclarecer o si~ 

nificado dos três termos usados nesse processo: 

1 - Separação ou desligamento 

2 - Simbiose 

3 - Identidade 

1 - Separação ou desligamento 

~ a aquisição intrapsíquica de um sentido de desliga

mento da mãe e, através deste, do mundo, em geral. Isto leva, 

aos poucos, a representações intrapsíquicas claras do eu como 

distinto das representações do mundo de objetos. O importante é 

o indivíduo ser separado e não o estar separado fisicamente de 

alguém. 



42 

2 - Simbiose 

~ também uma condição intrapsíquica. ~ uma caracterís-

tica da vida cognitiva afetiva primitiva, na qual a diferencia-

ção entre o eu e a mãe não aconteceu, ou onde ocorreu uma re-

gressão ao estado de indiferenciação eu-objeto. 

3 - Identidade 

~ a consciência mais primitiva de um sentido de ser. 

Se trata da percepção de que eu sou. Aí se dá o primeiro passo 

para o desdobramento da individualidade. 

Mahler descreve o processo de separação-Individuação 

segundo fases e subfases. são elas: 

I - Fase autística Normal 

2 - Fase Simbiótica Normal 

3 - Primeira Subfase: Diferenciação 

4 - Segunda Subfase: Treinamento 

5 - Terceira Subfase: Reaproximação 

6 - Quarta Subfase: Consolidação da Individualidade e 
Início da Constância do Objeto Emocional 

Obs: A fase autística e a fase simbiótica são antecedentes do 

Processo Separação-Individuação 

I - Fase Autlstica Normal 

Nesta fase o bebê passa a maior parte de seu tempo num 
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estado de sonolência, ou melhor, num estado de semisonolência 

e semivigília. Quando urna tensão ou fome ou·algo que lhe in-

comoda aparece, ele acorda e quando é satisfeito, volta á dor-

mir.Logo, os processos fisiológicos dominam esta fase. 

Aqui há também uma barreira contra estímulos e uma fal 

ta de receptividade. 

Esta fase se dá nas primeiras quatro semanas de 

do bebê onde 

"pJr.e.vale.c.e. um e..6tá.g-<-o de. naJr.c.-<-.6-<-.6mo pJr.-<-má.Jr.-<-o ab.6olu
to, maJr.c.ado pe.la na.tta de. c.on.6c.-<-ênc.-<-a do age.nte. ma
te.Jr.no". 18, t?ag. 60) 

Concluindo, a fase autística 

"~e.m c.omo obje.t-<-vo a aqu-<-.6..tç.ao do e.qu-<-l1.bJr.-<-o 
tat-<-c.o pe.lo oJr.gan-<-.6mo no me.-<-o e.xtJr.a-ute.Jr.-<-no 
de. me. c.an-<-.6 mo.6 pJr.e. do m-<- n an te.m e n:t e. .6 omatop.61.qlÚC.O.6 
e. n-<-.6-<-ológ-<-c.o.6". (8, pago 61) 

homeo.6-
a:tJr.avê:.6 

(Sp-<-tz) 

2 - Fase Simbiótica Normal - (± de 1 a 5 meses) 

Nesta fase 

"o be.bê .6e c.ompoJr.ta e. nunc.iona c.omo .6e. e.le. e. .6ua 
mae. nO.6.6e.m um .6i.6te.ma on-<-pote.nte. - uma uYl.-<-dade. dual 
de.n:tJr.o de. uma óJr.on:te.,i.Jr.a c.omum. (8, pago 62) 

vida 

o bebê já começa a "receber" e selecionar estImulos 

em unidade com a mae. Mas Mahler chama a atenção de que a nece~ 

sidade que o bebê tem pela mãe é absoluta, mas a necessidade que 

a mãe tem pelo bebê é relativa. Ainda existe uma indiferencia 

ção entre o "eu" e o "não-eu", e o exterior e interior ainda 

estão começando a ser sentidos como diferentes um do outro. 
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Para Mahler o "comportamento de seguràr" da mae ("Sus-

tentaçio" segundo Winnicott) e "sua preocupaçio maternal primi

ria" (Winnicott) são os organizadores sirnbióticos para um nasci 

mento psicológico através da individuação. 

Recordando o que Winnicott diz a respeito da "preocu-

paçio maternal primiria": 

"A m~e ~e pneocupa do cuidado da cniança, i~to ~, ~e 
entneg~ a e~ta tanena; a cniança panece óonman pante 
dela; e mai~, a mae ~e acha muito identióicada com 
o bebê. e ~abe muito bem como ~e ,~ente. Pana i~~o a
pnoveita ~ua~ pnôpnia~ expeniência~ de quando ena um 
bebê. tamb~m. Ve~ta maneina a m~e ~e acha em e~tado 
de dependê.ncia e de vulnenabLtidade". (16~ pag. 102) 

Existe uma identificaçio consciente, mas também profundamente 

inconsciente, que a mãe faz com o bebê. 

A amamentaçio aqui se faz importante notar. o amamen 

tar simplesmente por amamentar nao surte efeitos positivos na 
. 

criança. O importante do ato de amamentar é o querer estar jun-

to do bebê, ser um ato de amor e de maior proximidade e calor. 

Durante este ato, a mãe transmite de maneira direta ou indire-

ta seus sentimentos pela criança. Se ela esti feliz fazendo is-

to, seri transmitido de forma satisfatória à criança. Mas se a 

amamenta somente por comodismo ou com raiva de o estar exe-

cutando, ou qualquer sentimento negativo a este respeito, isto 

transmitiri efeitos negativos na criança que, por sua vez, res 

ponderi negativamente. Por exemplo: não rir ou começar a rir 

tardiamente, nervosismo, agitação, etc. 

Nisto tudo esti a importância do comportamento de sus-

tentar "suficientemente bom" de sua mãe sirnbiótica. O "susten-

tar" com segurança, com tranquilidade que aos poucos a mae vai 
. , 
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adquirindo tem efeitos surpreendentemente positivos no desen-

volvimento psicológico da criança. O bebê se sente protegido e 

seguro quando este é "sustentado" de maneira calorosa e firme. 

E através desse "sustentar" que a mãe lhe diz o quanto o ama 

e o quer e que mais uma vez está sendo "suficientemente boa" 

como assim chama Winnicott. 

Através de seu estudo, Mahler e seus colaboradores des 

cobriram que quando era permitido ao bebê olhar a mae no rosto 

(contato visual) (ver "o rosto da mãe", I Parte), principalmen-

te quando era amamentado, falar ou cantar para ele, a simbio-

se se desenrolava,_de uma forma ideal. 

~ sumamente importante nesta fase, o contato físico en 

tre mae e bebê. 

Mahler chama de "ilhas de memória" o que começa a se 

formar quanto ao caráter mnêmico da criança. 

"Ne~~e pe~Zodo, o mundo vai ~endo catexizado de ma
nei~a c~e~cente, e~pecialmente na pe~~oa da mãe, ma~ 
ainda em unidade dual com um eu ainda não dema~ca
do de manei~a cla~a, ainda ~em limite~ e~tabelecido~ 
e ~em expe~iência. A catexia da mãe ê a p~incipa{ a
qui~iç.ão p~icolõgica de~~a 6a~e". (8, pago 67) 

mesmo ainda sendo um "objeto parcial". 

3 - Primeira Subfase: Diferenciação (! dos 5 aos 9 meses) 

O processo de separação-individuação começa no auge do 

processo simbiótico. Isso quer dizer, então que o relacionamen 

to simbiótico entre mãe e filho continua, mas agora tomando 

uma nova forma. 
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Agora durante o estado de vigília, o bebê já está com 

a atenção mais voltada para fora do que para déntro. A criança 

já tem um direcionamento mais objetivo para as coisas e dese-

jos. Ela já parece "q'LErer" mais as coisas e não mais simplesmen-

tes se amolda à mãe. 

Segundo Jacohson (Apud. 8) o desenvolvimento da habi-

lidade de distinguir objetos é mais rápido do que a habilidade 

de discriminar o "eu" dos objetos. Logo, a 'criança, nesta fase, 

já se projeta mais para as coisas. A exploração manual, tátil e 

visual aumentam, mas ainda, muito centrada na figura da mae. 

Há uma exploração --maior do corpo da mae. 

Pode-se, então afirmar que o objeto transicional tem 

início mais ou menos nesta fase onde o bebê começa a se diferen 

ciar da mae, mas ainda está em simbiose com ela. A transição da 

fase de simbiose para a fase da individuação será medida ou re-

presentada por um objeto ao qual a criança se apegará e o qual 

terá semelhanças com a mãe. A atitude da criança ao acariciar 

o objeto será semelhante a de sua carícia em sua mae. Geral-

mente o objeto escolhido é macio, flexível, e o odor tem muita 

importância. Daí a maioria das crianças nao aceitarem que se 

troque de objeto (por exemplo, sujo por limpo). O cheiro talvez 

represente o cheiro da mãe, um cheiro estável e duradouro. 

