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Resumo 

 

O presente estudo propõe-se apresentar o conceito winnicottiano de unidade psicossomática 

para analisar o lugar do corpo na teoria do amadurecimento humano. Definindo os conceitos 

de mente, psique e soma, e examinando o desenvolvimento da existência psicossomática e 

seus possíveis transtornos, o estudo do lugar do corpo na teoria de Winnicott mostrará a 

importância fundamental da experiência corporal real como uma conquista importante no 

processo de amadurecimento pessoal. 
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Abstract 

 

This work has the purpose to present the winnicottian concept of psycho-somatic unity to 

analyze the place of the body in the human maturational process theory. Defining the concepts 

of mind, psyche-soma, and doing an examination on the development of psycho-somatic 

existence and its possible sickness. The study of the place of the body in Winnicott´s theory 

will show the fundamental importance of real body experience as an important conquest in the 

maturational process. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

7

Sumário 

 

Introdução  

1-  Tema e objetivo do trabalho              09                               

2-  Apresentação dos capítulos                                                                         17 

  

Capítulo I - A Existência Psicossomática 

1-  Introdução               20 

2-  A psique               26 

3-  O soma               42 

4-  A mente e o psique-soma             53 

 

Capítulo II - O desenvolvimento da Existência Psicossomática 

1-  Introdução               63 

2-  A experiência de nascimento            64 

3-  A primeira mamada teórica            71 

 3.1- A integração no tempo e no espaço          72 

 3.2- A personalização             80 

 3.3- As relações objetais            88 

4-  O brincar e a corporeidade              94 

5-  O uso do objeto e a corporeidade          100 

6-  O estágio do concernimento          107 

7-  O círculo benigno de digestão e excreção        112 

8-  A genitalidade como função corpórea dos instintos       115 

    



  

 

8

Capítulo III - Os Transtornos Psicossomáticos 

1-  Introdução             121 

2-  Os efeitos da psique sobre o corpo         122 

3-  A dissociação como agente do transtorno psicossomático        127 

4-  Os distúrbios psicossomáticos          132 

 4.1-  Depressão psicótica          133 

 4.2-  A defesa maníaca              140 

   4.3-  Oscilação maníaco-depressiva         143 

 4.4-  A hipocondria           144 

 4.5-  As neuroses           149 

5-  O tratamento clínico dos distúrbios psicossomáticos       154 

 

Conclusão            158 

 

Referências Bibliográficas          161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

9

Introdução 

 

1- Tema e objetivo do trabalho 

Este trabalho foi realizado a partir do grande interesse despertado pelo conceito de 

existência psicossomática de D.W. Winnicott. Ele nos apresenta a idéia, de maneira original 

para a Psicanálise, da unidade psique-soma como um dos aspectos fundamentais do 

amadurecimento pessoal do indivíduo. 

Dada a Teoria do Amadurecimento pessoal normal, considerada pelo autor como a 

espinha dorsal de seu trabalho, a existência psicossomática é de extrema relevância para a 

teoria winnicottiana, porque é uma das conquistas básicas a ser alcançada nos primórdios da 

vida de uma pessoa. 

Ao estudar a importância do desenvolvimento emocional primitivo, relativo ao primeiro 

ano de vida do bebê, quando em dependência absoluta da qualidade dos cuidados maternos, 

Winnicott percebeu que o lactente passa por processos muito importantes no desenvolvimento 

emocional, justamente no período em que a saúde psíquica firma suas bases. 

Para Winnicott, todo indivíduo possui uma tendência principal em seu processo de 

amadurecimento, a integração. Tendo origem a partir da não-integração, a integração é uma 

conquista gradual, realizada dia após dia, produto da somatória de experiências do bebê e dos 

cuidados maternos bem adaptados às suas necessidades. O longo caminho percorrido do 

nascimento à conquista do estado unitário, permite ao bebê se estabelecer como unidade, 

sentir a sensação de EU SOU, e tornar-se capaz de manter relações afetuosas. 

Dependente de um meio que forneça ao bebê as condições necessárias para tal, 

associado ao estatuto unitário está a chegada do indivíduo à existência psicossomática. A 

existência psicossomática se faz como inserção da psique no soma por intermédio da 

elaboração imaginativa das funções corporais, e constitui uma realização que se desenvolve 

dos estágios iniciais aos os mais avançados do desenvolvimento emocional.  
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Ou seja, dentre as várias tarefas que o bebê deve percorrer durante o desenvolvimento 

emocional primitivo para conquistar a condição de pessoa total, por intermédio de um 

ambiente adaptado às necessidades do bebê, está o assentamento da psique no soma. 

Fenômeno que garante ao indivíduo uma existência essencialmente psicossomática. 

 

Uma tarefa subsidiária do desenvolvimento infantil é o abrigo 

psicossomático (deixando de lado, por enquanto o intelecto). Grande parte 

do cuidado físico dedicado à criança (...) destina-se a facilitar a obtenção, 

pela criança, de um psique-soma que viva e trabalhe em harmonia consigo 

mesmo (Winnicott 1971f, p.12). 

 

Ocorrendo gradualmente durante o desenvolvimento emocional primitivo, a existência 

psicossomática fortalece o desenvolvimento infantil, pois é uma das conquistas que garantem 

a continuidade de existir do bebê, desde que cuidado por um ambiente adaptado às suas 

necessidades fundamentais.  

De acordo com Winnicott, todo bebê tende a viver em seu corpo e a construir o si-

mesmo na base do funcionamento corporal, sendo que a realidade psíquica do indivíduo é 

constituída por intermédio da elaboração imaginativa das funções corpóreas. Para o autor, 

sentir-se dentro do próprio corpo, usufruir dele e das funções corpóreas, é uma das condições 

mais importantes da vida (ibidem, p12). 

Infelizmente, a unidade psique-soma é uma realização que não está ao alcance de todos 

os indivíduos. Dependente de um ambiente satisfatório para se estabelecer como unidade, o 

bebê vem ao mundo com suas tendências ao amadurecimento herdadas, porém nunca tidas 

como certas. O bebê não possui garantia de existir a partir da unidade psicossomática, pois 

está sujeito a um ambiente que pode ou não ser satisfatório para a gradual conquista da 

vinculação psique-soma. Caso o indivíduo não estabeleça uma unidade psicossomática, em 
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função de um meio inadequado às necessidades do bebê, ele pode se desenvolver de maneira 

distorcida, incapaz de alcançar a maturidade necessária à fruição de suas potencialidades.  

No início da vida, psique e soma estão indiferenciados entre seus elementos. Se houver 

um ambiente satisfatório para atender as necessidades básicas do bebê, gradualmente a psique 

vai se estabelecendo em íntima conexão com o soma, possibilitando a conquista da existência 

psicossomática pelo indivíduo. É dessa forma que o indivíduo adquire alicerces básicos para 

continuar a crescer e se tornar um indivíduo saudável. Quando tudo corre bem em termos de 

adaptação ambiental, com um ano de idade a criança já adquiriu o estatuto unitário e vive 

firmemente estabelecida no corpo. Somente por intermédio do desenvolvimento saudável 

psique e soma aprendem gradualmente a conviver entre si e se tornam uma unidade (idem, 

1958j, p.08). 

Caso o ambiente não forneça os cuidados indispensáveis ao bebê, pode ocorrer uma 

conexão muito frouxa entre a psique e o corpo e suas funções, como acontece nas psicoses 

esquizofrênicas. Nestas situações, pode ocorrer “que a psique se ausente do soma por um 

período considerável, ou que esteja projetada” (Winnicott, loc. cit.), impedindo o indivíduo de 

estabelecer a base do si-mesmo no próprio corpo, e de sentir a sensação de viver firmemente 

nesse corpo.   

A idéia originalmente formulada por Winnicott sobre existência psicossomática abre 

inúmeras portas para os campos teórico e clínico. Em primeiro lugar, como uma das 

preocupações centrais do trabalho, estudar o gradual processo de inter-relacionamento do 

psique-soma nos permite compreender os conceitos de psique e soma, e elucidar o lugar do 

corpo no desenvolvimento da existência psicossomática e, portanto, do amadurecimento 

pessoal. 

O autor não se refere a uma psique derivada do funcionamento mental, mas a uma 

psique que se insere gradualmente no soma por meio das experiências funcionais motoras 
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sensoriais, por intermédio da elaboração imaginativa das funções corpóreas, desde que o meio 

atenda as necessidades básicas do lactente. Tais experiências também levam o indivíduo à 

integração pessoal e fornecem a ele um sentido existencial (idem, 1965n, p.59). Já com 

relação ao soma, para Winnicott, a base para a unidade psicossomática é a anatomia do que é 

vivo, daquilo que é chamado de fisiologia: “Os tecidos estão vivos e fazem parte do animal 

como um todo” (idem, 1988, p.58). Winnicott defende a idéia de que a base do 

desenvolvimento da criança é a existência física do lactente (idem, 1963d, p.90), incluindo as 

tendências herdadas. 

Ao oferecer-nos o conceito de existência psicossomática, Winnicott não se limita ao 

aspecto estritamente biológico do corpo, nem tampouco nos apresenta uma concepção 

simbólica corporal no que se refere às bases do desenvolvimento emocional pessoal. A 

natureza humana opera por intermédio da integração psique-soma como base de um corpo 

vivo, elaborado psiquicamente pelo funcionamento corporal. Diferentemente dos outros 

animais, o ser humano realiza a elaboração imaginativa das funções corpóreas, permitindo ao 

soma constituir um aspecto personalizado e significativo do indivíduo. 

Em segundo lugar, consideramos como a idéia da existência psicossomática sugere a 

superação do pensamento tradicional baseado na dicotomia mente-corpo. Winnicott se refere 

à psique como resultado da elaboração imaginativa das funções corpóreas – se os cuidados 

ambientais são adequados e o bebê realiza as tarefas básicas do desenvolvimento emocional 

primitivo, o indivíduo alcança a unidade psicossomática. 

 

Antigamente – há um século – as pessoas falavam de mente e corpo.  Para 

sair do domínio do intelecto cindido, tiveram que postular uma alma. Agora 

é possível começar com a psique do psique-soma e, a partir dessa base, 

avançar para a estrutura da personalidade e atingir o conceito de intelecto 

cindido, que, num caso extremo, e numa pessoa muito dotada 
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intelectualmente, em termos de massa cinzenta, pode funcionar de modo 

brilhante sem muita referência ao ser humano (idem, 1984h, p.46, itálicos da 

autora).   

 

No começo da vida, a psique emerge a partir da elaboração imaginativa das funções 

corpóreas, de todas as vivências físicas do bebê. Desde que sustentado por um ambiente 

satisfatório, o corpo e a psique do bebê se desenvolvem simultaneamente, e ambos 

gradualmente entram em mútua inter-relação. “Essa inter-relação entre a psique e o soma 

constitui uma fase inicial do desenvolvimento do indivíduo” (idem, 1954a, p.411). Dessa 

forma, o corpo torna-se gradativamente personalizado, ‘transformando-se’ em soma a partir 

da elaboração imaginativa das funções corpóreas. Vale ressaltar que o fato da psique se 

vincular gradativamente ao soma não significa que primeiramente ambos estejam separados. 

No início da vida, pode-se dizer que, em vez de separados, psique e soma são indiferenciados. 

A mente se desenvolve como caso especial do funcionamento psique-soma quando o 

indivíduo cresce saudavelmente graças a um ambiente facilitador. Na saúde, a atividade 

mental tem base na unidade psicossomática, e o indivíduo é capaz de utilizar as faculdades 

mentais sem que estejam cindidas do psique-soma.  

Em termos de evolução, o corpo foi o primeiro a chegar. Tanto a psique como a mente 

têm como base o corpo, pois ele “é essencial para a psique, que depende do funcionamento 

cerebral” (idem, 1988, p.144). Também as experiências instintuais contribuem para a inter-

relação da psique e do soma, pois quando a experiência instintiva é deflagrada em vão, ela 

pode afrouxar ou até mesmo perder o vínculo do psique-soma.  

Para Winnicott, não se deve cair na armadilha de opor o corpo (body) à mente espiritual 

(mind), como faz o pensamento tradicional, pois ambos não são feitos do mesmo material. 

Para ele, “A natureza humana não é uma questão de corpo e mente – e sim uma questão de 

psique e soma inter-relacionados” (idem, 1988, p.44). Já a oposição entre psique e soma é 
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válida, pois “os fenômenos mentais são complicações de importância variável na continuidade 

de existência do psique-soma, naquilo que se soma ao si-mesmo do indivíduo” (idem, 1954a, 

p.425).  

Sobre a oposição mente-corpo/psique-soma, Loparic comenta: “O corpo físico, como 

tal, é externo à natureza humana. Esta não é psico-física, e sim psico-somática”. (Loparic 

2000b, p.360). Loparic acrescenta que a natureza humana não é o composto cartesiano de uma 

unidade inverossímil de mente espiritual e corpo físico, mas “um psique-soma, ‘com a mente 

florescendo na beira do funcionamento psicossomático’” (Loparic, loc. cit.). 

Para Winnicott, a existência psicossomática é o único lugar em que o indivíduo pode 

começar a viver. Não faz sentido, para a teoria de Winnicott, separar a psique do soma. O 

observador da natureza humana pode olhar a pessoa total de um certo ponto de vista, o qual 

pode ser somático, psíquico ou até mesmo mental. Mas não faz sentido para uma mãe 

saudável conhecer seu filho por intermédio dessa divisão, pois ela cuida do bebê como uma 

pessoa total, simultaneamente dos aspectos físicos e psíquicos. “Aqui temos um corpo, não se 

devendo distinguir entre a psique e o soma, exceto de acordo com a direção a partir da qual se 

está observando” (Winnicott 1954a, p.411). 

Em terceiro lugar, na teoria do amadurecimento humano, consideramos que não há 

sentido em falar de uma psique sem se referir às experiências corporais. Da mesma maneira, 

somente haverá significado corporal para o indivíduo por intermédio da psique como 

resultado da elaboração imaginativa das funções corpóreas. A existência psicossomática só 

pode operar como uma unidade psique-soma. Na opinião de Loparic, o termo ‘psique-soma’, 

utilizado por Winnicott com hífen, tem o poder de expressar o caráter relacional da ‘existência 

psicossomática’. O filósofo comenta: 
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Em Winnicott, a diferença mente-corpo é substituída pela diferença 

operacional entre as funções corpóreas e psíquicas. Analogamente, o 

problema de união entre a mente e o corpo é substituído pelo problema da 

integração das funções corporais pelas funções psíquicas (Loparic 2000b, 

p.360).  

 

O traço-de-união, o hífen do psique-soma, diz respeito à existência psicossomática 

realizada à partir da elaboração imaginativa das funções corpóreas. No desenvolvimento 

saudável, um indivíduo que alcança satisfatoriamente as tarefas básicas do desenvolvimento 

emocional primitivo, conquistará simultaneamente a inter-relação psique-soma. Mas, em 

casos contrários, um indivíduo que não recebeu os cuidados necessários do ambiente, e não 

pôde alcançar uma satisfatória integração psique-soma, não tem condições de se desenvolver 

como pessoa total, e não integra, dentre outras, a unidade psique-soma. Para Loparic, 

Winnicott possibilita uma teoria não mais baseada no dualismo cartesiano de mente e corpo, 

mas na idéia de uma “existência psico-somática’, existência hifenizada, sendo o hífen 

constituído pela e na existência ela própria” (ibidem, p.394). Loparic ainda aponta para o 

traço-de-união estabelecido pela existência psicossomática, que se transforma em traço-de-

separação nos casos de distúrbios psicossomáticos (ibidem, p.361n).  

Compreender a psique, o soma e o estabelecimento do hífen da relação psicossomática, 

é tarefa básica para o esclarecimento da natureza dos distúrbios psicossomáticos e, 

conseqüentemente, da clínica destes transtornos. Também neste ponto, Winnicott contribui 

originalmente para o tratamento dos distúrbios psicossomáticos, ao incluir o conceito de 

dissociação como uma certa integração estabelecida no indivíduo, porém dissociada entre 

seus elementos. É um conceito fundamental para o tratamento dos transtornos 

psicossomáticos, pois Winnicott valoriza o distúrbio como uma forma do indivíduo não 

perder completamente a integração psicossomática. 
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A existência psicossomática é um conceito reconhecido por alguns pesquisadores da 

teoria de Winnicott, como uma expressiva contribuição para a Psicanálise. Para Dias, ainda 

que existam diferenças operacionais na teoria de Winnicott entre as funções psíquicas e as 

funções corpóreas, psique e soma são intimamente interligados, tanto pela própria natureza de 

ambos, quanto pela tendência à integração. Ela afirma: “a existência humana é 

essencialmente psicossomática” (Dias 2003, p.104). Ainda para a autora, dada uma existência 

intrinsecamente psicossomática, todos os estados de saúde e doença estão referidos ao psique-

soma (idem, 1998, p.205). 

Já Loparic − que explicita um aspecto de mudança paradigmática da teoria winnicottiana 

em relação à Psicanálise tradicional1 − acredita que a psicanálise winnicottiana “é 

essencialmente, e não apenas colateralmente, uma teoria da existência psicossomática” 

(Loparic, 2000b, p.365). Para ele, a continuidade do ser tem o mesmo significado que a 

continuidade do existir psicossomático. O filósofo acrescenta: 

 

A interrupção precoce dessa continuidade resulta sempre numa doença grave 

não apenas psíquica, mas sempre, ao mesmo tempo, psicossomática. Quando 

não é atendido na necessidade de formar uma unidade psique-soma, o bebê 

não é atendido na sua necessidade de ser. Toda necessidade ‘existencial’ é 

sempre, também, uma necessidade corpórea (Loparic, loc. cit., itálicos da 

autora). 

 

Como a necessidade existencial também constitui uma necessidade corpórea, o objetivo 

do trabalho será o de mostrar a experiência corporal real no desenvolvimento emocional 

humano. Mostrá-la não apenas como ‘participação’ corporal no processo de amadurecimento 

                                                 
1 Sobre a mudança paradigmática da teoria de Winnicott em relação à Psicanálise tradicional, c.f. Loparic 2000b 
e 2001c. 
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pessoal, mas como experiência que, associada aos cuidados maternos adequados, integra 

gradualmente o indivíduo numa unidade psicossomática. 

Para enriquecer este trabalho, como mais uma tentativa de mostrar o lugar do corpo na 

psicanálise winnicottiana, é pertinente estudarmos os conceitos de psique, mente e soma em 

Winnicott, bem como alguns conceitos sobre o desenvolvimento da existência 

psicossomática, brevemente comparados aos conceitos de mente e corpo na Psicanálise de 

Freud. Como seria muito extenso abrir um debate geral, pois este não é o tema central do 

trabalho, em determinadas passagens do texto estabelecemos comparações entre os conceitos 

de Freud e de Winnicott, para ajudar na compreensão dos objetivos da presente pesquisa. 

Durante a apresentação dos conceitos winnicottianos, esta pequena comparação fornecerá 

material para auxiliar, conforme o desenvolvimento do trabalho, a compreensão tanto dos 

conceitos originais de Winnicott quanto suas contribuições para a Psicanálise. 

 

2- Apresentação dos capítulos 

O presente trabalho é dividido em três capítulos. O primeiro capítulo apresenta o 

conceito de existência psicossomática. Para tal, é necessário fazermos uma breve introdução 

sobre o desenvolvimento emocional primitivo, e a dependência absoluta do bebê nos estágios 

iniciais do amadurecimento. Também faremos algumas considerações a respeito da unidade 

psique-soma como conquista a ser alcançada pelo lactente, caso seja bem assistido por um 

ambiente adaptado às suas necessidades.  

Ainda no primeiro capítulo, estudaremos o conceito de psique juntamente com o de 

elaboração imaginativa das funções corpóreas, para mostrar a psique como um aspecto 

fundamentalmente unido ao corpo. Neste tópico, ainda será possível estudarmos os conceitos 

de ego, si-mesmo e EU SOU, para mostrar as funções corpóreas como fator importante para o 

desenvolvimento do indivíduo saudável. 
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Também estudaremos, no primeiro capítulo, o conceito de soma e o aspecto vivo do 

corpo, incluindo os instintos como poderosos impulsos biológicos que vêm e voltam na vida 

do bebê, e que apontam para a relação indivíduo-meio ambiente. Por último, será mostrado o 

conceito de mente como um caso especial do funcionamento psique-soma, e os casos 

patológicos de hiperatividade mental – por exemplo, quando o meio não proporciona os 

cuidados necessários ao indivíduo e a mente passa a funcionar como um caso à parte e cindida 

do psique-soma. 

No segundo capítulo estudaremos o desenvolvimento da existência psicossomática 

durante o estágio de dependência absoluta do bebê. Iniciando com o estudo da experiência de 

nascimento sob a ótica winnicottiana, como um evento não necessariamente traumático, 

analisaremos as tarefas fundamentais do estágio da primeira mamada teórica. É quando o 

indivíduo alcança, caso o ambiente seja adaptado, a integração no tempo e no espaço, a 

personalização e as relações objetais. Também mostraremos o que pode ocorrer a um bebê, no 

estágio de dependência absoluta, quando o ambiente não se adapta as suas necessidades 

fundamentais. É o caso da despersonalização.  

Posteriormente, mostraremos como o brincar e a conquista do estágio de uso do objeto 

estão relacionados à corporeidade. Também analisaremos outros processos presentes na vida 

de um bebê ainda em estagio de dependência absoluta, que envolvem a corporeidade como 

um dos aspectos principais. Veremos o estágio de concernimento como uma conquista 

significativa da capacidade para o indivíduo se concernir, sinônimo de crescimento e 

fortalecimento pessoal. Em seguida, estudaremos o círculo benigno de digestão e excreção 

como modelo do estágio de concernimento. Por último, focalizaremos a genitalidade e a 

função corpórea dos instintos. 

No terceiro capítulo, abordaremos os transtornos psicossomáticos. Para tal, é necessário 

estudar os efeitos da psique sobre o corpo, tanto num desenvolvimento emocional saudável 
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quanto no doentio. Na seqüência, abordaremos um dos aspectos mais importantes do distúrbio 

psicossomático, a dissociação como agente do transtorno psicossomático. Em seguida, 

faremos uma exposição dos distúrbios psicossomáticos agrupados por Winnicott: a depressão 

psicótica, a defesa maníaca, a oscilação maníaco-depressiva, a hipocondria e as neuroses. 

Deixaremos por último o tratamento clínico dos distúrbios psicossomáticos como uma atitude 

terapêutica originalmente proposta por Winnicott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 
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A Existência Psicossomática 

 

 

 

1- Introdução 

O primeiro capítulo deste trabalho é reservado para estudarmos o conceito de existência 

psicossomática em Winnicott. Ele é dividido em três partes: a primeira refere-se ao conceito 

de psique e a elaboração imaginativa das funções corpóreas, bem como o conceito de ego, si-

mesmo e EU SOU; a segunda parte mostrará o conceito de soma e o conceito de instinto; por 

último, estudaremos a mente e sua relação com o psique-soma, como um caso especial do 

funcionamento psicossomático.  

Porém, antes de iniciarmos uma exposição dos conceitos para a compreensão da 

existência psicossomática, é importante introduzirmos alguns aspectos da teoria 

winnicottiana. Na teoria do amadurecimento pessoal de D.W. Winnicott, uma das principais 

teses é a de que um indivíduo, para sentir-se vivo e usufruir de suas potencialidades, precisa 

experimentar as possibilidades do ser para manter integrados os vários aspectos de sua 

personalidade. O amadurecimento pessoal saudável consiste em cumprir satisfatoriamente as 

tarefas básicas do amadurecimento. De acordo com Winnicott, é a realização satisfatória 

dessas tarefas que permitem ao indivíduo ser uma pessoa total, um ser humano com 

individualidade própria, que é e está de maneira inteira numa certa relação de confiança com 

o mundo para poder desenvolver suas capacidades no desenrolar da vida. “O estado de 

unidade é a conquista básica para a saúde no desenvolvimento emocional de todo ser 

humano” (Winnicott 1984h, p.47). 

Winnicott parte da premissa de que muitos fenômenos importantes no início da vida 

podem ser fundamentais para o estabelecimento de uma 'pessoa total', e o estudo do 
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desenvolvimento emocional primitivo pode auxiliar na compreensão da saúde e da patologia. 

“Alguma coisa tem importância antes dos cinco a seis meses? Sei que de acordo com a  

opinião de algumas pessoas, a resposta deveria ser 'não'. Deve-se levar esta opinião em conta, 

mas ela não é a minha” (idem,1945d, p.274). 

O estudo do bebê até os cinco ou seis meses de idade leva o observador da natureza 

humana ao encontro de três questões fundamentais. A primeira é a tendência inata ao 

amadurecimento, a hereditariedade que todo bebê carrega quando vem ao mundo; a segunda, 

é o tipo de relação fornecida ao recém-nascido pelo ambiente, o qual pode ser ou não 

suficientemente bom para facilitar o processo maturacional do bebê. A terceira, integralmente 

relacionada com as duas anteriores, são as tarefas básicas que o bebê deve cumprir rumo ao 

seu próprio amadurecimento. Pois, de acordo com Winnicott, o desenvolvimento do ser 

humano constitui um processo contínuo, que possui tendência inata ao amadurecimento. 

 

No caso de qualquer indivíduo no início do processo de desenvolvimento 

emocional, há três coisas: em um extremo há a hereditariedade; no outro 

extremo há o ambiente que apóia ou falha e traumatiza; e no meio há o 

indivíduo vivendo, se defendendo e crescendo (...) Hereditariedade, na maior 

parte, é a tendência inerente do indivíduo a crescer, a se integrar, a se 

relacionar com objetos e amadurecer (Winnicott 1965h, p.126). 

 

Sobre a tendência inata do ser humano à integração, Dias afirma que todo indivíduo está 

destinado a amadurecer, no sentido de “unificar-se e responder por um eu” (Dias 2003, p.94). 

Porém, a tendência inata ao amadurecimento não garante ao indivíduo um desenvolvimento 

pessoal saudável. Em decorrência da dependência absoluta do bebê ao meio em que vive, 

podem ocorrer falhas na adaptação materna, e o bebê pode reagir às invasões, interrompendo 
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seu processo de amadurecimento. O que falha no processo e não é integrado por meio da 

experiência, é uma perturbação. 

 

Um bebê, privado de algumas coisas correntes, mas necessárias, como um 

contato afetivo, está voltado, até certo ponto, a perturbações no seu 

desenvolvimento emocional, que se revelarão por intermédio de dificuldades 

pessoais, à medida que crescer (Winnicott 1947b, p.95). 

 

A potencialidade do indivíduo para amadurecer depende de um ambiente satisfatório, 

porque o bebê, ao nascer, precisa de um meio que forneça os cuidados necessários para 

facilitar seu processo de desenvolvimento pessoal. Um ambiente satisfatoriamente bom é 

aquele que tem capacidade para conhecer as necessidades do bebê, identificando-se e 

preocupando-se com ele. Por intermédio dos cuidados, a mãe transmite ao bebê um elemento 

essencial para seu desenvolvimento: a confiabilidade humana (idem, 1984h, p.49). Apenas 

nesse cenário de confiabilidade o bebê consegue realizar graduais conquistas no 

desenvolvimento, e se dirigir a um estado de unidade. 

Para Winnicott, o bebê vem ao mundo dotado de um estado não-integrado entre seus 

elementos. Nesta fase, o lactente é capaz de experimentar inúmeras vezes esses estados não-

integrados. Ele depende da continuidade do cuidado materno consistente e das “recordações 

do cuidado materno começando gradualmente a serem percebidas como tais” (idem, 1960c, 

p.44), para alcançar um estado integrado, e mover-se da dependência absoluta à 

independência relativa. 

Quando a adaptação ambiental transcorre normalmente, o bebê consegue experimentar, 

a partir da não-integração, estados integrados. Inicialmente, experimentará os estados 

integrados por breves momentos até conseguir, gradualmente, atingir um estado de 

integração. Se, por qualquer motivo, o meio ambiente falhar repetidas vezes neste estágio de 
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dependência absoluta, e não for suficientemente bom nos cuidados com o lactente, o bebê 

pode se aproximar da possibilidade de cair numa ansiedade impensável, como defesa da 

produção ativa do caos contra a não-integração (idem, 1965n, p.60). “Em Psicologia, é preciso 

dizer que o bebê se desmancha em pedaços a não ser que alguém o mantenha inteiro” (idem, 

1988, p.137).  

O desenvolvimento emocional do lactente pode ser saudável e unificador se favorecido 

por um ambiente seguro, adaptado especialmente às suas necessidades. O desenvolvimento 

pode ser distorcido, caso o ambiente não for adaptado, podendo provocar invasões. Nesses 

casos, a criança reage às falhas ambientais, interrompendo − momentânea ou constantemente 

− seu processo de desenvolvimento. Em conseqüência, pode manter determinados elementos 

não-integrados em sua personalidade, como se ficasse ‘desmanchada’. 

Um dos aspectos essenciais para o desenvolvimento saudável é o alcance de um tipo de 

unidade fundamental que conceda ao bebê e ao futuro adulto um alicerce para toda vida: a 

unidade psique-soma.   

 

A integração no ser humano em desenvolvimento assume uma ampla 

variedade de formas, umas das quais é o desenvolvimento de um arranjo 

operacional satisfatório entre a psique e o soma. Isto começa anteriormente à 

época em que é necessário adicionar os conceitos de intelecto e verbalização 

(idem, 1971d, p.209). 

 

O que Winnicott denomina de integração psique-soma é uma conquista alcançada pelo 

bebê ao longo dos cuidados maternos recebidos nos primeiros meses de vida, fundamentais 

para o indivíduo amadurecer como unidade. Compreendendo a psique como um elemento em 

oposição ao soma (idem, 1988, p.29), é fundamental para o desenvolvimento humano um 

inter-relacionamento de complexidade crescente entre ambos.  
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Por intermédio do bom cuidado materno, a psique chega a um ‘acordo’ satisfatório com 

o corpo, a ponto de ambos possuírem as mesmas fronteiras. O vínculo entre psique e soma se 

estabelece fortemente na saúde, tornando-se ambos em uma unidade. Ocupando o mesmo 

lugar no espaço, psique e soma formam a unidade psique-soma, que concede ao indivíduo as 

bases fundamentais para viver no próprio corpo como uma das maiores confiabilidades da 

continuidade de ser. 

  

Tão importante quanto a integração é o desenvolvimento do sentimento de 

que se está dentro do próprio corpo. De novo é a experiência instintiva e as 

repetidas e tranqüilas experiências do cuidado corporal que, gradualmente, 

constroem o que se pode chamar uma personalização satisfatória (idem, 

1945d, p.276). 

 

O indivíduo poderá utilizar seu corpo e suas funções corporais de maneira satisfatória e 

prazerosa somente a partir do arranjo psique-soma. Caso contrário, o corpo pode ser sentido 

como algo estranho à esfera individual por constituir um aspecto não-integrado de sua 

personalidade, tornando-se, muitas vezes, origem da patologia humana. 

Mas a integração psique-soma não é realizada de uma vez só. É possível a um bebê estar 

razoavelmente completo alguns dias após o nascimento. Esta completude, entretanto, não está 

garantida, pois o bebê está constantemente exposto às possíveis distorções no curso natural de 

seu desenvolvimento. 

 

O desenvolvimento psicossomático é uma aquisição gradual, e tem seu 

próprio ritmo, e se o termo maturidade pode ser usado como uma referência 

etária, então maturidade é saúde, e saúde é maturidade. Todo o processo de 

desenvolvimento tem que ser levado a cabo, qualquer salto ou falha no 
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processo é uma distorção, e um pulo aqui ou um atraso ali deixam uma 

cicatriz (idem, 1988, p.47). 

 

Para Winnicott, existem três fatores importantes para o desenvolvimento emocional 

primitivo: 1) o bebê deve entrar em contato com a realidade; 2) a personalidade do bebê deve 

se integrar, e a integração deve ganhar estabilidade; 3) o bebê deve vir a sentir que vive no 

que facilmente reconhecemos como o seu corpo. Embora, inicialmente, o bebê não sinta 

significativamente o corpo da mesma forma como o consideramos (idem, 1948b, p.295).  

O sentido de viver no próprio corpo é essencial para o indivíduo alcançar a integração 

necessária, e tornar-se saudável ao longo da vida. Situação gradualmente conquistada nos 

primeiros meses de vida, se a mãe fornecer ao bebê os cuidados suficientes para garantir a 

morada de seu ser. 

 

O desenvolvimento [do bebê] implica um ego que começou a se tornar 

independente do ego auxiliar da mãe, podendo-se agora dizer que há um 

interior no bebê, e portanto, também um exterior. O esquema corporal 

começa a viver e rapidamente adquire complexidade. Daí em diante o 

lactente vive uma vida psicossomática (idem, 1963b p.72).  

 

Durante o desenvolvimento do estatuto unitário, o lactente passa a existir a partir de sua 

condição psicossomática. Inicia, então, o processo de aquisição de um padrão pessoal 

necessariamente fundamentado no alojamento da psique no soma. Portanto, a expressão 

'psicossomática' possui uma função sempre integradora: vincular os aspectos físicos e 

psíquicos a ponto de a pessoa estabelecer-se como unidade. Fenômeno que concede ao 

indivíduo o sentimento de ser unitário, com a formação de um ego organizador e integrador 

das experiências, e a formação de um si-mesmo baseado no corpo. 
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O indivíduo possui uma tendência herdada destinada à realização da unidade psique-

soma, entendida como “identidade experimental do espírito, ou psique, e da totalidade do 

funcionamento físico” (idem, 1966d, p.88). A potencialidade herdada para a integração 

dependerá sempre dos cuidados satisfatórios do meio. Caso o meio adapte-se 

satisfatoriamente às necessidades do bebê, a tendência integradora da existência 

psicossomática conduzirá o bebê no sentido de um corpo que funciona, a partir do qual se 

desenvolverá uma personalidade que também funciona. 

Em termos do desenvolvimento humano, a morada da psique no soma é o alicerce para o 

bom desenvolvimento na vida do indivíduo, o que significa viver uma vida psicossomática. 

Retomando uma afirmação de Dias, “A existência humana é essencialmente psicossomática” 

(Dias 2003, p.104). 

  

2- A psique 

Para Winnicott, os relacionamentos do indivíduo, tanto dentro do corpo quanto com 

ele, e os relacionamentos com o mundo exterior, fazem parte da psique. Assentando-se 

gradualmente no soma, e ‘entrando em acordo’ com ele por intermédio das experiências 

acumuladas pelo bebê no decorrer dos dias, a psique é dependente de um bom funcionamento 

cerebral (Winnicott 1988, p.37). É, também, responsável pelo sentimento do eu, liberdade e 

capacidade criadora, e fundamentalmente unida ao corpo, porque é o resultado da elaboração 

imaginativa das funções corpóreas. 