"0 óa.to de a. cJtia.nç.a. a.peJttã.-lo co~tJta. o Jto~to, peJtto 
do na.Jtiz, pJtova.velmente indica. qua.o bem ele ~ub~titui 
o ~eio da. mã.e ou .6eu pe.6coç.o ma.cio". IGJteena.cJte, 1960, 
pa.g. 2081 IApud. 81 

Winnicott fala que o objeto transicional aparece tal-

vez entre os seis meses e um ano de idade, às vezes até mais 

tarde. Isto vai depender da criança. Isto se dá pela capacida-
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de para a formação de símbolo~ em termos da utilização de um 

objeto transicional. Ele afirma que há uma idade antes da qual 

que é impossível que existam objetos transicionais, por causa 

da imaturidade da criança. 

A criança de cinco a seis meses adquire a habilidade 

de agarrar um objeto que está vendo e levá-lo à boca. Antes dis 

so ele pode até ter querido fazer isso mas não podia por nao 

ter esta habilidade de agarrar. 

Nesta fase a criança já consegue se livrar de algo que 

tirou seu proveito. Ele agora admite que sua mãe tem um interior 

e começa a se preocupar com ela. E é justamente nesta faixa de 

idade que normalmente a criança começa a ter um objeto transi

cional. 

Aqui pode-se fazer uma relação do aparecimento de ob

jeto transicional 1ustamente na fase em que começa mais ou me

nos a "dependência relativa" (segundo Winnicott) e a primeira 

subfase da "Diferenciação" (segundo M.Mahler). :g a fase em que 

a criança começa a se direcionar para uma individualização e in 

dependência. Esta consciência e compreensão faz com que ela se 

dirija e se apegue a um objeto que a ajudará na transição desta 

fase. Daí o nome "objeto transicional". 

Quando o bebê começa a usar sons ele dá um nome ao seu 

objeto que será muito significativo para ele. 

A proporção que a criança vai tentando se libertar da 

mae emas sempre a seu lado) ela vai substituindo-a por este ob

jeto transicional. 

Nesta fase a criança começa a "confrontar" o que é fa-
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miliar, ou seja, o que parece ou nao com a mae. Daí, também se 

poder dizer que existe uma curiosidade muito grande em relação 

a estranhos (pessoas que não sejam sua mãe). Esta curiosidade, 

porém, varia de criança para criança. Umas choram ao ver estra-

nhos, outras simplesmente os exploram. Esta variação dependerá 

da predisposição de cada criança e do clima emocional predomi-

nante na relação particular mãe-criança. 

Portanto, quando a relação simbiótica entre mae e fi-

lho se deu satisfatoriamente, isto é, crianças que conseguiram 

uma confiança básica nesta fase, conseguem ter uma inspeção aos 

estranhos sem ansiedade e mostram sinais de diferenciação ativa 

na hora certa, distanciando-se ligeiramente do corpo da mãe. 

4 - Segunda Subfase: Treinamento (± de 9 aos 14 meses) 

Margaret Mahler fala da importância da disponibilidade 

da presença da mãe a fim de que a criança se sinta o suficiente 

segura em sua presença para poder se distanciar fisicamente aos 

poucos, e explorar o ambiente através da locomoção livre e dire 

ta (ver "disponibilidade" na 111 Parte) • 

Embora o interesse por objetos inanimados se desenvol-

va nesta fase e a locomoção também, é ainda o interesse 

mãe que prevalece. 

rr A mane.iJta como e..6.6 e. mun.do no \.10 é e.xpe.ILime.ntado paJte.ce. 
ILe.tacionaJt-~e. de. nOILma .6utit com a mãe., que. continua 
.6e.ndo o ce.ntILo do uniue.IL.60 innantit, a paILtiIL do quat 
a cJtiança gILaduatme.nte. pa.6.6a a .6e. movime.ntalL e.m clJt
cuta.6 de. d<tâ.me.tILo cada ve.z maioIL". (8, pag. 88 J 

pela 

As explorações citadas acima estabelecem familiari-

dade com o mundo cada vez maior da criança e faz com que ela pe,E 
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ceba, reconheça e se relacione com a mae através de uma distân-

cia cada vez maior também. 

A proporção que a criança consegue se locomover e obter 

uma distância física maior da mãe, seu mundo vai ampliando, no 

entanto, sempre sendo necessária a "segurança à distância". 

(Mahler). Nessa aventura longe da mãe, a criança, às vezes, fi

ca tão absorta em suas explorações e atividades que se esquece 

temporariamente da presença da mãe. Se esquece, porém, porque 

sabe que ela lá está lhe dando segurança e apoio e lhe é um po~ 

to estável, urna base de "reabastecimento enocional" (Furer) (Apud.8) 

através do contatQ físico, serrpre que a criança-' assim o desej ar. 

Na segunda metade dessa fase onde a criança atinge a 

posição ereta, o seu mundo tátil, visual, etc, sofre urna expan-

são muito grande. "O narcisismo atinge seu mais alto grau" 

(Mahler). O teste de realidade aumenta através da posição ver

tical que marca o período de treinamento propriamente dito. 

Há um investimento narcisista da criança em seu pro-

prio corpo, objetivos, objetos, etc. Através da locomoção livre 

e ativa a criança vai agora afirmando sua individualidade. E 

nessa formação da individualidade continua a necessidade que a 

-criança tem do apoio emocional da mae. 

E. J. Authay(197l, pago 311) cita o que Kierkegaard 

(1846, pago 85) escreveu a respeito da mãe suficientemente boa 

e a pertubadora nesta fase de desenvolvimento da criança. (Apud. 

8, pago 95). Esta citação encerra uma poesia e verdade sem fim 

A forma corno ele escreve mostra a beleza do relacionamento mae-

-filho. 



"A m~e dedicada en~ina ~eu 6ilho a anda~ ~ozinho. 
Ela 6ica ~u6icientemente longe dele, de modo a n~o 
pode~ apoiá-lo, ma~ ab~e o~ b~aço~ pa~a el~. Imita 
~eu.6 movimentoll e., ~e e.le ameaça cai~, ela plLon-tamen 
te .6e inclina como 1Ie. 6o.6.6~ .6egulLá-lo de modo que ã 
c~ança pode~ia ac~e.ditalL n~o e.6talL andando lIozinha . 
... Todavia, ela 6az mai.6. Se.u ILO.6to acena como uma 
~ecompen.6a, um encolLajame.nto. A c~iança, ent~o, anda 
.6ozinha com o~ olho.6 6ixo.6 no ~O.6to da m~e, não na.6 
d~6iculdade.6 do caminho. E lá .6 e apóia no.6 bMÇ0.6 que 
nao a .6egulLam e con.6tante.mente luta pOIL.6e ~e.6ugialL 
noablLaço da mãe., .6em .6u.6pe.italL que., ao me.6mo timpo 
que e.n6atiza o quanto ne.ce.6.6ita da m~e, plLova que po 
de pa.6.6alL .6em ela, poi.6 e.6tã andando .6ozinha". -

Ele continua, agora falando da mae pertubadora. 

"Não há enco~ajamento que acena ou bê.nç~o no 6im da 
caminhada. Há o me.6mo de.6ejo de en.6inalL a clLiança a 
andalL .6ozinha ma.6 não como o 6az uma mãe dedicada. 
POlLque agolLa o medo envolve a ClLiança, e a 6az tão 
pe.6ada que ela não con.6egue mOvelL-.6e. Há o me.6mo de
.6ejo de conduzi-la a um objetivo, ma.6 o objetivo po
de tolLnalL-.6 e lLepentinamente atetr.lLolLizadolL" . 

5 - Terceira Subfase: Reaproximação (± 14 aos 24 meses) 
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Novas características do comportamento e sentimento 

da criança vão se dar nesta fase. Sua consciência e o desliga-

mento físico são cada vez maiores. Junto a isso há também uma 

"diminuição da impermeabilidade à frustração" e um 

mo do relativo esquecimento da presença da mãe". 

"descrésci 

A proporção que a criança se torna cada vez mais uma 

entidade individual separada, ela, ao mesmo tempo, toma cons-

ciência disto e o medo de perder o amor do objeto e ansiedade 

da separaçao aumentam. 

"Ela pafLece. tefL cada vez ma,ü nece.6.6idade e de,H.jo de 
que a mãe compa~tilhe com ela cada uma de .6ua.6 nova.6 
habilidade.6 e e.xpe~iê.ncia.6, a.6.6im como uma gfLande. ne
ce..6.6idade de tefL o amoJL do objeto". (8, pago 100) 
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Daí o nome "Reaproximação" desta fase. 

Por todas essas necessidades da criança nessa subfase 

é que é de suma importância aqui a "disponibilidade emocional 

ideal" da mãe. A interação mãe-filho vai aumentando através da 

linguagem simbólica e o jogo. 

Aqui o medo de perder o amor do objeto é ma.ior do que 

perder o objeto propriamente di to. Por se tornar cada vez mais 

consciente de estar desligado da mae a criança emprega todos os 

tipos· de mecanismos de forma a resistir e desfazer esse deslig~ 

mento. 

Acredito que nessa fase o uso do objeto transicional 

se intensifica, isto é, o objeto que antes era só usado para 

dormir, na maioria das vezes, agora é usado quase que durante 

todo o dia. 

Por ser -um "mediador" e "acalmador", segtmdo Winnicott, 

ele entra aqui como um dos mecanismos e representantes dessedes 

ligamento e consciência desse desligamento. 