 

A psique, portanto, está fundamentalmente unida ao corpo através de sua 

relação tanto com os tecidos e órgãos quanto com o cérebro, bem como 

através do entrelaçamento que se estabelece entre ela e o corpo graças a 

novos relacionamentos produzidos pela fantasia e pela mente do indivíduo, 

consciente ou inconscientemente (ibidem, p.70, itálicos da autora). 
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A elaboração imaginativa das funções corporais existe em todos os níveis do 

funcionamento corporal (ibidem, p.69). Ou seja, onde existe um soma há uma elaboração 

imaginativa em desenvolvimento, dando início à psique a partir das experiências corpóreas. 

Para uma melhor clareza do progresso da elaboração imaginativa, Winnicott oferece uma 

relação de suas principais tarefas: 

 

I - Simples elaboração da função [as experiências corporais]; 

II - Distinção entre antecipação, experiência e memória; 

III - Experiência em termos da memória da experiência; 

IV - Localização da fantasia dentro ou fora do si-mesmo, com intercâmbios e constante 

enriquecimento entre ambos. 

V - Construção de um mundo interno ou pessoal, com sentimento de responsabilidade pelo que 

existe e ocorre dentro desse mundo; 

VI - Separação entre consciência e inconsciente. O inconsciente inclui aspectos da psique que, 

de tão primitivos, nunca se tornam conscientes; e, também, certos aspectos da psique ou do 

funcionamento mental que se tornam inacessíveis à consciência a título de defesa contra a 

ansiedade (ao que se chama de inconsciente reprimido) (idem, 1958j, p.10). 

 

Graças à elaboração imaginativa das funções, a psique está fundamentalmente unida ao 

corpo real, garantindo ao indivíduo a forte relação do psique-soma, iniciada como simples 

elaboração da função.  

A elaboração imaginativa é um processo fundamental no desenvolvimento da psique, 

porque permite à criança a construção de um mundo interno e o sentimento de 

responsabilidade de si (Winnicott, loc. cit.). É, também, uma elaboração das funções 

corpóreas: “A elaboração imaginativa do funcionamento corporal organiza-se em fantasias, 
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que são qualitativamente determinadas pela localização no corpo” (idem, 1988, p.69), 

originada pelas experiências bem sucedidas, como alimentação, excreção, respiração, 

amamentação, ser banhado e trocado, além do próprio movimento das mãos, dedos, braços, 

pernas, etc. 

Caso o ambiente proporcione cuidados satisfatórios ao bebê − inicialmente são cuidados 

corpóreos −, a ponto do lactente conservar o sentimento de continuidade de ser, estas 

experiências corpóreas elaboradas imaginativamente permitirão o desenvolvimento de um 

sentido de si-mesmo e da capacidade de sentir-se integrado, fazendo do corpo o lugar da 

habitação.  

 

A psique (especificamente dependente do funcionamento cerebral) liga o 

passado já vivenciado, o presente e a expectativa de futuro uns aos outros, dá 

sentido ao sentimento do eu, e justifica nossa percepção de que dentro 

daquele corpo existe um indivíduo (idem, 1988, p.46). 

 

A psique, emergindo da elaboração imaginativa das funções corpóreas, promove as 

condições fundamentais do ser humano, dentre elas o sentido de tempo, de história. No início 

do desenvolvimento, o bebê não é integrado entre seus elementos, as memórias corporais são 

esparsas, como se não possuíssem continuidade. A partir das sucessivas experiências 

corporais, por intermédio do bom cuidado materno, aos poucos o bebê vai armazenando as 

experiências, e dando início ao que conhecemos por memória. Caso o ambiente esteja bem 

adequado ao bebê, e mantenha certos padrões de cuidado, o lactente, auxiliado pela mãe, 

desenvolve-se no ritmo das experiências, elaborando imaginativamente suas funções 

corpóreas. 
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Com a somatória das vivencias corporais, a psique se desenvolve gradualmente, une o 

presente ao ‘estoque’ de vivências passadas, e antecipa o futuro a partir da previsibilidade das 

situações, tendo início a percepção das três dimensões temporais, presente, passado e futuro.  

O desenvolvimento da psique permite o nascimento do sentido de tempo2, surgindo o 

sentimento do eu e do próprio corpo enquanto morada do ser. Tudo isso é devido à elaboração 

imaginativa das funções e a um ambiente satisfatório, que garante ao bebê o sentimento de 

continuidade de ser. 

Outro resultado da elaboração imaginativa das funções é a dação de sentido às 

experiências e ao comportamento humano. Como afirma Dias, num comentário sobre a 

elaboração imaginativa de Winnicott, “seja o que for que esteja sendo experimentado − e tudo 

no início é experimentado pelo corpo e por meio do corpo − esta sendo personalizado pela 

elaboração imaginativa” (Dias 2003, p.106). A personalização a qual a autora se refere é a 

experiência de cada indivíduo sobre o próprio corpo, que é uma soma de hereditariedade com 

as especificidades de cada ambiente e de cada experiência pessoal.  

Ou seja, o tipo de fantasia produzido por um processo físico (alimentação ou excreção, 

por exemplo), determinará a experiência e o modo de elaboração imaginativa das funções 

corporais. Por isso, possui um aspecto personalizado, e torna a existência psicossomática uma 

presença personalizada. 

Com o objetivo de enriquecer o texto e esclarecer certos conceitos winnicottianos, 

podemos fazer breves comparações entre Winnicott e a Psicanálise tradicional de Freud. 

Cotejamento necessário para evitar certas confusões de entendimento. Como, por exemplo, 

entre os conceitos de elaboração imaginativa em Winnicott e o conceito de representação 

psíquica em Freud. Na opinião de Loparic, Winnicott não reduziu a natureza humana à uma 
                                                 
2 No capítulo seguinte, faremos uma exposição mais detalhada da integração espaço-temporal durante a primeira 
mamada teórica, cuja psique vai emergindo da elaboração imaginativa do funcionamento corporal de acordo com 
um ambiente adaptado às necessidades do bebê, fornecendo-lhe o sentimento de tempo e espaço. Em condições 
ambientais favoráveis, no estágio de personalização, o bebê inicia um sentimento de existir num lugar, que é seu 
próprio corpo.  
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dimensão representacional ou simbólica. A elaboração imaginativa originária relaciona-se à 

dação de sentido. A fantasia originária “é essencialmente uma ‘auto-compreensão’ do bebê, 

seguida de uma ‘auto-interpretação’. Ambas são baseadas em esquemas herdados ou 

livremente projetados (...) de um lugar e de um modo pessoal de se relacionar corporeamente 

com os outros e com as coisas encontradas nesse lugar” (Loparic 2000b, p.372). O termo 

elaboração imaginativa não deve ser confundido com as 'atividades mentais de representação' 

da Psicanálise tradicional, porque diferem entre si. O termo fantasia é, para a corrente 

tradicional, uma operação mental3 que se desdobra em introjeção e projeção. Já para 

Winnicott fantasia significa a esquematização do corpo como processo anterior a qualquer 

elaboração mental ou intelectual feita pelo indivíduo. Ou seja, a fantasia (elaboração 

imaginativa) promove a integração psique-soma, organizada antes das funções intelectuais. 

Loparic comenta que Winnicott não concebe a psique como uma substância ou instância 

do aparato mental, como faz a Psicanálise tradicional. Em termos winnicottianos, a psique é 

um modo de operar da natureza humana (Loparic 2000b, p.362), significando uma elaboração 

imaginativa do estar-vivo fisicamente. E inclui uma psique não-separada do corpo fisiológico, 

e sim baseada no corpo e em seu desenvolvimento saudável. Esta diferença entre as duas 

abordagens é absolutamente fundamental. Tanto que, para o filósofo, exemplifica a mudança 

paradigmática operada por Winnicott no interior da Psicanálise. 

Outros conceitos winnicottianos incluem o da elaboração imaginativa como fator 

seminal do desenvolvimento do indivíduo, como é o caso da constituição do ego, do si-

mesmo e do 'EU SOU'. Winnicott utiliza a palavra ego para “descrever a parte da 

personalidade que tende, sob condições favoráveis, a se integrar em uma unidade” (Winnicott 

1965n, p.55). No início, quando o bebê ainda é um ser em dependência absoluta da mãe, 

podemos dizer que ele se encontra num estado de não-integração, no qual seus elementos 

                                                 
3 Em Freud, psique é sinônimo de mente. Mais adiante, falaremos sobre o conceito de mente em Winnicott 
comparado ao conceito de mente e representação mental em Freud. 
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estão dispersos entre si. Durante o amadurecimento saudável, o cérebro vai gradualmente 

organizando as vivências, como as instintuais e os cuidados maternos, no que Winnicott 

denomina de ego aquilo que tende para a integração do indivíduo em uma unidade, rumo ao 

estágio de dependência relativa. 

O ego está inseparavelmente relacionado às experiências, pois os fenômenos registrados, 

catalogados e vivenciados apenas ganham sentido se interpretados pelo seu funcionamento 

(idem, 1965n, p.55), fazendo com que o funcionamento do id não seja perdido, mas reunido 

em todos os seus aspectos, e então “passa a ser a vivência do ego” (Winnicott, loc. cit.). 

O ego se desenvolve antes mesmo da estruturação do intelecto e do reconhecimento, 

pela criança, dos outros seres e objetos ao seu redor, pois nem a palavra si-mesmo faz sentido 

nos estágios mais precoces do desenvolvimento infantil. Winnicott afirma que o 

desenvolvimento do ego ocorre desde o início da vida do bebê, quando pode se estabelecer de 

maneira débil ou poderosa, dependendo dos cuidados do meio ambiente. O ego do bebê é 

débil ‘ao extremo’, quando o meio ambiente não é facilitador ou não consegue satisfazer suas 

necessidades. Isto significa que, quando a mãe não é suficientemente boa, a criança não tem 

condições de se desenvolver e não atinge a maturidade egóica necessária para cada idade. Ou, 

caso se desenvolva, será de maneira distorcida em aspectos “vitalmente importantes” (idem, 

1965n, p.56). 

O ego passa a ser poderoso quando a mãe é suficientemente boa, capaz de satisfazer as 

necessidades do filho e, ao mesmo tempo, serve de apoio ao ego do bebê. Nesta situação, o 

bebê desenvolve uma vigorosa capacidade de criar sua própria organização e usufruir de 

breves experiências de onipotência, aproximando-se gradualmente do princípio de realidade.  

Quando a mãe está perfeitamente adaptada ao bebê, o ego da criança é forte, porque ela 

é “capaz de organizar defesas e desenvolver padrões pessoais fortemente marcados por 

tendências hereditárias”, (idem, 1965vf, p.24) estabelecendo-se como pessoa. Caso o apoio do 
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ego materno seja fraco ou inexistente, a criança “não consegue desenvolver-se numa trilha 

pessoal” (Winnicott, loc. cit.). 

 

No estágio que está sendo discutido é necessário não pensar no bebê como 

uma pessoa que sente fome, e cujos impulsos instintivos podem ser 

satisfeitos ou frustrados, e sim como um ser imaturo que está continuamente 

a pique de sofrer uma ansiedade impensável. Esta ansiedade impensável é 

evitada por esta função vitalmente importante da mãe neste estágio, sua 

capacidade de se pôr no lugar do bebê e saber o que ele necessita no cuidado 

geral de seu corpo e por conseqüência, de sua pessoa. O amor, neste estágio, 

pode apenas ser demonstrado em termos dos cuidados corporais (idem, 

1965n, p.56). 

 

Quando o amor materno não é demonstrado por intermédio dos cuidados corporais4, o 

único meio de auxiliar o bebê e garantir sua continuidade de existir, o desenvolvimento do 

ego é rompido ou distorcido. Rompimento ou distorção capaz de produzir uma ansiedade 

impensável no bebê, provocando rupturas fundamentais no desenvolvimento normal - 

desintegração, cair para sempre, não ter conexão alguma com o corpo e carecer de orientação 

(ibidem, p.57). 

Quando não adaptado, o cuidado materno dificulta o desenvolvimento e fortalecimento 

do ego do bebê, e produz, também, uma falha no assentamento da psique no soma. O que 

resulta, dentre outras variações, na falta de conexão do indivíduo com o próprio corpo, falha 

responsável, por exemplo, pela esquizofrenia infantil. “Em alguns casos [como a 

esquizofrenia infantil], há boa evidência de reação produzida pelo fracasso de apoio ao ego do 

tipo que estou descrevendo” (Winnicott, loc. cit.). Sem o apoio do ego da mãe, a tendência 

                                                 
4 Mais adiante veremos os conceitos de holding e manejo como tipos de cuidados maternos fundamentais para o 
desenvolvimento emocional saudável. 
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para a integração é interrompida pela necessidade do bebê de reagir às invasões, criando 

defesas que podem distorcer seu processo de desenvolvimento. 

Em alguns momentos de sua obra, Winnicott refere-se ao ego como um ego corporal, 

que se desenvolve com as experiências fundamentais do corpo vivo. Desde que não haja 

reações a irritações do mau cuidado materno, “as funções corporais da criança dão uma boa 

base para a construção de um ego corporal” (idem, 1965r, p.82), afirmando continuamente as 

bases para a saúde mental.  

Retomando certas comparações entre Winnicott e Freud, precisa ficar claro que 

Winnicott menciona as funções corporais para a construção de um ego corporal não se 

referindo às projeções mentais, como faz Freud. Para este, o ego é sempre derivado das 

funções corporais, desde que representado mentalmente, tal como uma projeção numa 

superfície. Freud lida com as funções corporais, mas podemos dizer que não são funções 

corpóreas propriamente ditas, uma vez que são representadas mentalmente no aparelho 

psíquico, e, juntamente com suas relações, determinam a vida psíquica do indivíduo. 

  

O ego é, em última instância, derivado das sensações corpóreas, 

principalmente das que se originam da superfície do corpo. Ele pode ser 

assim encarado como uma projeção mental da superfície do corpo, além de 

(...) representar as superfícies do aparelho mental (Freud 1923, p.40). 

 

A existência de um ego corporal na Psicanálise de Freud é possível por intermédio do 

trabalho mental das sensações corporais. O ego, para Freud, é uma projeção mental das 

superfícies corporais através das representações mentais. Sobre esta citação de Freud, Loparic 

comenta que “tal como o ego e o id, o ego corporal de Freud, entidade especulativa, 

relacionada à superfície do corpo, é essencialmente diferente do de Winnicott, baseado na 

elaboração imaginativa efetivamente experienciada do corpo inteiro” (Loparic 2000b, p.382). 
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Para Winnicott, como experiência de corpo inteiro, o ego não é uma atividade mental, 

pois sob situações favoráveis ele é a tendência de um processo integrador, o que permite a 

construção de um si-mesmo, e a manutenção de uma continuidade de existência, permitindo 

que a pessoa conquiste e viva como unidade psique-soma. Isto significa a ênfase, dada por 

Winnicott, às experiências corporais em si, diferentemente de uma projeção mental com 

ênfase no trabalho mental produzido para originar o ego, como faz a psicanálise tradicional. 

Em Winnicott, o ego corporal significa a experiência viva do corpo em termos de 

respiração, dos tecidos vivos, etc., em um momento no qual a mente ou o intelecto sequer faz 

parte da estrutura do desenvolvimento saudável da criança. Para ele, em relação à descrição 

do desenvolvimento emocional primitivo, nem poderíamos falar em projeção mental do 

corpo, uma vez que os alicerces para o bom funcionamento mental não estão fortemente 

estabelecidos. 

O bom desenvolvimento do ego, no sentido do indivíduo ter condições para caminhar 

rumo ao estabelecimento de uma unidade, permite o surgimento do si-mesmo como 

sentimento de existir necessariamente dentro do corpo, quando a realidade psíquica configura-

se como o mundo pessoal da criança. 

 

Além disso, o lactente está começando a se relacionar com objetos que são, 

cada vez menos, fenômenos objetivos e cada vez mais, percebidos como 

elementos 'não-eu'. Ele começou a estabelecer um si-mesmo, uma unidade 

que está contida fisicamente na pele do corpo e que está psicologicamente 

integrada (idem, 1963b, p.72). 

 

Quando ocorre uma gradual conquista do alojamento da psique no soma, e a unidade 

psicossomática vai sendo alcançada, o bebê se dá conta de que existe um exterior e um 

interior. O que concede ao corpo a condição de membrana limitadora, como uma pele que 
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estabelece e diferencia o indivíduo como unidade.  Em comparação com Freud, o 

estabelecimento do si-mesmo, em Winnicott, não se refere simbolicamente à pele do corpo 

para representar a diferenciação entre interno e externo. Nem mesmo representa a pele no 

funcionamento mental de maneira projetiva, porque, para Winnicott, a pele, significada como 

separação entre o dentro e o fora, indica a existência de um contorno da unidade recém 

integrada. Num texto redigido em 1970, intitulado “Sobre as bases para o si-mesmo no corpo” 

(idem, 1971d), Winnicott mostra que o si-mesmo é uma unidade baseada no funcionamento 

corporal, no qual as funções corpóreas e o cuidado materno são os elementos originadores da 

unidade e da individualidade da criança. “Para mim, o si-mesmo, que não é o ego, é a pessoa 

que é eu, que é apenas eu, que possui uma totalidade baseada no funcionamento do processo 

de maturação (...) O si-mesmo se descobre naturalmente localizado no corpo” (idem, 1971d, 

p.210). 

A garantia de continuidade de existência permanece com bom cuidado materno, e a 

criança desenvolve seu si-mesmo na base dos funcionamentos corpóreos. O si-mesmo tem 

suas bases no corpo, porque são as experiências corporais que darão ao bebê o sentimento de 

habitar no próprio corpo. Esta idéia torna-se mais clara quando Winnicott relata o tratamento 

psicanalítico de crianças portadoras de algum defeito físico. 

Mesmo uma criança com anormalidade física experimentará o próprio corpo como algo 

completamente normal. E, se aceita pelo ambiente, seu si-mesmo desenvolver-se-á de forma 

saudável, porque dependerá dos bons cuidados maternos e da elaboração imaginativa das 

funções corporais. Só após a conquista do estatuto unitário, e livre de uma despersonalização, 

a criança mais madura poderá se dar conta de que possui um corpo diferente dos demais. Isto, 

porém, não propiciará o enfraquecimento do psique-soma, porque seus alicerces fundamentais 

estarão fortalecidos pelo contato suficientemente bom com a mãe.  
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Esta criança esteve, nos primórdios de seu amadurecimento pessoal, vivenciando as 

funções corporais como elementos naturais do desenvolvimento. Teve esse desempenho 

porque os elementos necessários para o estabelecimento do si-mesmo são os cuidados 

satisfatórios do ambiente e as experiências corporais elaboradas imaginativamente. Não 

poderíamos desvincular o si-mesmo das experiências corporais vividas até então. “O si-

mesmo, o senso de si-mesmo e a organização do ego da criança podem, todos eles, estar 

intactos, por se basearem num corpo que era normal para a criança no período formativo” 

(ibidem, p.210).   

Winnicott, em outro momento, mostra como o si-mesmo baseado no corpo permite a 

criança diferenciar os mundos interno e externo. A rica coleta das trocas existentes entre o 

mundo interno e externo é “nitidamente o funcionamento da incorporação e eliminação na 

experiência do corpo” (idem, 1963d, p.93). Na normalidade, o si-mesmo tem base no 

funcionamento corporal. O corpo troca as riquezas internas e externas com o meio, por 

intermédio da eliminação e incorporação, dando ao bebê o senso de existir um dentro e um 

fora. Senso que se desdobra para as experiências instintuais, como o conhecimento das 

operações fisiológicas como um dentro, e, posteriormente, no reconhecimento de que existe 

um mundo exterior a ele que pode ser experimentado pelas trocas com um universo a ser 

descoberto. 

Assim, o si-mesmo está localizado e baseado no corpo, porque provém da “vitalidade 

dos tecidos corporais e da atuação das funções do corpo, incluindo a ação do coração e a 

respiração” (idem, 1965m, p.136). As funções corporais também são responsáveis pela 

sensação de que no corpo existe um ser que habita aquele mundo interior, e que seu viver 

também se constitui nas funções da respiração, excreção, etc. No corpo, habita um ser vivo 

reconhecido dentro dele como um si-mesmo verdadeiro. 



  

 

37

O indivíduo ganha identidade a partir da experiência de estar vivo corporeamente, 

quando o meio sustenta o seu corpo por intermédio dos cuidados maternos. Segurado, em 

termos físicos e psíquicos, o bebê sente-se confiante para habitar o próprio corpo e, aos 

poucos, criar uma identidade por intermédio de um si-mesmo personalizado. 

Porém, sabemos que nem sempre é possível ao meio ‘sustentar’ o bebê, ou adaptar-se 

perfeitamente às suas necessidades. Nestas situações inadequadas, o bebê pode reagir às 

intrusões ambientais desenvolvendo um falso si-mesmo, que oculta o si-mesmo verdadeiro. 

Trata-se, no caso, de uma das várias formas de dissociação ou cisão patológica no indivíduo. 

Mas, para entendermos a existência do falso si-mesmo ocultando o verdadeiro, é necessário 

compreendermos a natureza e o processo de conquista do si-mesmo verdadeiro. 

No estágio de dependência absoluta, quando o bebê passa a maior parte do tempo de 

maneira não-integrada (e nunca completamente integrado), sabemos que a coesão dos vários 

elementos sensório-motores resulta do cuidado materno que ‘reúne os pedaços do bebê’ e o 

segura tanto fisicamente quanto psiquicamente. Um gesto do bebê expressa um gesto 

espontâneo que, para Winnicott, é a fonte do verdadeiro si-mesmo em potencial. Caso a mãe 

responda a onipotência infantil revelada em um gesto, ela alimenta esta onipotência, 

auxiliando o desenvolvimento do verdadeiro si-mesmo no bebê.  

 

A mãe suficientemente boa alimenta a onipotência do lactente e até certo 

ponto vê sentido nisso. E o faz repetidamente. Um si-mesmo verdadeiro 

começa a ter vida, através da força dada ao fraco ego do lactente pela 

complementação pela mãe das expressões da onipotência do lactente 

(ibidem, p.133). 

  

Quando a mãe corresponde ao gesto do lactente, corresponde ao si-mesmo verdadeiro 

em potencial. Assim, a espontaneidade é característica do si-mesmo verdadeiro, com o 
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lactente gozando da ilusão de poder criar e controlar o mundo, inclusive o fato de brincar em 

imaginar (Winnicott, loc. cit.).  

“Somente o si-mesmo verdadeiro pode ser criativo e sentir-se real” (ibidem, p.135), e tal 

experiência representa o real sentimento de viver num corpo. Por exemplo, quando ocorre o 

contrário, ou seja, quando o ambiente repetidamente falha em responder ao gesto espontâneo 

do bebê, o indivíduo pode adquirir uma experiência de futilidade para com a vida, uma 

sensação de não existir como um ser real e sim a partir de uma cisão psicossomática. Este é o 

caso do falso si-mesmo, construído na base da submissão à realidade externa. Uma vez que a 

mãe não respondeu positivamente ao gesto do lactente, este não começa pelo sentimento de 

existir, mas sim por reagir à deficiência ambiental. Assim, o falso si-mesmo é organizado com 

a função de ocultar o si-mesmo verdadeiro.  

 

A mãe que não é suficientemente boa não é capaz de complementar a 

onipotência do lactente, e assim falha repetidamente em satisfazer o gesto do 

lactente; ao invés, ela o substitui por seu próprio gesto, que deve ser validado 

pela submissão do lactente. Essa submissão por parte do lactente é o estágio 

inicial do falso si-mesmo, e resulta da inabilidade da mãe de sentir as 

necessidades do lactente (ibidem, p.133). 

 

Quando o bebê não é acolhido, “pode-se dizer que o lactente morre fisicamente, porque 

a catexia dos objetos não é iniciada” (ibidem, p.134). Porém, na prática, o bebê sobrevive por 

intermédio de uma falsa existência, o que faz com que o indivíduo submetido à realidade 

externa construa relacionamentos falsos, impedido de criar sua própria individualidade 

personalizada. 

Quando o falso si-mesmo oculta a realidade interna do indivíduo, as experiências de 

seus relacionamentos com o mundo podem tornar-se fúteis, porque a espontaneidade não é 
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um aspecto das experiências vividas pela pessoa que desenvolve um falso si-mesmo. Ainda 

assim, a constituição interna do indivíduo pode se dar de maneira falsa, quando a mente acaba 

sendo a localização do si-mesmo como um tipo especial de si-mesmo falso. Nestes casos, o si-

mesmo falso provém de uma grande habilidade intelectual, que ameniza a dificuldade do 

indivíduo em estabelecer a integração psique-soma, fazendo com que a mente seja falsamente 

o lugar da morada, ao invés do próprio corpo.  

 

Um risco particular se origina da não rara ligação entre abordagem 

intelectual e o falso si-mesmo. Quando o falso si-mesmo se torna organizado 

em um indivíduo que tem um grande potencial intelectual, há uma forte 

tendência para a mente se tornar o lugar do falso si-mesmo, e neste caso se 

desenvolve uma dissociação entre a atividade intelectual e a existência 

psicossomática (ibidem, p.132). 

 

A falha na adaptação ambiental nos estágios mais precoces do amadurecimento pode 

resultar no desenvolvimento do falso si-mesmo, e na cisão entre mente e psique-soma, como 

nos casos psicóticos. Nestes, o sentimento de um ‘nada central’ pode ser um sintoma 

freqüentemente experimentado pelo indivíduo. O desenvolvimento de um falso si-mesmo 

encontra-se atrelado à fraca ou ausente inter-relação do psique-soma, porque o indivíduo foi 

obrigado a interromper, dentre outros processos, o desenvolvimento da unidade 

psicossomática para reagir às intrusões ambientais. Esta circunstância pode levá-lo a 

dissociar-se entre seus elementos e não aceitar seu verdadeiro si-mesmo.  

Numa ilustração clínica, Winnicott relata a história de um paciente que, quando criança, 

fora cuidado como uma menina pelos pais. Na presença de um filho primogênito homem, os 

pais desconsideraram a sexualidade do caçula em prol do desejo patológico de possuir uma 

menina. Com a infelicidade de ser cuidado por um ambiente nestas condições, o paciente 
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desenvolveu-se a partir de um falso si-mesmo, para ocultar e até mesmo proteger seu si-

mesmo verdadeiro. As falhas ambientais se referiam quando sua mãe, por exemplo, vestia 

suas fraldas como se ele fosse uma menina. Este é um caso de dissociação entre os elementos 

internos do indivíduo, resultando na impossibilidade de o paciente viver livremente sua 

realidade pessoal a partir de uma satisfatória vinculação psicossomática. 

O paciente relata freqüentemente a necessidade de ir em busca de um si-mesmo que lhe 

possibilite o sentimento de ser real, porque havia se desenvolvido em torno de um ‘nada 

central’, de um si-mesmo falso. “Ele [o paciente] não apenas não acredita que exista alguma 

coisa que possa ser chamada ele, mas antes sabe que no centro não há nada e é somente isso 

que pode tolerar” (idem, 1989vc, p.42, itálicos da autora). Após a intervenção de Winnicott 

numa sessão psicanalítica, o paciente pôde entrar em contato com o sentimento de não existir 

realmente. Episódio que forneceu vasto material clínico, como a dificuldade de urinar como 

forma de revelação da falha na integração do psique-soma. Na afirmação de Winnicott, “Esta 

é a primeira vez que [o paciente] pôde recordar em que sentiu seu pênis como sendo seu 

próprio. Parece como se isto fosse o início da sua potencia que nunca tivera” (ibidem, p.43). A 

potencia que o paciente nunca tivera é a possibilidade de sentir-se espontâneo e real num 

corpo também real e próprio, como um corpo masculino verdadeiramente vivenciado como 

tal.  

Acompanhando o progressivo desenvolvimento maturacional do bebê, e considerando as 

conquistas dos primeiros meses de vida, quando tudo transcorre satisfatoriamente em termos 

de adaptação materna, a gradual aquisição de um si-mesmo pode levar o indivíduo a alcançar 

o estágio referente ao estatuto unitário, chamado estágio EU SOU. Neste estágio, se o bebê 

pudesse falar, ele diria: EU SOU.     

Na conquista da fase de estatuto unitário, o bebê já consegue diferenciar o ‘eu’ do ‘não-

eu’, e se perceber existindo em relação a um outro ‘não-eu’. Esta sensação de existir 
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pressupõe, necessariamente, que o bebê tenha o sentimento de existir em seu próprio corpo, 

dentro dele, e assim possa construir seu si-mesmo na base do funcionamento corporal.   

 

Depois da integração o indivíduo É, ou seja, a criança humana atingiu o 

status de unidade, podendo já dizer EU SOU (...) O indivíduo possui agora 

uma membrana limitante, de forma que o que é não-eu é repudiado, é 

externo. (...) Acrescento também que, nesse momento, é conveniente que a 

psique e o corpo ocupem o mesmo lugar no espaço, de modo que a 

membrana limitante não seja apenas um limite metafórico da psique, mas 

coincida também com a pele corporal. ‘Exposto’ significa ‘nu’” (idem, 

1965s, p.216). 

 

Como vimos, o estado primário do bebê não-integrado, com tendência à integração, 

depende da capacidade de adaptação da mãe. Havendo uma boa adaptação materna, ocorre a 

conquista da morada da psique no soma, seguida pela “fruição de uma unidade 

psicossomática na experiência” (idem, 1966d, p.89). Com o estabelecimento do sentimento de 

existir, alcançando o estágio EU SOU, a fruição do funcionamento do corpo reforça o 

desenvolvimento do ego e vice-e-versa. Numa situação contrária, caso a mãe fracasse em seus 

cuidados físicos, deixando o bebê carente de elementos essenciais para o desenvolvimento 

maturacional, as reações do bebê à intrusão ambiental deixarão o indivíduo incerto quanto à 

morada da psique no soma. Além disso, impossibilitarão o saudável assentamento da psique, 

alterando as bases do si-mesmo no corpo, e a própria certeza de existir como um EU SOU, 

uma unidade, implicando uma cisão da personalidade. “É o significado de ‘EU’ e ‘EU SOU’ 

que é alterado pela dissociação psicossomática” (Winnicott, loc. cit.). 

Como visto, a aquisição do si-mesmo verdadeiro, o estágio EU SOU e a integração do 

ego dependem, dentre outros, da experiência corporal e da elaboração imaginativa das 
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funções corpóreas. É lícito afirmar que todos os conceitos revelados a partir das graduais 

conquistas do desenvolvimento emocional primitivo provêm, entre outros, da vitalidade dos 

tecidos corporais e da atuação do corpo. Situação na qual o sentimento de continuidade de 

existir é preservada por um ambiente satisfatório, facilitador do processo maturacional do 

bebê. 

 

3- O soma 

Winnicott refere-se à psique alojada no corpo como a integração psique-soma realizada 

a partir do soma. Ele fala de um corpo vivo, que não pode ser estudado fora do contexto da 

pessoa total.  

 

O processo de localização da psique no corpo se produz a partir de duas 

direções, a pessoal e a ambiental: a experiência pessoal de impulsos e 

sensações da pele, de erotismo muscular e instintos envolvendo a excitação 

da pessoa total, e também tudo aquilo que se refere aos cuidados do corpo, à 

satisfação das exigências instintivas que possibilita a gratificação (Winnicott 

1988, p.144). 

 

Por intermédio das experiências corporais, como instinto, os movimentos corpóreos e o 

cuidado materno físico, ocorre, como já vimos, a elaboração imaginativa do funcionamento 

corporal, dando origem à psique. A base da existência psicossomática, para a integração 

psique-soma, é a anatomia do que é vivo, do que conhecemos por fisiologia: “Os tecidos estão 

vivos e fazem parte do animal como um todo, e são afetados pelos estados variáveis da psique 

daquele animal” (ibidem, p. 44). Como a teoria de Winnicott não elege apenas o estudo da 

psique no que concerne ao desenvolvimento da pessoa total, o corpo é tomado a partir de sua 
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condição real e natural. Somente com base no corpo real pode ocorrer a elaboração 

imaginativa das funções corpóreas. Sobre o soma e o aspecto vivo do corpo, Dias comenta: 

 

O soma é o corpo vivo, que vai sendo personalizado à medida que é 

elaborado imaginativamente pela psique. Este corpo vivo é físico, sem 

dúvida, mas não meramente fisiológico ou anatômico em relação à psique, 

da qual se ocupa a medicina clássica; portanto não é um corpo que passa ser 

estudado por meio de cadáveres. O corpo vivo é um aspecto do ‘estar vivo’ 

do indivíduo; da vitalidade deste, como pessoa, fazem parte intrínseca a 

respiração, a temperatura, a motilidade (Dias 2003, p.104). 

 

Desta maneira, o soma é um corpo vivo que foi elaborado imaginativamente, tornando-

se personalizado, diferentemente do corpo entendido como uma máquina ou um conjunto de 

representações projetadas numa superfície. Ao invés de desconsiderá-lo como um corpo 

biológico, ou considerá-lo por intermédio das representações e/ou afetos, como faz a 

Psicanálise tradicional, Winnicott o concebe a partir da elaboração imaginativa das funções 

corporais, ou seja, a partir dos sentimentos (valores) dados às vivências psicossomáticas. 

Voltando às comparações conceituais entre Winnicott e Freud, percebemos uma 

diferença no que diz respeito ao conceito de corpo, pois se pode dizer que Freud difere o 

funcionamento físico do mental, e concebe o corpo por intermédio das representações 

mentais5. Winnicott, por sua vez, não se distancia da anatomia viva. A psicanálise tradicional 

já estabeleceu uma diferenciação entre o funcionamento físico e mental quando Freud 

realizava seus estudos sobre as histerias, em meados de 1890. Freud percebia dois tipos de 
                                                 
5 Em “Theodor Lipps, uma fonte esquecida do paradigma freudiano”, Loparic nos mostra a importância deste 
filósofo para o desenvolvimento das idéias essenciais do primeiro texto psicanalítico: “A Interpretação dos 
Sonhos”, de Freud. Em suma, as idéias de Lipps consistem na crença de se fazer uma Psicologia baseada no 
inconsciente, separada do funcionamento fisiológico. Para ele, o eu real não é formado a partir do corpo, como 
se pensava naquela época, mas através dos desejos.  Mais detalhes sobre o pensamento de Lipps, c.f. Lipps 2001 
[1897]. Sobre a influência de Lipps no pensamento freudiano, c.f. Loparic 2001b. 
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paralisia física: as orgânicas e as histéricas. Quando as de primeiro tipo revelavam sempre 

uma lesão cerebral que impossibilitava o movimento da região corporal correspondente, as 

paralisias histéricas eram entendidas sem que se levasse em consideração a estrutura 

anatômica do sistema nervoso. Assim, os sintomas histéricos eram definidos como 

imagináveis, porque os experimentos não revelavam nada mais que o exagero das relações 

fisiológicas, como se a histeria pudesse produzir uma ‘pseudo-relação’ entre membros e 

órgãos do corpo (Freud 1888, p.88). Desta forma, podemos dizer que Freud assume a idéia da 

existência de dois corpos: um anatômico e outro imaginável (mental):  

 

Só pode haver uma única anatomia cerebral verdadeira, de vez que ela se 

expressa nas características clínicas das paralisias cerebrais, evidentemente é 

impossível que essa anatomia constitua explicação dos aspectos diferenciais 

das paralisias histéricas (...) A lesão nas paralisias histéricas deve ser 

completamente independente da anatomia do sistema nervoso, pois, nas suas 

paralisias e em outras manifestações, a histeria se comporta como se a 

anatomia não existisse, ou como se não tivesse conhecimento desta (Freud 

1893a, pp 233-234).  

  

Para Freud, a histeria leva em conta a anatomia imaginária. Dessa forma, a psicanálise 

tradicional trata os jogos de força que animam o aparelho psíquico, do qual somente a 

concepção do corpo em termos de associações de idéias é viável para o trabalho da psicanálise 

freudiana. 

  

Esta é a solução do problema que levantamos, pois em todos os casos de 

paralisia histérica, verificamos que o órgão paralisado ou a função abolida 

estão envolvidos numa associação subconsciente que é revestida de uma 
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grande carga de afeto, e pode ser demonstrado que o braço tem seus 

movimentos liberados tão logo essa quantidade de afeto é eliminada (ibidem, 

p.237). 

 

Assim, para Freud, são as associações de idéias inconscientes, revestidas de carga de 

afeto, as causas para a paralisia histérica, dando ao corpo um aspecto simbólico no interior da 

mente. Em Winnicott, sabemos que o amadurecimento pessoal depende da experiência 

satisfatória de todos os estados do ser para serem integrados na personalidade. Fatores que 

variam desde os estados físicos, como a hereditariedade e a tendência inata à integração, até a 

continuidade de ser e a existência psicossomática. Desta forma, a histeria é entendida como 

um corpo precariamente incluso na personalidade − não no sentido do afastamento da 

anatomia viva, mas no sentido de uma falha no assentamento da psique no soma.  

 

Por contraste, na histeria, pode existir uma situação em que a pele não está 

incluída na personalidade, tornando-se até mesmo destituída de sangue e de 

sentido para o paciente (...) Poderíamos dizer sobre todos os seres humanos 

que nos momentos em que uma frustração instintiva provoca um sentimento 

de desesperança ou futilidade, a fixação da psique no corpo enfraquece (...) 

Esse fenômeno pode ser exacerbado em todos os graus possíveis de doença 

(Winnicott 1988, p.143). 

 

Nas idéias de Winnicott não cabe a idéia de anatomia imaginável para as doenças 

neuróticas, como faz Freud. Primeiro, porque a base para o psique-soma é a anatomia do que 

está vivo, a própria fisiologia, com o corpo real e experimentado; segundo, porque uma perna 

paralisada não é um problema de representação mental ou forças em conflito, mas um 
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problema de integração psique-soma em função de um  fracasso ambiental6. Para Winnicott, a 

repressão é a inibição de uma expressão instintual, a inibição do impulso como perda no 

relacionamento com os objetos, o que equivale a um empobrecimento da experiência de vida. 

Ainda assim, aquilo que se reprimiu pode ressurgir sob a forma de transtorno psicossomático. 

Sabemos que, no caso de um bebê, a pele é de importância crucial no processo de 

assentamento da psique no corpo por intermédio da elaboração imaginativa das funções 

corporais, e não como projeção mental. É relevante porque “o manuseio da pele no cuidado 

do bebê é um fator importante no estímulo a uma vida saudável dentro do corpo, da mesma 

forma como os modos de segurar a criança auxiliam o processo de integração” (Winnicott, 

loc. cit., itálicos da autora), facilitando a conquista da integração psique-soma.  

Desta maneira, os transtornos psicossomáticos se dão em função do fracasso ambiental 

nos cuidados para com o bebê. Nestes casos, o corpo se torna envolvido de maneira diferente 

da vinculação psique-soma e por intermédio dela surgem os estados de depressão, psicose e 

hipocondria7. 

Winnicott não deixa de lado o estudo da hereditariedade, pois a herança física ou 

psicológica − como a tendência à depressão − pertence ao soma (idem, 1988, p.37), e 

necessariamente os defeitos congênitos irão afetar de alguma forma o desenvolvimento da 

psique. 

 

Aqueles que estudam a Psicologia do recém-nascido não podem dar-se ao 

luxo de ignorar os distúrbios físicos e suas causas naturais, ainda que, 

felizmente, não lhes seja necessária a competência suficiente para assumirem 

                                                 
6 Sobre o caráter vivo do soma, de acordo com os comentários de Loparic, a expressão winnicottiana ‘animal 
humano’ permite um olhar unificador e real ao ser humano, onde o termo não recebe o caráter biológico, porque 
não advém de seu lado físico, mas de seu elemento somático: a anatomia viva como base da vida humana e, por 
isso, ao homem é dada uma existência psicossomática. O soma é o corpo vivo no aspecto de ‘estar vivo’ do 
indivíduo, de sua vitalidade e experiência (Loparic 2000b, p.353).  
7 Como veremos no capítulo 3, a psicose depressiva e alguns casos de hipocondria se referem às dissociações 
como defesas organizadas em função da falha ambiental, diferentemente das neuroses, que são dificuldades 
aparecendo no decorrer da vida de um indivíduo saudável. 
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a responsabilidade total pela parte somática que deveria ser compartilhada 

por especialistas de ambos os lados" (ibidem, p.40). 

 

Os distúrbios físicos afetam em diferentes graus o desenvolvimento emocional, porém 

nunca produzem uma mutilação ou uma quebra do vir-a-ser do bebê. Problemas congênitos 

certamente modificam o tipo de desenvolvimento físico e emocional da criança, mas não 

constituem a causa da falha no vínculo psique-soma, dado que a criança é dependente da 

confiabilidade do meio para alcançar e manter a continuidade de seu existir. 

Como diz Winnicott, “existem muitas e variadas combinações entre o físico e o 

psicológico” (Winnicott, loc. cit.), e tanto a hereditariedade como os problemas físicos 

adquiridos depois do nascimento afetarão a vida emocional de um indivíduo e vice-e-versa. 

“O desenvolvimento emocional fornece à criança um sentido para a saúde física, assim como 

a saúde física lhe provê um reasseguramento que é de grande valia para o desenvolvimento 

emocional” (ibidem, p.43). 

Assim, da psique também podem derivar efeitos sobre o corpo e seu funcionamento8, 

porque a saúde corporal pode ser traduzida em termos de fantasias e, ao mesmo tempo, as 

fantasias podem ser sentidas em termos corporais. Um sentimento de culpa pode ser expresso 

por intermédio de um vômito e, por outro lado, um vômito provocado por causas físicas pode 

ser sentido como uma traição do si-mesmo secreto. 

 

Excluindo-se a doença, a saúde corporal é ativamente reasseguradora para o 

bebê que está às voltas com dúvidas sobre a psique, e a saúde psíquica 

promove um saudável funcionamento corporal, garantindo a capacidade de 

ingerir, digerir e eliminar (Winnicott, loc. cit.). 

 

                                                 
8 Ainda no capítulo 3, este aspecto será retomado ao abordarmos os distúrbios psicossomáticos. 
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A saúde corporal assegura constantemente a saúde psíquica e esta afirma a cada 

momento a saúde física. É por isso que, em Winnicott, estudamos a psique e o soma 

separados apenas por uma questão de conceitos, porque, para o estudo do amadurecimento 

pessoal, é impossível aceitá-los como entidades separadas, uma vez que psique e soma só se 

revelam a partir de sua tendência à integração. 

 

O corpo de uma criança é capaz de suportar uma grande tensão, mas 

justamente a mesma tensão, se mantida pela vida adulta afora, pode 

eventualmente gerar situações somáticas irreversíveis, tais como uma 

hipertensão benigna, ulceração da mucosa em algum ponto do trato 

digestivo, hiperatividade da tireóide, etc. (ibidem, p.43). 

     

O conceito de instinto no interior da teoria winnicottiana auxilia o estudo do 

desenvolvimento pessoal nos primeiros estágios de vida do indivíduo. Poderíamos dizer que 

os instintos auxiliam o processo de amadurecimento no bebê, pois desempenham papel 

fundamental no desenvolvimento da criança, do início da vida ao estágio de independência 

relativa. Porém, para Winnicott, quando nos referimos ao instinto como fator essencial do 

crescimento, não estamos nos referindo à satisfação instintual propriamente dita, como faz a 

psicanálise tradicional. O mais importante para o estudo dos instintos na teoria de Winnicott é 

a maneira como o ambiente irá lidar com as necessidades instintuais. 

Dada a relação entre instinto e cuidado materno, é possível definir os instintos como 

excitações recorrentes, que constituem “poderosos impulsos biológicos que vem e voltam na 

vida do bebê ou da criança e que exigem uma ação” (idem, 1988, p.57). Os impulsos 

biológicos que modificam o estado do bebê – de tranqüilo para excitado − são compreendidos 

da mesma maneira que os instintos existentes em outros animais. Com a importante diferença 

de ser elaborado imaginativamente pelo bebê humano quando o meio se adapta bem às suas 
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necessidades, o que resultará numa psique altamente complexa, no sentimento de existir no 

próprio corpo, e na mente como organização especializada do funcionamento psicossomático. 

Neste ponto, Winnicott se distancia do pensamento tradicional, que aponta a existência da 

mente e da capacidade do trabalho intelectual como os elementos que diferem o homem dos 

outros animais. Para Winnicott, é a capacidade de elaborar imaginativamente as funções 

corpóreas que difere o homem dos outros seres. 

O instinto visa a importância do meio ambiente na relação do bebê com o mundo. Os 

impulsos recorrentes na vida do bebê exigem ação, um pequeno gesto espontâneo, para que o 

lactente consiga expressar o mínimo de desconforto que sente. Em seguida, há a exigência de 

uma segunda ação: a presença materna para satisfazer as necessidades instintuais, e permitir 

ao bebê o sentimento de segurança e gradual desenvolvimento de suas potencialidades. As 

experiências instintuais também garantem o fortalecimento do ego, a aquisição do si-mesmo 

verdadeiro, e o sentimento de existir no corpo, bem como as experiências de tempo e espaço e 

a possibilidade de sentimento de culpa (como no estágio de concernimento), desde que estes 

processos estejam sustentados pelo colo materno. 

Retomar a importância do ambiente satisfatório para garantir o sentimento de existência 

do indivíduo ainda dependente requer compreender a chave da saúde no desenvolvimento da 

criança nos primeiros estágios de vida. Esta chave são os instintos, porém não em reação às 

tensões, mas na forma de cuidado ambiental para a satisfação do bebê. 

 

Não devemos deixar de notar que a relação que existe entre o bebê e a mãe 

aqui é de vital importância e, no entanto, não deriva da experiência 

instintual, nem da relação objetal que surge a partir da experiência instintual. 

É anterior à experiência instintual, ocorrendo, ao mesmo tempo, 

paralelamente a ela e misturando-se a ela (idem, 1958d, p.206). 
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No início, “os instintos podem ser tão externos como o trovoar de um trovão” (idem, 

1965m, p.129) e somente o colo da mãe pode reunir todos os elementos do bebê para que as 

exigências instintuais sejam sentidas como parte integrante do si-mesmo. Quando a mãe não é 

suficientemente boa para cuidar do bebê, os impulsos biológicos podem ser traumáticos, 

porque o ego ainda é fraco, imaturo e “incapaz de sustentar os riscos envolvidos e as 

frustrações experimentadas até o ponto em que a satisfação do id se torne um fato” 

(Winnicott, loc. cit.). 

As exigências instintuais podem se tornar assustadoras para o bebê e caso a mãe não 

esteja presente para fornecer-lhe uma boa experiência instintual, ele estará à mercê das 

ameaças da continuidade do existir. Por isso, quando tudo vai bem, os instintos são 

manifestações do ser vivo reconhecido pelo bebê como “uma parcela do que se entende por 

uma pessoa viva” (idem, 1949k, p.90). 

Os instintos não são tensões causadas pela necessidade do id, como forças que se 

deslocam como exigências feitas à mente, como diz a Psicanálise tradicional sobre as pulsões. 

Como impulsos biológicos, a experiência instintual é real e leva ao bebê, como veremos, as 

experiências integradoras que se completarão na fase de concernimento. 

Sobre a diferença conceitual entre instintos em Winnicott e pulsões em Freud, podemos 

dizer que, em termos epistemológicos, Freud utiliza conceitos como meras convenções que 

auxiliam a procura de explicações sobre o funcionamento da vida mental. É o caso do 

conceito de pulsão. “Um conceito básico convencional dessa espécie [hipóteses abstratas], 

que no momento ainda é algo obscuro, mas que nos é indispensável na psicologia, é o de 

pulsão [Trieb]” (Freud 1915c, pp 137-138). Como convenção9, a pulsão é concebida por 

analogia às forças físicas, como uma pressão atuando na mente, através das representações 

mentais, um impacto constante que exige um trabalho do aparelho psíquico, visando sempre a 

                                                 
9 Sobre o aspecto especulativo da teoria metapsicológica em Freud, c.f. Fulgêncio 2001. 
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eliminação ou descarga das energias pulsionais. Os instintos, em Winnicott, não são 

convenções nem propriamente representações mentais, mas fatos empíricos que exigem ação; 

os instintos são elaborados imaginativamente, fortalecendo gradualmente não a mente, mas o 

vínculo psique-soma. Como poderemos observar em seguida, para Winnicott a mente é uma 

especialização à parte da vinculação psicossomática, não sendo o foco central e mais 

importante dos estágios primitivos. 

Um outro ponto na teoria freudiana merece destaque para compreendermos a diferença 

entre os instintos em Winnicott e as pulsões em Freud. É a questão da finalidade à qual visam 

as pulsões. Diz Freud: “a finalidade de uma pulsão é sempre a satisfação, que só pode ser 

obtida eliminando-se o estado de estimulação na fonte da pulsão [Trieb]” (ibidem, p.142). 

Winnicott não vê a satisfação dos impulsos instintuais apenas como necessidade de uma 

descarga. O instinto, para Winnicott, é apenas um dos aspectos da vida do bebê, e não a sua 

totalidade. 

Para Winnicott, o mais importante para o crescimento do indivíduo é integrar-se e 

conquistar os alicerces para alcançar o estatuto unitário e assim ser uma pessoa total. Caso o 

mundo invada o ‘território sagrado’ do bebê a ponto de se tornar um padrão, o bebê reage 

para tentar recuperar o senso pessoal de identidade e interrompe seu processo maturativo. 

Também é possível ao bebê descobrir o mundo por intermédio de seus impulsos, gestos e, 

então, estar seguro de seu senso de ser. Desta maneira, o conceito de pulsão “evita um campo 

de investigação tão rico do desenvolvimento inicial do bebê” (Winnicott 1987b, p.37), porque 

o conceito de pulsão não dá conta de vários aspectos da vida do bebê. Principalmente porque 

é um conceito que não dá conta das primitivas fases do desenvolvimento emocional primitivo, 

tanto em termos das necessidades do bebê quanto das tarefas a serem cumpridas até a 

aquisição de um si-mesmo e da conquista do estágio EU SOU. 
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Da mesma maneira, o conceito de ‘pulsão de morte’ não tem aplicabilidade possível 

para bebês. Nas fases primitivas, o bebê precisa superar vários estágios até que possa 

compreender o conceito de morte. É sabido que, nos primeiros meses, o bebê não consegue 

discernir entre ele e a mãe, nem tem conhecimento de seus instintos. Nessa fase, se não 

houver um ambiente que sustente a situação, não ocorrerá a aquisição do si-mesmo, nem um 

forte desenvolvimento do ego. Somente passando por estas conquistas, o bebê pode 

compreender o ódio, posteriormente o conceito de pessoa humana completa e, então, 

compreender o conceito de morte. Existem muitas dificuldades e conquistas a serem 

alcançadas até que a morte tenha um significado real para a criança. 

“O conceito de instinto de morte parece desaparecer simplesmente por não ser 

necessário” (idem, 1965h, p.117) e nem aceitável para a base da destrutividade. Com o estudo 

da criança in vivo, não é possível desconsiderar os instintos em sua forma real e biológica, e 

nem o meio em que a criança vive. 

Sobre o conceito de pulsão no interior da psicanálise tradicional, Loparic (Loparic, 

1999c, p.139) enfatiza que a substancialidade do homem não pode ser definida pelas forças 

pulsionais, e nem a natureza humana pode ser pensada a partir do mesmo tipo de causalidade 

que caracteriza o ponto de vista dinâmico (com suas forças em conflito) tal como qualquer 

outro objeto da natureza. O filósofo aponta para a inadequação do dualismo pulsional quando 

se trata da compreensão do acontecer da vida humana, dizendo que Winnicott se afasta da 

subjetividade fechada das representações, como faz a psicanálise tradicional, e “abraça como 

fundamental uma teoria da tendência à integração (à identidade pessoal) e do crescimento 

pessoal de um indivíduo essencialmente aberto ao encontro com o mundo” (Loparic, loc. cit.). 

Afirmando as idéias de Winnicott sobre a incoerência do conceito de pulsão, Dias 

acredita na impossibilidade de aceitação de uma ligação libidinal, ou de uma busca de 
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satisfação no momento da amamentação, pelo simples fato de que as necessidades do bebê 

não são ditadas pelo princípio do prazer, mas pela necessidade de ser. (Dias 2003, p.180). 

 

Além disto, quando a amamentação é entendida na chave do princípio do 

prazer, existe o risco real de se estabelecer o medo da satisfação, pois este 

fica associado ao desaparecimento do objeto. Este risco pode ser evitado 

quando se pensa, em termos de uma situação global: além do objeto há toda 

uma ambiência na qual é possível deixar-se levar pelo impulso excitado e à 

qual, depois, pode-se voltar para o repouso (Dias, loc. cit.). 

 

Além da função de prover alimentos, portanto do prazer, a mãe continua presente. O que 

caracteriza o instinto como aquele que aponta, aos poucos, para a relação da pessoa total, que 

é a mãe do bebê.  

 

4- A mente e o psique-soma 

Ao estudar a existência psicossomática não é possível compreender, como usualmente 

se faz, a mente em oposição ao corpo, porque é a psique e o soma que são opostos, sendo a 

mente uma ordem à parte. Da mesma maneira, não podemos cair na armadilha de igualar a 

mente à psique. Primeiro, porque a inter-relação mútua do psique-soma é um processo 

crescente, que permite ao bebê adquirir o sentido de um interior e um exterior, bem como a 

formação do si-mesmo. Segundo, porque é a vivência corporal de um corpo vivo que 

promove a integração psicossomática e um ego saudável, e não a projeção mental do corpo. 

Em terceiro lugar, no desenvolvimento saudável do bebê, a mente é uma modalidade 

específica que surge a partir da inter-relação satisfatória entre o psique-soma. Em quarto e 

último lugar, o crescimento do psique-soma é universal e seu caráter complexo é inerente, 

dado que o desenvolvimento mental depende de fatores variáveis, como o funcionamento 
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deficiente do cérebro (Winnicott 1954a, p.425). Para melhor apreciação destes quatro fatores 

que descrevem a mente como uma modalidade da integração psique-soma, vale mostrar como 

Winnicott compreende o desenvolvimento intelectual na saúde e em algumas formas de 

patologia. 

O desenvolvimento intelectual depende de uma satisfatória inter-relação entre a psique e 

o soma, porém não são comparáveis entre si (idem, 1988, p.30), já que a mente é um caso 

especial de funcionamento do psique-soma.  

O intelecto depende do funcionamento cerebral10, mas também de uma psique, que pode 

estar saudável ou doentia. Desta maneira, não é o desenvolvimento mental que proporciona a 

autoconsciência pessoal, porque a mente é um tipo de “ornamento no topo do psique-soma” 

(ibidem, p.51), e o desenvolvimento do ego tem base na boa satisfação das necessidades 

infantis, garantidoras da inter-relação do psique-soma.  

Para Winnicott, a mente não existe como entidade em si mesma, porque o esquema 

corporal é uma psique localizada onde quer que o soma esteja vivo (idem, 1954a, p.422) por 

intermédio da integração psique-soma, não havendo um lugar específico para a mente no 

corpo. O pensamento popular tende situar falsamente a mente na cabeça e, por muito tempo, a 

tradição do pensamento médico científico foi o de realizar uma intervenção cirúrgica (como a 

lobotomia) para aliviar as perturbações mentais. Este tipo de intervenção cirúrgica é 

equivocado, porque não alivia o paciente de seu problema central: a mente como ameaça ao 

psique-soma. Mas, como a mente pode, no desenvolvimento patológico, se tornar uma 

ameaça ao psique-soma? 

Durante o desenvolvimento saudável, o ambiente deve proporcionar, por intermédio dos 

cuidados físicos, o sentimento de continuidade de existência que sustenta a inter-relação do 

psique-soma no bebê. É a partir deste ponto que a mente se desenvolve na base da existência 

                                                 
10 Para uma melhor análise, estaremos abordando apenas o desenvolvimento cerebral saudável. 
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psicossomática. Desta maneira, para um bom funcionamento mental, desde que o órgão 

cerebral esteja em perfeitas condições, o meio ambiente tem um papel muito importante, pois 

é ele quem facilita a tendência de inter-relação psicossomática.  

 

De acordo com esta teoria, portanto, no desenvolvimento de todo o 

indivíduo, a mente tem em uma raiz, talvez sua mais importante raiz, na 

necessidade que o indivíduo tem, e que se encontra no cerne de seu si-

mesmo, de um meio ambiente perfeito. Ligada a isso, está minha visão da 

psicose como uma doença de deficiência ambiental (idem, 1954a, p.413). 

 

Se o ambiente não é adaptado às necessidades do bebê, a mente se desenvolve de tal 

maneira que tenta suprir, por ela mesma, as falhas ambientais. O fracasso materno pode 

produzir uma hiperatividade do funcionamento mental do bebê, com o desenvolvimento da 

oposição entre a mente e o psique-soma. A mente hiperativa surge como reação às invasões 

ambientais, antes mesmo da suficiente integração do psique-soma, em função da imaturidade 

do bebê. Este passa a desenvolver uma habilidade intelectual que funciona como um 

empecilho para a integração psique-soma. 

 

Em reação a este estado anormal do meio ambiente, o pensamento do 

indivíduo começa a controlar e organizar os cuidados a serem dispensados 

ao psique-soma, ao passo que na saúde esta é uma função do meio ambiente. 

Quando há saúde, a mente não usurpa a função do meio ambiente, tornando 

possível, porém, a compreensão e, eventualmente, a utilização de seu 

fracasso relativo (ibidem, p.414).  
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Se, em vez de sustentar a continuidade de ser do bebê, o meio ambiente falhar, poderá 

provocar reações de defesas, como é o caso da hiperatividade mental. Neste exemplo a mente 

desenvolve-se precocemente para suprir o fracasso ambiental, a ponto de criar um intelecto 

antes da satisfatória integração do psique-soma.  

Este é um dos casos de reação à invasão do meio. É claro que, num ambiente 

satisfatoriamente bom, a mãe nem sempre age corretamente nos cuidados do bebê, e este 

pode, numa idade um pouco mais avançada, compensar o fracasso materno por intermédio da 

habilidade intelectual como atitude positiva. Porém, o freqüente comportamento irregular 

materno provoca na criança a necessidade de desenvolvimento intelectual precoce, em função 

das falhas ambientais principalmente na fase de dependência absoluta do bebê. O pensar 

torna-se, nestes casos, cindido da ‘sociedade’ psique-soma e assume uma parte do papel da 

mãe. Com uma adaptação materna inadequada, a capacidade de pensar assume o lugar da 

confiança na mãe suficientemente boa.  

Com um padrão distorcido pela oposição entre mente e psique-soma, a mente funciona 

como um caso a parte e independente do corpo. Para Winnicott, o funcionamento mental, sem 

base na integração do psique-soma, é uma das formas de patologia, sendo a psicose, por 

exemplo, uma patologia procedente das falhas ambientais que dificultaram, dentre outras, a 

integração do psique-soma.  

Já pudemos anteriormente discutir alguns conceitos de Winnicott (como psique, 

elaboração imaginativa, ego e instintos) em relação a alguns conceitos de Freud (como 

representação psíquica, ego e pulsão). Agora, podemos retomar a discussão a respeito do 

conceito de mente em Winnicott e em Freud. 

Para Freud a mente é, em termos gerais, o próprio objeto de estudo das pesquisas 

psicanalíticas. Freud diz, em diversos trechos de sua obra, por exemplo, que tanto a teoria dos 

atos falhos como o modelo dos sonhos visam compreender as patologias via o estudo mental. 
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Um estudo da elaboração onírica nos força, de uma maneira irresistível, a 

uma visão da vida mental que parece decidir os mais controversos problemas 

da psicologia. A elaboração onírica nos compele a pressupor a existência de 

uma atividade psíquica inconsciente que é mais abrangente e mais 

importante do que a familiar atividade ligada à consciência (...) Ela nos 

permite dissecar o aparelho psíquico num certo número de diferentes 

atividades ou sistemas, mostrando-nos que, no sistema de atividade mental 

inconsciente, operam-se processos do tipo inteiramente diferente dos 

percebidos na consciência (Freud 1913, p.205). 

 

A visão da vida mental fornece, para Freud, a possibilidade de iluminação do mais 

profundo da 'mente humana', no sentido de dissecação do aparelho psíquico como forma de 

compreender qualquer ato que aparentemente não possui nexo. Neste caso, apenas o estudo da 

mente pode fornecer a compreensão dos processos psicológicos. Vimos que, em Winnicott, na 

saúde a mente situa-se como uma organização especializada da parceria psique-soma e, para 

ele, todos os complexos processos do desenvolvimento emocional primitivo são mais 

importantes para o indivíduo conquistar o estatuto unitário e ser uma pessoa total do que o 

estudo dos processos mentais. Para ele, muitos fatos importantes devem acontecer até o 

intelecto começar a operar positivamente. 

Em segundo lugar, a mente é um conceito que não possui diferenciação com o conceito 

de psique no interior da psicanálise tradicional. Isto porque a constituição da mente ou do 

psiquismo ocorre por intermédio das forças que agem no interior do aparelho mental. É o caso 

das funções psíquicas como um montante de afeto ou soma de excitação, “que apresentam 

todas as propriedades de uma quantidade (...); algo que é suscetível de aumento, diminuição, 

deslocamento e descarga” (Freud 1894a, p. 73). 
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Conhecemos duas espécies de coisas sobre o que chamamos nossa psique 

(ou vida mental): em primeiro lugar, seu órgão corporal e cena de ação, o 

cérebro (ou sistema nervoso) e, por outro lado, os seus atos de consciência, 

que são dados imediatos e não podem ser mais explicados por nenhum tipo 

de descrição (...) Presumimos que a vida mental é função de um aparelho ao 

qual atribuímos as características de ser extenso no espaço e de ser 

constituído de diversas partes (Freud 1940, p.196). 

 

Sem estabelecer diferenciações entre os conceitos de mente e psique, a psicanálise de 

Freud nos leva à idéia de oposição mente-corpo, porque não nos fornece a compreensão da 

existência psicossomática e de seus possíveis distúrbios. Para Freud, o importante é trazer à 

luz o conhecimento de processos como deslocamentos, condensação, que falam a respeito de 

mecanismos mentais como o próprio funcionamento da atividade psíquica. Porque o caráter 

atormentador dos sintomas neuróticos se deve ao conflito interno a que a mente do paciente é 

levada, pela necessidade de combater esses desejos inconscientes (idem, 1913, p.207). Em 

nenhum momento, Freud se refere aos problemas patológicos como uma especialização da 

mente assumindo o lugar da psique, como faz Winnicott, porque o psicanalista tradicional não 

considera os processos importantes anteriores ao funcionamento intelectual, deixando para 

trás a análise de aspectos fundamentais na conquista do modo saudável de existir no mundo. 

Em terceiro e último lugar, para Freud, a mente funciona como um mecanismo que se 

move através de forças mentais que expressam o propósito de vida do indivíduo. “As forças 

que presumimos existir por trás das tensões causadas pelas necessidades do id são chamadas 

de pulsões. Representam as exigências somáticas feitas à mente. Embora sejam a suprema 

causa de toda atividade, elas são de natureza conservadora” (idem, 1940, p.173).  
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Em Winnicott, o desenvolvimento de todo indivíduo saudável não pode basear-se em 

forças mentais, pois outras coisas importantes devem acontecer no desenvolvimento primitivo 

antes que o bebê possa usufruir sua capacidade mental. Consideradas as muitas conquistas a 

serem realizadas antes dos mecanismos mentais entrarem em ação, pois, em vez de Winnicott 

formular uma teoria de energias em conflito como causa de toda atividade humana, como faz 

a psicanálise tradicional, o teórico da Teoria do Amadurecimento traz à luz questões mais 

fundamentais. Como a necessidade de continuidade de ser como condição primordial para a 

saúde desde que haja um ambiente adaptado às necessidades do bebê. 

O que Winnicott chama de conceito especializado proveniente da integração psique-

soma é, em um certo sentido, o objeto de estudo de Freud − a mente. Para Winnicott, a mente 

independente de sua base psicossomática é o lado patológico do desenvolvimento humano. 

Caso a mente funcione como uma coisa em si, o crescimento pessoal se dará de maneira falsa, 

baseada na submissão do indivíduo ao meio, a ponto de ele desenvolver um falso si-mesmo. 

 

Esse é o estado de coisas extremamente desconfortável, especialmente 

porque a psique do indivíduo se deixa 'atrair' por essa mente, afastando-se do 

relacionamento íntimo que originalmente mantinha com o soma. O resultado 

é uma mente-psique, que é patológica (Winnicott 1954a, p.414).  

 

Com a mente especializada e funcionando separadamente do psique-soma, a pessoa 

possui um enfraquecimento da inter-relação psique-soma. Assim, passa a funcionar de outra 

maneira: a psique se deixa atrair pela mente, o que impede o indivíduo de desenvolver uma 

relação de intimidade com o corpo, bem como anula o sentimento do si-mesmo vivendo no 

próprio corpo. Dessa forma, a pessoa passa a viver na relação mente-psique, na qual a psique, 

ao invés de se alojar no soma, se aloja na mente. “Uma pessoa que está se desenvolvendo 
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dessa maneira exibe um padrão distorcido que afeta todos os estágios ulteriores do 

desenvolvimento” (Winnicott, loc. cit.).   

Nestes casos, quando a mente se separa do funcionamento do psique-soma, podem 

ocorrer transtornos psicossomáticos ou distorções na personalidade, dificultando o senso de 

ser e de existir da pessoa. É o caso clínico citado por Winnicott de uma paciente psicótica, que 

sentia viver em uma caixa, a metros de altura, ligada ao próprio corpo por uma fina linha; ou 

de outra paciente que sentia viver dentro da própria cabeça, especificamente atrás dos olhos 

(idem, 1945d, p.275).  

 

Esta elaboração psíquica do funcionamento fisiológico [do assentamento da 

psique no soma] é bastante diferente do trabalho intelectual que facilmente 

se torna artificialmente uma coisa em si e falsamente um lugar onde a psique 

pode se alojar (idem, 1954a, p.420).  

 

Em certas patologias, quando a mente se separa do funcionamento psique-soma, o 

pensamento do indivíduo começa a controlar e organizar os cuidados “a serem dispensados ao 

psique-soma, ao passo que, na saúde, esta é uma função do meio ambiente” (ibidem, p.414). 

Neste, o indivíduo começa a sentir-se responsável pelas falhas ambientais porque elas 

aconteceram prematuramente, antes do indivíduo poder reconhecer a causa da perturbação, 

antes mesmo da organização do psique-soma.  

Por isso, em função de reação às falhas ambientais, o indivíduo desenvolve 

precocemente uma grande habilidade mental para compensar as falhas ambientais, e a mente 

torna-se uma organização mente-psique, que impede o indivíduo de se desenvolver por 

intermédio de sua existência psicossomática. 

Este tipo de funcionamento mental, anterior ao assentamento do psique-soma, pode ser 

extremamente útil ao bebê que reage no momento das falhas de adaptação ambiental, mas 
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durante a vida pode se tornar um empecilho para o psique-soma ou até mesmo para a 

continuidade de existência do indivíduo “que constitui o si-mesmo” (ibidem, p.416). 

Em termos de saúde, num estágio mais avançado do desenvolvimento, quando a criança 

passa do estado de dependência absoluta ao de relativa dependência, a coesão psicossomática 

se torna crescente, indicando a confirmação do sentido de ser e existir. É neste momento que a 

mente da criança começa a exercer funções especializadas e o desenvolvimento intelectual 

auxilia o bebê a complementar as falhas na adaptação materna. Essas eventuais falhas 

ambientais − que não chegam a ser invasões – permitem ao bebê prosseguir na direção da 

independência. Sobre a importância da mente no processo de independência, com base na 

integração psique-soma, Dias diz: 

 

No momento devido, em que as funções mentais têm início, o bebê, em 

virtude das repetidas experiências de cuidado adaptativo, já 'sabe' de muita 

coisa por vias não mentais. É absolutamente vital, para a saúde psíquica do 

pequeno indivíduo, que esse saber pré-cognitivo já estabeleça no estágio em 

que os processos intelectuais começam efetivamente a trabalhar; esse saber 

constitui uma base essencial para a existência. Ao longo da vida, sobretudo 

em momentos cruciais, é a ele que o indivíduo recorre quando se faz 

necessário um reasseguramento do si-mesmo ou do mundo em que se vive 

(Dias 2003, p.114). 

  

Desta forma, para Winnicott não existe “uma coisa que possa ser chamada de mente” 

(Winnicott 1954a, p.425), no sentido de existir como entidade, porque a mente é uma função 

especializada da existência psicossomática. Também não é possível opor a mente ao físico, 

porque ambos não são feitos do mesmo material, como é o caso da psique e do soma quando 

são dois opostos. “Os fenômenos mentais são complicações de importância variável na 
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continuidade do psique-soma, naquilo que se soma ao 'si-mesmo' do indivíduo” (Winnicott, 

loc. cit.).  