Quero ressaltar que isto é uma inferência minha a res

peito do aumento do uso do objeto transicional. Inferência ba

seada, é claro, em observações de algumas crianças e de meu pró 

prio filho. Mas que está em aberto para discussões e futuras~ 

quisas. 

o ato de "perseguir" a mae é uma forte característica 

desta fase. caso a nãe não tenha uma disponibilidade contínua, esta 

perseguição tomará toda a libido da criança que não conseguirá 

se desligar saudavelmente da mãe. Esta disponibilidade deve vir 

acompanhada de um desejo que a criança tenha uma individuação e 
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independência normal e gradativa. 

Esse período se caracteriza pelo comportamento de se 

afastar da mãe e de se agarrar a ela. J. nesta fase costumava 

brincar de se agarrar a saia da mãe e ir seguindo-a onde ela fos 

se pela casa. 

Existe uma ambivalência de desejos. A vontade de ser 

autônoma e separada da mãe, e deixá-la, poderia também signifi

car emocionalmente para a criança que a mãe também tem vontade 

de deixá-la (período introjetivo-projetivo de Ferenezi, 1913). 

Não se pode deixar de assinalar que a~.sim como a disp2. 

nibilidade da mãe é importante, o seu representante, ou seja, 

o objeto transicional também deve estar disponível para a crian 

ça. 

Fenômenos transicionais aparecem como mediadores dessa 

ambivalência. Por ~xemplo, caso a mãe deixe a criança por al-

gum tempo, ela logo se agarra a um outro adulto e o pede para 

contar ou ler livros de história. Isso daria uma chance dé che

gar perto do adulto e de se distanciar da mãe através da fanta

sia. outro exemplo é o de que caso a mãe saia de uma cadeira, 

a criança logo ali se sentará como tomando a posição da mãe e 

dizendo "é meu". 

Ocorre também nessa fase o relacionamento diferente da 

criança com cada um dos pais. O pai agora está claramente dife

renciado da mae assim como outras crianças dela mesma e ela mes 

ma de sua mae. 

Há uma relação dessa fase com a culpa e a "posição de

pressiva" de Winnicott já vista na I Parte. 
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6 - Quarta Subfa:se: Consolidação da individualidade e a:ns
tância do objeto emqcional (fim do 29 . 

ano - sem fim determinado) 

As características principais desta fase sao: uma con 

solidação de uma individualidade definida e um certo grau de 

constância do objeto. 

Aqui acontece um sentimento estável de entidade (fron-

teiras do eu) e uma 

»inte~nalizaç~o de exig~ncia~ pa~entai~ indicando a 
6o~maç~o do~ p~ecu.~~ o~e~ do .6 u.pe~ego». (8, pag. 138) 

Quanto à constância do objeto há também uma interna-

lização de uma imagem constante da mãe. Agora existe uma uni-

ficação do objeto "bom" e "mau". Aí a mãe já pode ser substi-

tuída durante sua ausência por uma imagem interna estável (ver 

capítulo IV). Assim a separação temporária pode ser estendida e 

melhor tolerada. 

o interesse por outros adultos e companheiros de jogo 

aumentam, porque agora, a criança tem uma imagem segura de sua 

mãe e assim pode dar continuidade ao seu processo de i~dividua

lidade e independência sem ter medo de perder o seu amor. 

A criança nesta fase também adquire um sentido de tem-

po, contribuindo para uma maior tolerância à separaçao. 

A comunicação verbal, a fantasia e o teste de reali-

dade caracterizam esta fase. Há uma complexidade na mistura des 

ses fenômenos. Mas a ambivalência existente na fase anterior vai 

diminuindo. 

Para o desenvolvimento de uma saúde mental será neces-
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sário que a criança alcance urna habilidade de reter ou restau-

rar a própria auto-estrutura no contexto de uma relativa cons-

tância de objeto libidinal. 

~ este o processo que é encontrado na fase do rumo 

independência descrita por Winnicott. O indivíduo ruma para sua 

individualidade e independência, voltando-se agora para uma so-

cialização cada vez crescente, processo este obtido através de 

um meio ambiente sadio que o permitiu existir. 
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CAPiTULO 111 - Conduta na Presença - Ausência 

Neste capítulo será dada urna ênfase maior ao aspecto da 

separação entre mãe e filho e a conduta da criança na ausência 

de sua mae. 

Aqui foi desenvolvida a teoria de J. Bowlby que enfa-

tiza, mais uma vez a importância da presença da mãe e sua dis-

ponibilidade tão importantes para o desenvolvimento psíquico sa-

dio do indivíduo. 

Bowlby dá também uma importância muito grande aos as-

pectos da relação'-mãe-filho já citados em M. Mahler e Winnicott. 

Será intessante aqui usar a sua terminologia corno um enrique-

cimento e mais uma contribuição para a exposição da tese. 

Bowlby usa urna terminologia toda pessoal e diferente 

dos autores estudados. Ele subdivide o relacionamento em termos 

de "figuras" e que o comportamento da criança em relação a es-

ses diferentes tipos de "figuras" também varia. 

-As 3 figuras sao as seguintes: 

a - figura de apego central 

b - figuras subsidiárias 

c - objetos inanimados 

a - Figura de apego central 

Na maioria das crianças observadas por Bowlby, se no

tou uma preferência de apego central pela mãe verdadeira.~ claro 

que se existe uma mãe substituta (podendo mesmo ser o pai) que 
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preencha os requisitos de uma mãe verdadeira, esta será a elei

ta. 

Porém, Bowlby faz uma observação a respeito dos hor

mônios da mãe verdadeira que a ajudam a sentir-se mais próxi

ma do bebê (ver "preocupação maternal primária'; I Parte) . Por 

outro lado, ele fala também da desvantagem da mãe substituta em 

estar longe do bebê durante as primeiras semanas ou meses de vi 

da. E segundo o desenvolvimento da "preocupação maternal primá

ria", esta estará também longe do bebê durante a gestação, que 

é onde começa a se desenvolver tal preocupação. 

Corno consequência dessas duas desvantagens a mae subs

tituta terá suas respostas maternais menos intensas que as da 

verdadeira. 

~ claro, corno já foi citado no capítulo anterior que 

o ideal seria que a mãe verdadeira fosse a que cuidasse e amas

se o seu filho. Mas, é certo que uma mae substituta que exerça 

as funções e tenha o amor de urna mãe verdadeira ao lado desta 

mesma mae que não deseja o filho e que não o cuide, produza 

respostas positivas e consiga um desenvolvimento sadio do bebê. 

Uma criança que tem inteiro afeto por uma figura cen

tral, é mais susceptível de dirigir sua conduta social para ou

tras figuras discriminadas. Ao passo que uma criança que tem l~ 

ços débeis, isto é, pouco afeto para duas pessoas,por exemplo, 

mais tarde irá concentrar sua conduta social para uma única pe~ 

soa. 

Resumindo: quanto mais inseguro é o vínculo afetivo da 

criança com a figura principal de apego, mais inibida será ela 
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para desenvolver uma relação com outras figuras através do brin 

car (adulto ou criança) • 

b - Figuras subsidiárias 

são figuras que exercem urna certa importância no rela-

cionamento da criança com o mundo. Elas estão a sua volta e fa-

zem parte de seu cotidiano. 

Existem dois tipos de figuras subsidiárias e estas fi-

guras de acordo com suas qualidades, são procuradas pela crian-

ça dependendo do momento que as necessite. 

figura de apego 

companheiro de jogos 

• Figura de apego: Ela a procura quando se sente doente, 

com fome, cansada, com medo, etc. Quer dizer, em situações de 

ansiedade, carência afetiva e sensações fisiológicas desagrad~ 

veis. 

. Companheiro de jogos: Ela o procura quando está de bom 

humor, para brincadeiras, e não ignora o paradeiro da figura de 

apego. 

Corno esses dois aspectos nao sao incompatíveis, urna 

mesma figura pode cumpri-los em momentos diferentes. 

Nas pesquisas realizadas, geralmente as figuras de ap~ 

go subsidiárias mais comuns são o pai e os irmãos maiores. Ou 

~ avos ou pessoas que moram na casa. 
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c - Objetos inanimados 

Nas primeiras semanas de vida do bebê a sucçao nao nu

tritiva pode dirigir-se para uma chupeta ou o dedo. Porém an

tes do primeiro ano, a criança pode passar a sugar uma fralda 

ou um brinquedo. Este objeto sempre deve acompanhá-la para a ca 

ma e também em alguns momentos durante o dia. Geralmente, os mo 

mentos mais procurados são quando estão tristes, com sono, zan

gados ou quando se machucam e choram. Este objeto tem, então, 

a função de acalmar a criança. 

Bowlby fala que através de pesquisas constatou que a 

maioria das crianças se apegam a um objeto por volta dos nove 

meses e que antes de completar um ano de vida quase todas já têm 

o seu objeto. ~ claro que este objeto pode tornar-se importante 

mais tarde como até dois anos e algumas vezes com mais de dois 

anos. Isto vai variar de criança para criança. 

Esse objeto tem tanta influência no comportamento da 

criança que se a tem nas mãos aceita se afastar da mãe ou ir 

para a cama. 