Para Winnicott, ter consciência do corpo não é uma tarefa mental, porque habitar no 

próprio corpo é uma tarefa de experimentar o corpo vivo, promovendo o alojamento da psique 

no soma e a conquista da existência psicossomática. Desta maneira, a mente é uma 

especialidade do funcionamento psique-soma, a qual, na saúde, auxilia o desenvolvimento 

desde que os alicerces fundamentais estejam afirmando a continuidade de ser do indivíduo. 
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Capítulo II 

 

O desenvolvimento da existência psicossomática 

 

 

 

1- Introdução 

Para Winnicott, o estudo do desenvolvimento emocional primitivo possibilita a 

observação de importantes processos da vida do bebê, e a identificação das conquistas 

essenciais do lactente, desde que haja um ambiente adaptado. Com o objetivo de demonstrar 

alguns destes estágios do desenvolvimento emocional primitivo, para nos auxiliar na 

compreensão do desenvolvimento da existência psicossomática, o capítulo abordará, 

primeiramente, a experiência do nascimento como um evento essencialmente corporal. Em 

seguida, estudaremos a primeira mamada teórica, como um estágio próprio para a realização 

de tarefas fundamentais para o bebê, como a integração no tempo e no espaço, a 

personalização e o início das relações objetais.  

Posteriormente, veremos a importância do brincar infantil, e a conquista do estágio de 

uso do objeto relacionados à corporeidade. Também estudaremos a importância do estágio de 

concernimento, o círculo de digestão e ingestão e, por último, a genitalidade como uma função 

corpórea dos instintos. 

Nossa tarefa será demonstrar, neste capítulo, como o bebê, à luz da teoria do 

amadurecimento pessoal, percorre determinados estágios do desenvolvimento emocional até 

chegar o momento de se relacionar como pessoa total, o que pode acontecer aos seis meses de 

idade, no caso de um desenvolvimento saudável. O exame dos “sentimentos e personalidade 

do bebê antes deste estágio que localizamos entre os cinco e os seis meses” (Winnicott 1945d, 
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p.273) permitirá esclarecer o desenvolvimento da conquista da existência psicossomática, 

absolutamente essencial no amadurecimento pessoal. Para Winnicott, 

  

Uma porção básica de provisão ambiental facilita o tão importante 

desenvolvimento maturativo das primeiras semanas e meses e qualquer falha 

na adaptação inicial é um fator traumático interferindo no processo de 

integração que leva ao estabelecimento do indivíduo de um si-mesmo que 

existe, que adquire existência psicossomática e desenvolve uma capacidade 

de se relacionar com objetos (idem, 1963a, p.231). 

 

A existência psicossomática é gradualmente conquistada e, sob uma satisfatória 

adaptação ambiental, a vinculação psique-soma torna-se cada vez mais firme à medida que o 

desenvolvimento infantil atinge certo grau de maturidade. Um padrão de falhas nos cuidados 

ambientais pode resultar em dificuldades para o amadurecimento emocional do bebê, quando 

este tem de reagir às invasões ambientais, interrompendo a integração de suas potencialidades, 

e dificultando o próprio desenvolvimento da existência psicossomática. Fato que também 

impede o indivíduo de ser no mundo a partir de sua condição de pessoa total, convivendo com 

outras pessoas totais11. 

 

2- A experiência do nascimento 

Em Winnicott, a experiência do nascimento também elucida, de forma fundamental, o 

lugar do corpo na teoria do amadurecimento. Primeiro, porque é uma experiência ricamente 

                                                 
11 Como veremos mais adiante, caso as falhas ambientais se tornem um padrão no início do desenvolvimento 
primitivo emocional, pode ocorrer uma defesa, que consiste na interrupção do processo de amadurecimento por 
intermédio de uma cisão, na qual o indivíduo torna o si-mesmo inacessível, sem integrar os vários aspectos de 
seu ser. Mas, quando as falhas ambientais se referem a momentos posteriores em relação ao processo de 
amadurecimento pessoal, quando já ocorreram certas integrações no indivíduo, pode surgir outro tipo de defesa 
organizada, a dissociação. Esta se refere especificamente aos transtornos psicossomáticos, cujo tema 
estudaremos no próximo capítulo.  
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corporal; segundo, porque o nascimento é uma vivência que traz ao indivíduo um dos 

primórdios do assentamento da psique no corpo, e a primeira experiência de confiabilidade no 

mundo, quando sob satisfatória adaptação ambiental. 

No início de um artigo intitulado “Recordações de nascimento, trauma do nascimento e 

ansiedade”, Winnicott estabelece algumas comparações com as idéias freudianas sobre 

trauma, nascimento e ansiedade. Como este trabalho também dedica espaço para comparar 

certos conceitos de Winnicott e de Freud, aproveitaremos para incluir no  decorrer do texto a 

discussão levantada pelo próprio autor. 

No artigo, Winnicott questiona a posição da Psicanálise tradicional sobre o nascimento 

como um evento traumático em si mesmo. Pergunta-se o autor: “Qual é a natureza exata do 

trauma em termos da Psicologia do ego?” (idem, 1958f, p.313).  

Diferentemente de Freud, Winnicott desconsidera o evento do nascimento traumático a 

priori, pois tem em vista uma condição mais importante da experiência de nascimento: a 

necessidade de se avaliar o tipo de meio ambiente em que ele ocorre. Porque, afinal de contas, 

o nascimento é realizado apenas a partir da existência dos outros indivíduos que sustentam o 

recém nascido no mundo. 

 

(...) é necessário reconhecer e avaliar o tipo de meio ambiente que pertence à 

experiência do nascimento; e da mesma forma, a capacidade que a mãe tem 

de se devotar ao bebê recém-nascido, a capacidade dos pais de dividir a 

responsabilidade à medida que o bebê se torna uma criancinha, e também, a 

capacidade da situação social de permitir que a devoção materna e a 

cooperação parental desempenhem seus papéis (ibidem, p.317). 

 

Winnicott não aceita a idéia do nascimento como fato necessariamente traumático. Para 

ele, a natureza do trauma depende da situação do nascimento que, quando caminha bem, 
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fornece força e estabilidade ao ego. Por isso, Winnicott denomina este evento de experiência 

de nascimento, e não de trauma, dividindo essa experiência em três graus diferentes.  

O primeiro, diz respeito ao nascimento normal, quando o parto transcorre sem 

sobressaltos, e o ambiente fornece ao bebê as adaptações necessárias para seu acolhimento no 

mundo, tanto do ponto de vista do manejo maternal, quanto da assistência médica (ibidem, 

p.322). A experiência de nascimento normal é fundamental, porque é uma dentre várias que 

concederão ao bebê o sentimento de confiança, segurança e estabilidade no mundo. 

O segundo tipo diz respeito à experiência traumática comum, caracterizada pela 

ocorrência de um fato inesperado, associado a alguns fatores ambientais posteriores ao 

nascimento. Nesse tipo de experiência de nascimento, os traumas não chegam a imprimir um 

padrão à criança, e são anulados por subseqüentes manejos positivos e o bebê tem condições 

de retomar o sentimento de continuidade de existir. 

O terceiro tipo de nascimento é o traumático, caracterizado pela significativa 

perturbação produzida no aspecto físico e emocional do bebê. Trata-se de um trauma que não 

pode ser neutralizado em função da falha ambiental subseqüente ao nascimento, e que deixará 

marcas permanentes, responsáveis por um certo padrão na vida da criança, como veremos 

mais adiante. 

Esta divisão de graus da experiência do nascimento revela a compreensão do evento 

como ato fundamentalmente corporal. Winnicott deixa de fazer referências ao desequilíbrio 

de forças internas no indivíduo, como fez a Psicanálise tradicional, para compreender a 

experiência de nascimento como uma vivência corporal. 

Diferentemente de Winnicott, a Psicanálise tradicional entende o nascimento como um 

evento necessariamente traumático. Como trauma, Freud entende uma vivência causadora de 

tal quantidade de excitação para o aparelho psíquico que qualquer tentativa de descarregar 

satisfatoriamente as excitações, sem resíduos, é condenada ao fracasso. Freud entende o 
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nascimento como a primeira exposição do indivíduo a uma quantidade excessiva de excitação, 

o que transforma o evento em trauma. O bebê é exposto a uma grande perturbação na 

economia de sua libido, e abre espaços para novas espécies de sentimentos de desprazer 

(Freud 1926a, p.158), com o surgimento do modelo-guia para a compreensão das angústias 

humanas. “O ato de nascer é a primeira experiência de angústia [angst] sendo assim a fonte e 

o protótipo da sensação de angústia [Angsterlebnis]” (idem, 1900, p.428). 

Visto que Winnicott não concebe o nascimento como evento necessariamente 

traumático, já que a experiência do nascimento, quando vivida no momento oportuno, não 

constitui interrupção da continuidade de ser, mas sim a sua afirmação, ele não enxerga 

conexão obrigatória entre experiência do nascimento, trauma e ansiedade. 

 

(...) é difícil aceitar a idéia segundo a qual o que acontece em termos de 

ansiedade [anxiety] é determinado pelo trauma de nascimento, porque isto 

significaria que o indivíduo que nasce naturalmente não tem ansiedade, ou 

não tem maneiras de mostrar que está ansioso. Isto seria absurdo (Winnicott 

1958f, p.322). 

  

O nascimento e as experiências posteriores de cuidado materno confirmarão ao bebê a 

continuidade de ser, para que ele possa usufruir a tendência inata à integração, e alcançar 

gradualmente o estatuto unitário. Caso a experiência do nascimento seja traumática, seguida 

de padrões de falha na adaptação materna, a ponto de o bebê não ter chances de recuperar a 

continuidade de ser, ele poderá interromper o processo de amadurecimento para reagir a 

intrusões para as quais não estava preparado. Ocorre, neste caso, a quebra da linha de 

continuidade de ser, e não o estabelecimento de um protótipo para a angústia.  

Por diversos motivos, Winnicott acredita que associar a ansiedade ao nascimento é um 

passo em falso. Primeiro, porque a relação entre nascimento e ansiedade é desnecessária, 
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tendo em vista o nascimento como evento não necessariamente traumático. Para ele, um 

fenômeno universal não pode ter origem em um caso especial de nascimento (o trauma), dado 

que todos os indivíduos são suscetíveis à ansiedade, e não o limitado número de pessoas que 

sofreram no parto.  

Em segundo lugar, Winnicott considera a falta de dados suficientes sobre a experiência 

do nascimento do ponto de vista do bebê, e assim, qualquer conclusão sobre nascimento e 

ansiedade seria precipitada (ibidem, p.323).  

O ponto de vista do bebê é considerado quanto a sua capacidade de tolerar sensações 

intrusivas, entre as quais a mudança de estado da não-respiração para o da respiração é uma 

dentre as várias experiências corporais toleráveis. 

 

É necessário partir do ponto de vista de que pode existir um nascimento que, 

do ponto de vista do bebê, não seja excessivamente intrusivo, e que seja 

produzido pelos impulsos em direção ao movimento e à mudança que se 

originam diretamente do estar-vivo do bebê. A mudança de estado do bebê 

da não-respiração para a respiração é muitas vezes utilizada como exemplo 

da natureza essencialmente traumática do nascimento (idem, 1988, p.166). 

  

De posse de farto registro clínico, Winnicott pôde concluir que “o corpo da criança sabe 

o que é nascer” (idem, 1958f, p. 321), seja a criança mais madura que revive corporalmente o 

evento, seja o bebê que nasce e se desenvolve de forma natural, obedecendo ao percurso em 

direção ao amadurecimento. Assim, a experiência do nascimento é um evento corporal 

também por promover o assentamento da psique no soma, mesmo de uma forma ainda 

primitiva.  

No início, dissemos que o trauma do nascimento estabelece um padrão na vida do 

indivíduo. Que padrão é esse? 
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Quando o trauma do nascimento é significativo, cada detalhe da invasão e da 

reação a ela é, por assim dizer, gravado na memória do paciente de um modo 

com o qual nos tornamos familiares, quando pacientes revivem experiências 

traumáticas ocorridas em idade mais avançada (ibidem, p.326). 

 

Se o bebê experimentar o trauma no nascimento, e persistirem prolongadas invasões no 

pós-parto, “a continuidade pessoal do indivíduo é interrompida” (ibidem, p.326). As reações 

às invasões estão além da capacidade de sustentação, significando uma perda temporária da 

identidade. 

O trauma do nascimento produz um extremo sentimento de insegurança, que constitui “a 

base para uma expectativa de ulteriores exemplos de perda da continuidade do si-mesmo e 

mesmo uma desesperança congênita (mas não herdada) com relação à conquista de uma vida 

pessoal” (ibidem, p.326). 

O bebê pronto para nascer possui um certo conhecimento, advindo das poucas 

experiências de vida intra-uterina, das invasões causadoras de reação, e suporta por um 

período de tempo limitado os fatores complicadores do nascimento. Quando os fatores 

adversos ultrapassam severamente o limite suportado pelo bebê, pode se estabelecer uma 

condição de paranóia congênita “criando um padrão de interferência esperada com o ‘existir’ 

básico” (ibidem, p.335). Em outros casos, o trauma de nascimento pode ser associado a 

desordens de integração psique-soma.  

Winnicott acreditava firmemente que, já na concepção, existe uma psique em 

desenvolvimento junto com o corpo, no início fundidos e gradualmente diferenciados (ibidem, 

p.336). Na época intra-uterina, é certo dizer que a psique já possui continuidade pessoal, 

interrompida por “fases de reações a invasões” (Winnicott, loc. cit.), naturalmente suportáveis 

ao bebê. 
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O si-mesmo começa a englobar recordações de fases nas quais a reação à 

invasão perturba a continuidade. Na época do nascimento, o bebê está 

preparado para tais fases e sugiro que, no nascimento n,ão-traumático, a 

reação à invasão que o nascimento acarreta não excede aquilo para o qual 

o feto já está preparado (Winnicott, loc. cit.).  

  

Até o retorno da continuidade de existir do bebê, o intelecto se desenvolve como algo 

distinto da psique, e retém todos os detalhes das invasões para protegê-la. O mesmo acontece 

durante o trauma, porém o intelecto progride ‘aparentemente’ de forma mais acentuada que a 

psique. Dessa forma, o indivíduo não tem muitas chances de evoluir naturalmente do ponto de 

vista do desenvolvimento emocional, o que dificultará a conquista de sua existência 

psicossomática.  

 

Este desenvolvimento intelectual é negativo porque origina um estágio 

demasiadamente antigo da história do indivíduo e por isso é patologicamente 

desligado do corpo com suas funções, e dos sentimentos, instintos e 

sensações do ego total (ibidem, p.328). 

 

Ou seja, o trauma de nascimento e conseqüentes padrões de falhas ambientais causam 

um ‘estranhamento’ entre psique e corpo, como uma ligação insuficiente que, como defesa 

organizada, possibilita o desenvolvimento de um padrão patológico de personalidade. 

Entretanto, a chegada normal ao mundo, e um meio adaptado confia ao bebê, em um primeiro 

momento, as condições necessárias para experimentar o corpo como ‘morada do ser’. Em 

outras palavras, significa a vida intra-uterina e, em especial, o nascimento normal, como o 

primeiro modelo experienciado do corpo do bebê enquanto ‘morada do ser’. 
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3- A primeira mamada teórica 

O estágio da primeira mamada teórica não diz respeito apenas à primeira mamada real 

do bebê, mas sim à seqüência das primeiras experiências de amamentação, uma vez que a 

primeira mamada real pode não significar uma experiência emocional. 

 

Esta primeira mamada teórica é também a primeira mamada real, exceto 

pelo fato de que a experiência real não é tanto um acontecimento singular 

quando uma construção do evento a partir da memória (...) a primeira 

mamada não pode ser significativa como experiência emocional (Winnicott 

1988, p.120). 

 

Dada a ênfase da teoria do amadurecimento pessoal no processo de integração do 

indivíduo rumo à construção de um si-mesmo unitário, a primeira mamada teórica desempenha 

relevante momento no processo de integração do bebê. Nesse momento, a amamentação em si, 

como uma satisfação instintual, não é o fato mais significativo na constituição deste estágio. 

Na teoria do desenvolvimento humano “(...) estamos interessados também na riqueza da 

experiência da alimentação ao seio (...) Riqueza de qualidade, ainda mais do que saúde, é que 

fica no topo da escala do progresso humano” (idem, 1965vc, p.64).   

É claro que o aleitamento materno é parte essencial do estágio da primeira mamada 

teórica. Mas, o aleitamento, por si só, não define o tipo de contato estabelecido pelo bebê com 

a mãe. E é exatamente o modo como a mãe irá segurar, manejar e alimentar o bebê que irá 

definir a qualidade da provisão ambiental. Qualidade que facilitará o processo de integração no 

indivíduo ou, caso contrário, ele terá de interromper o processo de desenvolvimento para reagir 

às falhas ambientais. Como Winnicott diz, a situação da mãe segurando o bebê no colo é 
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sensivelmente mais valiosa do que com ela o alimentando, no sentido de satisfação instintual, 

porque somente a provisão ambiental tornará ‘todo o resto possível’ (idem, 1965s, p.125). 

Inteiramente dependente da provisão ambiental, o bebê, neste estágio de primeira 

mamada teórica, realiza três tarefas fundamentais: 

1) a realização das experiências de integração no tempo e no espaço, a partir do estado de 

não-integração;  

2) o alojamento gradual da psique no corpo (personalização); e  

3) o início das relações objetais.  

Devemos lembrar que a descrição das tarefas fundamentais no desenvolvimento 

primitivo do bebê é meramente didática, e adotada com o propósito de esclarecer e definir 

aspectos essenciais para cada estágio. 

 

3.1- A integração no tempo e no espaço 

O desenvolvimento emocional primitivo constitui um processo de amadurecimento, 

associado ao crescimento baseado no acúmulo de experiências. Para que o processo 

maturacional herdado seja desenvolvido, é necessário que o ambiente auxilie o processo de 

amadurecimento do indivíduo. Este inicia a vida a partir do estado de não-integração entre seus 

elementos, e gradualmente passa a integrar, no início apenas por alguns momentos, até que a 

integração total seja alcançada. 

Winnicott caracteriza o estado de não-integração, no qual o bebê vive uma realidade não 

integrada, como o estágio anterior à capacidade de o indivíduo reconhecer o próprio eu e saber 

diferenciá-lo do não-eu, fase precedente ao estabelecimento do estatuto unitário e da realidade 

objetiva. Neste estágio de dependência absoluta, “o bebê é uma barriga unida a um dorso, tem 

membros soltos e, particularmente, uma cabeça solta: todas estas partes são reunidas pela mãe 

que segura a criança e, em suas mãos, elas se tornam uma só” (idem, 1969g, p.432). 
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A criança inicia a vida de uma maneira na qual, podemos dizer, não existe um ‘eu’, no 

sentido de não existir um indivíduo total em termos da organização de seus elementos. A não-

integração possui caráter positivo, para caminhar rumo ao estatuto de unidade e ao 

assentamento da psique no soma conforme as experiências satisfatórias vão se sucedendo. 

Nesta fase, o indivíduo alcança gradualmente o estado de integração a partir da não-

integração, por intermédio do bom cuidado materno, que propicia ao bebê alguma segurança 

para transitar facilmente entre os estados de não-integração e integração, até a conquista de 

uma certa integração. Para Winnicott, os estados de excitação e tranqüilidade do bebê auxiliam 

a conquista da integração.  

O estado de excitação é atingido quando certa tensão ganha impulso, a ponto de o bebê 

viver, urgentemente, a experiência de procurar algo em algum lugar. Sem saber o que 

realmente está acontecendo, o bebê cria uma expectativa, na qual apenas uma pessoa pode 

‘sustentar’ a situação, a ponto de que ele possa retornar ao estado tranqüilo, satisfeito em suas 

necessidades.  

A pessoa em questão − que pode ser a mãe −, deve estar perfeitamente identificada com 

o bebê, para ter sensibilidade suficiente para agir no momento certo (até o clímax de um 

impulso), e deixar que ele retorne ao estado tranqüilo quando necessário. Esta sensibilidade 

também inclui o modo de cuidar, porque sabemos que a riqueza da qualidade materna é 

responsável pela ‘alimentação’ suficientemente boa, não somente no sentido físico, mas 

emocional. 

 

Elas [as mães] se tornam cada vez mais identificadas com o bebê, e isto elas 

mantêm quando ele nasce, embora gradualmente o percam nos meses 

seguintes ao nascimento do bebê. Por causa dessa identificação com o bebê 

elas mais ou menos sabem o que ele necessita. Refiro-me a coisas vitais 

como ser segurado ao colo, mudado de lado, deitado e levantado, ser 
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acariciado; e naturalmente, alimentado de um modo sensato, o que envolve 

mais do que a satisfação de um instinto. Tudo isso facilita os estágios iniciais 

das tendências integrativas do lactente e o começo da estruturação do ego 

(idem, 1965vc, p.67). 

 

Saber, no momento exato, o que o bebê precisa, pode ser simples e fácil para a maioria 

das mães. Mas, provavelmente, elas não estão conscientes de que os cuidados adequados são 

sinônimos da confirmação, no bebê, da presença e da confiabilidade no meio, tão necessários  

para ele suportar a possibilidade de cair numa ansiedade impensável. Quando o bebê desperta 

de um sono profundo e começa a chorar, a mãe aparece para acalentar e alimentá-lo. Embalado 

no colo, ele sente que, de alguma maneira, existe uma certa comunicação, como as carícias 

recebidas no corpo ou o próprio olhar materno, mesmo que ele ainda não se diferencie da mãe. 

O bom cuidado materno inclui confiar ao bebê a condição de ser assistido pela mãe, o que lhe 

permitirá viver experiências reais e seguras, que o direcionam a integração. 

 

Ver-se-á agora por que é importante que haja alguém disponível, alguém 

presente, embora sem fazer exigências; tendo chegado o impulso, a 

experiência do id pode ser produtiva, e o objeto pode ser uma parte ou um 

todo da pessoa auxiliar, especificamente a mãe. É somente sob essas 

circunstâncias que a criança pode ter uma experiência que é sentida como 

real. Um grande número de tais experiências forma a base para uma vida que 

tem realidade em vez de futilidade (idem, 1958g, p.36). 

 

Os estados excitados e os tranqüilos convivem no dia-a-dia infantil. No estado tranqüilo, 

o bebê é capaz de relaxar, devanear, tornar-se não-integrado, sem orientação, ou até mesmo 
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“ser capaz de existir por um momento sem ser nem alguém que reage às contingências 

externas nem uma pessoa ativa com uma direção ou interesse de movimento” (ibidem, p.35). 

Possuir sensibilidade para respeitar os momentos tranqüilos e, de alguma forma, saber 

que eles são importantes para a saúde e para o desenvolvimento emocional, é parte 

fundamental do ambiente para facilitar o processo integrador do indivíduo. É a identificação 

materna que permitirá ao bebê sentir-se seguro, assistido em suas necessidades, para alternar 

livremente entre os estados excitados e tranqüilos, sem que tenha de interromper o percurso 

para reagir às falhas ambientais. 

Caso os cuidados maternos sejam adaptativos, permitindo que o bebê possa se 

desenvolver e somar suas experiências, a integração ocorrerá naturalmente no tempo e no 

espaço. A mãe sustenta a situação no tempo e, assim, promove o estado de confiabilidade no 

bebê. Este, gradualmente, adquire o sentido pessoal de tempo, que o auxilia suportar e esperar 

o atendimento de suas necessidades. “O tempo se mantém em marcha pela mãe e este é um 

aspecto do funcionamento de seu ego auxiliar; mas o lactente vem a ter um sentido de tempo 

pessoal, que de início dura apenas curto espaço de tempo” (idem, 1963b, p.74). 

A mãe suficientemente boa está presente em todos os momentos de necessidade do bebê. 

E, também, nos momentos tranqüilos, quando sustenta no colo tanto o corpo quanto os 

devaneios do bebê. São as atitudes de cuidado materno que promovem o sentido de tempo 

pessoal. “A integração está intimamente ligada à função ambiental de segurança” (idem, 

1965n, p.55). Nesta fase de integração, a partir do estão não-integrado, o próprio holding se 

refere à “relação espacial ou em três dimensões com o fator tempo gradualmente adicionado” 

(idem, 1960c, p.44). 

Com a mãe presente nas ocasiões certas, fora de foco em alguns momentos, mas 

retornando quando necessário, o sentimento de confiança no bebê aumenta gradativamente, e 

ele pode desfrutar de cada situação sustentada no tempo, e se desenvolver em ritmo próprio. 
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Porém, se a mãe sair de foco por um tempo maior que o suportável, o bebê não terá capacidade 

para manter viva a imagem materna no mundo interno, e seu sentimento de confiança na 

previsibilidade será abalado.  

Interrompida a constância do cuidado ambiental, o lactente não realiza uma integração 

tempo-espacial satisfatória, necessária para o alcance de estágios posteriores, pois o “sentido 

de si-mesmo se perde e só é recuperado por um retorno ao isolamento” (idem, 1953a, p.379). 

Este isolamento envolve, cada vez mais, uma organização defensiva como reação às invasões 

do ambiente, e constitui uma ameaça ao bebê, que poderá cair em um processo de 

desintegração. Mas, se o ambiente permite à criança alternar as experiências de não-integração 

e integração de forma satisfatória, a integração ocorrerá aos poucos, e o psique-soma tornar-se-

á uma unidade “inicialmente só por momentos, e depois durante períodos longos e variáveis de 

tempo” (ibidem., p.383). 

Já o sentido de espaço tem início no estágio de integração, e se firma no estágio da 

personalização. Provocando um sentimento de sanidade, uma integração recém alcançada 

permite ao bebê a exploração da pele, do corpo e do cuidado físico, bem como as memórias 

corporais. Tem início, então, os rudimentos do sentido de espaço. Sentido que é referido por 

Winnicott como o espaço da morada do ser, da primeira habitação, como um lugar seguro, 

familiar e experienciado pelo bebê. 

 

Uma tarefa subsidiária no desenvolvimento infantil é o abrigo 

psicossomático (...) Grande parte do cuidado físico dedicado à criança - 

segurá-la, manipulá-la fisicamente, banhá-la, alimentá-la, e assim por diante 

- destina-se a facilitar a obtenção, pela criança, de um psique-soma que viva 

e trabalhe em harmonia consigo mesmo (idem, 1971f, p.12). 
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O abrigo psicossomático é o sentimento de existir no próprio corpo como um lugar 

seguro e protegido. É uma experiência contrária quando o ambiente não fornece o holding 

necessário para a criança adquirir confiabilidade no meio. E, em conseqüência das reações às 

invasões, o bebê pode interromper o processo de alojamento da psique no soma, pois a 

conquista da morada é sempre seguida pela fruição de uma unidade psicossomática. 

 

O fracasso desenvolvimental nestes aspectos resulta na incerteza da 

‘morada’, ou conduz à despersonalização, na medida em que a morada 

tornou-se um aspecto que pode ser perdido. O termo ‘morada’ é utilizado 

aqui para descrever a residência da psique no soma pessoal, ou vice-versa 

(idem, 1966d, p.89). 

 

Mas, quando tudo vai bem na adaptação ambiental, o corpo é gradualmente sentido pelo 

indivíduo, formando o cerne do si-mesmo imaginativo, pois o próprio esquema corporal, 

incluindo os aspectos temporal e espacial, nos fornece uma exposição valiosa “do diagrama 

que o indivíduo tem de si mesmo” (idem, 1954a, p.409). 

Dias, sobre a morada do ser, nos mostra como a palavra ‘invasão’ (termo que se refere à 

falha ambiental) pode ser dotada de um sentido espacial. “A invasão do território ‘sagrado’ 

abre, repentinamente, a cortina do claustro e (...) faz [o bebê] vislumbrar, prematuramente, a 

imensidão de fora” (Dias, 2003 p.206). 

As invasões, por falhas no cuidado, corroem a experiência do que deveria ser o lugar do 

sagrado: o corpo. Se o corpo é o lugar de abrigo do ser, exige adaptação e cuidado. Porque, 

caso contrário, o indivíduo reage às falhas e interromperá seu processo de desenvolvimento 

emocional, não reconhecendo o próprio corpo como um lugar seu e familiar. Além disso, pode 

vir a sofrer do sentimento de existir ‘sem lugar no mundo’, experiência comum nos casos de 

psicoses esquizofrênicas.  
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Como vimos, o lugar sagrado constituído pelo corpo vivo e experienciado como tal, para 

as bases do ego e do si-mesmo, é o que Winnicott chama de alojamento da psique no corpo. 

Ou seja, o estágio de personalização, no qual se afirma o sentido espacial do desenvolvimento 

saudável do indivíduo: eu existo em um lugar que é o meu próprio corpo. 

Mas, não é possível falar sobre integração espaço-temporal sem descrevermos, de forma 

detalhada, um dos aspectos do cuidado materno, o holding. Específico deste estágio de 

dependência absoluta, holding significa a provisão ambiental total referida ao “estado real do 

relacionamento materno-infantil” (idem, 1960c, p.48), no qual a dependência física e 

psicológica é integral. O holding facilita, no bebê, o gradual estabelecimento da saúde, em 

termos do desenvolvimento maturacional. 

 

As bases da saúde mental do indivíduo, no sentido de ausência de psicose ou 

predisposição à mesma, são lançadas por este cuidado materno, que quando 

vai bem dificilmente é percebido, e é uma continuação da provisão 

fisiológica que caracteriza o estado pré-natal (ibidem, p.49). 

 

Para que um bebê comece a tornar-se um ser, no sentido de integrar-se numa unidade, o 

holding total pode ser descrito como: 

- a atitude materna previsível, a ponto de fornecer ao bebê a oportunidade de transitar 

seguramente entre os estados tranqüilos e excitados; 

- a existência materna, para ser sentida de todas as maneiras possíveis; 

- amar de maneira física, por intermédio do contato; 

- proteger o bebê de agressões fisiológicas; 

- fornecer alimentação adequada, nas horas próprias; 

- proteger o bebê de sons e barulhos, que o interrompam tanto no estado tranqüilo    

quanto no excitado; 
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- garantir continuidade. 

Obviamente, enumerar todas as tarefas maternas não caberia em um capítulo, pois elas 

são tão diversas quanto o tipo de crianças existentes, pois o meio deve se adaptar perfeita e 

especificamente a cada indivíduo. Porém, o objetivo é compreender a idéia de que o bebê só 

conhece o amor por intermédio do holding total, possivelmente sendo “a única forma em que 

uma mãe pode demonstrar ao lactente o seu amor” (ibidem, p.48). 

 

Não há dúvida de que as experiências instintivas contribuem imensamente 

ao processo de integração, mas é necessário também a todo momento, um 

ambiente suficientemente bom, uma pessoa que dê holding à criança 

adaptando-se bem às suas necessidades mutáveis. Essa pessoa não pode agir 

assim a não ser que seja movida por aquele tipo de amor que é apropriado a 

esse estágio, o amor que porta uma capacidade de identificação com o bebê e 

um sentimento de que a adaptação às suas necessidades é algo que vale à 

pena (idem, 1965s, p.216). 

 

A função do holding é proporcionar ao bebê um ambiente compatível com as suas 

necessidades, no qual a fisiologia e a psicologia não se diferenciam (idem, 1960c, p.48), 

porque a satisfação fisiológica é, ao mesmo tempo, satisfação emocional. Ou seja, o amor é 

expresso em termos de cuidados corporais.  

 

Num momento ainda mais recuado, o bebê é seguro pela mãe e só entende o 

amor que é expresso em termos físicos, isto é, pelo holding vivo do ser 

humano. A dependência neste estágio é absoluta, e o colapso ambiental, 

quando ocorre, só pode ser combatido por interrupção do processo de 

desenvolvimento e pela psicose infantil (idem, 1965s, p.215). 
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O cuidado materno satisfatório provê a base da saúde mental do indivíduo, e elimina a 

possibilidade de desenvolvimento de psicoses. A desintegração ocorre quando já houve uma 

certa integração do indivíduo, que a perde como forma de reagir às invasões. Perda que se dá a 

ponto de o indivíduo, na ausência ou falha de holding materno, desenvolver uma defesa 

sofisticada, uma produção ativa do caos contra a não-integração (idem, 1965n, p.60). “O caos 

aparece pela primeira vez na história do desenvolvimento emocional através das interrupções 

reativas do ser, especialmente quando tais interrupções são longas demais” (idem, 1988, 

p.157). 

Winnicott vê o caos como quebra na linha do ser, com a interrupção momentânea da 

continuidade do ser e do existir no tempo e no espaço, em razão de falha no cuidado ambiental. 

Com a recuperação do cuidado, o indivíduo pode resgatar a continuidade de ser e o sentido 

tempo-espacial. Mas, se a falha perdurar além do limite suportável, durante um período de 

tempo quer torne a presença da mãe imprevisível, “uma quantidade de caos passa a fazer parte 

da constituição do indivíduo” (Winnicott, loc. cit.), e o desenvolvimento emocional poderá 

permanecer estacionado.  

 

3.2- A personalização 

Grande parte de nossa abordagem está interligada ao processo do desenvolvimento 

emocional primitivo do bebê, como a organização de um ego, a aquisição do si-mesmo 

pessoal, e o desenvolvimento do si-mesmo verdadeiro (ou a sua ocultação). Também 

estudamos a psique como resultado da elaboração imaginativa das funções corpóreas, e a 

mente como uma especialização do funcionamento psicossomático, ambas estabelecidas no 

decorrer da integração total do indivíduo. Resta-nos descrever mais especificamente o 
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processo de conquista da unidade psicossomática, firmada no estágio de personalização, mas 

que nunca se torna independente das conquistas estabelecidas anteriormente.  

O termo personalização descreve o contrário do termo despersonalização, utilizado em 

psiquiatria para descrever perda da vinculação entre a psique e o soma. Na psiquiatria, porém, 

a despersonalização não implica o processo de personalização utilizado originalmente por 

Winnicott: o de conquista da unidade psique-soma. 

Como estudamos, para Winnicott, no início, o bebê ainda não constitui uma unidade, e 

está desorganizado entre seus elementos. Além disso, o corpo e a psique não estão reunidos 

entre si, e somente alcançarão um vínculo, uma unidade, se os cuidados maternos 

transcorrerem de maneira apropriada. Porém, a ausência de união entre psique e soma, no 

início da vida, não significa dizer que ambos estão separados desde o começo, mas sim que 

estão indiferenciados entre si pela falta das experiências que, posteriormente, no decorrer dos 

dias e dos cuidados maternos, resultarão na realização da unidade psicossomática.  

O bebê não-integrado inicialmente é reunido entre seus elementos pelo colo materno, e 

gradualmente adquire um forte vínculo na parceria psicossomática. “O desenvolvimento 

psicossomático é uma aquisição gradual, e tem seu próprio ritmo” (idem, 1988, p.47), porém 

não pode ser compreendido como um processo garantido de alojamento do psique-soma, 

porque dependerá dos cuidados do meio ambiente. A unidade psicossomática é uma conquista 

que pode ou não ser alcançada, pois a saúde mental é embasada na mais tenra infância pela 

mãe, e os processos do desenvolvimento emocional podem não progredir ou não se completar, 

impedindo que os aspectos essenciais de um si-mesmo como unidade chegue a termo (idem, 

1948b, 291). 

Quando o vínculo psique-soma sucede de forma satisfatória, ocorre a “conquista de um 

relacionamento íntimo e à vontade entre psique e o corpo” (idem, 1965vc, p.66) tendo lugar o 

processo de espacialização do bebê, no qual ele começa a experienciar a moradia dentro do  
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próprio corpo. O termo personalização diz respeito à morada da personalidade do corpo, que 

tende à integração como um vínculo firme, representando a conquista da saúde em termos do 

amadurecimento pessoal (idem, 1971d, p.203). Quando a provisão ambiental é satisfatória, o 

bebê começa a elaborar imaginativamente as funções corporais e, gradualmente, aloja a psique 

no soma, vivendo, aos poucos, a experiência de uma morada, de um lugar para habitar.  

Nos casos de falta de adaptação materna, algumas vivências instintivas (tanto os estados 

excitados quanto tranqüilos) não terão a oportunidade de ser elaboradas imaginativamente, 

pois o indivíduo terá de reagir às falhas, ao invés de experimentar suas funções corpóreas de 

maneira satisfatória. Situação da qual muitas experiências serão perdidas ao longo do tempo, o 

que atrasará a conquista, pelo indivíduo, da integração tempo-espacial, retardará a construção 

de seu mundo interno e, dentre outras, dificultará o assentamento da psique no soma.  

Quanto mais a falta adaptativa materna se torna um padrão para o bebê, mais ele terá de 

reagir às invasões, e mais atrasado ou distorcido ficará para o amadurecimento. Nesta situação, 

ele pode não conseguir alcançar determinadas tarefas fundamentais, como é o caso da 

despersonalização, como a psicose, ou chegar a realizar algumas integrações de maneira 

dissociada, como é o caso dos transtornos psicossomáticos.   

 

[o vínculo entre psique e soma] trata-se de uma realização que se torna 

gradualmente estabelecida, e não é doentia, mas em verdade um sinal de 

saúde que a criança possa usar relacionamentos nos quais há uma confiança 

máxima, e em tais relacionamentos às vezes desintegrar-se, despersonalizar-

se e até mesmo, por um momento, abandonar a premência quase 

fundamental de existir e ser existente (idem, 1971d, p.203). 

  

Como todas as tarefas da primeira mamada teórica, a personalização não pode se dar por 

completa em nenhuma fase da vida. Pois, em termos de amadurecimento individual, a unidade 
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psicossomática pode ser fortalecida em determinados momentos, ou parcialmente perdida 

durante a reação a uma intrusão ambiental. Ao mesmo tempo, o indivíduo terá sempre a 

oportunidade de retornar, em momentos posteriores, para algumas fases mal desenvolvidas, e 

até mesmo fortalecer as conquistas já alcançadas. Também é verdade que o indivíduo deverá 

possuir condições ambientais favoráveis para rever aspectos falhos de sua personalidade, e ter 

chance de tornar-se mais integrado e saudável. 

Da mesma maneira, para Winnicott, o vínculo entre psique e soma está associado ao 

desenvolvimento de todos os estágios posteriores, no sentido de comprometer integralmente os 

próximos estágios do desenvolvimento.  Estes terão inícios defasados, em conseqüência da 

falta de um forte vínculo psique-soma, associado à presença de reações às invasões, quando o 

meio não é perfeitamente apto. Na verdade, todos os aspectos e realizações do 

desenvolvimento emocional primitivo comprometem os estágios posteriores. Winnicott, 

entretanto, acredita que o processo de personalização não-satisfatório, em especial, poderá se 

tornar assustador para o indivíduo, se o caminho de volta à dependência total não for deixado 

em aberto, e ele não puder rever a conquista da unidade psicossomática. Em outras palavras, se 

o indivíduo, em idade mais tardia, não puder vivenciar a sustentação do meio ambiente como 

instrumento de recuperação de um estágio perdido, é possível que lhe seja 'assustadora' a 

possibilidade de não conseguir 'construir' o lugar de sua própria morada. 

Já verificamos que, a partir da elaboração imaginativa das funções corpóreas, a psique se 

assenta gradualmente no soma e, em situação normal, o bebê torna-se um ser integrado e 

personalizado, capaz de distinguir o ‘eu’ do ‘não-eu’, e de perceber o mundo exterior a ele a 

partir de um si-mesmo pessoal. Somente com a conquista da existência psicossomática, a 

psique e o soma operam como uma unidade, fazendo da mente um caso especial do 

funcionamento psicossomático, por intermédio da realização da integração do psique-soma. 
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Em todos os sentidos de saúde, a mente será sempre uma organização dependente da 

fruição da unidade psicossomática, porque, de acordo com Winnicott, muitas tarefas 

importantes são anteriores ao processo de intelectualização, entre as quais a integração a partir 

da não-integração e a personalização. A mente somente existirá cindida da unidade psique-

soma, como visto, se for necessariamente explorada antes de um satisfatório vínculo do 

psique-soma. Caso a criança receba “um equipamento intelectual acima da média, o bebê e a 

mãe podem se conluiar na exploração do intelecto, que se torna cindido − ou seja, cinde a 

psique da existência psicossomática e do viver” (idem, 1984h, p.45). 

Nestas ocasiões, o verdadeiro si-mesmo psicossomático fica escondido ou até mesmo 

perdido, pois o bebê começa a desenvolver na mente um falso si-mesmo, e há “um limite para 

as somas com as quais o indivíduo pode se identificar” (ibidem, p.47). Fator que dificulta o 

acréscimo das experiências integradoras na personalidade, incluindo a elaboração imaginativa 

e, conseqüentemente, a unidade psicossomática. Esta é uma das formas nas quais o campo 

psicossomático abre possibilidades para os distúrbios psicossomáticos. 

A falha na adaptação ambiental pode significar um enfraquecimento da união do psique-

soma em razão das reações do bebê, e trazer à tona transtornos psicossomáticos, ocorrendo 

tanto no estágio do desenvolvimento emocional primitivo, ou, por esconder-se atrás de um 

falso si-mesmo, arrastar-se até a vida adulta ‘sem que se torne aparente’.  

Assim como a personalização é um estágio que diz respeito à tarefa de alojamento da 

psique no corpo, também é importante apontarmos uma fase do desenvolvimento emocional 

que começa durante a primeira mamada teórica, no início da fase pré-genital, a oralidade. A 

oralidade tem início com a somatória de primeiras mamadas significativas vivenciadas pelo 

bebê. Aos poucos, por intermédio da elaboração imaginativa das funções corporais, o bebê esta 

pronto para descobrir o mamilo da mãe, ao mesmo tempo em que, gradualmente, descobre a 

própria boca e as outras partes de seu corpo que envolvem a fase pré-genital. Porém, 
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reservaremos este assunto para posterior análise, quando trataremos da genitalidade e da fase 

pré-genital. 

Neste momento, podemos nos ater a um tipo específico de adaptação ambiental, referente 

ao cuidado físico do bebê no estágio de personalização, constituído por um modo específico de 

segurar materno, definido como manejo (handling). 

 

A integração da personalidade é algo que se obtém através de duas coisas. 

Uma delas são os mecanismos de intenso sentimento, de um tipo ou outro, 

que fazem com que o bebê se reúna e se torne uma só pessoa, zangada ou 

faminta. A outra é o manejo da criança. Eu tento pensar nisso como aquilo 

que a mãe faz quando pega o seu bebê (idem, 1948d, p.49). 

 

A mãe ama o bebê de maneira física, fornecendo contato por intermédio da temperatura 

corporal, dos movimentos, do cheiro, dos batimentos cardíacos, etc. E ela deve saber juntar o 

desenvolvimento emocional do bebê, originalmente físico, a partir das técnicas de cuidado. 

A tendência à integração e a conquista da personalização são facilitadas pela 

manipulação do bebê ao ser banhado, embalado, nomeado, bem como por intermédio das 

experiências instintuais que tendem a transformar a criança em uma unidade. 

“Conseqüentemente, duas coisas fazem a criança juntar-se: uma experiência instintual e o 

nosso manejo” (Winnicott, loc. cit.). Os estados excitados no bebê devem ser atendidos na 

hora exata, no mais tardar até certo limite suportável de tempo, de forma apropriada. Ou seja, 

os cuidados maternos devem estar totalmente adaptados às necessidades da criança. Somente 

desta maneira a mãe poderá cuidar da pessoa do bebê e de seu corpo como uma unidade, para 

que ocorra a tarefa necessária deste estágio, o assentamento da psique no corpo. 

Entretanto, existem cuidados maternos que não tratam o bebê como uma unidade. É o 

caso de algumas formas falhas de manejo que dificultam a integração da psique no soma. O 
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primeiro tipo de mãe referido por Winnicott é aquela que estabelece um bom contato com o 

bebê ‘como pessoa’, mas é incapaz de prever e prover as necessidades do corpo - como a 

fome, a temperatura corporal, quantidade de roupa, etc. Neste caso, a atenção da mãe está 

voltada para a criança, mas ela demora demasiadamente para identificar suas necessidades 

físicas. 

Outra forma de manejo insuficiente é oposta à anterior: a mãe consegue suprir 

perfeitamente as necessidades físicas do bebê, mas falha em perceber que, dentro daquele 

corpo, existe uma pessoa. O banho, a alimentação e as outras necessidades físicas são 

realizadas mecanicamente, sem levar em conta o processo de alojamento da psique no corpo 

que se inicia na criança. “Quando aqueles que cuidam de um bebê ou criança pequena 

possuem este tipo de dificuldade, a criança de que cuidam não pode se tornar integrada numa 

unidade” (idem, 1969g, p.431) 12. 

Sem manejo adequado, a tarefa interna de personalização que o bebê deve cumprir neste 

estágio, seguindo a tendência inata à integração, pode tornar-se difícil, tardia ou até mesmo 

impossível na realização da inter-relação psicossomática. A própria doença psicossomática 

pode desenvolver-se por esta incapacidade materna em prover adequadamente os cuidados que 

facilitam e auxiliam o bebê a realizar a inserção da psique no soma, e torna-se uma forma de 

defesa contra a ameaça “de perda da união psicossomática, ou contra alguma forma de 

despersonalização” (idem, 1965n, p.60). 

O autor fornece outro exemplo de manejo não-adaptado, que ocorre quando a mãe não 

consegue segurar o bebê de forma cuidadosa, e deixa a cabeça da criança em posição pendente 

em relação ao corpo. Nesta situação, repentinamente, o bebê fica dividido em duas partes: 

corpo e cabeça. “Isto produz o maior sofrimento mental” (idem, 1969g, p.432).   

                                                 
12 Mais adiante, ao tratarmos dos transtornos psicossomáticos, retomaremos a análise deste tipo específico de 
manejo insuficiente como origem na dissociação da personalidade. 
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Nestes casos, a continuidade de ser do bebê, que é tudo o que ele possui em termos de 

integração pessoal, pode ser interrompida em conseqüência das reações à invasão, pois ele 

vivencia uma divisão em ‘duas partes’, produzida por um padrão desajeitado de manipulação 

física. Esse tipo de manejo inadequado pode forçar a criança a adquirir uma consciência 

prematura, para a qual não estava preparada, e reagir às falhas ambientais em termos de 

organizações defensivas, estruturando-se nela uma cisão da personalidade (idem, 1964c, p.37).  

 

No início, porém, é o ato físico de segurar a estrutura física do bebê que vai 

resultar em circunstâncias satisfatórias ou desfavoráveis em termos 

psicológicos. Segurar e manipular bem uma criança facilita os processos de 

maturação, e segurá-la mal significa uma incessante interrupção destes 

processos, devido às reações do bebê às quebras de adaptação (idem, 1968f, 

p.54). 

 

A base da personalidade assenta-se de maneira positiva, caso o bebê seja segurado de 

uma forma satisfatória, e ele, então, poderá adquirir confiança no mundo. Além disso, ele terá 

maior capacidade para realizar as tarefas primordiais do desenvolvimento emocional primitivo, 

do que os bebês que não tiveram oportunidade de receber cuidados adequados às suas 

necessidades. 

A comunicação física entre o bebê e a mãe é um dos principais elementos confirmadores 

da continuidade de existência, o que também sustenta a situação para a criança, dia após dia. O 

que nos permite afirmar que o amor se constrói entre o corpo da mãe e o corpo do bebê no 

interior da experiência de mutualidade. O amor é o resultado da relação entre dois corpos, no 

qual o bebê alcança suas realizações e conquistas em termos do amadurecimento pessoal 

através do bom cuidado materno e do amor físico da mãe. É essencialmente importante 
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entendermos que, também por intermédio do corpo, o indivíduo consegue os alicerces 

necessários para estabelecer a base saudável da personalidade. 

 

Esta experiência partilhada de embalo ilustra aquilo a que quero me referir 

nos estágios iniciais do cuidado do bebê, cujos instintos não se acham 

especificamente envolvidos. A coisa principal é uma comunicação entre o 

bebê e a mãe em termos da anatomia e da fisiologia de corpos vivos. O tema 

pode ser facilmente elaborado e os fenômenos importantes serão as provas 

cruas de vida, tais como os batimentos cardíacos, os movimentos da 

respiração, o calor do seio, movimentos que indicam a necessidade de uma 

mudança de posição, etc. (idem, 1970b, p.200, itálicos da autora). 

 

O bom manejo é um tipo específico de cuidado ambiental resultante da ação corporal da 

mãe ao segurar fisicamente o bebê. A mãe ama de uma maneira física, cuida de seu filho 

corpóreamente, auxiliando-o em suas tarefas de integração e personalização (como em todas as 

outras que veremos) para a conquista do amadurecimento. Em outras palavras, a conquista do 

amadurecimento emocional é também realizada por intermédio dos cuidados físicos do 

lactente nesta fase de desenvolvimento primitivo. “A existência psicossomática é uma 

realização, e, embora sua base seja uma tendência hereditária de desenvolvimento, ela não 

pode tornar-se um fato sem a participação ativa de um ser humano que segure o bebê e cuide 

dele” (idem, 1987e, p.10). 

 

3.3- As relações objetais 

Um outro aspecto importante das tarefas essenciais da primeira mamada teórica é a 

capacidade de o bebê se relacionar com os objetos. As relações objetais são um fenômeno 

bastante complexo e requerem, como todas as outras tarefas para alcançar o desenvolvimento 
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pessoal saudável, um ambiente favorável, que auxilie o bebê e apresente, gradualmente, os 

objetos.  

Assim, no início da vida, não podemos dizer que o bebê se relaciona objetivamente com 

os objetos do mundo externo. Por ser muito imaturo, o bebê ainda não consegue distinguir o 

‘eu’ do ‘não-eu’, e nem mesmo possui um si-mesmo unitário, e várias etapas devem ser 

cumpridas, em termos do amadurecimento pessoal, para que o bebê alcance, por exemplo, o 

estágio EU SOU.  

Mas seria igualmente equivocado dizermos que o bebê, nesta fase inicial da vida, não se 

relaciona com objetos porque ainda não está diferenciado do ambiente. O bebê se relaciona 

com o mundo de maneira subjetiva e, “gradativamente se desenvolve, no indivíduo, uma 

mudança na natureza do objeto” (idem, 1965j, p. 164). O estabelecimento da realidade 

subjetiva no bebê é tão importante, que só assim ele poderá prosseguir saudavelmente nas 

conquistas do processo de amadurecimento, incluindo a do sentido de realidade externa.  

O início da relação subjetiva com os objetos ocorre nos momentos excitados do bebê, 

quando a mãe, gradativamente, apresenta ao filho os objetos e, assim, “dá início à capacidade 

do bebê de relacionar-se com objetos [subjetivamente]” (idem, 1965vf, p.27). Caso a mãe não 

apresente satisfatoriamente os objetos ao bebê, mostrando-se impaciente ou desrespeitando a 

capacidade maturacional de cada momento, o desenvolvimento da capacidade da criança de 

sentir-se real na relação com o mundo dos objetos poderá ser bloqueada. Mas, quando a 

apresentação de objetos se dá de maneira contínua e gradativa, o impulso criativo torna-se real 

no bebê. O meio no qual a criança vive possui a tarefa de apresentar pouco a pouco o mundo à 

criança, nos momentos de atividade criativa.  

Contando com uma mãe normalmente saudável, no início do desenvolvimento emocional 

primitivo, o bebê está pronto para se unir com ela pelos poderosos laços de amor. Ambos 

deverão, primeiramente, se conhecerem um ao outro, para que possam confiar no vínculo 
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formado e entender-se reciprocamente por intermédio da amamentação. É a partir daí que 

surge a possibilidade de a criança desenvolver seu viver criativamente, e de estabelecer o 

sentido de realidade subjetiva na base da confiabilidade com o meio ambiente. Somente a 

confiabilidade no meio ambiente permite ao bebê manter-se na área de ilusão de onipotência. 

Neste momento, é possível dizer que ele pode começar a ser 13. 

A fome surge no bebê, e ele está pronto para encontrar algo em algum lugar. Sem 

consciência do que exatamente precisa, neste momento “o ser humano se encontra na posição 

de estar criando o mundo” (idem, 1988, p.122) porque o gesto espontâneo do bebê avisa que 

está precisando de algo, buscando algo. Caso, neste exato momento, a mãe coloque o seio para 

o bebê se alimentar e se saciar à vontade, “com a boca e mãos e, talvez, com um sentido de 

olfato, o bebê ‘cria’ justamente o que existe para encontrar” (idem, 1947b, p.101). Este 

comentário de Dias mostra que o bebê possui um sentimento que, se pudesse expressar, ele 

diria: “era disso que eu precisava” (Dias 2003, p.170). 

Se a mãe corresponde de forma adaptativa ao gesto espontâneo, o bebê forma a ilusão de 

que o seio apresentado foi um objeto criado por ele mesmo, por intermédio de sua voracidade e 

de seus primeiros impulsos do amor. Ou seja, quando tudo vai bem no estágio da primeira 

mamada teórica, quando a mãe oferece o seio na hora oportuna da necessidade, o bebê está 

pronto para criar a ilusão de que aquele objeto e seu próprio significado foram produzidos por 

ele mesmo, por intermédio do “impulso originado pela própria necessidade” (Winnicott 1988, 

p.121). Para Winnicott, o bebê absolutamente dependente deste estágio conclui que tanto o 

mamilo quanto o leite são o resultado de um gesto produzido pela sua necessidade. Em outras 

palavras, o bebê tem a ilusão de que a necessidade resultou na criação do objeto. 

 

                                                 
13 De acordo com Dias, sobre este aspecto, “o seio aparece quando a fome aponta, e desaparece quando a tensão 
cessa. A adaptação absoluta da mãe mantém o bebê na área da ilusão de onipotência, sendo aí – e apenas aí – que 
ele pode começar a ser” (Dias 2003, p.216). 
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É muito importante do ponto de vista teórico que o bebê crie este objeto, e o 

que a mãe faz é colocar o mamilo exatamente ali e no momento certo para 

que seja o seu mamilo que o bebê venha a criar. Não há dúvida que é muito 

importante para a mãe que o bebê descubra o mamilo desta forma criativa 

(ibidem, p.123).  

 

Quando a mãe é suficientemente boa, ela tem condições de suportar esta ilusão. 

Entretanto, se ela não estiver satisfatoriamente adaptada, não fornecerá ao bebê o necessário 

para ele estabelecer, de maneira saudável, relacionamentos excitados com os objetos. 

 

Se ela [a mãe] não for 'boa' o bastante neste sentido, o bebê não terá qualquer 

esperança de tornar-se capaz de manter relacionamentos excitados com 

objetos ou pessoas naquilo que nós, como observadores, chamamos o mundo 

real, externo ou compartilhado, ou seja, o mundo não criado pelo bebê 

(ibidem, p.121). 

 

Por isso, a mãe deve ser capaz de satisfazer as necessidades do lactente para ‘ir ao [seu] 

encontro no momento criativo específico’, e para ser descoberta pelo próprio filho (ibidem, 

p.122), porque a primeira mamada teórica constitui o protótipo dos relacionamentos excitados 

que o bebê irá estabelecer (ibidem, p.123). Numa fase posterior à da ilusão, quando a mãe e o 

bebê obtiveram sucesso para encontrar-se nesta situação, o bebê também poderá ser capaz de 

momentos de desilusão, quando a mãe decrescer em sua capacidade de prontidão. “A ilusão 

deve surgir em primeiro lugar, após o que o bebê passa a ter inúmeras possibilidades de aceitar 

e até mesmo utilizar a desilusão” (ibidem, p.121). 
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Todo esse quadro é referente ao estágio da primeira mamada teórica, e introduz um 

conceito original na área psicanalítica, porque nem a psicanálise tradicional levou em conta o 

conceito de criatividade originária, como fez o autor da teoria do amadurecimento humano.   

Retomando breves comparações entre Freud e Winnicott, na psicanálise de Freud o 

momento de amamentação possui especificidades diferentes das apontadas por Winnicott. Em 

Freud, a ênfase é concedida ao desenvolvimento do aparelho psíquico e das funções sexuais do 

indivíduo, e não ao processo de amadurecimento pessoal. Em “A Interpretação dos Sonhos”, 

Freud estabelece que a necessidade de um impulso como a fome pode resultar na chamada 

marca mnemônica, quando a necessidade se transforma em desejo. Isto significa que, a 

primeira vez que as excitações aparecem no bebê – a primeira vez que irá se amamentar −, 

serão satisfeitas pela atitude materna, e o componente fundamental deste encontro não é o tipo 

de relacionamento produzido entre mãe e filho, mas sim a satisfação da moção [Regung, no 

original] e a percepção do lactente para associar a imagem mnêmica. 

 

Em resultado do elo que é assim estabelecido, na vez seguinte em que essa 

necessidade desperta, surgirá imediatamente uma moção [Regung] psíquica 

que procurará recatexiar a imagem mnemônica da percepção e reenvocar a 

própria percepção, isto é, restabelecer a situação da satisfação original. Uma 

moção [Regung] desta espécie é o que chamamos de desejo (Freud 1900, 

p.602). 

 

Esta é uma descrição freudiana do mecanismo mental para explicar o funcionamento do 

aparelho psíquico, no qual uma marca mnêmica representa a realidade satisfatória, 

transformando as necessidades em desejos.  

Já para Winnicott, o desejo é um sentimento sofisticado, próprio de quem já alcançou o 

eu unitário, no qual, nesta fase primitiva do desenvolvimento emocional, o bebê não tem 
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condições de sentir desejos, pois ainda nem adquiriu um si-mesmo verdadeiro, e nem se 

relaciona com outras pessoas totais (Dias 2003, p.173).  

Além do mais, quando a mãe não vem ao encontro do bebê no momento de necessidade, 

não será uma tensão carregada de impulsos que irá gerar o conflito ou até mesmo uma 

frustração, mas sim a quebra da continuidade de ser resultante do não comparecimento 

materno.  A insatisfação instintual faz parte de um processo de desintegração ou dissociação, 

caso um padrão de falhas do meio se torne freqüente, e o bebê venha a reagir às invasões. Para 

Winnicott, com relação aos bebês, nesta fase inicial da vida nem seria possível falar em 

material mnemônico. 

 

Creio que não seria inadequado dizer que o bebê está pronto para ser criativo 

[no momento de tensão instintiva]. Haveria a alucinação de um objeto, se 

houvesse material mnemônico para ser usado nesse processo de criação, mas 

isso não pode ser postulado considerando-se que é uma primeira mamada 

teórica. Aqui o ser humano se encontra na posição de estar criando o mundo. 

O motivo é a necessidade pessoal (Winnicott 1988, p.122). 

 

Caso o indivíduo comece a vida sem a experiência de ser onipotente, ele não terá muita 

contribuição a fazer ao mundo, pois “não tem a chance de ser uma peça na engrenagem” 

(idem, 1986h, p.35). Porém, se o bebê é preparado para encontrar um mundo de objetos e 

idéias, quando a mãe lhe dá a chance de criar o mundo no momento criativo, ele está 

capacitado a experimentar sua onipotência, e “o resultado prático [disso] é que cada bebê 

começa com uma nova criação do mundo” (ibidem, p.34). Porque assim que se inicia a vida, o 

mundo é novamente criado por cada ser humano que nasce (idem, 1988, p.130). 

Na primeira mamada teórica, quando tudo corre bem, o potencial criativo do indivíduo é 

originado pela necessidade do bebê de utilizar a ilusão, “sem a qual não é possível qualquer 
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contato entre a psique e o meio ambiente” (idem, 1953a, p.381). O potencial criativo permite 

ao bebê estabelecer “os primórdios da relação com a realidade externa” (Dias 2003, p.165). 

Quando determinadas mães não oferecem prontidão e adaptação perfeita para possibilitar 

o desenvolvimento do viver criativo no indivíduo, ele cresce sem qualquer capacidade de 

ilusão, ou esta é frágil, facilmente quebrada diante de uma frustração, dando margem ao 

desenvolvimento de uma doença esquizóide. “Bebês que tiveram experiências um pouco 

menos afortunadas vêem-se realmente aflitos pela idéia de que não há um contato direto com a 

realidade externa. Pesa sobre eles o tempo todo uma ameaça de perda da capacidade de se 

relacionar” (Winnicott 1988, p.135). 

Adiante, veremos como se dá o processo de transição de relacionamento entre objetos 

subjetivos e objetivamente percebidos. É quando o bebê adquire maturidade suficiente para 

separar o si-mesmo dos objetos, e, caso o ambiente seja favorável, torna-se capaz para criar o 

sentido de realidade no estágio de uso de objetos. 

 

4- O brincar e a corporeidade 

Para Winnicott, o brincar é um dos importantes elementos para o indivíduo conquistar 

saudavelmente as tarefas essenciais do processo de desenvolvimento emocional. “O brincar 

facilita o crescimento e, portanto, a saúde; o brincar conduz aos relacionamentos grupais; o 

brincar pode ser uma forma de comunicação na psicoterapia” (Winnicott 1968i, p.63).  

A importância do brincar não possui relação direta com os instintos, pois a brincadeira 

não é excitante em função dos impulsos instintuais, mas sim porque permite um interjogo entre 

a realidade psíquica pessoal e a experiência de controle de objetos reais. Quando tudo corre 

bem em termos de adaptação ambiental, há uma certa ‘magia’ originada da intimidade com um 

objeto, por intermédio de um relacionamento gradualmente descoberto. 
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Na teoria winnicottiana, a brincadeira se estende além da expressão do mundo interno 

pessoal, pois o brincar relaciona-se diretamente com a conquista da transicionalidade, como 

resultado da capacidade criadora através da ilusão de objetos. Vimos que a primeira mamada 

teórica é a somatória de várias experiências no início da vida do bebê, com ênfase na qualidade 

do contato mãe-bebê durante as amamentações. Com as experiências da primeira mamada 

teórica realizadas de forma satisfatória, em função da adaptação materna, o bebê estará pronto 

para criar o seio da mãe, ao mesmo tempo em que ela o fornece, produzindo um estado de 

confiança em que o objeto de desejo foi encontrado no momento necessário. É desta forma que 

“inicia-se no bebê a concepção da realidade externa, um lugar de onde os objetos aparecem e 

no qual eles desaparecem” (idem, 1988, p.126).  

A mãe sustenta a onipotência do bebê quando se adapta as suas necessidades. O bebê, 

por sua vez, possui uma força mágica que cria os objetos, sem saber que não fazem parte dele 

mesmo, mas sim de sua própria onipotência. A adaptação materna permite o início, no bebê, da 

concepção de realidade externa por intermédio de um mundo ilusório, que não é sua realidade 

interna e nem externa, mas um lugar aonde os objetos vem e vão. Porém, ao poucos, o bebê 

reconhece que seu controle mágico não exerce poder sobre a realidade externa, uma vez que a 

mãe deixa de ser totalmente devotada, pois o filho, à medida que cresce, passa a depender cada 

vez menos do ambiente. Nesta circunstância, é a desilusão que auxilia um bebê já capaz de 

suportar as frustrações sem temor de uma possível quebra de continuidade de ser. 

Quando o bebê ainda se relaciona subjetivamente com os objetos, ao chupar o dedo da 

mão ou do pé, balbuciar ou segurar um objeto qualquer, como a ponta de um cobertor, está 

declarando “seu controle mágico sobre o mundo por meio desses diversos instrumentos, 

prolongando a onipotência satisfeita pela adaptação realizada pela mãe” (Winnicott, loc. cit.). 

A partir da ilusão de que o seio é criado pelo próprio bebê, ocorre um fenômeno 

subjetivo que chamamos de seio da mãe (no momento em que ela coloca o seio na hora da 
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necessidade), e surge a área intermediária entre a criatividade primária e a “percepção objetiva 

baseada no teste de realidade” (idem, 1953c, p.26). Os fenômenos transicionais permitem ao 

indivíduo possuir, nos primeiros estágios de desenvolvimento pessoal, o significado dos 

objetos que lhe são externos. 

A transicionalidade é uma passagem intermediária para a relação com o mundo 

compartilhado, e com as coisas percebidas objetivamente. Cumpre lembrar que este fenômeno 

é mais uma conquista a ser alcançada pelo lactente, desde que o ambiente forneça a ele todos 

os cuidados essenciais dos quais necessita, de modo que o seu desenvolvimento não seja 

interrompido por reações à invasões. 

A transicionalidade representa, para Winnicott, os primeiros passos nas relações objetais, 

geradores da capacidade de simbolização do indivíduo e, até mesmo, de uma área entre o bebê 

e as pessoas, na qual o brincar é significativo (idem, 1996c, p.192). Tanto os objetos como os 

fenômenos transicionais são termos que indicam a área intermediária da experiência, que tem 

início com atividades corporais, como o punho na boca, até constituir uma ligação com um 

bicho de pelúcia ou qualquer outro brinquedo. Desde que tudo corra bem, em termos de 

adaptação materna, um dos fatores mais importantes, que merece ser ressaltado, é a forma 

como se dá os fenômenos e objetos transicionais, a partir do próprio corpo do bebê, que 

também facilitará, por intermédio do brincar, a elaboração imaginativa das funções corpóreas. 

Winnicott relata algumas possibilidades da experiência de sugar o polegar como forma 

de realização dos fenômenos transicionais. Estas experiências podem se tornar vitalmente 

importantes para a continuidade da relação com os objetos.  Winnicott cita, por exemplo, o 

fato de o bebê sugar o polegar enquanto acaricia o lábio ou outra parte do rosto com os dedos, 

ato que pode ser mais importante do que a própria sucção do dedo. O bebê também pode 

segurar ou acariciar um objeto externo, como a ponta do lençol ou do cobertor, e levá-lo a 

boca, enquanto realiza movimentos bucais acompanhados de balbucios e ruídos anais (idem, 
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1953c, p.16). Tanto as partes do corpo quanto os objetos externos fornecem a experiência 

corporal necessária para a elaboração imaginativa das funções corpóreas. 

Muitas vezes os objetos transicionais se tornam vitalmente importantes, uma vez que 

podem se constituir numa defesa contra a ansiedade, inclusive a de tipo depressivo. Alguns 

objetos transicionais são necessários na hora de dormir, em momentos de solidão, “ou quando 

um humor deprimido ameaça manifestar-se” (ibidem, p.17). Os objetos transicionais auxiliam 

na continuidade da experiência do bebê, pois quando um objeto transicional é retirado por 

muito tempo da área perceptiva da criança, seu significado e valor podem desaparecer. 

Os objetos transicionais auxiliam outras conquistas em termos do desenvolvimento 

emocional no bebê. Dias comenta que o uso dos objetos transicionais (como o dedo e outra 

parte do corpo, ou objetos externos) revela a íntima conexão entre funcionamento corporal e 

amadurecimento pessoal. Pois, prossegue, enquanto ocorre o desenvolvimento da habilidade 

motora, também “ocorre um gradual enriquecimento da sensibilidade corpórea, com o 

aguçamento dos sentidos e correspondente elaboração imaginativa das experiências sensoriais” 

(Dias 2003, p.236). Isto significa dizer que olfato, paladar e audição possuem extrema 

sensibilidade e notável significado nesta idade tão imatura, e permitem ao bebê ter 

experiências corporais que o auxiliarão no processo de amadurecimento pessoal.  

A elaboração imaginativa das funções corpóreas ocorre, com freqüência, paralelamente 

aos fenômenos transicionais, e permite ao bebê experimentar significativamente o próprio 

corpo como um todo, o que auxilia o assentamento psicossomático, enquanto descobre 

movimentos e sensações corporais, bem como a textura, cheiro e sons dos objetos. O brincar 

infantil ocorre simultaneamente à transicionalidade, à gradual conquista da vinculação psique-

soma, à personalização e a todas as outras tarefas essenciais do amadurecimento pessoal do 

bebê, que o levam, dentre outras, à conquista do estágio EU SOU.  
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Mais do que uma amostra do mundo interno, o brincar permite a elaboração imaginativa 

do funcionamento corporal do indivíduo. Cada brincadeira capacita o bebê a gradativamente 

conquistar e assegurar a unidade psique-soma, vivenciando e descobrindo as possibilidades e 

limites do próprio corpo. “O brinquedo á uma elaboração imaginativa em torno das funções 

corporais, relacionamento com objetos e ansiedade” (idem, 1989u, p.50). 

O brincar é uma atividade criativa, e permite à criança, dentre outras coisas, a descoberta 

do próprio corpo e, simultaneamente, dos objetos à mão. Além de proporcionar prazer, o 

brincar auxilia na prática da manipulação de objetos, é um exercício de habilidades de 

coordenação, e permite o controle limitado do mundo externo, em oposição à ausência de 

limites do mundo imaginativo. “Por intermédio do brinquedo, a criança lida criativamente com 

a realidade externa. Ao final, isto produz um viver criativo, e conduz à capacidade de sentir-se 

real e sentir que a vida pode ser usada e enriquecida” (Winnicott, loc. cit.).  