J. de um ano e quatro meses, quando começou a ir para 

a creche, chorava muito quando sua mãe ia embora. Então sua mae 

lhe dava o "amiguinho" (objeto transicional) e ele começava a 

chupá-lo parando de chorar e aceitando que ela se fosse embora. 

Algumas crianças se apegam a mais de um objeto, tendo

-os sempre juntos de uma só vez. P. usava duas chupetas; uma p~ 

ra chupar e outra para esfregar no nariz. 

M. chupava chupeta enquanto friccionava a ponta da 

fralda desfiada no nariz. 



59 

B. chupava o polegar enquanto enrolava o cabelo com a 

outra mão, fazendo um cacho que era difícil de ser desembaraçado. 

(ver a teoria de Solomon na IV Parte ao falar do uso do próprio 

corpo como objeto transicional). 

Existem provas de que o apego a esses objetos é muito 

saudável para as relações com os seres humanos. O fato de uma 

criança nao se apegar a nenhum objeto é índice de que algo anda 

mal com ela. 

Provence e Lipton (1962) (Apud. I) observaram que nu-

ma instituição de crianças carentes nenhuma criança havia se 

apegado a algum objeto. Nessas crianças se desenvolveu um des-

vio no desenvolvimento social. 

Stevenson (1954) (Apud. I) fala de um menino que nao 

-lhe agradava nenhum objeto desse tipo. Sua mae o deixou desde ce 

do e o abandonou. Esse desagrado refletia, pois, a falta de 

amor pela mãe. 

o apego a esses objetos pode prolongar-se em anos pos-

teriores, sem que isso seja sinal de anormalidade ou inseguran-

ça. Mas geralmente as crianças deixam de apegar-se a eles um po~ 

co depois de começar a escolaridade (por volta de três a cinco 

anos de idade) . 

~ claro que se o objeto persiste durante a fase adulta 

é índice de que algo em uma determinada área do desenvolvimen-

to não foi resolvido. 

Uma senhora de mais ou menos sessenta anos de idade, 

com uma vida "normal" (casada, com netos) ainda chupava chupe-

ta para dormir. ~ claro que escondida das pessoas por achar 
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esse comportamento anormal e anti-social. 

outra senhora também de mais ou menos sessenta anos de 

ida&:, para dormir chupava a ponta da fronha do seu travessei-

ro que não podia ser lavada. 

-Esses dois comportamentos nao foram interrompidos des-

de a infância, continuaram a existir sem se modificarem. Isto 

pOl.le ser um índice de que, para Winnicott, a transição (j á ex-

p~orada na Parte I) não foi concluída ou realizada. 

o objeto transicional, corresponderia, então, a urna 

fase durante a qual a criança, dificilmente capacitada para re-

correr ao simbolismo vai, não obstante, em direção a este. Daí 

o nome transição. 
~ 

nao simbolismo ______________________________ ~~ simbolismo 

objeto transicional 

Esqu=:ma n9 VII: cbjeto transicional corro um símbolo 

o objeto usado pela criança é símbolo de algum objeto 

externo (seio, mãe, etc) mas o importante não é o seu valor sim 

bólico mas sim sua realidade. 

Bowlby questiona a teoria de Winnicott a respeito dos 

objetos transicionais. Ele prefere chamá-los de "objetos subs-

titutos" pois prefere considerá-los simplesmente corno objetos 

para os quais se dirigem certos fragmentos da conduta afetiva 

da criança, porque o objeto "natural" não se acha a seu alcan-

de. Por exemplo, em vez do seio materno a criança se dirige pa-

ra a chupeta. 
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Logo, o objeto, segundo ele, pode cumprir o papel de 

urna figura de apego importante, mesmo que seja subsidiária. 

Aí discordo da teoria de Bowlby. Considero que o obje

to transicional seja um substituto somente da "figura de apego 

central" (mãe). 

3.1 - Conduta durante o período de separaçao 

Em urna instituição onde foram trazidas crianças por 

suas mães ou pais, para ficarem por algum tempo durante a guer

ra se observaram certas condutas características quanto ao ob

jeto, suposto transicional. 

*A maioria das crianças trouxeram esses objetos preferl 

dos, de suas casas. 

Durante os três primeiros dias se agarravam com força 

a esses objetos e ficavam muito inquietas caso alguma "babá" os 

tirassem delas. 

Com o tempo (sem ver seus pais) as crianças foram mu

dando seu comportamento: em momentos, agarravam-se aos objetos 

e em outros momentos se afastavam deles. Por exemplo, uma meni

na jogava de vez em quando, sua boneca velha no chão gritando 

"se foi". 

A conduta com o tempo foi piorando,como morder as ou

tras crianças ou maltratar seu objeto favorito. 

Nota-se que essas crianças estavam claramente repetin-

do, através do objeto, os seus sentimentos em relação ã mae. 

No início choravam muito e se agarravam ao objeto corno se fos

se verdadeiramente a mãe. Com o tempo, começaram a sentir raiva 
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da mãe por tê-las abandonado e consequentemente rechaçavam o ob 

jeto, maltratando-o ou dizendo "se foi". 

Esse é mais um indício da importância do objeto em re-

lação aos sentimentos da criança por sua mãe. 

Quando uma criança é afastada por algum tempo de sua 

mae, se ela estiver em companhia de um ente familiar, irmão, 

avo, etc, seu sofrimento será muito diminuido, quase mínimo. A 

presença de objetes inanimados como brinquedos favoritos ou rou-

pas pessoais também diminuem muito sua ansiedade. 

Em todas as pesquisas foi observado que todas as crian 

ças afastadas da mãe, seja por mães substitutas, seja por insti 

tuição, sentiram falta da mãe e desejavam-na. A medida que o 

tempo passava, esse desejo aumentava. 

Quando alguém separa uma criança de sua mae, surge 

um grau muito grande emocional de ansiedade. Ao voltar para ela 

esse grau de ansiedade éaumentado ou um desapego se apresenta. 

Isso acontece pelo medo da separação. Mesmo quando uma criança 

suporta bem a ausência materna, vale a pena lembrar que isso re 

presenta uma carga emocional para ela. Quando a mãe volta, mui-

tas vezes o bebê ostensivamente não a reconhece. Seu conceito 

de mãe é de alguém sempre perto dele, cuidando de suas necessi-

dades, a mãe que se ausenta passa a ser em virtude de sua au-

sência, a mãe que não liga ao filho. 

Observou-se em algumas situações de separaçao mãe-fi

-lho, que após um período maior que o limite de separação supo~ 

tado pela criança, no retorno de sua rnae a criança demonstrava 

indiferença não a reconhecendo, dessa forma pode estar rejeita~ 
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do-a como vingança pela rejeição que sente ter sito a ausência 

dela. 

A. de um ano e dois meses teve que separar-se de sua 

mae por um período de uma semana tendo que ficar com o pai e 

os avós paternos. Quando sua mãe retornou, A. ignorou-a se re-

cusando a ir para seus braços ou sequer olhá-la no rosto. Após 

alguns minutos de tentativa ansiosa da mãe de aproximação é que 

A. "resolveu" ceder· 

J. teve um período de adaptação muito ~ na creche. 

Período este reduzido pela mãe e a professora por acharem que 

ele não havia "estranhado" e em dois dias já estava "bem adaE. 

tado". Quase não procurava sua mãe (neste período de adaptação), 

só olhando-a a distância e se aproximando de vez em quando, por .. 
momentos curtos l como que se certificando de sua presença. Ten-

do assim um "reabastecimento emocional da mãe" (já explorada 

em capítulo anterior). Isto não foi percebido (foi percebido só 

mais tarde devido à reação de J.) nem pela mae nem pela profes-

sora que dispensou a mãe em dois dias. 

J.nos primeiros dias que se seguiram ao término da a-

daptação, agiu como estava agindo a princípio: sem chorar quan-

-do sua mae o deixava na creche e sem procurar por ela. Na hora 

de ir embora não queria sair da creche chorando e fugindo da 

mãe. Uma semana depois, mais ou menos, J. começou a apresentar 

um comportamento diferente. Ao deixá-lo na creche chorava inin-

terruptamente até que lhe dessem seu "bilito" (objeto transici9, 

nal) quando, então, parava de chorar; e quando sua mãe ia bus-

cá-lo corria para seus braços ansioso e a agarrava com força 

corno se não deixando que ela escapasse de novo. 
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Após algum tempo seu comportamento foi se normalizan 

do e J. passou a ir para a creche normalmente sem apresentar a~ 

siedade. Apresentando prazer em lá estar e se socializando mui-

to rápido com seus amiguinhhos. Este último aspecto se deu des-

de o primeiro dia. 

Aqui pode-se notar dois aspectos muito importantes: o 

primeiro foi o da necessidade de "reabastecimento emocional da 

mãe" que teve um período muito curto para a adaptação da crian-

ça. O fato dela estar integrada no grupo não quiz dizer que ela 

não precisasse da presença da mãe. 

O segundo aspecto foi o da sequência de comportamen-

to que J. apresentou. Primeiramente ele sentiu raiva de ter si-

do abandonado e demonstrou por isso uma aparente tranquilidade .. 
e desprezo por ,sua mãe. Depois veio a tristeza de ter sido a-

bandonado e a tentativa de reaproximação. Por último, resolvida 

esta raiva e tristeza, J. pôde continuar seu comportamento nor-

mal, assim como sucedeu com A. 

Notou-se que quanto mais velha a criança e, maior e 

o seu sofrimento imediato. As crianças menores se adaptavam mui 

to mais rapidamente, mas nunca esquecendo-se da mãe. 

1 -

A duas conclusões pode-se chegar: 

i/A .6e.quê-nc.-ta de. pfLote..6to -tnte.n.6a, .6e.9u-tda de. mO.6tJta.6 
de. de..6e..6pe.fLo e. de..6ape.90, e. ~ue. no.6 c.hamou a ate.nção 
e.m pJt-tme.-tfLo lU9afL, .6e. de.ve. a c.omb-tnação de. uma .6~Jt-te. 
de. 6atofLe..6, do.6 qua-t.6 o pfL-tnc.lpal ~ a c.onjunção de. 
pe..6.6oa.6 de..6c.onhe.c.-tda.6, 6ato.6 e.6tJtanho.6, e. a aU.6~nc.la 
de. c.aJt-tnho mate.fLno, dado .6e.ja pe.la mãe. ve.fLdade.-tJta,.6e. 
ja uma .6ub.6t-ttuta e.6-tc.az". (1, pa9. 41) -

Z - "Como a .6e.pafLaçao da 6-t9ufLa mate.Jtna, -tnc.lu.6-tve. na au 
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~ê»cia de~~e~ out~o~ 6ato~e~, p~ovoca t~i~teza, ~ai
va e a ~ub~eque»te ~e»~a~~o de an~iedade »a~ c~ia»
ç.a.6 m e.»o~el.>, tal .6 epa~aç.ao é. em I.> i uma va~iâ.vel cha 
ve pa~a dete~mi»a~ o e.6tado emocio»al e conduta da 
c~ia»ç.a". (J, pag. 41 1 

-
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A mae para estar ausente nao precisa necessariamente 

nao estar fisicamente. Sua presença material pode existir e es-

tar, ao mesmo tempo, ausente emocionalmente. A mãe, neste caso, 

pode nao responder aos desejos infantis de afeto. 

Deve-se ressaltar o problema da duração da separaçao 

ou ausência. Isso, é claro, vai depender da idade do sujeito. O 

que para um bebê pode parecer interminável, para uma criança 

maior ou um adulto pode não ter grande importância. 

"A~ aU.6ê»cial.> da m~e du.~a»te. e.6~e a»o (um a»ol .6M .6ua 
vizada~ pa~a a c~ia»ç.a devido ã ~ua c~e~ce.»te capaci~ 
dade de. comp~e.ende.~ a~ palav~a~. Se. a mãe p~eci~a au
~e.»ta~-~e, po~ ho~al.> ou po~ dia.6, pode explica~ i.6.6O 
ao 6ilho e ele .6e. p~epa~a e.»tão pa~a a ~e.pa~aç.ão. Pa
~a o bebê múito »ovi»ho .6e.m idéia de te.mpo, de. ida.6 
e vi»da.6 toda aU.6ê»cJ..a mate~»a pa~ece. e.te~»a. O be.bê 
d~ um a»o pode e.nte.»de.~ muJ..to bem que. qua»do a mãe. lhe. 
da ade.u~ .6ig»i6J..ca que. ela vai .6aJ..~, e a.6 expe.~J..ê»
cia.6 ante~io~e.6 lhe. diz que. e.la vaJ.. voltaft". 13, pago 
901 

-A proporçao que a criança cresce essa compreensao vai 

aumentando. Mas não é por isso que fica mais fácil, necessaria-

mente, se deixar uma criança mais velha. Portanto, a mãe não de 

ve confiar demais nessa capacidade da criança. 

D. de um ano e meio foi deixado por sua mae na parte 

da manhã para fazer compras. D. ficou feliz com seu pai sem se 

preocupar com sua ausência. Ao voltar recebeu-a alegremente. Mas 

no mesmo dia sua mãe teve que se ausentar de novo por dez minu-

tos. Nesta ausência D. permaneceu todo o tempo na janela espe-
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rando-a. Duas sepa.raçoes no .meSJl1O dia tinh.anl sido demais para 

D. Na segunda ausência D. teve sentimentos de perda e angústia 

que nao tinha experimentado na primeira. 

Outro exemplo foi o de E. de um ano e meio que sofreu 

urna ausência de um mês e meio de sua mae. (Seus pais tiveram que 

viajar). E. ficou alegre e tranquila durante todo o período com 

seus avós paternos. Na volta de sua mãe, E. se agarrou a ela de 

forma ansiosa e esse seu comportamento de medo da perda e sepa-

ração continua até agora quando E. já tem quatro anos de idade. 

O estado de segurança da criança vai depender da capa-

cidade de resposta da figura principal de apego. 

Em casos em que a mãe está presente mas ameaça o filho 

de abandoná-lo (por medida de disciplina ou qualquer outra cau-

sa), o resultado será, talvez, mais negativo ainda do que a 

própria ausência. O medo de perder a pessoa ou a figura princi-

paI de apego vai reger sua conduta, às vezes, até a idade adul-

ta. 

Nesses casos o medo passa a ser patológico. Não é mais 

um medo "normal", isto é, o medo de perda natural (discutido 

na I e 11 Partes) que toda criança sentei mas sim, um medo pro-

vocado pela própria figura principal. 

O medo da separação é um ponto muito importante na fo~ 

mação das atitudes e até da personalidade do sujeito. Isto é, a 

forma ou a intensidade que é vivido este medo é que delineia 

seu comportamento atual e posterior. Isto porque o bebê aprende 

que 

fia pJte.óe.n.ç.a da mae. te.m Jte..taç.ã.o com flu.a plLôpJtia como
didade, e.n.quan.to que flua au.ó~n.cia óempJte Jteóu.tta n.u
ma in.q uietude". (J, pâ.g. Z 04) 

Logo, diante disto, pode-se chegar a uma conclusão. Se 

gundo Bowlby, 



"a.6 c.Jt-i.ança.6 que Jtec.ebeJtam adequado!> c.u-i.dado.6 mateJt 
no.6 e que, pOJt c.on,ó egu-i.nte, não t-i.veJtam oc.a.6-i.ã.o ele 
expeJt-i.mentaJt um a.boJtJtec.-i.mento ou medo -i.nten.6o, .6ão 
0.6 meno.6 .6u.6c.etZve-i..6 de Jte.6pondeJt c.om mO.6tJta.6 de te 
mOJt ante .6-i.tuaçõe.6 de todo t-i.po, entJte ela.6 a .6epa~ 
Jtação; enquanto que a.6 c.Jtiança.6 que pa.6.6aJtam poJt ex 
peJt-i.~nc.-i.a.6 .6umamente peJttubadoJta.6 e -i.nqu~etante.6 na 
aU.6~nc.-i.a da mãe .6ão ma-i..6 .6u.6c.eptZve-i..6 de expeJtimen
taJt medo, em paJtt-i.c.ulaJt ante a po.6.6-i.b-i.l-i.dade de uma 
no va .6 epaJta.ção". (1, pag. 2 05) 
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Formas também de comportamentos mais específicos a re~ 

peito do medo vivido na infância, podem ter efeitos no desenvo! 

vimento da personalidade de maneiras diferentes como, por exem-

pIo: se a criança associa a ausência da mãe com alto grau de 

incomodidade ou aborrecimento, talvez responda a situações de 

perda ou separaçao, mais tarde, com problemas psicossomáticos 

e uma tensão geral. 

Na presença de um companheiro digno de confiança dimi-

nui o medo que pode inspirar alguma situação; ao contrário, ao 

nos acharmos sós esse medo se intensifica ao máximo. 

Segundo a psicanálise, quando um indivíduo confia em 

contar com a presença ou apoio da "figura de apego" sempre que 

a necessite, será muito menos propenso a experimentar medos in-

tensos ou crônicos que outra pessoa que não teve o mesmo grau 

de confiança. Logo, a confiança ou falta de confiança que expe-

rimenta uma pessoa a respeito da disponibilidade de uma figura 

de afeto depende de que tenha introjetado ou não um objeto ade-

quado. 

Aqui, é oportuno voltar ao termo "objeto transicional", 

objeto da tese. Além de ser necessária a disponibilidade da mãe 

ou principal figura de apego, é necessário também a disponibi

lidade do objeto transicional. Daí a sua grande importância co-
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mo substituto da presença da mae ou um objeto importante para a 

transição e desenvolvimento da personalidade do sujeito. 

A disponibilidade do objeto transicional terá, na maio 

ria das vezes, a função de "acalmador" de uma situação de medo. 

A presença quase que permanente do objeto, fará com que a crian 

ça decida, por ela mesma, se ele é necessário ou nao, isto e, 

se ela precisa ou não do objeto para diminuir a ansiedade. 

Caso este objeto nao esteja disponível, isto aumenta-

~ 

ra o grau de ansiedade da criança gerando no presente ou no fu-

turo os comportamentos já citados neste capítulo. 