Sem o brincar não há um viver criativo, e a criança pode se tornar submissa à realidade 

externa, e crescer com um forte senso de futilidade. Além do mais, a falta do brincar pode 

dificultar a elaboração imaginativa das funções corpóreas, impossibilitando ou distorcendo a 

conquista da unidade psique-soma, levando a criança a alcançar o estágio EU SOU em idade 

mais tardia.  

Como exemplo de ausência do brincar e do viver criativo, uma garotinha, paciente de 

Winnicott, sofria convulsões desde os nove meses de idade. Ela mal dormia à noite, desmaiava 

às vezes sobre a refeição, era vítima de convulsões em conseqüência do desejo de dormir e, 

freqüentemente, demonstrava nervosismo. Aos quatro anos de idade, a freqüência das 

convulsões subiu para quatro a cinco por dia e, apesar da gravidade do quadro, o exame 

médico realizado não detectou distúrbios físicos. 

Tudo levava a crer que o interjogo entre realidade psíquica pessoal e experiência de 

controle dos objetos era precário em razão da falta do brincar. Arriscaríamos a dizer que a 
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elaboração imaginativa das funções corporais da garota encontrava-se empobrecida, devido à 

ausência ou precariedade de vivência em brincar e viver criativos, o que se soma à falta de 

significado dos objetos ao redor.  

Em consulta com Winnicott, a menina foi capaz de brincar e experimentava jogar 

espátulas para longe, enquanto era sustentada no colo pelo terapeuta (a garota estava sentada 

em seus joelhos). A partir dessa atividade inicial – jogar espátulas –, ela tornou-se capaz de 

sentir prazer em brincar, ou seja, pôde dar significado aos objetos ao redor e a determinadas 

partes de seu corpo, como mexer nos artelhos dos dedos.  

 

O resultado disso foi um período de experimentação que absorveu todo seu 

interesse. Parecia estar descobrindo e experimentando, repetidas vezes, para 

sua grande satisfação, que, enquanto as espátulas podiam ser postas na boca, 

jogadas fora e perdidas, os artelhos não podiam ser arrancados fora (idem, 

1968i, p.74). 

 

Após algumas sessões preenchidas por experimentação das espátulas e de partes do 

corpo, a mãe da garota informou que as convulsões haviam cessado e a criança dormia à noite 

e passava bem durante o dia. Um ano depois, a menina mostrava-se feliz e sadia e gostava de 

brincar. 

O brincar refere-se sempre a uma experiência significativa e criativa, que se sustenta na 

continuidade espaço-tempo, sempre real para o indivíduo, permitindo uma forma básica de 

viver sustentada pela adaptação ambiental. O espaço potencial entre mãe e bebê acontece entre 

o mundo interno pessoal (como a parceria psicossomática possibilitando a experiência espaço-

tempo interno pessoal) e a realidade concreta (que possui suas próprias dimensões constantes e 

é externa ao indivíduo).  
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O brincar implica confiança [do meio ambiente] e pertence ao espaço 

potencial existente entre (o que era a princípio) bebê e figura materna, com o 

bebê num estado de dependência quase absoluta e a função adaptativa da 

figura materna tida como certa pelo bebê (ibidem, p.76).  

 

Como facilitador da elaboração imaginativa das funções corporais, o brincar envolve o 

corpo em razão da manipulação de objetos e das excitações corporais, que podem estar 

associadas ao intenso interesse pelo brincar, desde que o bebê conte com um ambiente 

adaptado às suas necessidades. Caso as excitações instintuais não sejam saciadas pelo meio 

ambiente, podem atrapalhar e ameaçar constantemente o brincar, ameaçando inclusive os 

sentimentos que a criança tem de existir como pessoa.  

 

Os instintos constituem a principal ameaça tanto à brincadeira quanto ao 

ego; na sedução, um agente externo explora os instintos da criança e ajuda a 

aniquilar o sentimento que ela tem de existir como unidade autônoma, 

tornando impossível o brincar (ibidem, p.77). 

  

Caso o ambiente não forneça a adaptação necessária, os objetos poderão não ter um 

significado e a corporeidade será pouco ou nada explorada pela brincadeira (que pode se tornar 

ausente das experiências infantis), situação que provoca um sentimento de ameaça ao si-

mesmo e à unidade psicossomática devido à pobreza do interjogo entre a realidade psíquica 

interna e o mundo externo. 

 

5- O uso do objeto e a corporeidade 

Como falamos dos fenômenos transicionais, é possível compreendermos um outro 

aspecto importante para o desenvolvimento emocional primitivo. Trata-se da mudança dos 
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relacionamentos com objetos subjetivos, para o reconhecimento de objetos objetivamente 

percebidos, fora da área de onipotência do bebê.  

No estágio de uso do objeto, o bebê começa a perceber que os objetos são externos a ele, 

que constituem uma coisa em si mesma, separada do indivíduo. Neste estágio o bebê consegue 

perceber que os objetos sempre estiveram ali, independentes da presença dele. 

Como tantas outras conquistas do desenvolvimento emocional, a capacidade de uso do 

objeto não pode ser tida como certa, pois faz parte do processo de amadurecimento pessoal, e 

depende de um meio ambiente propício. Pois é o ambiente que permitirá ao bebê conquistar a 

mudança de relação de objetos subjetivos para uso de objeto. 

De acordo com Winnicott, a realidade externa e objetiva não pode ser concebida 

fundamentalmente em termos de mecanismos projetivos. Pois, para ele, a percepção da 

existência do objeto não se deve a projeções mentais, mas sim a uma conquista do 

desenvolvimento emocional em razão da sobrevivência real de objetos que se encontram “em 

processo de serem destruídos por serem reais, de se tornarem reais por serem destruídos” 

(idem, 1969i, p.126) 14. Os mecanismos projetivos, que auxiliam o indivíduo a perceber os 

objetos ao redor, ocorrem somente a partir da conquista de uso do objeto. Primeiro vem a 

conquista do uso do objeto, para depois ocorrer o mecanismo projetivo. “Mas, ao examinar o 

uso [do objeto], não há saída: o analista tem de levar em consideração a natureza do objeto, 

não como projeção, mas como coisa em si” (ibidem, p.124). 

Em termos de desenvolvimento emocional seqüencial, pode-se afirmar que, em primeiro 

lugar, o bebê relaciona-se com um objeto subjetivo e, se tudo correr bem quanto a adaptação 

materna, posteriormente virá o uso do objeto. Esta mudança ocorre – podemos dizer - porque, 

com o passar do tempo, a onipotência característica da ilusão presente quando o bebê ainda se 

relaciona subjetivamente com os objetos, não consegue mais dar conta dos aspectos da 

                                                 
14 Mais adiante, estudaremos detalhadamente a sobrevivência de destruição do objeto, do qual origina a 
capacidade para o uso. 



  

 

102

realidade externa com os quais ele está relacionado. Então, é necessário um outro sentido de 

realidade. 

Da ilusão de que os objetos foram criados por ele mesmo, o bebê começa a se relacionar 

com uma realidade externa e compartilhada. Ou seja, ele passa a participar da objetividade do 

mundo. Para que o indivíduo alcance esta conquista tão importante do desenvolvimento 

pessoal, é necessário ao bebê:  

1- ser sustentado por um ambiente adaptado, e apresentado ao mundo, pela mãe, em 

pequenas doses; 

2- realizar a colocação do objeto para fora da área de controle onipotente, ocorrendo a 

destruição e sobrevivência do objeto. 

 Caso a mãe seja adaptada e forneça ao bebê o que lhe é imprescindível, na hora 

necessária, a alteração entre relacionamento com objetos e seu uso acontece a partir da 

mudança da natureza do objeto, cujo sentido de realidade é transformado. Assim, o objeto 

deixa de pertencer ao mundo subjetivo a partir do momento em que o bebê consegue realizar 

sua destruição, desde que o meio sobreviva a ela. Ou seja, no intervalo entre um estágio e 

outro, temos o que Winnicott considera uma das tarefas mais difíceis do desenvolvimento 

humano: a colocação do objeto para fora da área de controle onipotente por intermédio da 

destruição (por parte do bebê) e da sobrevivência (por parte do ambiente) do objeto.  

 

(...) entre o relacionamento e o uso existe a colocação, pelo sujeito, do objeto 

fora da área de seu controle onipotente, isto é, a percepção, pelo sujeito, do 

objeto como fenômeno externo, não como entidade projetiva; na verdade, o 

reconhecimento do objeto como entidade por seu próprio direito (Winnicott 

1969i, p.121).  
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Do ponto de vista do bebê, o objeto é expulso para fora da área de controle de 

onipotência por intermédio do que Winnicott denomina de destruição do objeto. É nesse ponto 

que ocorre a mudança do relacionamento de objeto para uso do objeto, desde que o objeto 

impulsivamente destruído sobreviva aos ataques do bebê.  

Diferentemente do que se pode pensar, a destruição do objeto não é apenas uma tentativa 

do bebê agredir e destruir um objeto externo a ele. Mas é, principalmente, a destruição do 

objeto subjetivo, da percepção subjetiva de que o mundo é criado a partir da vontade dele. A 

destruição e posterior sobrevivência do objeto possibilitam ao bebê perceber que os objetos 

possuem uma existência própria e, “dessa forma, o objeto desenvolve sua própria autonomia e 

vida e (se sobrevive) contribui para o sujeito, de acordo com suas próprias propriedades” 

(ibidem, p.126).  

Para Winnicott, o objeto de destruição, que pode ser o seio da mãe, é suscetível ou não à 

sobrevivência, pois dependerá do tipo de adaptação fornecida ao bebê pelo ambiente. Quando 

o objeto sobrevive, graças ao ambiente bem adaptado, o impulso de destruição do bebê é 

transformado em capacidade de uso do objeto. Nas condições contrárias, permanece o impulso 

de destruição e o objeto é efetivamente destruído, no sentido de reação à destruição e 

destruição da confiabilidade. 

Quando Winnicott fala da sobrevivência do objeto, quer dizer que o objeto sobreviveu 

porque não retaliou, permaneceu o mesmo após vários ataques, e continuou confiável ao bebê. 

Neste estágio, é necessário à mãe permitir que o filho desfrute do tempo necessário para 

adquirir todas as formas de “lidar com o choque de reconhecer a existência de um mundo 

situado fora de seu controle mágico” (idem, 1964d, p.104), possibilitando ao bebê condições 

favoráveis para que não vislumbre prematuramente, portanto sem condições, de reconhecer o 

mundo objetivo. 
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Como o objeto é suscetível a reações, o sobrevivente pode manter a qualidade. Aquele 

que não sobrevive, entretanto, pode reagir ao impulso destrutivo do bebê e ser efetivamente 

destruído e retaliado e tornado não-confiável. No primeiro caso, o bebê gradualmente se torna 

“cônscio de um objeto catexizado” (idem, 1989xa, p.190), mantendo a fantasia inconsciente de 

tê-lo destruído, danificado. A destruição de um objeto que não só sobreviveu, mas não reagiu, 

não desapareceu, e não se modificou, conduz ao uso. No segundo caso, quando o bebê 

encontra um padrão de retaliação ambiental, o indivíduo pode acreditar que “a reação partida 

do meio ambiente é a realidade do que deveria ser o seu próprio impulso provocativo” 

(Winnicott, loc. cit.), perdendo a oportunidade de converter a experiência da destruição em 

fantasias inconscientes do objeto.  

Antes de prosseguirmos com o estudo do uso do objeto e das vantagens próprias do 

desenvolvimento emocional do indivíduo neste estágio, é importante nos atermos ao conceito 

de agressividade em Winnicott. Para Winnicott, a agressividade é fundamental para o 

impulso destrutivo e para o reconhecimento do objeto percebido objetivamente. Ele acredita 

que a necessidade de sobrevivência de um objeto após as tentativas de destruição torna 

possível uma nova abordagem da raiz da agressividade. De acordo com Winnicott, não é 

possível atribuir à agressividade inata mais do que já lhe é conferido. Também a raiz da 

agressividade, para ele, não pode ter origem na reação ao princípio de realidade, como faz a 

psicanálise tradicional.  

Ao contrário, para Winnicott é o impulso destrutivo que cria a qualidade de 

relacionamento com o mundo externo. A qualidade destrutiva é um sintoma do estar vivo e 

não possui nenhuma relação com a raiva produzida pela frustração derivada da confrontação 

com o princípio de realidade. 
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Podemos compreender que essas primeiras pancadas infantis levam a uma 

descoberta do mundo que não é o eu da criança e ao começo de uma relação 

com objetos externos. O que logo será comportamento agressivo não passa, 

portanto, no início, de um simples impulso que leva a um movimento e aos 

primeiros passos de uma exploração. A agressão está sempre ligada, desta 

maneira, ao estabelecimento de uma distinção entre o que é e o que não é o 

eu (idem, 1964d, p.104). 

 

Antes mesmo da integração da personalidade, a agressividade já está presente no 

indivíduo. Os chutes e pontapés no interior do útero, ou um simples abanar de braços não 

significam que o bebê esteja agredindo alguém ou alguma coisa, pois nem mesmo ocorreu, 

nesta fase, a distinção entre eu e não-eu. Para Winnicott, “a agressividade é sinônimo de 

atividade” (idem, 1958b, p.356), na qual a própria motilidade do bebê compõe uma das 

principais raízes da agressividade.  

Por intermédio do movimento muscular e dos tecidos corporais, que permitem o 

exercício de todo o corpo, a criança irá se deparar com alguma coisa externa à  ela e 

descobrirá, simultaneamente, o mundo ao redor. Assim, repetidas vezes ela descobrirá o meio 

ambiente, enquanto a mãe, que sobreviveu aos impulsos destrutivos, deverá estar presente para 

permitir que o filho tenha tempo para experimentar esses impulsos. Neste estágio, as atitudes 

agressivas vão dos movimentos mais simples aos mais elaborados, das pancadas casuais que se 

convertem em machucados, às pancadas desferidas com a intenção de danificar um objeto, e 

até mesmo ao ato de espernear para se livrar de algo incômodo (roupa ou outro elemento). A 

criança, ao movimentar qualquer parte do corpo, encontrará algo pertencente ao mundo 

exterior, o que a auxiliará na percepção objetiva dos objetos. 

O impulso real para destruir pode ser descrito como uma conquista alcançada por 

intermédio de um bebê ainda incompadecido que possui potência muscular e coordenação 
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motora necessárias para destruir, a partir de sua força corporal, o objeto. Morder o seio, dar 

pontapés na mãe, atirar objetos para longe e tratar com brutalidade os objetos transicionais são 

atos inerentes à conquista de uso do objeto. Sobre este ponto, Dias afirma: “o bebê, que a esta 

altura está fisicamente mais forte, começa, por exemplo, a chutar a mãe ou a morder 

efetivamente o seio; ou esmera-se em desgastá-o; ou ainda recusá-lo, observando a reação da 

mãe; ou simplesmente deixando de necessitar dele” (Dias 2003, p.246).  

Winnicott esclarece mais detalhadamente o conceito de impulso destrutivo apontando 

ímpetos (avidez) que podem ter origem nas experiências comuns aos bebês, como salivação, 

irritação da pele, sensações produzidas pelos sentidos, mau cheiro ou qualquer outro fenômeno 

intolerável. Os ímpetos, nestes casos, independem do fato de o bebê ser bem cuidado pelo 

ambiente por intermédio do adequado manejo (Winnicott 1989vu, p.186). Portanto, além da 

movimentação corporal contribuir para a elaboração imaginativa das funções durante o estágio 

de uso dos objetos, como vimos, também nesta fase está presente outro elemento, que vem a 

ser a destruição. Esta torna possível a representação do objeto na fantasia inconsciente, que 

constitui uma “elaboração do funcionamento corporal e experiências instintuais de todas as 

espécies” (idem, 1984d, p.180).  

Para Winnicott, a capacidade para amar se instala após a destruição, a partir da 

sobrevivência do objeto. “A sobrevivência pode ser um fato em função das propriedades da 

coisa boa, que está sempre sendo destruída” (idem, 1986j, p.276). O que sobrevive à destruição 

é amado e valorizado, pois passou pelo teste de ter sido tratado de modo cruel pelos impulsos e 

idéias primitivas. Enquanto o indivíduo ama, em sua fantasia inconsciente está destruindo o 

objeto. Um bebê, caso pudesse falar, diria: “Eu destruí você. Eu o amo. A sobrevivência à 

destruição sofrida por você e causada por mim confere valor a sua existência para mim”. 

Enquanto estou amando, estou permanentemente destruindo você na minha fantasia 

(inconsciente)” (idem, 1969i, p.126). Assim, a agressividade que descobre o mundo externo 
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também pode ser a origem do que conhecemos por amor e por valorização do que, mesmo 

atacado, permaneceu e sobreviveu.  

Ao colocar repetidas vezes os objetos para fora do âmbito da onipotência, e após ter 

objetivado a mãe e se separado dela, o bebê pode separar-se do ambiente total e alcançar o 

estágio EU SOU. A criança, quando alcança o sentimento de existir e de ser real, está em um 

estado de integração espaço-temporal “onde existe um si-mesmo, que contém tudo, ao invés de 

elementos dissociados colocados em compartimentos, ou dispersos e abandonados” (idem, 

1971g, p.98) 15.   

Quando a criança atinge o estágio de uso do objeto e um estatuto unitário, ela também 

possui uma membrana limitadora que separa o eu de tudo o que é não-eu, e possui um dentro 

“onde podem reunir-se as memórias de experiências e edificar-se a estrutura infinitamente 

complexa que pertence ao ser humano” (idem, 1965s, p.216). Como vimos, é no estágio EU 

SOU que a criança habita mais firmemente no corpo, com a psique igualmente assentada no 

soma, possuindo uma membrana limitadora e um contorno que separa o dentro e o fora. 

 

6- O estágio do concernimento 

O estágio do concernimento16 é uma conquista da época do desmame, tem início por 

volta dos seis meses de vida, e leva algum tempo para ser totalmente alcançado. Utilizando 

como base a teoria da ‘posição depressiva’ de Melanie Klein para redescrever o estágio do 

concernimento, Winnicott não estabelece um momento exato para a sua conquista, que pode 

ter início antes dos seis meses de idade ou até um pouco mais tarde, mesmo no 

desenvolvimento mais ou menos normal, embora nunca atinja graus de completude e 

estabelecimento totais. 

                                                 
15 No capítulo seguinte será feita uma exposição mais detalhada a respeito das dissociações, e de um caso clínico 
específico de elementos dissociados colocados em compartimento no interior do mundo interno pessoal. 
16 Nesta seção, segue-se a mesma abordagem das linhas de pesquisas anteriormente realizadas em Dias (1998 e 
2003) e Moraes (2005). 
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A conquista do estágio de concernimento é sinal de saúde, e evidencia o fortalecimento 

gradual do crescimento pessoal, ainda que na dependência de um meio contínuo e sensível. 

Existe, porém, uma pré-condição para que a criança alcance o estágio do concernimento, no 

qual, em algum grau, se estabelecerá como pessoa total e se relacionará com outras pessoas 

nas mesmas condições. Essa pré-condição é a ultrapassagem adequada dos estágios anteriores. 

Ou seja, quando o desenvolvimento do ego foi fortalecido pelo ego da mãe, e o bebê alcançou 

o estatuto de um eu unitário, ele está em condições de realizar a tarefa de integração da vida 

instintual e se estabelecer como uma pessoa total. 

Os bebês que não realizarem suficientemente bem as três tarefas da primeira mamada 

teórica podem não alcançar o concernimento de forma significativa. Estágio que é dependente 

dos cuidados maternos, assim como os anteriores, porque o bebê ainda tem uma importante 

tarefa a cumprir, a qual exige tanto “tempo quanto um ambiente pessoal contínuo” (idem, 

1988, p.89). 

Winnicott ressalta que o estágio do concernimento, como elaboração advinda da 

experiência instintual, é comparável ao processo digestivo. Nesse estágio, o modelo somático 

não é caracterizado pela oralidade ou pela genitalidade, mas constitui um processo de 

digestão. O modelo digestivo traz à luz a elaboração dos resultados da experiência instintual, 

que é a realização do estágio do concernimento como relação psicossomática. O processo 

digestivo, como modelo para o concernimento, será melhor estudado adiante, quando nos 

detivermos sobre o círculo benigno de digestão. 

No início deste estágio, quando os elementos do bebê estão se integrando gradualmente 

para formar uma unidade, os impulsos até então não reconhecidos passam a ter sentido, e são 

integrados paralelamente à aquisição do si-mesmo. 
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O bebê excitado, que mal sabe o que está acontecendo, deixa-se levar pelo 

instinto na sua forma mais crua, com as idéias do tipo poderoso que fazem 

parte do instinto (deve-se assumir uma alimentação, ou outra experiência 

instintual, relativamente satisfatória) (idem, 1955c, p.443). 

 

Os ataques ao seio devem ser experimentados inúmeras vezes, até que o bebê, depois de 

variados ataques canibalísticos, perceba que a mãe atacada é também “o objeto de amor 

instintual” (ibidem, p.444).  

O bebê reconhece que sua mãe é atacada cruelmente pelos seus impulsos instintuais e, 

de incompadecido17 (ruthless), ele passa a sentir-se preocupado, concernido de que sua 

impulsividade pode dominá-lo nos momentos de excitação e que pode ferir o outro, que no 

caso é sua mãe. “Dá-se conta, portanto, que é ele mesmo que, de próprio punho, faz buracos 

no corpo cheio de riquezas da mãe” (Dias 2003, p.259).  

Posterior a um ataque, “que transparece parcialmente no comportamento físico do bebê 

e que em parte se deve à elaboração imaginativa da função física feita pelo bebê” (Winnicott 

1955c, p.444), ele pode sentir uma sensação de fiasco, pois existe a possibilidade de a mãe 

não mais retornar, e a fruição subitamente desaparecer. A dificuldade resulta na aceitação de 

que as idéias agressivas contidas no amor instintual são de autoria do próprio bebê, e dirigidas 

à mesma pessoa que o acolhe nos momentos tranqüilos. O bebê só vai superar esta dificuldade 

se a mãe sustentar a situação mesmo após vários ataques instintivos. 

Aos poucos, caso a mãe ainda forneça total provisão ambiental, o bebê ficará seguro de 

que, mesmo depois de um ataque, ela estará presente, sustentando as situações excitadas 

quantas vezes necessárias, juntamente com os estados tranqüilos. Assim, “finalmente 

estabelece-se o estágio que propicia a junção destas duas funções mentais na mente do bebê” 

                                                 
17 O incompadecimento refere-se às idéias destrutivas dirigidas ao seio na experiência excitada, como veremos 
mais adiante. 
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(ibidem, p.443). Caso a mãe sustente a situação, o bebê terá condições de aceitar a culpa, 

tornando-se livre para o amor instintivo; caso contrário, o bebê não terá condições de 

completar sua integração instintual. 

 

Se a mãe sustenta a situação dia após dia, o bebê tem tempo para organizar 

as numerosas conseqüências imaginativas da experiência instintiva e resgatar 

algo que seja sentido como ‘bom’, que apóia, que é aceitável, que não 

machuca, e com isto reparar imaginativamente o dano causado à mãe (idem, 

1988, p.90). 

 

Quando a mãe é disponível, o bebê tem oportunidade de reparar o ‘dano’ causado pela 

sua agressividade. No caso, ele pode emitir um sorriso ou um gesto espontâneo de amor como 

forma de neutralizar suas preocupações e, assim, reparar o corpo da mãe. A presença da mãe é 

indispensável, porque apenas desta maneira o bebê terá tempo para elaborar a própria culpa e 

para recuperá-la, fazendo com que neste círculo diário os instintos não sejam mais tão 

temerosos quanto antes. 

  

Como resultado do êxito das idéias e atos reparadores, o bebê torna-se mais 

audacioso ao permitir-se novas experiências instintivas: a inibição diminui e 

isto leva a conseqüências ainda mais ricas da experiência instintiva (...) 

quando o bebê conta, felizmente, com a existência de um cuidado materno 

contínuo e pessoal, ele cria uma capacidade de reparação também maior, e a 

isto se segue um novo patamar de liberdade na experiência instintiva  

(ibidem, p.92). 
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A capacidade para tolerar culpas e as oportunidades de reparação são significativamente 

ampliadas quando o bebê é cuidado satisfatoriamente pela mãe, e conta com a presença e a 

contínua confiança materna. Situação que permite a ele “um novo patamar de liberdade de 

experiência instintiva” (Winnicott, loc. cit.). Já em caso contrário, quando o cuidado materno 

é interrompido ou é impessoal, deficiente e mecânico, o bebê não terá oportunidade para 

reparar os “ataques”, cuja culpa não será capaz de aceitar, e poderá não integrar sua vida 

instintual. 

Winnicott entende as experiências instintuais formando-se na relação com o ambiente, 

porque tem início a capacidade da criança sentir-se culpada por intermédio da junção de duas 

mães − e essa é uma das riquezas alcançadas na fase de concernimento. “A culpa tem início 

com a junção das duas mães, do amor tranqüilo e excitado, e do amor e do ódio, tornando-se 

gradualmente uma fonte saudável e normal de atividade nos relacionamentos” (idem, 1955c, 

p.448). 

O sentimento de culpa permite novos horizontes para os relacionamentos interpessoais, 

bem como o fortalecimento do sentido de continuidade de ser na criança. Ela torna-se capaz 

de preocupação consigo mesma, projetando-se cada vez mais em direção ao estágio de 

independência relativa, porque se tornou capaz de encontrar novas experiências, e de assumir 

a função de pessoa que “sustenta a situação para alguém, sem ressentimentos” (ibidem, 

p.449). Os instintos e os cuidados maternos lançam o bebê para as primeiras experiências de 

cuidado com a vida e com o próprio ser. 

Sobre o estágio de concernimento, Dias acrescenta que, enquanto a criança está 

aprendendo a lidar com a agressividade da vida instintiva, “a instintualidade está sendo 

integrada juntamente com um crescente sentido das partes do corpo, fortalecendo a 

espacialização e a personalização” (Dias 2003, p.269). Isto porque a integração dos instintos e 
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da agressividade torna a experiência corporal cada vez mais viva e contínua, fortificando o 

inter-relacionamento do psique-soma.  

A integração dos instintos e a manutenção do estado de unidade trazem consigo outras 

conquistas de grande valor: “responsabilidade, ao mesmo tempo que consciência, um 

conjunto de memórias, e a junção de passado, presente e futuro dentro de um relacionamento. 

Assim, ela praticamente significa o começo de uma psicologia humana” (Winnicott 1988, 

p.140, itálicos da autora). 

 

7- O círculo benigno de digestão e excreção 

Podemos retomar um dos aspectos do estágio do concernimento aprofundando o estudo 

do círculo benigno: o processo digestivo como modelo do estágio de concernimento. Em 

decorrência do círculo de digestão e excreção, como a fome, ingestão do leite, satisfação e 

adormecimento, ocorre, dentre outras, a gradual conquista, pelo bebê, do desenvolvimento do 

si-mesmo, e da diferenciação entre realidade interna e externa, a partir de experiências 

fundamentalmente corporais, bem como a realização do estágio do concernimento. "Isto [o 

círculo benigno] se repete dia após dia e, eventualmente resulta no despontar, dentro do bebê, 

do reconhecimento da diferença entre o que é chamado fato e fantasia, ou realidade externa e 

interna" (Winnicott 1955c, p.445). 

No período do círculo benigno, o bebê deve aguardar o resultado de digestão após a 

alimentação, pois alguma coisa de diferente nele aconteceu em seu interior, ou seja, um 

aglomerado de coisas foram criadas em seu corpo após a finalização de um círculo benigno. 

 

O tempo todo a mãe está sustentando a situação no tempo. Desta forma, 

prossegue o dia do bebê, a digestão física e também uma elaboração 

correspondente ocorrem na psique. Esta elaboração leva tempo e só resta ao 
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bebê esperar o resultado, passivamente entregue ao que ocorre em seu 

interior (ibidem, p.447). 

 

A digestão no bebê é um dos grandes momentos em que a elaboração imaginativa das 

funções corpóreas ocorre, auxiliando a criança em sua tarefa de integração das vivências 

instintuais, desde que o meio lhe forneça a adaptação necessária para manter a qualidade dos 

círculos benignos. Graças à elaboração imaginativa das funções corporais, é possível o bebê 

adicionar as experiências de digestão e excreção, e colher os resultados destes círculos, 

enriquecendo seu mundo interno pessoal, e dando início à psique e à fruição psicossomática. 

O círculo digestivo, dependente da elaboração imaginativa das funções corpóreas, é uma 

das formas de apresentação do sentido de tempo ao bebê. Sentido que se estabelece porque 

existe um espaço de tempo entre a sensação de fome e a chegada da mãe; um espaço de tempo 

ocupado pela amamentação; um tempo para a satisfação instintual e; por último, o tempo de 

intervalo entre ingestão e excreção, que é de natureza física, mas também é elaborado 

imaginativamente.   

Obviamente, o tempo, como noção física, não afeta o bebê. Entretanto, estas primeiras 

experiências corporais estão conectadas, de alguma forma, ao fator temporal. O círculo 

digestivo refere-se à alternância de estados excitados e tranqüilos, processo que analisamos 

anteriormente, quando estudamos o estagio de integração no tempo e no espaço a partir da 

não-integração. Concluímos, como foi visto, que os instintos são fundamentais para o 

processo de amadurecimento nos estágios primitivos. 

Ainda vale salientar que a manutenção dos círculos benignos acarreta abundantes 

descobertas de si e do mundo, contribui para criar o mundo interno do bebê, que é o centro da 

riqueza do si-mesmo, como a elaboração interna dos resultados da experiência.  

Intimamente ligado à tarefa da digestão, o mundo interno do bebê surge gradualmente 

como ordem a partir de um caos. As experiências instintuais sempre são significativas, da 
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mesma forma sempre revelam sentimentos bons e maus, como resultado da elaboração 

imaginativa das funções corpóreas da vida instintiva. Tanto a experiência instintual, quanto o 

material incorporado, retido ou eliminado do processo digestivo, auxilia para a constituição 

do mundo interno pessoal, que inicialmente está localizado na barriga do bebê.  

O mundo interno localizado na barriga aponta para a tarefa da criança de lidar com 

forças e objetos que ocorrem no interior de seu corpo. O que foi completado pela experiência 

anterior é outra vez perturbado por novo círculo digestivo, quando a próxima experiência 

instintiva está por vir.  Neste processo contínuo, a elaboração imaginativa das funções 

corpóreas é enriquecida a cada vivência, fortalecendo gradualmente a psique no soma. Os 

termos ‘incorporação’ e ‘excreção’ embutem as idéias de elaboração psíquica e de 

funcionamento corporal realizados na experiência. 

O reforço diário do círculo benigno resulta da capacidade que o bebê começa a adquirir 

para tolerar o buraco que ‘criou’ no corpo da mãe, e o espaço de tempo que precisa para 

reparar o dano causado à figura materna, para suportar a culpa e conquistar plenamente a 

capacidade para o concernimento, tendo como modelo o processo digestivo. 

 

Deve-se notar o surgimento de um fator tempo e que a mãe sustenta uma 

situação (holds a situation) para que o bebê possa elaborar as conseqüências 

das experiências instintuais; como veremos, esta elaboração é comparável ao 

processo digestivo na sua complexidade (idem, 1955c, p.438). 

 

Quando ocorre uma quebra do círculo benigno, produzida pelo fracasso ambiental, pode 

se instalar um 'déficit' no desenvolvimento do indivíduo, tanto em relação à estruturação do 

si-mesmo, quanto na relação com o mundo. Ou seja, um déficit no modo de conduzir a vida, o 

que revela a importância da capacidade de preocupação para o amadurecimento humano. E, 
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também, a importância da relação dos instintos e de seus cuidados com um ambiente 

satisfatório. 

 

Quando o círculo benigno é quebrado e a mãe que sustenta a situação não 

mais existe, o processo é desfeito, o que inicialmente resulta em uma 

inibição do instinto e em um empobrecimento pessoal geral; e depois 

também na perda da capacidade de sentir culpa. Este sentimento de culpa 

pode ser recuperado mas apenas através do restabelecimento da mãe-

suficientemente-boa que sustenta a situação. Sem sentimento de culpa, a 

criança é capaz de ter gratificações sensuais do instinto, mas perde a 

capacidade de ter sentimentos afetivos (ibidem, p.449). 

 

Mais adiante, no próximo capítulo, retomaremos a análise do estágio de concernimento 

e o círculo benigno ao apontarmos indivíduos que não conseguiram completar de maneira 

satisfatória a integração de elementos internos bons e maus. Assim, não foram capazes de 

suportar a culpa produzida pela agressividade interna. Situação que pode resultar em 

depressão, hipocondria, ou em outros sintomas patológicos. 

 

8- A genitalidade como função corpórea dos instintos 

No capítulo anterior vimos que os instintos desenvolvem-se caracterizando mudanças no 

ego (em termos de fortalecimento) a partir da elaboração imaginativa das funções corpóreas, 

inclusive das genitais. A elaboração imaginativa de todas as funções corporais, na qual a 

excitação instintiva leva em conta a função corporal mais intensamente envolvida (Winnicott 

1988, p.58), faz parte do desenvolvimento infantil. 

Ao longo da infância, o instinto sexual progride, acarretando intensas excitações erótico-

genitais. Progressão, entretanto, que se torna realidade para a criança que percorreu 
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saudavelmente os estágios anteriores, como a diferenciação entre ‘eu’ e ‘não-eu’, a conquista 

do si-mesmo e da existência psicossomática e outros.  

Retomando certas diferenças entre Winnicott e Freud, podemos ressaltar que Winnicott 

não considera o desenvolvimento da sexualidade como aspecto estrutural da personalidade, 

como faz a Psicanálise tradicional. Para ele, no contexto da esquizofrenia, o enunciado teórico 

da primeira infância, considerada a progressão das zonas erógenas, não tem a mesma 

relevância da idéia de progressão da dependência absoluta à independência relativa (idem, 

1968c, p.152). 

Para a Psicanálise tradicional, as pulsões guiam e determinam a vida psíquica do 

indivíduo. Ou seja, a sexualidade é predominante. Já para Winnicott, os instintos, 

caracterizados como excitações corporais voltadas para o relacionamento com o meio 

ambiente adequado, auxiliam a constituição de um si-mesmo, e a relação de uma pessoa total 

com outras pessoas totais. Podemos afirmar que, para Winnicott, a sexualidade não é a base 

tanto das doenças mentais, quanto do desenvolvimento saudável do indivíduo. Em relação ao 

amadurecimento pessoal, Winnicott afirma que, antes da satisfação sexual, o bebê tem 

necessidade de ser na relação de dependência absoluta, por intermédio de um meio adaptado 

às suas necessidades.  