As duas variáveis importantes, então, que caracterizam 

a teoria de Bowlby a respeito da figura central de apego sao: 

1 - Presença ou ausência 

2 - Confiança ou falta de confiança 

Por presença, Bowlby quer dizer "fácil accessibilidade" 

e por ausência, inaccessibilidade. 

Para esclarecer também o capítulo presente,as palavras 

"separação" e "perda" significam que 

"a 6igu~a em quem o ~ujeito cent~a ~eu a6eto i inaCCM 
~lvel, ~eja tempo~a~iamente (~epa~açãol ou de manei~ 
~a pe~manente (pe~dal". (1, pag. Z O Z ) 

Até os três anos de idade a variável que exerce maior 

influência é a primeira, ou sej a, a presença ou ausência da fi 

gura de apego. 

Quando uma criança está adquirindo a capacidade de pef 
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ceber sua mãe enquanto pessoa, ela nao é capaz de suportar uma 

série de trocas nas pessoas que cuidam dela,. nem uma prolonga

da ausência da mãe. 

Segundo Bowlby toda criança pequena precisa de 

grau de segurança e continuidade nas relações externas. 

certo 

Dependendo da vivência do sujeito em seu lar e com as 

figuras de apego, sua personalidade será delineada. 

Se uma criança foi criada em um ambiente familiar afe

tuoso na medida normal, com pessoas que lhe deram apoio e prot~ 

ção, ela terá na idade adulta uma personalidade segura e conti

nuara contando e confiando em que pessoas lhe darão ajuda e pr~ 

teção quando precisar. 

Ao contrário serão, as pessoas que tiveram um ambien

te familiar hostil e que as figuras de apego não lhe foram dis

poníveis e dignas de confiança. Essas pessoas serão inseguras e 

não terão confiança em ninguém. 

A maturidade e a capacidade para estar só, implicam 

que o indivíduo tenha tido a oportunidade, graças a uma boa ma

ternalização, de formar-se aos poucos a crença em um meio am

biente benigno. 

o indivíduo, assim, é capaz de sentir-se satisfeito, 

inclusive na ausência temporária de objetos e estímulos exter

nos. 
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CAPITULO IV - A idéia fixa como um objeto transicional 

Este capítulo se destina a mostrar mais um aspecto do 

objeto transicional. Solomon sugeriu que a idéia fixa fosse tam-

bém um tipo de objeto transicional. 

Segundo Janet (Apud. 13), idéia fixa seria uma idéia 

básica estática. Essas idéias nem sempre sao conscientes. Elas 

podem ser inconscientes e levar um bom tempo para que possam 

emergir conscientemente. A idéia fixa pode ter como objeto algo 

fora do indivíduo, mas sempre tem uma fonte interior e existe 

dentro do indivíduo. 

Elas podem ser dotadas de libido e podem ser tratadas 

como se fossem, elas mesmas, objetos substitutos. 

Wisdon (Apud. 13) introduziu os termos introjeção "nu 

clear" e introjeção "orbital" para explicar melhor as idéias fi 

xas: 

a - Introjeção nuclear: é quando um objeto que foi intro

jetado se incorpora no self. Aqui as idéias fixas não são con-

flitadas e se tornam parte do indivíduo de forma sintonizadaocm 

o ego. 

b - Introjeção orbital: é quando o objeto permanece no 

self, mas sem se tornar parte do self completamente. Ela é a ba 

se para a formação do superego. Aqui o 

"in.divlduo e./.)tâ. e.m c.on.~tan.te. luta e.n.tJte. /.) e.u/.) pJtópJtio/.) 
impul~o6 ditado6 pe.la6 id~ia6 in.tJtoje..tada6, mab n.~o 
a~~imLR.ada6" (13) 
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Se a criança tiver uma relação gratificante com a mae, 

esta será introjetada de forma nuclear. Logo, a mãe fazendo pa~ 

te integrada do self da criança, esta poderá passar de um esta

do de dependência da mae para um estado de confiança nela. As 

memórias armazenadas dos impulsos gratificados ou ~inados, cons 

tituem o ego ou, pelo menos, a porção autônoma primária do ego, 

livre de conflito. 

Mas caso esta relação nao seja gratificante e sim com 

memórias de dor a criança pode ter uma dissociação da imagem 

da mãe, isto é, de forma nuclear a mãe terá uma imagem boa e de 

forma orbital a mãe terá uma imagem má. Aí a idéia fixa entrana 

imagem orbital de mãe ameaçadora como fonte de distúrbio e como 

um objeto substituto que regerá seus pensamentos e atitudes. 

Por exemplo, se uma mãe tiver sido fonte de incerte-

zas, a idéia fixa de que tudo é incerto pode se tornar uma cer-

teza para o sujeito. Geralmente estas pessoas nunca acabam com-

pletamente uma ação, um trabalho, um livro, etc. Terão sempre 

ações inacabadas para impedir que se defrontem com outras situa 

ções de conflito, especialmente o conflito edípico. 

Em crianças cujo o lar e uma eterna confusão, a manu-

tenção da confusão se torna uma idéia fixa. ~ como se a confu-

são fosse o modelo que representasse seu lar ou sua mãe. Então 

o que se assemelha aí é a confusão. Foi observado esse compor-

tamento em pessoas cujos pais se separaram na tenra infância, i~ 

cluindo aí a confusão entre os pais durante o período da separ~ 

-çao. 

As pessoas que usam a idéia fixa como um objeto trans! 

cional podem ter uma certa dificuldade em se relacionar com ou-
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tras pessoas, pois, além do objeto ter continuado na fase adul

ta, o indivíduo não conseguiu sair dele mesmo para fora. Expli

cando melhor, se o objeto ainda persistiu na idade adulta é prQ 

va de que o indivíduo não resolveu a transição de saída da rel~ 

ção mãe-criança. Isto dificulta que ele tenha um relacionamento 

sadio com outra ou outras pessoas. 

Solomon sugere que crianças que usaram seu próprio cor 

po CDrn0 objeto de transição, mais tarde, na fase adulta, elas nao 

conseguiram se relacionar completamente com as pessoas. Elas for 

marão um circuito fechado semelhante com suas próprias idéias. 

Ele não considera como uma transição saudável. 

B. tinha como objeto transicional chupar o polegar en-

quanto enrolava o cabelo. Sua mãe dava mensagens contraditórias: 

ao mesmo tempo que queria sua independência, superprotegia a 

filha. B., na fase adulta nao conseguiu ter nenhum tipo de rela 

cionamento duradouro com o sexo oposto, nunca teve um namora

do fixo, nos moldes de nossa cultura e caso começasse a se en

volver, via defeitos nele o suficiente para nao o querer mais. 

Ela não se casou. No campo de amizades com o mesmo se

xo, elas eram confusas, com relações de ciúmes e brigas entre 

as amigas e uma amiga excluía a outra. Era também um comporta

mento anormal entre amigas. 

B. também não conseguia ter um emprego certo. 

mudando de um para outro e insatisfeita com eles. 

Sempre 

Seu comportamento era sempre de insatisfação: com na-

morados, amigas, empregos. Era uma insatisfação com ela mesma. 

Talvez o seu pensamento fixo de insatisfação e confusão fosse 

o modelo de sua mãe introjetada de forma orbital. Era um sistema 
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fechado do qual ela nao poderia sair. Caso o'fizesse estaria se 

separando da mãe. Ela morava com a mãe, e havia se desenvolvido 

apenas em termos de extroversão ou introversão. Não havia pro-

fundidade ou reflexão em nada que falasse. Era muito vulnerá-

vel e instável. Concluindo era confusa, sem definição,o modelo 

que havia introjetado de sua mãe. 

Aí se nota bem a evolução do objeto transicional como 

o seu próprio corpo para uma idéia fixa. Nasduas etapas B. nao 

saiu dela mesma para o mundo. O objeto transicional não teve sua 

função correta e saudável. Ela continuou no princípio do pra-

zer, na relação com o objeto. Não conseguiu 'evoluir para o uso 

do objeto, para um modo de viver na realidade exterior. Apenas 

sua realidade interior continuou existindo. Seu relacionamento 

com o mundo exterior não aconteceu. Não conseguiu, portanto, 

sair do eu para o não-eu. Apenas mudou de objeto, mas nao hou-

ve a transição para fora, no mundo pois seu objeto nao perten

cia ao mundo externo. Não pôde haver aí o paradoxo de WilrrUcott: 

"0 be.bê. c./tia o obje.to, ma-6 o obje.to afi e.-6tava ã e.-6pe. 
/ta de. -6e./t c./tiado e. de. ,~e.to/tna/t um obje.to c.ate.xizado". -

Não é somente um objeto interno, mas também nao pertence ao ex-

terior. Está em seu próprio corpo e posteriormente em sua 
~ 

pro-

pria mente. 

Foi visto no Capítulo 11 que na quarta fase "Consoli-

dação da individualidade e constância do objeto emocional" 

segundo M. Mahler, em relação à constância do objeto, há uma i~ 

ternalização de uma imagem constante de mãe, unificando, assim, 

o objeto "mau" e "bom". 
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Logo, neste caso apresentado, B. nao conseguiu esta 

unificação. A mãe "boa" ficou em nível nuclear como para que 

preservá-la; e a mãe "má" ao nível orbital e de superego, ditan 

do assim, como ela deveria pensar e agir em sua vida. 

Nesta mesma fase se dá também o desenvolvimento do in

teresse por outros adultos e companheiros de jogos. Isto tantbém 

não pôde acontecer em B. Se ela não conseguiu uma consolidação 

da individualidade e nem uma constância do objeto, logo, foi im 

possível para ela sair para o mundo externo. Foi difícil sair de 

suas próprias idéias e ir para fora dela mesma. Assim seu rela

cionamento com outras pessoas nunca pôde acontecer plenamente. 

Automaticamente houve também incapacidade de brincar e 

jogar com essas mesmas outras pessoas. Ela não çOnseguiu aceitar 

o inimigo como numa brincadeira. 

Todo relacionamento entre as pessoas tem a forma de 

um jogo. E a capacidade de saber jogar, que é desenvolvida a-

través da mae suficientemente boa, cresce dentro do indivíduo 

desde o seu primeiro jogo de deixar cair os objetos. Num jo

go existe sempre um amigo e um inimigo e de repente podem inver

ter os seus papéis e assim pela vida a fora, ter a capacidadede 

perceber que a mãe má pode ser também a mãe boa. Transferindo 

para outras pessoas, quer dizer que, o fato de alguém possuir 

um "defeito" não quer dizer que a pessoa em sua totalidade seja 

"o defeito". Isto é uma forma de pensamento infantil i uma forma 

de pensamento mágico e onipotente. Como por exemplo "nã.o po-ó.60 

peH.6aJt que vai c.hoveJt, pOJtque .6e.Hão c.hove. me..6mo" ou ".6e. niz a-f

go e.JtJtado rlu.Hha mQf'.nao me. ac.e.LtaJtã ma .. ü c.omo ni-fho, e.-fa te.fLã e.te.fL

Hame.Hte. fLaiva de. mim", 
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Portanto, esta capacidade de jogar precisa ser desen

volvida de uma forma saudável para que o indivíduo possa sair 

dele mesmo, de seu narcisismo e egoísmo para o mundo 

precisa ter urna imagem constante de mãe "boa" e "má" 

para que possa haver urna desilusão ou desmame. 

exterior, 

numa so 

Isto é visto com muita clareza na relação de paciente-

-terapeuta. O fim do processo analítico, ou melhor, urna das úl

timas etapas, é o "desencanto" do paciente em relação ao tera

peuta. O paciente percebe que o terapeuta nao tem mais todo o 

poder que lhe conferiu. Ele passa a vê-lo corno simplesmente um 

terapeuta com defeitos e qualidades e sem ter medo ou culpa de 

encará-lo dessa forma. Nessa etapa é imprescindível que o tera

peuta esteja presente e disponível para provar que o fato de o 

paciente ter raiva dele não va.i querer dizer que ele nao o ama 

rá mais. Logo, o paciente pode sentir raiva e continuar a amar 

e ser amado. 

Assim ocorre na relação mãe-filho. Se a mae nao 

mite este desencanto ou desilusão eles continuam em urna 

per

rela-

ção sirnbiótica de interdependência eterna, não permitindo urna 

continuidade existencial saudável. 

O indivíduo, dessa forma, torna corno um circuito fecha

do suas próprias idéias ou uma idéia fixa para, assim, não po

der se desligar da mãe e consequentemente não perdê-la. P~ até 

conscientemente saber que isso lhe ocorre, mas terá sempre "jus 

tificativas" e "raz6es" próprias e lógicas para continuar nes

se estado de "segurança" aparente, isto é, "e..ótando c.om minha. 

m~e., nada de. mal me ac.onte.c.e, n~o p~e.c.i.óo de mai.ó ninguim pana. 

me .óa..ti.ó na.ze~. Me. ba,t,.to a mim e a minha. m~e". Existe todo mo. pr~ 
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cesso e manejo inconscientes para nao sair dêsse circuito fecha 

do. "Eu na.o p0.6.60 pe.l1..de.11.. minha. mã.e.". Esta mãe que ele não quer· 

perder e a mãe má que ele não quer ver. Seu medo de percebê-la 

como má, fará com que tenha raiva dela e a perca para sem-

pre. Logo a preserva de forma boa em nível nuclear para que a 

conserve sempre dentro de si e não, como seria saudável, fora 

de si. 
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CAPITULO V - Conclusão 

Após o estudo a respeito do objeto transicional e sua 

importância para o desenvolvimento psíquico do indivíduo, che-

gou-se a algumas conclusões e descobertas a respeito. Dentro 

dos aspectos estudados foram vistos três pontos de grande desta 

que. são eles: 

a - Disponibilidade do objeto transicional 

b - Aumento da procura do objeto transicional na fase 
de "Reaproximação" (Mahler) 

c - Importância do objeto transicional durante o perí~ 
do de relação e uso do objeto 

a - Os autores os quais foram cOl"1.3ultados durante a tese 

se referiam sempre à disponibilidade da mãe. Ora, se o objeto 

transicional é um representante da mãe; é um "acalmador" da an-

siedade da criança; é um "intermediário entre a realidade 

quica interna e o mundo externo" (Winnicott); e um "representa~ 

te da transição do bebê de um estado em que este está fundido 

com a mãe para um estado em que está em relação com ela, corno 

algo externo e separado" (Winnicott); então, é fundamental que 

este objeto esteja disponível em qualquer momento e lugar, as-

sim corno a própria mãe, e principalmente, quando a mãe está au-

sente, psicológica ou fisicamente. 

-E dito em qualquer momento e lugar principalmente ao 

observar o comportamento da família ou das mães diretamente, em 

relação à disponibilidade do objeto transicional. Observou-se 

que essa disponibilidade é muito limitada. Dependendo do tipo 
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de objeto ele é mais ou menos aceito pelas famílias e pelos en-

tes que vivem perto da criança. Por exemplo, .se o objeto trans! 

cional for uma chupeta, este será mais aceito que se leve para 

outros lugares como a "escolinha". Se o objeto for um "boneco", 

"ursinho", ou qualquer coisa maior ou menos aceita culturalmen-

te, já existirá urna maior resistência para que este seja carre-

gado I principalmente para a "escolinha". 

Em relação ao tempo observou-se também que a maioria 

das familias só aceitam e muitas só permitem que a criança uti-

lize o objeto transicional somente na hora de dormir. Isto au-

menta a ansiedade da criança durante os momentos em que ela pr~ 

cisa do objeto por algum motivo interno ou externo (j á que a 

maior parte do tempo da utilização do objeto, a criança ainda 

nao separa o que vem de fora e o que vem de dentro). O objeto, 

então, passa a ser de posse da família e nao da criança. Se quer 

dizer com isto que quem dita as ordens sobre o objeto passa a 

ser a família: a que horas a criança pode usá-lo, durante quan-

to tempo, o que usar, se está limpo ou sujo, se e feio ou boni-

to, etc. Não permitindo, assim que a criança coloque neste obj~ 

to o que ela necessita colocar, desde a simples escolha do obje

to até se ele deverá ser limpo ou sujo. E já foi visto na expo-

sição da tese que a maioria das crianças preferem um objeto su-

jo e velho. Corno mesmo citou Greenacre (1960): 

"0 objeto tnan.6ic.ionat em .6i, de.6cnito pon Winnic.ott 
(1953), é um monumento ã nec.e.6.6idade de.6.6e c.ontato 
c.om o c.onpo da mãe, expne.6.6o de maneina tão c.omoven 
te na in.6i.ótente pneóenência da c.niança pon um obje~ 
to que .6eja dunãvet, mac.io, 6texZvet, monno ao c.onta 
to, ma.6 e.6peciatmente na exig~nc.ia de que ele penma
n. eç a .6 at unado de o do ne.6 do c o np o . .. O Ó ato de a CJUan 
ça apentã-lo c.ontna o nO.6to, pento do naniz, pnov~
vetmen.te indic.a quão bem ele .6ub.6titui o .6eio da mae 
ou .6eu pe . .6coço macio." (pag. 208) IApuri .. 8, pago 75) 
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Logo, a disponibilidade do objeto transicional nao po

de ser separada da disponibilidade da mãe. Falou-se aqui em 

"principalmente na ausência da mãe", pois, se ele e um represe~ 

tante, nada mais lógico do que nesta ausência, ele seja utiliza

do da maneira e no tempo que a criança queira ou necessite. 

~ de suma importância esta disponibilidade do objeto 

transicional para uma continuidade no desenvolvimento psíquico 

da criança. Já se falou aqui também quão negativa é a interruE 

ção do objeto transicional.Ruptura esta que pode destruir o si~ 

nificado do objeto para a criança e, portanto, desviar seu va

lor e significado para outros objetos que não sejam transicio

nais, logo, não permitindo a transição a que se propõe o objeto 

transicional. 

b - Ligado ao fato da disponibilidade, está o fato do au

mento ou diminuição da procura do objeto transicional. 

Foi observado que em determinada fase do desenvolvi 

mento da criança a procura do objeto transicional aumenta e ela 

necessita que este objeto esteja junto dela durante mais tempo 

ou durante quase todo o dia. 

No início de seu relacionamento com o objeto ela o exi 

ge somente para dormir ou em momentos de solidão, angústia, etc. 