Sobre a diferença da sexualidade em termos da Psicanálise de Freud e a de Winnicott, 

Dias afirma: 

 

A Psicanálise tradicional ocupou-se, sobretudo, da satisfação do desejo e não 

da capacidade e do ato genitais propriamente ditos. Não chegou a 

desenvolver as questões pertinentes ao corpo propriamente dito. Pelo mesmo 

motivo, a questão da genitalidade inicial acaba sendo ligada às 

conseqüências que derivam da interdição de tocar no fruto proibido, e não, 

como em Winnicott, ao medo de provocar mudanças irreversíveis no corpo 
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do outro. Para Winnicott, a questão de amar é pessoal e leva em conta a 

elaboração imaginativa do resultado do impulso no corpo da pessoa amada 

(Dias 2003, p.278n, itálicos da autora). 

 

Em Winnicott, na fase pré-genital, a zona de excitação predominante é a oral. Mas que 

não pode ser descrita, de forma limitada, como fase primeiramente erótica, pois o bebê não 

busca apenas a satisfação ou eliminação das suas excitações, mas algo mais profundo, 

relacionado à continuidade de ser. 

 

Não há certeza de que a fantasia da atividade oral é primeiramente erótica 

(...) e só então sádica, destrutiva. (...) É mais correto dizermos que é o bebê 

que se transforma, sendo incompadecido (ruthless) no início, e tornando-se 

mais tarde capaz de preocupar-se (concern). A ambivalência tem mais a ver 

com mudanças no ego do bebê que com o desenvolvimento do id (ou dos 

instintos) (idem, 1988, p.60). 

 

A fase oral, que ocorre no início da primeira mamada teórica como valiosa experiência 

da amamentação, não implica necessariamente prazeres eróticos, e também não está associada 

à idéia de descarga das excitações. Em Winnicott, a fase oral é uma exigência do 

desenvolvimento do ego para ‘apresentar’ à criança alguns fatores a serem elaborados pelas 

dificuldades da vida. Já para Freud, a fase oral tem a função de administrar forças em conflito. 

O estágio de não compadecimento (ruthless) diz respeito às idéias excitadas e 

destrutivas dirigidas ao seio durante a experiência instintiva – como comer, devorar – numa 

impulsividade das excitações. Esta primeira fase dá lugar ao estágio de concernimento 

(concern) como visto anteriormente, no qual o bebê começa a se tornar responsável por seus 

atos impulsivos e devoradores. O estágio de ruthless “cede lugar a um crescente 
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reconhecimento da mãe como pessoa que cuida do EU” (ibidem, p.89). Após a criança 

devorar o que mais tarde reconhecerá por gratidão, ela torna-se capaz de reparar e “devolver 

aquilo que foi roubado” (idem, 1965t, p.38). 

Como Winnicott não se embasa na teoria da sexualidade para definir a personalidade do 

indivíduo, reconhece, na fase pré-genital, a construção da personalidade por intermédio de 

experiências satisfatórias e insatisfatórias (ibidem, p.37), com a mudança do ego em relação à 

culpa, reparação e ansiedades infantis. O estágio pré-genital inclui a digestão como atividade 

oral (ambivalente entre culpa e reparação), e a excreção como atividade anal e uretral, não 

necessariamente vinculadas a experiências eróticas. De acordo com Winnicott, a fase pré-

genital não abriga fantasias de natureza genital (idem, 1988, p.59), pois a criança ainda não 

distingue entre macho e fêmea.   “Primeiro encontramos no bebê todo tipo de excitação, e até 

mesmo excitações genitais localizadas, mas não existe ainda a fantasia de natureza genital. 

Aqui, macho e fêmea ainda não são necessariamente desiguais” (Winnicott, loc. cit.). 

O estágio anal pode ser considerado erótico porque a criança defeca em um momento de 

excitação. Entretanto, esta não é a única nem a mais importante consideração sobre o estágio 

anal. A esse respeito, Winnicott ressalta o fato de ser uma experiência que sugere a idéia de 

uma ‘pré-história’, pela excreção de alguma ‘coisa’ ingerida anteriormente pelo bebê. O 

material ingerido pela criança permaneceu dentro dela como subproduto da experiência oral. 

Após certo período de tempo, a criança coloca para fora o que esteve dentro de seu corpo. As 

experiências anal e uretral possibilitam à criança a percepção do sentido do tempo, e a 

elaboração imaginativa das funções corporais, como visto anteriormente, revelando processos 

mais significativos do que o crescimento do id. 

A elaboração imaginativa das funções genitais se desenvolverá a partir de experiências 

pré-genitais, das marcas - positivas ou negativas – que ficaram impressas no desenvolvimento 

sexual, tanto na infância como na fase púbere ou adulta. Em outras palavras, apenas o 
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saudável desenvolvimento da fase pré-genital permitirá a vivência e elaboração saudáveis da 

fase fálica e, posteriormente, da genital. 

Caso a criança não alcance conquistas importantes que se referem à fase pré-genital, 

muito de sua genitalidade na adolescência ou vida adulta pode ficar comprometida, resultando 

numa dificuldade para relacionamentos interpessoais, especificamente os relacionamentos 

eróticos. O amadurecimento pessoal inclui, dentre outros, a elaboração imaginativa das 

funções corporais para que o indivíduo desfrute de todas as suas possibilidades para viver 

uma vida satisfatória.   

Na fase fálica, o menino possui fantasias de penetração e fecundação, e a menina a 

fantasia de ser penetrada e fecundada. Na primeira fase do estágio fálico, a ereção é o 

elemento mais importante, e sua perda seria terrível. Tanto a ereção quanto a sensibilização 

podem surgir na relação direta com a pessoa amada, ou por intermédio da rivalidade com a 

pessoa amada. Já a segunda fase é caracterizada pelo objetivo maior de penetrar e engravidar 

a pessoa amada. 

No início, como sabemos, o bebê é imaturo a ponto de não poder compreender que é um 

ser separado da mãe, pois não alcançou ainda o estatuto unitário muito menos o estágio EU 

SOU. Nesta fase, podemos dizer que o bebê não diferencia as partes do próprio corpo – boca, 

braços, pernas −, nem mesmo os alimentos entrando e saindo de seu corpo. Ele não tem 

consciência de que possui um corpo com potencialidades e particularidades. 

A somatória de experiências excitadas e tranqüilas permite ao bebê, gradualmente, 

integrar suas vivências, conquistar a unidade psique-soma e descobrir lentamente o próprio 

corpo. Com tempo, por intermédio do bom cuidado materno e da elaboração imaginativa das 

funções corporais, o bebê conquista a residência de sua morada, e descobre os vários aspectos 
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de seu corpo, como a boca, os dedos, a barriga, a cabeça, etc. E descobre que pode se 

relacionar com o mundo por intermédio das diversas partes de seu corpo18. 

Assim, podemos falar que o bebê, de início, não sabe que possui uma boca, mas, a partir 

de seu gradual desenvolvimento emocional, ele passa a possuir uma boca, em função da 

paulatina conquista da unidade psicossomática, caso receba do meio as adaptações 

satisfatórias. Da mesma maneira, o bebê de poucos meses de idade não sabe que possui 

genitais. Entretanto, se ele amadurecer satisfatoriamente e vivenciar com igual nível de 

satisfação a fase pré-genital, descobrirá, no momento apropriado, os próprios genitais, as 

fantasias e as sensações correlatas. 

Ao mesmo tempo, também descobrirá as excitações corporais de um relacionamento 

erótico. Porém, se o desenvolvimento anterior à genitalidade não foi satisfatório, se o bebê 

não integrou seus elementos em razão de um ambiente inadequado, é possível que se 

desenvolva de maneira distorcida, não integrando os vários aspectos do ser, deixando de 

descobrir, dentre outras, as potencialidades de seu corpo. Nestes casos, o desenvolvimento 

emocional do indivíduo pode ser parcial, deixando de integrar a genitalidade, e empobrecendo 

seus relacionamentos interpessoais. 

Assim, poderíamos dizer que a história do indivíduo é psicossomática. Ao realizar a 

elaboração imaginativa das funções corporais, o indivíduo também se desenvolve a partir de 

uma história psicossomática. Quando a excitação ocorre no bebê, “ela pode ser local ou geral, 

e a excitação generalizada tanto pode contribuir para que o bebê se sinta um ser total, quanto 

resultante do estágio de integração alcançado no percurso do desenvolvimento” (idem, 1988, 

p.58, itálicos da autora).   

 

 

                                                 
18 Como visto anteriormente a respeito da conquista dos fenômenos transicionais e do uso do objeto 
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Capítulo III 

 

Os Transtornos Psicossomáticos 

 

 

 

1- Introdução 

Dada a apresentação dos conceitos de psique, soma e mente, bem como o 

desenvolvimento da existência essencialmente psicossomática na teoria do amadurecimento 

pessoal, podemos reservar para este último capítulo o estudo dos transtornos psicossomáticos. 

A primeira parte deste segmento estudará os efeitos da psique no corpo - como as excitações, 

quando os instintos são despertados; os efeitos do humor no corpo; e os transtornos de 

personalidade como origem de debilidade no assentamento da psique no soma. Em seguida, 

estudaremos a teoria winnicottiana dos transtornos psicossomáticos em termos conceituais, 

bem como a dissociação como agente do transtorno psicossomático. Por último, faremos uma 

exposição das doenças que podem ser enquadradas na área de enfermidade psicossomática, e 

as propostas inovadoras oferecidas pelo autor sobre o tratamento clínico de pacientes que 

apresentam estes distúrbios. 

O presente capítulo foi organizado com o objetivo de destacar as novidades introduzidas 

por Winnicott no tratamento dos transtornos psicossomáticos. Em primeiro lugar, 

apresentamos o conceito de dissociação, entendida como persistência de uma tendência à 

cisão na personalidade do indivíduo. Em segundo lugar, para Winnicott, os pacientes que 

sofrem desses distúrbios sentem a necessidade de contar com médicos de várias 

especialidades como um sistema defensivo altamente organizado contra os perigos advindos 



  

 

122

da integração da personalidade (Winnicott 1966d, p.88), dado que dificulta ou impossibilita o 

tratamento se o terapeuta não reconhecer a dissociação do paciente. Ao longo do texto vamos 

nos aprofundar nesses dois aspectos do pensamento winnicottiano, dada a sua relevância para 

o tratamento clínico, em bases inovadoras, de pacientes que apresentam transtornos 

psicossomáticos. 

 

2- Os efeitos da psique sobre o corpo 

Como vimos, para Winnicott, a existência psicossomática depende de dois fatores 

fundamentais para sua realização: a tendência hereditária de desenvolvimento, e a provisão 

ambiental. A primeira nunca se concretizará sem a participação e adaptação total da mãe (ou 

de qualquer outra pessoa que cuide do bebê), em relação à satisfação das necessidades da 

criança nos estágios primitivos do desenvolvimento emocional. 

No caso de problemas de adaptação ambiental, a criança poderá desenvolver reações à 

invasão que irão prejudicar o curso de seu desenvolvimento, e dificultar a conquista da 

integração psique-soma. Determinadas defesas organizadas no indivíduo, em função de 

reações às falhas ambientais, abrem possibilidades para a origem dos transtornos 

psicossomáticos, quando as doenças da psique afetam o funcionamento corporal, conforme 

definiu Winnicott. “Um colapso nesta área tem a ver com todas as dificuldades que afetam a 

saúde do corpo, e realmente se originam na indefinição da estrutura da personalidade” 

(Winnicott 1987e, p.10).  

Caso o desenvolvimento emocional da criança seja saudável, o sentido da saúde 

corporal no bebê é fortalecido, enquanto a saúde física reassegura o desenvolvimento 

emocional. “As tensões e pressões do crescimento emocional normal, bem como certos 

estados anormais da psique, têm um efeito adverso sobre o corpo” (idem, 1988, p.43). As 

mudanças fisiológicas verificadas durante os períodos de atividade ou repouso do bebê; as 
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mudanças do estado fisiológico, após o alcance da unidade psicossomática; e a afetação do 

corpo pela psique, tendo em vista os estados de preparação, clímax e recuperação da vivência 

instintual; nos mostra que a base da psique é o soma, em termos da elaboração imaginativa 

das funções corporais. Nos mostra também que o soma é afetado constantemente pela psique 

do indivíduo, e que o corpo não pode ser observado fora do contexto da pessoa total. 

 

No estudo da excitação geral, os tecidos não podem ser estudados fora do 

contexto da psique total. Uma vez aceita a psique como um todo, então a 

fisiologia pode concentrar-se nas mudanças específicas relativas ao desejo e 

à ira, e também ao amor afetuoso, ao medo, ao luto e outros afetos que 

representam facetas de sofisticadas fantasias, fantasias específicas ao 

indivíduo (ibidem, p.45). 

 

Para Winnicott, é nos efeitos da psique no soma que a fisiologia funde-se ‘suavemente’ 

à psicologia, pois o estudo do psique-soma abrange necessariamente as mudanças somáticas 

relacionadas aos processos psíquicos, e vice-e-versa. “Distúrbios do psique-soma são 

alterações do corpo ou do funcionamento corporal associadas a estados da psique” (ibidem, 

p.44).  

Nem mesmo o estudo do campo psicossomático trará bons resultados, se a ênfase for 

dada ao estudo do funcionamento corporal, pois o transtorno psicossomático não é 

simplesmente corporal, porque está relacionado à vida emocional do indivíduo, incluindo as 

distorções psíquicas relativas ao amadurecimento pessoal. Assim, a enfermidade do transtorno 

psicossomático não pode ser entendida como doença física em si, mas sim como problema de 

interação entre psique e soma. Ou seja, “entre a personalidade do indivíduo e o corpo em que 

a pessoa vive” (idem, 1969g, p.427). 
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Com relação aos efeitos da psique no soma, Winnicott nos oferece basicamente três 

formas pelas quais o desenvolvimento emocional pode afetar o funcionamento do corpo. Na 

primeira, temos as fases de excitação, já mencionadas anteriormente, nas quais os instintos 

são despertados e o corpo é conduzido a um clímax, em termos fisiológicos. Trata-se do modo 

mais evidente de afetação do corpo: a fome leva à alimentação, a alimentação leva à excreção, 

a excitação sexual leva ao orgasmo genital. 

Quando o período de tempo entre uma excitação e seu clímax é razoavelmente extenso, 

mas suportável (o ambiente atendeu às necessidades instintuais em tempo tolerável para o 

bebê), é relativamente fácil para o indivíduo administrar suas excitações até o momento em 

que sejam dissipadas. Isto significa que conseguiu experimentar de forma confiável e segura 

as vivências instintuais por intermédio do cuidado materno. Ao longo das repetidas ocasiões 

em que a mãe fornece alívio às experiências instintuais, o bebê está cada vez mais pronto para 

ser afetado pela próxima excitação instintual, e para integrar com facilidade os diversos 

aspectos da vivência instintual. 

Porém, quando o ambiente não fornece os cuidados nos momentos apropriados, a ponto 

de ultrapassar os limites de tolerância do bebê, maior será a duração da excitação. Quanto 

maior o espaço de tempo entre a excitação e a presença materna, mais complicado será para 

ele administrar as excitações. Caso a falta de adaptação ambiental tenha caráter recorrente, 

“mais difícil será para o indivíduo acomodar a fase do clímax fracassado” (ibidem, p.428). 

Quando isso acontece, pode surgir uma defesa organizada, com o objetivo de evitar um alto 

grau de inconveniência, o que pode resultar na inibição dos instintos, e na perda da 

possibilidade de integração de alguns deles. Processo que será mantido até que o caminho 

entre instinto e clímax seja novamente estabelecido pelo bebê. 

A segunda maneira que o corpo pode ser afetado pela psique são as variações de humor. 

O corpo é permanentemente envolvido pelo estado de humor em que o indivíduo se encontra. 
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Nos casos de depressão, toda a fisiologia corpórea encontra-se em ‘maré baixa’, no sentido 

dos tecidos estarem “menos vivos e um pouco mais próximos de estarem mortos” (ibidem, 

p.428). O tônus muscular da pessoa em estado de depressão pode se tornar débil, tenso ou 

rígido, e a postura corporal pode revelar desesperança em relação à qualidade de sua realidade 

interna pessoal. 

A terceira forma novamente coloca a necessidade de observação do desenvolvimento 

primitivo da vida infantil, e exige a retomada de alguns pontos percorridos anteriormente 

neste trabalho. Em suma, de acordo com Winnicott, sabemos que o bebê vem ao mundo com 

um potencial herdado, e é dependente do cuidado oferecido pelo meio ambiente para realizar 

as tarefas primordiais de seu desenvolvimento. Usufruindo de condições maternas adaptáveis 

às suas necessidades, o bebê desenvolve-se no sentido da integração da personalidade, sob 

absoluta dependência do meio. Nestes primeiros meses de vida, pode-se dizer que o bebê está 

não-integrado entre seus elementos, realizando apenas momentos de integração. Ele somente 

possui uma certa unidade quando a mãe lhe ‘empresta’ a própria unidade, para que consiga 

firmar-se em termos de sua integração pessoal.  

De acordo com Winnicott, somente por intermédio da provisão ambiental, como o colo 

materno, o bebê segue o curso da tendência inata ao amadurecimento e, gradualmente, soma 

suas experiências integradoras. Dessa forma, conquista unidade própria até o momento em 

que atinge uma independência relativa em relação ao meio. Um dos aspectos da integração, e 

do processo de amadurecimento do indivíduo, é a inter-relação entre psique e soma, 

concretizada como fruição alcançada caso o ambiente forneça os cuidados infantis básicos. 

Como vimos, a pessoa que existe dentro da criança, e o relacionamento íntimo do seu corpo, 

são sinônimos da conquista do inter-relacionamento psique-soma. Conquista auxiliada pelo 

cuidado materno específico do estágio de personalização, o manejo.   
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É importante retomarmos os dois tipos de manejo inadequado decorrente de dificuldades 

maternas. Um deles refere-se à mãe que cuida da pessoa do bebê, mas não concede a devida 

atenção aos cuidados corpóreos; o outro, diz respeito à mãe que não possui dificuldade 

alguma para prover o bebê das necessidades físicas, mas comete uma falha ao esquecer que 

dentro daquele corpo existe uma pessoa. Ora, o desenvolvimento saudável não pode seguir 

seu curso natural se uma pessoa não conseguir manejar o bebê e o corpo do bebê como se 

ambos formassem uma unidade. Neste último caso, cria-se a base para a cisão psicossomática 

ou para a dissociação da personalidade no indivíduo. 

Nestas condições, a tendência inata à integração pode esforçar-se pela fruição do psique-

soma, mas a conquista da unidade é relativamente alcançada, e a criança vive com tendência a 

perder a unidade psicossomática. Ao contrário da tendência inata à integração, pode-se 

estabelecer uma tendência para “perder a capacidade de simplesmente viver como uma 

unidade psicossomática” (ibidem, p.431). Ao invés de a criança estar livre de ameaças à 

desintegração, favorecida em sua liberdade instintual como unidade psicossomática, ela está à 

beira de perder a unidade psicossomática. Desta maneira, a consolidação da enfermidade 

psicossomática pode atingir o indivíduo que não teve condições de alcançar a unidade 

psicossomática de forma satisfatória. Assim, uma dor nas costas pode ser um alerta para o 

indivíduo não perder o que já foi alcançado, mesmo que de maneira debilitada: a residência da 

psique no corpo.  

Podemos dizer que o transtorno psicossomático não é uma doença física em si mesma, 

nem configura a existência de uma cisão, como nos casos mais extremos (esquizofrenia, 

esquizoidia e autismo). Ela constitui uma tendência persistente à cisão durante o 

desenvolvimento integrativo. Nosso próximo passo será o de distinguir a tendência a uma 

cisão (dissociação), da cisão propriamente dita dos casos patológicos. 
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3- A dissociação como agente do transtorno psicossomático 

Neste momento, podemos fazer uma pontuação importante para a compreensão dos 

distúrbios psicossomáticos: trata-se da maneira como podemos distingui-los dos distúrbios 

psíquicos. Em geral, este último inclui perturbações mais traumáticas e significativas no 

processo de desenvolvimento primitivo, do que a enfermidade psicossomática. 

Como visto no capítulo anterior, utilizamos o termo personalização para nos referirmos 

à conquista da coesão psicossomática e também mencionamos a possibilidade de o indivíduo 

não estabelecer a unidade psicossomática em função de reações às invasões. Reações que 

podem assumir a forma de despersonalização, e que são defesas organizadas frente a um 

ambiente não adaptado. 

Em situação normal, o corpo, transformado em soma por intermédio da elaboração 

imaginativa das funções corpóreas, torna-se a residência do si-mesmo, é personalizado, e 

oferece ao indivíduo a experiência de ocupar um lugar no mundo de forma ‘visível e real’. Em 

casos extremos de não-adaptação materna, quando o meio falhou repetidas vezes, e o bebê 

teve de reagir às invasões, a unidade psique-soma se estabelece de maneira insatisfatória, e o 

indivíduo não estabelece um contato efetivo com o próprio corpo. Podemos dizer que as 

agonias impensáveis sofridas pelo bebê, em função da falta de adaptação ambiental, geram 

organizações defensivas, como a separação extrema da psique do soma, e a fuga para uma 

existência puramente intelectual. É o que acontece nos casos de uma mente-psique ou falso si-

mesmo. Esta é uma descrição possível da perda de residência no corpo, gerada pela cisão 

psicossomática, quando o bebê foi levado a reagir às invasões de forma defensiva.  

Uma cisão extrema como a apresentada acima pode se instalar por intermédio de um 

trauma significativo, produzido pelo manejo materno. Insuficiente, pode provocar 

interrupções reativas do ser, especialmente quando as quebras na linha do ser são 

demasiadamente extensas, a ponto de o bebê não ter oportunidade de recuperar uma re-
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vivência da continuidade. Isso ocorre quando o meio não se adaptou às necessidades do 

lactente por tempo suficiente, e as perturbações ultrapassaram consideravelmente o limite 

tolerável. Desarranjo que leva o bebê a reagir às invasões por intermédio de organizações 

defensivas. “A cisão [patológica] é certamente uma divisão que separa o cuidado físico da 

compreensão intelectual; mais importante, ela separa o cuidado da psique do cuidado do 

soma” (idem, 1966d, p.84).   

Já os casos de enfermidade psicossomática não possuem caráter de defesa organizada 

contra uma agonia impensável produzida pela quebra da continuidade de ser, como os casos 

das doenças psíquicas. Na realidade, não possuem nem mesmo caráter de perda da coesão 

psicossomática. Podemos dizer que o indivíduo sofreu falhas ambientais, mas sem serem 

traumáticas, que o levam a tendência para perder a unidade psique-soma. 

Winnicott não deixa bem clara a diferença entre manejo traumático e manejo ruim, mas 

sem ser traumático. A distinção utilizada neste trabalho entre manejo traumático e manejo 

inadequado, porém não suficientemente traumático, também tem por base as pesquisas 

realizadas por Dias. O primeiro origina a cisão patológica que está na base de doenças 

psíquicas, como é o caso da esquizofrenia; o segundo, está na raiz da dissociação da 

personalidade. Segundo a autora, “Tudo leva a crer que, na agonia impensável de perder a 

coesão psicossomática, houve um trauma relativo ao manejo. Na doença psicossomática, este 

não foi suficiente para as necessidades do bebê, mas não chegou a ser traumático” (Dias 1998, 

p.266).  

No tipo falho de manejo não-traumático, o transtorno psicossomático significa uma certa 

falta de ‘empréstimo’ do ego da mãe ao bebê. Falha que produz um ego frágil no bebê e 

acarreta o “estabelecimento débil de morada no desenvolvimento pessoal” (Winnicott 1966d, 

p.90, itálicos da autora). O mundo torna-se hostil em função do repúdio a tudo o que é não-eu, 
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podendo ocorrer uma certa cisão na mente do indivíduo por não alcançar satisfatoriamente a 

unidade psicossomática.  

A tendência a perder a união psicossomática é um problema referente à conquista da 

integração e/ou ao alojamento da psique no corpo. Com a ausência de natureza traumática, ou 

seja, quando o indivíduo tem certa experiência de quebra na linha de continuidade de ser, mas 

alcança uma integração tardia, os casos de enfermidade psicossomática não incluem uma 

cisão na estrutura da personalidade, mas abrigam uma tendência de perda da união 

psicossomática. Esses casos constituem um alerta para impedir que a cisão se torne um fato, 

diferentemente do medo de agonias impensáveis geradoras de organizações defensivas (como 

a esquizofrenia, esquizofrenia infantil, esquizoidia, etc.).  

O trauma significativo relativo às falhas de manejo pode originar defesas como as 

psicoses esquizofrênicas. Mas Winnicott prefere reservar o termo “cisão” para se referir a 

esses traumas e à agonia impensável de perder a coesão psicossomática, como ocorre nos 

casos de psicose esquizofrênica (idem, 1966c, p.293). A cisão opera como um isolamento do 

si-mesmo. O indivíduo, em vez de prosseguir a tarefa de integração dos vários aspectos do seu 

ser, torna o ser inacessível. Enquanto isso, outros elementos do ser ficam aprisionados para 

“manter a defesa armada e impedir a repetição da experiência traumática” (Dias 1988, p.292).  

Já a dissociação difere da cisão quanto aos graus de desconexão entre “o si-mesmo 

escondido e os vários compartimentos” (ibidem, p. 293), e podemos falar mais 

especificamente em estados de enfermidade psicossomática.  

Por essa razão Winnicott utiliza o termo dissociação “para descrever os casos em que 

podemos nos comunicar com um eu principal, a respeito de uma fração do eu” (Winnicott 

1966c, p.294). Nestes casos, existe uma certa quantidade de integração das experiências 

vividas, mas fracionadas entre si. 
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A dissociação pode ser proveitosamente estudada em sua forma natural ou 

inicial. De acordo com minha opinião, a partir da não-integração surge uma 

série das então chamadas dissociações, cuja emergência se deve a uma 

integração incompleta ou parcial (idem, 1945d, p.277). 

 

Neste momento, estamos nos referindo a uma fase na qual o bebê ainda não alcançou o 

estatuto unitário, nem mesmo a integração entre os elementos excitados e tranqüilos, entre os 

estados de vigília e sono, bem como a integração psique-soma. A falha não-traumática no 

manejo impede que as integrações ocorram de maneira total, e permanecem no indivíduo 

dissociações entre estados tranqüilos e excitados, entre psique e soma. A integração entre os 

estados e os elementos do indivíduo surge com o tempo, e está em total dependência dos 

cuidados maternos.  

Como fenômeno posterior à possibilidade de desintegração, ou seja, quando existe uma 

certa quantia de integração no indivíduo, a dissociação “descreve uma condição da 

personalidade relativamente bem desenvolvida” (idem, 1988, p.159), ocorrendo excessiva 

falta de comunicação entre os diversos elementos já integrados. Nos casos mais graves, como 

a cisão patológica, o indivíduo interrompe o processo integrativo entre os elementos de seu 

ser para reagir às invasões de forma organizada. Situação em que raras integrações são 

mantidas, para que o indivíduo nunca mais experimente “a ansiedade impensável que se acha 

na raiz da enfermidade esquizóide” (idem, 1968c, p.154). Diferentemente, os casos de 

dissociação possuem uma certa integração, porém desconectada entre os elementos do 

indivíduo já parcialmente integrados. 

A dissociação refere-se a dificuldade do indivíduo aceitar certos elementos do si-

mesmo, e à capacidade de perder contato com parte significativa das estruturas associadas aos 

níveis primitivos da existência. Também inclui um certo grau de ocultação do si-mesmo 
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verdadeiro para dar lugar ao si-mesmo falso; de hiper-atividade mental estruturada na base do 

relacionamento mente-psique; e uma debilidade na comunicação entre a psique e o soma.  

Indivíduos portadores de personalidade anti-social podem ser vítimas de dissociação em 

razão de perda da provisão ambiental. Por exemplo, nem sequer entendem ‘a força’ que os 

motivou a cometer um furto, e também não compreendem que são acusados de agressores e 

de violadores de uma norma, pois a mentira pode fazer parte da sua estrutura dissociada. As 

raízes da compulsão, nos casos de indivíduos anti-sociais, estão dissociadas da consciência e 

da pessoa (idem, 1966c, p.294) 19.  

A dissociação, como defesa organizada à falhas ambientais não-traumáticas, tende à 

separação entre os elementos somáticos e psíquicos. Em relação ao processo de 

amadurecimento pessoal, é o agente do transtorno psicossomático. 

 

A enfermidade no transtorno psicossomático não é o estado clínico expresso 

em termos de patologia somática ou funcionamento patológico (colite, asma, 

eczema crônico), mas sim a persistência de uma cisão na organização do ego 

do paciente, ou de dissociações múltiplas, que constituem a verdadeira 

enfermidade” (idem, 1966d, p.82, itálicos da autora). 

 

Já que a dissociação tem lugar como tendência à cisão, como possibilidade de perda da 

fruição psique-soma, a enfermidade psicossomática é um alerta transmitido ao indivíduo 

sobre sua fragilidade psicossomática.  

De acordo com Winnicott, a enfermidade psicossomática pode ser compreendida como 

o negativo de um positivo, e será sempre a tendência na direção da integração pessoal. No 

indivíduo freqüentemente ameaçado pela perda da unidade psicossomática, a enfermidade 

                                                 
19 Os casos de tendência anti-social não apresentam necessariamente enfermidade do tipo psicossomática. 
Integram outro quadro de distúrbios, porém mantém em comum o aspecto dissociativo da personalidade. 
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psicossomática constitui uma tentativa de manutenção da fruição psicossomática conquistada 

anteriormente. 

   

A doença psicossomática é muitas vezes pouco mais que o reforço deste elo 

psicossomático em face da ameaça de rompimento do mesmo; esse 

rompimento resulta em vários quadros clínicos que recebem o nome de 

“despersonalização” (Winnicott 1963c, p.202). 

 

De acordo com a teoria de amadurecimento pessoal, todo indivíduo possui uma 

tendência herdada para alcançar a unidade psique-soma, como identidade experimental da 

psique e da “totalidade do funcionamento físico” (idem, 1966d, p.88). O elemento positivo 

presente na enfermidade é a manutenção desta tendência em seu caminho integrativo. Para 

Winnicott, a própria defesa organizada da enfermidade psicossomática é uma maneira, 

infelizmente infrutífera, de o indivíduo não perder a fruição psicossomática. 

A enfermidade psicossomática tenderá, sempre, para impedir que o indivíduo perca 

inteiramente a vinculação psicossomática. Configura-se como uma tentativa de proteção tanto 

da unidade psique-soma, quanto da fuga para uma existência intelectualizada. A psique, de 

certa forma, freqüentemente reivindica sua base no funcionamento somático por intermédio 

da enfermidade psicossomática. Assim, o transtorno psicossomático possui um aspecto 

“esperançoso”, que diz respeito à possibilidade do paciente, no futuro, alcançar a 

personalização. 

 

4- Os distúrbios psicossomáticos 

A seguir, relacionamos quatro tipos de distúrbios psicossomáticos. Alguns se referem a 

um padrão de dissociação da personalidade, e estão relacionados a uma certa distorção no 

desenvolvimento emocional primitivo. Distorção que dificulta a integração dos elementos do 
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mundo interno do indivíduo e abriga uma tendência à despersonalização. A origem de 

determinados distúrbios psicossomáticos pode estar na extensa trajetória de elaboração do 

concernimento, envolvendo inclusive as experiências instintuais. Outros tipos de distúrbios 

psicossomáticos podem apenas revelar dificuldades em relação à tarefa de integração da 

ambivalência dos elementos internos bons e maus. Ou, simplesmente, fazem parte das 

dificuldades inerentes à vida do ser humano saudável.   

 

4.1- Depressão psicótica 

Para Winnicott, a depressão encontra-se em algum lugar entre a neurose e a psicose. 

Sabemos que a distância, em termos da gravidade dessas doenças psíquicas, é expressiva e, 

assim, as depressões constituem um conceito amplo dos distúrbios, pois há um vasto teor e 

formas de gravidade dos estados depressivos, que variam do quase normal ao quase psicótico.   

Na extremidade do quase normal estão as depressões que implicam maturidade do 

indivíduo, e um certo grau de integração do si-mesmo. Elas ocorrem quando há necessidade 

de acomodação da agressão e dos impulsos destrutivos que acompanham o amor. Este tipo 

pode ser passageiro, e se encontra em pessoas que se sentem realmente responsáveis pelas 

próprias atitudes. No capítulo anterior observamos a importância da capacidade do indivíduo 

de ficar deprimido, no sentido de que o alcance do estágio de concernimento e a continuidade 

do círculo benigno são fundamentais para a saúde do bebê. A capacidade para ficar deprimido 

associa-se à preocupação, remorso e culpa, constituindo “um estágio do desenvolvimento de 

grande importância para o crescimento saudável” (idem, 1953a, p.377). 

Winnicott denomina o tipo de depressão quase normal como depressão reativa, que se 

divide em depressão reativa simples e patológica. Esta última surge como reação à perda, e 

pode estar ligada ao estado de luto, quando o indivíduo pode ou não possuir condições de 

tolerar a carga da doença depressiva em razão da morte de um ente amado. Nesses casos, o 
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conflito nasce da tarefa pessoal do indivíduo de acomodar a agressão e os impulsos 

destrutivos próprios, pois quando um ente querido morre, “o processo de luto faz parte da 

resolução, dentro do indivíduo, do sentimento de responsabilidade pessoal pela morte, por 

causa das idéias destrutivas e impulsos que acompanham o amar” (idem, 1963c, p.199). 

Já os casos de depressão reativa simples ocorrem em pessoas que se acham 

sobrecarregadas de responsabilidade ou perda, quando o fenômeno da preocupação é menos 

consciente, e acaba por acarretar uma depressão. Quando é temporária, está associada à saúde 

e ao amadurecimento, implicando certo grau de integração do si-mesmo e o fortalecimento do 

ego. “Na saúde, a depressão é potencial, pertence ao âmago da personalidade e se constitui 

numa evidencia de saúde” (idem, 1988, p.107).  

No outro extremo da escala estão as depressões mais severas, do tipo psicótico. Elas se 

encontram no quadro de transtornos psicossomáticos porque podem incluir certo grau de 

despersonalização e de sentimento de irrealidade originados em datas precoces do 

desenvolvimento emocional.  