Mas no decorrer de seu desenvolvimento psíquico ela o quer jun

to de si em qualquer momento ou lugar. 

Conclui-se, portanto, que a fase em que esta procura 

aumenta é a fase a que Margaret Mahler chamou de "reaproxinação". 

Como já foi visto, nesta fase, há um certo sentimento 
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de culpa por querer se tornar independente da mae e se indivi-

dualizar. Logo, se ela quer se tornar independente, ela fanta-

sia que sua mãe também o quer. Daí um medo de perder o amor do 

objeto (mãe). Dado ao sentimento de culpa, a criança quer se 

reaproximar (termo discutido no capítuloII) da mãe e, portanto, 

ela exigirá maior proximidade desta, assim corno urna disponibi-

lidade maior de sua presença. Este sentimento de culpa já foi 

visto quando Winnicott fala do rumo à independência da criança. 

Quando ela tem consciência da separaçao da mãe como um ser sep~ 

rado dela e da consciência de que a mãe que ela ataca é a mes-

ma que ela ama. 

Juntando os conceitos "rumo à independência", "sen-

timento de culpa" e "reaproximação"; e sendo o objeto transi-

cional um representante da mãe, a procura deste objeto aumenta-

rá. A criança terá maior necessidade de resolver esta transi-

çao de dependência relativa para um rumo à independência, a 

transição de urna mãe interna para urna mãe externa I etc. E o uso, 

então, deste objeto de transição se intensificará. 

Nesta fase, também foi observada uma preocupaçao muito 

grande das mães em relação a este aumento e com isto inferem 

uma regressão na criança e retiram bruscamente o objeto transi-

cional (provocando a ruptura) ou limitam a sua utilização com 

o medo de que seu "uso" se prolongue para além do tempo espera-

do (ou estipulado) por elas. 

Aí, todo o desenvolvimento se complica. Pode parecer 

que a criança "o esqueceu", mas acredita-se que haverá um des-

locamento de sentimentos para outros objetos e a transição nao 

será resolvida plenamente, reaparecendo, talvez, na idade adul~ , 
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ta de formas diferentes. A continudade existencial foi inter-

rompida e a resolução da transição não foi efetuada. 

c - No desenvolvimento da relação para o uso do objeto a 

existência e disponibilidade do objeto transicional será de im-

portância vital para que este processo se realize. 

Já foi visto a definição de relação e uso do objeto.S§ 

rá dado um breve resumo só para efeito de continuidade da expo-

siçao. 

Durante a "relação" do objeto, o sujeito e o objeto e~ 

tão fundidos em um só. Quer dizer, que o objeto está sob contro 

le onipotente do sujeito. Não existe ai a pergunta "onde está o 

objeto?", ou "quem i ele?". 

Quando o objeto passa a ser usado, ele sai do controle 

onipotente do sujeito para ser um objeto separado deste. Isto i, 

o objeto agora pode ser destruido para que sobreviva. Daí o pa

radoxo e a aceitação do paradoxo descrita por Winnicott (1975). 

"o be.bê. c.n..ta. o obje.:to, ma.-ó o obje.:to a.,t..t e.-ó:tava., a. e.-ó
pe.na de. -óe.n c.n..tado e. de. -óe. :tonnan um obje.:to c.a.:te.xiza.
do" • 

Portanto, a função do objeto transicional, mais uma vez, 

i a da transição desses dois estádios importantes para um desen

volvimento sadio do individuo. ~ dito aqui indivíduo e nao so-

mente criança por se tratar de uma passagem que regerá todo o 

comportamento do individuo durante toda a sua vida. Se esta 

transição feita atravis do objeto transicional for realizada e 

concluIda, o sujeito se desenvolverá em termos normais consigo 

mesmo e consequentemente com as outras pessoas. 

Como o caso do menino que não teve o objeto transicio-
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nal e, portanto, não conseguiu sair do estági'o da relação do 

objeto. Sua relação com a mãe continuou na forma do princípio 

do prazer. Este menino não se casou. ~ claro que nao foi so o 

fato de não ter se casado mas toda a tentativa frustrada de se 

-desligar da mae na fase adulta. 

Winnicott fala a respeito da passagem da relação ao 

uso, dizendo: 

"O~ujei:to e-6:tã. c.ftian.do o objeto n.o -6en.tido de de-6-
c.ob~i~ a p~6p~ia ex:te~n.alidade e há que ac.~e-6c.en.ta~ 
que e-6-6a expe~i~n.c.ia depen.de da c.apac.idade do objeto 
de -6oblLevive~". (15, pago 127) 

Logo, sem um representante dessa transição este proce~ 

so se torna impossível de ser continuado. 

Nisto tudo está incluído um ambiente sadio e uma mae 

suficientemente boa que permita que o objeto transicional exer-

ça todas as suas funções em toda a sua plenitude. E que ao seu 

tempo certo perca o seu significado e não repressão, e que tam-

bém não seja esquecido: perca simplesmente o seu significado p~ 

ra uma continuidade da existência psíquica saudável. 
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Mensagem aos pais 

"Se. 6ize.Jl.mo.6 .:tudo o que. pude.Jtmo.6 paJta pJtomove.Jt o c.Jte..6-

c.ime.n.:to pe..6.6oal e.m nO.6.6a de..6c.e.ndê.nc.ia, .:te.Jte.mo.6 que. .6e.Jt c.apaze.ó 

de. lidaJt c.om Jte..6ul.:tado.6 e..6pan.:to.6o.6. Se. no.6.6O.6 6ilho.6 vie.Jte.m a 

.6e. de..6c.obJtiJt, não .6e. c.on.:te.ntaJtão e.m de..6c.obJtiJt qualque.Jt c.oi.6a, 

ma.6 .6ua totalidade. e.m .6i me..6ma, e. i.6.6O inc.luiJtá a agJte..6.6ivida

de. e. 0.6 e.le.me.nto.6 de..6.:tJtutivo.6 ne.le..6 e.xi.6.:te.n.:te..6, be.m c.omo 0.6 e.le 

me.n.:to.6 que. pode.m .6e.Jt c.hamado.6 de. amoJto.6O.6. HaveJtá uma longa lu

ta, ã qual pJte.c.i.6aJte.mo.6 .6obJte.vive.Jt. 

Com algun.6 de. no.6.6O.6 6ilho.6 .:te.Jte.mo.6 .6oJtte. .6e. nO.6.6a aj~ 

o .6 0-

nhaJt, .6e.Jt c.Jtia.:tivo de. mane.iJta.6 .6ati,66at5Jtia.6; e.ntJte.tanto, meómo 

a.6.6im, a e..6.:tJtada que le.va a.:t~ aI pode. .6e.Jt pe.dJte.go.6a. Em qual

que.Jt c.a.6o, c.ome..:te.Jte.mo.6 e.qulvoc.o.6, e. e.6.6e..6 e.qulvoc.o.6 .6e.Jtão vi.6-

.:tO.6 e. .6e.ntido.6 c.omo de..6 a.6.:tJto.6 0.6 , e. n0.6.60.6 6ilho.6 .:te.ntaJtão 6aze.Jt

-no.6 .6e.ntiJt Jte..6pon.6áve.i.6 pOJt c.ontJtate.mpo.6 me..6mo quando não o 

60Jtmo.6 Jte.alme.n.:te.. No.6.6o.6 6ilho.6 .6imple..6me.nte. diJtão: não pe.dimo.6 

p aJta n a.6 c. e. Jt • 

NO.6.6a.6 Jte.c.ompe.n.6a.6 c.he.gam at~ no.6 na Jtique.za que pode. 

gJtadativame.nte. apaJte.c.e.Jt no pote.nc.ial pe..6.6oal de..6.:te. Jtapaz ou da

que.la moça. E, .6e. .:tive.Jtmo.6 .6uc.e..6.60, pJte.c.i.6amo.6 e..6.:taJt pJte.paJta

do.6 paJta .6entiJt c.iúme.6 de. no.6.6O.6 6ilho.6, que. e..6.:tão obtendo me

lhoJte.6 opoJttunidade..6 de. de..6e.nvolvime.n.:to pe..6.6oal do que. no.6 pno

pJtio.6 .:tive.mo.6. Se.n.:tiJt-no.6-e.mo.6 Jte.c.ompe.n.6ado.6 .6e., algum dia, no.6 

.6a 6ilha no.6 pediJt paJta .:tomaJtmo.6 c.on.:ta de. .6e.u 6ilho, de.mOH.6.:tJta!!;. 

me.nte, ou .6e. no.6.6O 6ilho, de. algum modo, qui.6e.Jt .6eJt c.omo no.6, 
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ou enamo~a~-6e de uma moça. de quem pode~lamo6 enamo~a~-n06 6e 

6ô.6.6 emo.6 ma,ü j o ven6. Á.6 ~ec.ompen6 a6 c.hegaJtão ..tnd..tJtetamente. E, 

natu~a...tme.nte., .6abem06 que nã.o n06 agJta.de.c.eJtã.o". 

(W..tnn..tc.ott - 15, pâg. 193) 
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A dissertação "A IMPORTÂNCIA DO OBJETO TRANSACIONAL NO 

DESENVOLVIMENTO PSIQUICO SADIO" foi considerada aprovada. 
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