Os casos de depressão psicótica referem-se à primeira infância, e estão relacionadas com 

o início do desenvolvimento pessoal. Também por isso assemelham-se às doenças do tipo 

esquizofrênico. Para Winnicott, não é possível nem mesmo especificar a data exata da origem 

de uma doença psíquica como a psicose depressiva. Entretanto, sabemos que podem ocorrer 

em momentos em que o bebê foi desperto precocemente em conseqüência da falta de 

adaptação ambiental. Ao contrário do que ocorre na esquizofrenia, na depressão psicótica o 

indivíduo não luta contra uma ansiedade impensável, nem produz defesas do tipo 

esquizofrênico, porque possui certo grau de integração mantida entre seus elementos, porém 

de maneira dissociada. Já a esquizofrenia apresenta falhas de construção da personalidade 

acarretadas por reações a invasão do ambiente. Falhas que tiveram início quando o bebê foi 
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despertado para o mundo ainda muito imaturo do ponto de vista de seu desenvolvimento 

emocional, sem que parte considerável das integrações adquiridas seja mantidas.  

Nos casos de depressão, mesmo as do tipo normal, o elemento comum é o conflito entre 

amor e ódio como uma guerra entre as tendências de construir e destruir que “coexistem na 

natureza humana” (Dias 1998, p.222). O componente sempre presente é o temor do resultado 

da vida instintiva, conciliado ao sentimento de culpa e à responsabilidade perante as idéias 

agressivas. Porém, o que realmente diferencia as depressões do tipo normal das psicóticas é 

uma avaliação da história do indivíduo capaz de revelar o quanto “a integração da 

personalidade pode tolerar ou não a carga da doença depressiva” (Winnicott 1963c, p.199). A 

avaliação deve verificar o quanto a pessoa é capaz de suportar os sentimentos de culpa, e a 

responsabilidade pelas próprias atitudes; a ambivalência de sentimentos; e a dificuldade para 

tolerar determinados aspectos do mundo interno.  

Sobre as depressões, na ótica winnicottiana, Moraes afirma que as depressões do tipo 

normal estão associadas à capacidade de o indivíduo suportar o peso da responsabilidade e da 

culpa “sem precisar usar o tempo todo defesas antidepressivas, ou a própria depressão para 

manter os instintos ameaçadores sob controle” (Moraes 2005, p.239). Já nas depressões 

psicóticas o indivíduo tem consideráveis dificuldades para tolerar e acomodar a própria 

agressividade e os próprios impulsos, em razão de certa distorção no seu processo de 

amadurecimento. Distorção referente ao estágio de concernimento e à continuidade do círculo 

benigno, que tem em vista a necessidade do indivíduo de utilizar suas defesas ou a própria 

depressão para manter a ameaça sob controle. Por isso, devemos retomar alguns pontos 

fundamentais do desenvolvimento primitivo emocional, pois, como afirma Moraes, a teoria 

winnicottiana refere-se à depressão psicótica no caso de indivíduos que “tiveram o 

amadurecimento perturbado e distorcido, acarretando problemas na estruturação da 
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personalidade” (Moraes, loc. cit.). Entre estes problemas estão as dificuldades relativas à 

consolidação do senso de ser e de existir, no sentido de força do ego.  

Como já vimos, no início do desenvolvimento emocional mãe e bebê formam uma 

unidade, e a relação de dependência do lactente em relação à mãe é vital. Isto é, na ausência 

de um ambiente adaptado às suas necessidades, o bebê não consegue absolutamente realizar 

as tarefas fundamentais de seu desenvolvimento pessoal e atingir o estatuto unitário. O que 

exige a adaptação perfeita do ambiente a sua situação de dependência absoluta. 

Quando a adaptação materna transcorre normalmente, o bebê realiza a gradual jornada 

de integração pessoal a partir de um estado não-integrado entre os seus elementos, e, aos 

poucos, se desenvolve como unidade separada do não-eu. Paralelamente, o bebê passa a 

possuir um interior que se relaciona com o mundo exterior como “intercâmbio complexo entre 

aquilo que é dentro e aquilo que é fora” (Winnicott 1964e, p.61). A conquista do estatuto 

unitário é uma realização do processo maturacional inato por intermédio da facilitação do 

ambiente adequado. Ocorre numa transformação crescente do desenvolvimento pessoal, 

ajudando o bebê chegar à independência relativa a partir da dependência absoluta. Mas, 

quando isso não ocorre, quando a adaptação materna é inadequada, o processo maturacional 

do indivíduo é enfraquecido ou até mesmo interrompido. 

Nesse início do desenvolvimento emocional normal, o ego do bebê é forte devido ao 

suporte egóico dado pela mãe que se identifica com o filho. Por intermédio dos cuidados 

maternais, o ego do bebê se fortalece à medida que a criança amadurece, tornando-se aos 

poucos uma unidade capaz de alcançar o estágio EU SOU. Quando o bebê atinge o estatuto 

unitário, já é possível dizer que “ele tem um interior, é capaz de cavalgar suas tempestades 

instintuais, e também é capaz de conter as pressões e os estresses gerados na realidade 

psíquica interna” (ibidem, p.61). Como conquista saudável do desenvolvimento pessoal, 

chega a um período em que a criança é capaz de se sentir deprimida. 
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Na classificação dos distúrbios psíquicos, Winnicott afirma que a depressão psicótica 

tem origem depois que o bebê alcançou, mesmo parcialmente, a unidade EU SOU. Pois, para 

ele, apenas assumindo a responsabilidade pelos resultados da vida instintiva é que o bebê 

pode sentir-se culpado e, assim, conquistar as realizações do estágio de concernimento. 

Desde, naturalmente, que a mãe sustente a situação adaptada, ou seja,  sobreviva, do ponto de 

vista do bebê, aos ataques impulsivos. 

Quando a mãe possui dificuldades para sustentar a situação no tempo, podem ocorrer 

defesas organizadas contra a ansiedade depressiva, como a inibição dos instintos, que 

resultam na “diminuição quantitativa de todas as seqüelas das experiências instintuais” (idem, 

1955c, p.452). Quando o círculo benigno é quebrado, e a mãe não tem condições de sustentar 

a situação, o processo é desfeito, produzindo inicialmente uma inibição instintual, e um 

empobrecimento pessoal, porque a criança perde tanto a oportunidade de elaborar 

imaginativamente algumas experiências das funções corpóreas, quanto a capacidade de sentir 

culpa. “Sem sentimento de culpa, a criança é capaz de ter gratificações sensuais do instinto, 

mas perde a capacidade de ter sentimentos afetivos” (ibidem, p.449). 

Este processo pode ser recuperado com o restabelecimento da mãe perfeitamente 

adaptada às necessidades do lactente nesse período de desenvolvimento emocional. Porém, 

caso a mãe não tenha condições de reaparecer adaptada, os fenômenos internos da criança 

podem acarretar problemas, inclusive amortecendo, no indivíduo, “todo o mundo interno, 

funcionando a um nível baixo de vitalidade” (Winnicott, loc. cit.). Quando isso ocorre, a 

criança torna-se incapaz, em seu processo evolutivo, de aceitar a responsabilidade pela 

intenção destrutiva contida no impulso amoroso, como a raiva e a frustração. 

De acordo com os comentários de Dias, o indivíduo ainda incapaz de reconhecer-se 

como um si-mesmo, separado do ambiente e concernido pelos impulsos instintuais, não tem 

capacidade para assumir a responsabilidade pelos elementos agressivos da vida instintual, 
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pois não possui grau suficiente de amadurecimento. Ainda para a autora, a origem das 

psicoses depressivas está localizada na fase inicial da elaboração do concernimento “e a 

questão envolvida é de caráter instintual” (Dias 1998, p.232).  

Quando o indivíduo não se desenvolveu o suficiente, em conseqüência de um ambiente 

não totalmente adaptado no período de concernimento, ele tentará manter os instintos sob 

controle, o que poderá resultar na dissociação entre os seus elementos. Dessa forma, pode 

perder a vitalidade, perda que significa a própria depressão. Para Winnicott, o excesso de 

controle é perigoso, pois diminui nossas forças vitais, tal como a sentimos. 

Quando tudo caminha bem em termos de adaptação materna, o bebê consegue aceitar as 

experiências instintivas satisfatórias e insatisfatórias, e torna-se capaz de incorporar os objetos 

bons e maus da vida instintiva, aceitando e incorporando o ódio e o amor. Quanto maior a 

experiência da vida instintiva, mais o bebê reassegura sua unidade psicossomática, 

fortalecendo mutuamente o sentimento de realidade e do ego.  Porém, quando a mãe não 

consegue sustentar a situação no tempo, o bebê poderá ter dificuldade em aceitar a culpa 

associada a sentimentos ambivalentes, em aceitar seus impulsos destrutivos. Ele pode, até, 

ficar parcialmente incapaz de distinguir entre fato e fantasia. Ao contrário da espontaneidade 

instintiva, quando a pessoa não consegue integrar os diferentes elementos internos (como a 

ambivalência dos sentimentos), e realiza um controle mágico dos fenômenos do mundo 

pessoal, pode ocorrer uma pendência da “reconstituição da ordem interior” (idem, 1988, 

p.158). Nesta situação, o indivíduo está de tal maneira arranjado em seu mundo interior que 

inúmeros aspectos do si-mesmo podem ficar dissociados. 

Winnicott acredita que a patologia depressiva ocorre em função de uma “organização 

mental inconsciente ativa, que dá significado psicológico ao humor” (idem, 1964e, p.62). Essa 

organização mental consiste em dificuldade para aceitar determinados elementos internos, que 

podem ser, do ponto de vista do indivíduo, extremamente prejudiciais à saúde. 
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Determinadas dissociações podem ocorrer no início do desenvolvimento emocional do 

indivíduo. A força destas dissociações pode ser forte o suficiente para obrigar o indivíduo a 

controlar certas pressões geradas na realidade psíquica. É o caso, por exemplo do ódio, que 

pode ser trancado em algum lugar do mundo interno do paciente. De acordo com Winnicott, o 

ódio reprimido pode conduzir à inibição dos impulsos instintuais, que não serão integrados no 

mundo interno do indivíduo. Em conseqüência, este não terá liberdade para viver os 

sentimentos e experiências instintuais, o que ocorre quando o indivíduo não tem oportunidade 

de reparar suas atitudes. Nesta circunstância, o sentimento de culpa pode operar 

preventivamente, a ponto do indivíduo tentar manter sob controle tudo o que considerar 

destrutivo. “A causa principal do humor deprimido é uma nova experiência de destrutividade 

e de idéias destrutivas que desaparecem com o amor. As novas experiências precisam de uma 

reavaliação interna e é essa reavaliação que encaramos como depressão” (ibidem, p.65). 

Na depressão, os elementos internos bons e maus estão arranjados na realidade psíquica 

como um cenário de guerra. Esta situação interna pode gerar um estado de inércia que 

controla as experiências pessoais, barrando “os instintos e a capacidade para se relacionar 

com objetos” (ibidem, p.64). 

A partir de um estado dissociado, o indivíduo perde a vitalidade, em razão da 

necessidade de controlar os instintos ou da dúvida excessiva sobre os próprios fenômenos 

internos, “a ponto de ser necessário adotar como defesa a descida de um véu obscurecedor 

sobre a vida do mundo interno como um todo” (idem, 1988, p.106). 

A depressão implica sempre uma esperança, no indivíduo, de ser sustentado durante um 

certo período de tempo necessário para que a elaboração possa se dar, como se fosse uma 

reordenação do mundo interno. Em termos do tratamento de pacientes depressivos, é 

necessária a sobrevivência do analista para que o indivíduo possa rearranjar elementos de sua 

realidade interna. Dessa maneira, o analista poderá auxiliar o paciente a lidar com a culpa e a 
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ambivalência dos sentimentos, e aceitar os impulsos agressivos, sem que a personalidade 

fique dissociada. A atitude do analista toma essa feição em função do reconhecimento da 

tendência do indivíduo “a se desintegrar, a cessar de existir, a cair para sempre” (idem, 

1965vd, p.217). 

Uma nova maneira de reordenar o mundo interno não implica puramente a satisfação 

das necessidades do id, no interior da realidade psíquica do indivíduo. O estado dissociado, 

como defesa organizada, é dissolvido em conseqüência da integração das experiências, 

independente da satisfação ou frustração dos impulsos do id. 

Para Winnicott, a depressão é sempre uma doença que traz consigo o germe da 

recuperação, porque é vinculada ao sentimento de culpa como “um sinal de desenvolvimento 

saudável” (idem, 1964e, p.60). A depressão está intimamente ligada ao conceito de força do 

ego, estabelecimento do si-mesmo e descoberta da identidade pessoal. Podemos até afirmar 

que a depressão possui um valor positivo, por trazer em si mesma, embutida, uma tendência 

saudável para a recuperação do processo maturacional que conduz à maturidade pessoal.  

Mesmo a depressão mais severa significa que o ego individual não está totalmente 

rompido. Em condições precárias, o ego pode ser capaz de “manter a fortaleza” (ibidem, 

p.62), ainda que o indivíduo não chegue efetivamente a nenhum tipo de resolução a respeito 

da guerra deflagrada no interior de seu mundo pessoal.  É válido afirmar que a depressão é 

uma doença que traz consigo o germe da recuperação, pois nunca ocorre em função de uma 

cisão, como é o caso da esquizofrenia, mas sempre conduz à maturidade. Como também 

sempre revela que a unidade da personalidade foi alcançada.  

 

4.2- A defesa maníaca   

Winnicott denomina de defesa maníaca um tipo específico de organização, na qual o 

indivíduo nega uma depressão anteriormente existente. Negação que se refere ao processo de 
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desenvolvimento da depressão como conseqüência de falha na conquista do estágio de 

concernimento, que resultou em uma defesa capaz de alterar o processo fisiológico e de trazer 

várias desordens psicossomáticas.  

O estado depressivo, caracterizado por sintomas como inércia, sensação de peso, 

escuridão, entre outros, acaba sendo “suplantado pelo seu oposto” (idem, 1964e, p.67) nos 

casos de defesa maníaca. Todos os sintomas da depressão ficam ocultos por trás da felicidade 

e da vivacidade utilizadas como defesa para negar a existência de uma tendência à 

despersonalização. Podemos dizer que a morte se torna seu oposto, tem lugar uma vivacidade 

e uma euforia exageradas, a frustração pode se transformar em prazer, e a tristeza ou qualquer 

outro tipo de sofrimento é retida para fora da experiência individual. “A negação da depressão 

se esconde por trás do exagero da vivacidade” (idem, 1988, p.107).  

Já vimos que, para Winnicott, a conquista do concernimento está ameaçada quando a 

criança não possuiu condições ambientais que favoreçam a reparação de suas atitudes 

destrutivas. Então, uma das defesas possíveis contra a ameaça é a de reter a capacidade de se 

deprimir “pela organização de uma negação da mesma” (ibidem p.107). Dessa maneira, a 

morte do mundo interno, provocada pelas dificuldades de êxito no estágio de concernimento, 

é negada, e o indivíduo fica incapaz de significar a totalidade de sua realidade interna. 

Um caso clínico, citado por Winnicott, mostra a defesa maníaca ocultando a depressão e 

as tendências do indivíduo em dissociar-se e perder a vinculação psicossomática. Um menino 

de seis anos de idade brincava em dispor casinhas enfileiradas em um círculo dentro de outro 

maior. O círculo interno era disposto de tal maneira que não oferecia espaço para vida 

alguma. “Alguém poderia interpretar os detalhes dessa vida, mas a interpretação mais 

importante estava relacionada com a ênfase muito intensa sobre o corpo ou os limites do ego” 

(ibidem, p.113). A falta de vida entre as casinhas revelava a possível morte do mundo interno 
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da criança como uma falta de vivacidade interior, porém oculta pelas explosões maníacas 

negadoras da tendência à despersonalização. 

Em outra ocasião, o mesmo garoto utiliza alguns compartimentos de uma lareira para 

colocar objetos, de modo que não haja relação alguma entre eles. Ele revela, novamente, uma 

amostra de seu mundo interno, e a dissociação como defesa organizada (idem, 1988, p.113). 

Para Winnicott, essa dissociação revela uma ameaça à cisão do assentamento psique-soma, 

uma vez que a defesa maníaca também pode ser uma tentativa de ocultar a tendência à 

despersonalização. 

Assim como na depressão psicótica, quando ocorre uma alteração do funcionamento do 

corpo e os tecidos se encontram menos vivos, essas alterações fisiológicas também podem 

estar presentes nos casos de defesa maníaca. Isto acontece quando o indivíduo necessita de 

atitudes extremamente exacerbadas para ocultar as ameaças à conquista de se concernir. A 

hiperatividade constante, e a excitação freqüentemente acentuada, características dos casos de 

defesa maníaca, produzem alterações fisiológicas “que podem facilmente afetar coisas tais 

como a acidez dos conteúdos estomacais” (ibidem, p.184), como é o caso da úlcera gástrica.  

Sabemos que a úlcera gástrica pode aparecer em uma pessoa normal em função das 

dificuldades inerentes à vida cotidiana, mas a somatória de diversos fatores pode identificar a 

úlcera como resultado de uma defesa maníaca instalada para ocultar uma depressão. Nestes 

casos, nos quais a úlcera pertence a uma somatória de fatores, “o núcleo da doença será 

encontrado na depressão subjacente ao estado hipomaníaco” (Winnicott, loc. cit.).   

O tratamento proposto por Winnicott não visa a compreensão ou tratamento da úlcera 

gástrica em si, como é o caso do tratamento médico, mas tem como objetivo tentar aliviar o 

paciente de seus conflitos entre amor e ódio. E também ajudá-lo na tarefa de integração dos 

elementos do mundo interno. Winnicott compreende a defesa maníaca, e os outros transtornos 

psicossomáticos, como um positivo de um negativo da disfunção. Ela procura evitar a perda 
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da fruição psique-soma, quando o “elemento físico da doença empurra a doença psicológica 

de volta para o corpo” (ibidem, p.185). Situação na qual tem lugar uma fuga destinada a evitar 

o estabelecimento da cisão e de uma psique mentalizada, que constituiria a perda da fruição 

psicossomática. 

 

4.3- Oscilação maníaco-depressiva 

Considerada a defesa maníaca como uma tentativa do indivíduo de ‘tirar férias do 

desespero’, a oscilação maníaco-depressiva é compreendida por Winnicott como uma doença 

que não “concede oportunidade para férias” (Winnicott 1989xd, p.332), uma vez que os dois 

estados alternados do indivíduo são igualmente desconfortáveis: a irrealidade da mania e a 

intolerância da depressão.  

A oscilação maníaco-depressiva alterna entre dois estados dissociados entre si: o estado 

maníaco e o depressivo. Tanto um quanto outro são necessários para o indivíduo que, ora 

tenta negar a morte do mundo interno, ora está profundamente deprimido e desanimado.    

A tendência à oscilação maníaco-depressiva implica dissociação no indivíduo, gerando 

dificuldades para administrar, por um lado, os elementos agressivos não incorporados; e, por 

outro, os “elementos introjetados onipotentes e sua possessão por esses elementos” (idem, 

1965h, p.118). Neste tipo de doença psíquica, o paciente fica deprimido quando tenta 

controlar a tensão interna, mas pode ser ativado a qualquer momento por um aspecto da 

situação interna intensa, introjetado onipotentemente, que se alterna para a mania. 

Assim como nos casos de depressão, a pessoa com tendências à oscilação maníaco-

depressiva chega a conquistar certo grau para deprimir-se. Esta conquista é devida a uma certa 

integração alcançada no desenvolvimento emocional, mas, de acordo com os comentários de 

Moraes sobre oscilação maníaco-depressiva em Winnicott, o estado de oscilação evidencia os 

resquícios de imaturidade a respeito de problemas de integração e de ameaças ao EU SOU, 



  

 

144

“quando o concernimento é alcançado, mas não estabelecido” (Moraes 2005, p.281). O 

indivíduo conquistou uma certa capacidade de concernimento, porém absorveu uma cisão da 

personalidade, que resultou em uma excessiva falta de comunicação entre os estado de mania 

e depressão.  

 

4.4- A hipocondria  

Para Winnicott, os pacientes hipocondríacos obtêm alívio das tensões internas em 

função de doenças somáticas, como a tendência à cisão patológica. Porém, é muito difícil 

falarmos em hipocondria sem antes diferenciarmos, neste estudo, os tipos de hipocondria de 

acordo com os vários graus e ‘arranjos’ de desenvolvimento pessoal. Tipos que vão de um 

desenvolvimento saudável, e se referem às dificuldades da vida cotidiana, até uma tendência à 

despersonalização como distorção do amadurecimento individual. Para facilitar a exposição 

deste tipo de transtorno psicossomático, podemos descrever a hipocondria a partir de três 

visões possíveis: as hipocondrias que se referem aos estado de psicose depressiva; as que 

estão associadas às dificuldades do indivíduo em lidar com a ambivalência de sentimentos; e 

as ansiedades hipocondríacas.  

Estas últimas referem-se ao indivíduo que conquistou satisfatoriamente a capacidade de 

se preocupar, conseguiu estabelecer-se, e é um indivíduo saudável que se relaciona como 

pessoa total. Neste caso, fazem parte da vida cotidiana determinadas preocupações que podem 

ser aliviadas em termos somáticos. 

Sabemos que a conquista da capacidade de se deprimir significa saúde em termos do 

amadurecimento pessoal. Toda pessoa que alcança o concernimento convive com a 

possibilidade de preocupar-se com a vida e com o corpo, desejando que a vida transcorra de 

maneira satisfatória, de forma a possuir um corpo saudável para desfrutar. Neste tipo de 

ansiedade hipocondríaca, as doenças somáticas são passageiras, e estão associadas às 
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preocupações internas normais, quando o indivíduo conquista o concernimento e tem 

capacidade de “preocupar-se com o corpo e sentir prazer com ele” (Winnicott 1944a, p.191). 

No desenvolvimento normal, a saúde do corpo é traduzida em termos de fantasia, cujos 

fenômenos são sentidos em termos corporais. 

 

O sentimento de culpa pode se expressar através do vômito, e o vômito 

(talvez provocado por causas físicas) pode ser sentido como se estivesse 

traindo o si-mesmo secreto, e por isso constituir um desastre. Excluindo-se a 

doença, a  saúde corporal é ativamente reasseguradora para o bebê que está 

às voltas com dúvidas sobre a psique, e a saúde psíquica promove um 

saudável funcionamento corporal, garantindo a capacidade de ingerir, digerir 

e eliminar (idem, 1988, p.115). 

 

Porém, quando o desenvolvimento pessoal sofreu distorções relativas à capacidade de 

concernimento, quando o indivíduo não consegue aceitar os elementos agressivos e os 

impulsos destrutivos, pode ocorrer uma batalha interna entre forças do bem e do mal, peleja 

aliviada pela doença somática.  

Nesse tipo de desenvolvimento, a hipocondria sempre carrega dúvidas sobre o mundo 

interno pessoal. É no interior da identificação e da preocupação com os fenômenos internos 

que, para Winnicott, a “doença é idêntica à dúvida sobre si próprio” (Winnicott 1988, p.115), 

pois o problema, da pessoa que se alivia de tensões internas por intermédio de doenças 

somáticas, é a dúvida sobre o mundo interno. A dúvida aparece em razão da falta de equilíbrio 

entre as forças do bem e do mal, “e isto é verdadeiro tanto para o bebê quanto para o que sofre 

de distúrbios psicossomáticos” (Winnicott, loc. cit.).  

A hipocondria associada a estados psicóticos depressivos nos remete novamente a um 

estágio do desenvolvimento emocional primitivo. Fase na qual existe um longo caminho a ser 
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percorrido até a dupla mãe-bebê finalizar as tarefas do estágio de concernimento, e a criança 

conseguir se preocupar “com o efeito de seus próprios pensamentos e ações sobre ela” (idem, 

1945d, p.282). 

A preocupação com o objeto amado surge a partir dos elementos agressivos e 

destrutivos, gradualmente integrados ao si-mesmo da criança. Nos momentos de integração 

dos elementos destrutivos, a criança tenta controlar os impulsos instintivos por causa das 

ameaças que podem ocorrer em razão de seu movimento implacável, e provocar culpa 

intolerável. Caso o círculo benigno se quebre, ou seja, caso a mãe não consiga tolerar a 

destrutividade impulsiva da criança, “não resta outra saída senão ocultar este si-mesmo cruel, 

deixando-o vir à tona apenas em um estado de dissociação” (Winnicott, loc. cit.). A mãe não 

consegue adaptar-se às necessidades do bebê, e não proporciona a ele a possibilidade de 

reparação de seus atos, não concedendo espaço para determinados elementos do mundo 

interno. 

Para Winnicott, a depressão psicótica traz consigo tanto a introspecção quanto a 

hipocondria. E, quando os elementos maus são percebidos como persecutórios e ficam retidos 

dentro da psique do indivíduo, podem levar ao estado hipocondríaco (idem, 1963c, p.202). O 

estudo da hipocondria, em casos depressivos, leva o analista a considerar as questões 

referentes à voracidade presente no impulso instintivo, como é o caso do sadismo oral que 

pode não ser aceito juntamente com seus resultados, “no conceito imaginário do paciente do 

si-mesmo psicossomático” (Winnicott, loc. cit.). Nos comentários de Dias, “neste ponto, é 

extremamente útil considerar a coesão psicossomática e saber até que ponto o corpo da 

criança tem haver com sentimentos e idéias que ela tem desse corpo” (Dias 1998, p.225). 

Quando há falhas de integração sobre as próprias atitudes, a pessoa não possui tolerância 

quanto à ambivalência de seus sentimentos, podendo resultar no grande medo à desintegração 

e no abandono aos impulsos incontroláveis. O medo à desintegração “evoca a idéia de 
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impulsos igualmente incontroláveis (porque dissociados) dirigidos contra a própria pessoa” 

(Winnicott 1945d, p.282).  

Já o último grupo de doenças hipocondríacas pode ocorrer quando a criança conquista a 

capacidade de se deprimir, ou seja, quando já possui condições de se preocupar, mas tem 

dificuldades em tolerar os sentimentos de culpa. Nos casos de ansiedade hipocondríaca, a 

criança ou adulto alcançou com satisfação a capacidade de concernimento, porém, nesse 

último tipo de hipocondria, não aparece apenas uma preocupação com relação à saúde do 

corpo, mas igualmente uma certa dificuldade com o sentimento de culpa que acompanha o 

concernimento. Há, no caso, fragilidade na integração dos elementos, bem como fragilidade 

na própria integração psique-soma já alcançada. 

Winnicott descreve alguns distúrbios psicossomáticos referentes aos estados de 

hipocondria, como dificuldade na aceitação do sentimento de culpa, presente para administrar 

os sentimentos opostos dirigidos ao objeto amado. Dentre outros distúrbios, encontra-se a 

asma. 

Para Winnicott, é possível alcançarmos bons resultados clínicos se analisarmos o 

conflito entre amor e ódio no mundo interno do paciente asmático. Quando se leva em conta a 

análise do estágio de concernimento durante o desenvolvimento pessoal do indivíduo, uma luz 

pode iluminar com intensidade a compreensão da asma mais do que o levantamento dos 

fatores bioquímicos, ou de qualquer outro tipo de desvio no desenvolvimento emocional que 

não leve em conta a passagem dos estágios primitivos.  

Caso a criança tenha dificuldades em aceitar sentimentos opostos, quando o sentimento 

de culpa é intolerável, podem ocorrer batalhas internas entre as forças do bem e do mal. Em 

termos de fantasia do mundo interno, essas batalhas podem resultar em uma perseguição dos 

maus elementos no interior do corpo. O que vem a ser a própria hipocondria.  
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A maneira de lidar com as ferozes batalhas internas e de controlar as forças 

do bem e do mal dentro do si-mesmo – estes e todos os outros fenômenos 

que contribuem para a ansiedade hipocondríaca podem ser encontrados ao 

longo dessa busca, e são muito mais valiosos para a criança quando 

conscientes do que inconscientes, e também muito valiosos para nós, em 

nossa tentativa de compreender (idem, 1988, p.183). 

 

Somente a elucidação do conflito interno do mundo da pessoa pode nos aproximar da 

natureza da asma. A asma encontra-se ligada a ansiedades associadas à fuga do si-mesmo 

verdadeiro, e até mesmo oculto. Dessa forma, a asma abriga um conflito entre “a necessidade 

de uma livre passagem para o que entre e sai, e a ansiedade pela falta de controle sobre o que 

se move para dentro e para fora da unidade psíquica” (Winnicott, loc. cit.). Somente com a 

elucidação dos estágios mais primitivos do desenvolvimento pessoal, o indivíduo pode 

começar a se preocupar com o estabelecimento de um si-mesmo verdadeiro habitando no 

próprio corpo, e a aceitando a liberdade para o movimento de ‘entrada’ e ‘saída’ dos 

elementos internos, fundamentais para a saúde do indivíduo. Nessa leitura winnicottiana, é 

possível compreender a relação filológica entre a palavra alma e respiração. 

Nos casos de enurese20, como problema psicossomático especificamente infantil, 

algumas emoções são expressas no ato de molhar a cama, como amor e ódio, assim como uma 

tentativa da criança de se livrar do elemento interno sentido como mal. “A enurese pode estar 

relacionada a fantasias inconscientes persecutórias, e pode estar associada à tentativa de 

colocar o mau para fora” (idem, 1936b, p.144). Winnicott ainda afirma que a enurese infantil 

pode estar associada a uma depressão latente, como uma tentativa de reparar algum dano 

                                                 
20 A enurese não é necessariamente um problema hipocondríaco. Esse tipo de transtorno infantil foi introduzido 
neste tópico para sugerir uma semelhança com os estados hipocondríacos: é um problema de distúrbio 
psicossomático que possui a fantasia inconsciente persecutória e a tentativa da criança se livrar do objeto interno 
mal. 
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causado à mãe. Neste caso, a enurese pode ser a tentativa de preencher um buraco, resultado 

da fantasia de esvaziamento da pessoa amada, a mãe. 

Em geral, os elementos maus internos, que tornam o sentimento de culpa intolerável, 

podem ser compreendidos como fenômenos que ameaçam a perda do objeto amado, dado que 

eles nunca poderão ser controlados e nem mesmo excluídos. As forças más existentes no 

mundo interno, do ponto de vista da criança ou do adulto que não realizou satisfatoriamente a 

integração dos elementos, podem se transformar num perseguidor interno, “e é sentido (...) 

como uma ameaça que vem do interior” (idem, 1988, p.101).         

A existência de perseguidores internos pode provocar no indivíduo um rebaixamento do 

limiar de tolerância à dor, pois ligeiras sensações corporais podem ser dolorosamente sentidas 

caso estejam acompanhadas da expectativa de perseguidores internos. “A dor causada por 

doenças físicas é possivelmente investida das propriedades que denominamos persecutórias” 

(Winnicott, loc. cit.). 

 

4.5- As neuroses 

As neuroses constituem um tipo diferente de transtorno comparado às doenças 

psicóticas. Estas estão relacionadas a um transtorno da estrutura da personalidade, e levam a 

pessoa a um grau de desintegração ou fora do contato com o próprio corpo. Já as neuroses 

dizem respeito às pessoas que conseguiram realizar satisfatoriamente as tarefas básicas do 

desenvolvimento emocional primitivo. Indivíduos que existem como pessoa total se 

relacionando com outras pessoas totais, e que se encontra “bem alojado em seu próprio corpo” 

(Winnicott 1989vl, p.53), tendo conquistado saudavelmente a existência psicossomática. 

Nestes casos, o indivíduo integrou os aspectos de sua personalidade, possui um ego forte, um 

si-mesmo baseado no corpo, e realiza uma satisfatória fruição psicossomática. Esse indivíduo 

desfrutou um ambiente satisfatoriamente bom, que sustentou, dentre outros, o círculo benigno, 
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responsável pela confiança básica para se realizar a partir da tendência inata ao 

amadurecimento, e alcançar a capacidade de concernimento. 

Dessa forma, podemos dizer que a neurose é um tipo de transtorno específico de pessoas 

cujos estágios iniciais do desenvolvimento emocional foram basicamente satisfatórios. Porém, 

posteriormente, enfrentaram certas dificuldades de desenvolvimento, depois da dependência 

extrema ao meio. Assim, as neuroses constituem um transtorno típico de indivíduos que se 

tornaram pessoas totais “suficientemente sadias para não serem psicóticas” (ibidem, p.54). A 

neurose está ligada a uma infância mais tardia, e tem origem no período que vai dos dois ao 

cinco anos de idade, época em que ocorre tanto o estabelecimento dos relacionamentos 

interpessoais, como o desenvolvimento da “capacidade de efetuar uma identificação com os 

pais nas vidas instintuais destes” (ibidem, p.58). A criança somente está capacitada, ‘pronta’ 

para experienciar e elaborar a relação triangular do complexo edipiano, depois de realizar as 

principais tarefas do desenvolvimento emocional primitivo. 

As neuroses implicam a inibição dos instintos decorrentes do esforço de ocultar a 

existência de amor e ódio na relação triangular, enquanto as depressões psicóticas dizem 

respeito às falhas ambientais que resultaram em dificuldade de aceitação do amor e ódio no 

relacionamento dual. As psicoses ocorrem em indivíduos cujos estágios mais iniciais de 

desenvolvimento foram incompletos, e se referem à primeiríssima infância, não havendo 

sentido – em termos de psicologia – falar em um bebê, porque a presença materna é parte vital 

“do que poderia ser chamado de potencial infantil em processo de tornar-se um bebê” (ibidem, 

p.55). As psicoses estão sempre relacionadas a determinadas falhas de adaptação ambiental, 

quando a dependência da criança ao meio é total, e freqüentes falhas obrigam o bebê a reagir 

às intrusões. Pelo fato de as neuroses não se referirem a indivíduos cujo estágio de 

desenvolvimento ultrapassou a fase de dependência absoluta, “a psiconeurose, contudo, não 
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encontra a sua etiologia na condição ambiental, mas nos conflitos pessoais que pertencem 

especificamente ao indivíduo” (Winnicott, loc. cit.). 21 

Dessa maneira, a neurose pode ser descrita como uma dificuldade do indivíduo em lidar 

com conflitos internos, quando certos aspectos da vida instintual podem significar um 

‘problema’ caracterizado pela dificuldade em lidar com as experiências da relação triangular.  

 

Deste ponto de vista, o paciente encontra-se em dificuldades, e estas surgem 

dos conflitos que resultam da experiência dos relacionamentos objetais. 

Naturalmente, os conflitos mais graves aparecem em conexão com a vida 

instintual, isto é, as variadas excitações com acompanhamentos corporais 

que tem como fonte a capacidade que o corpo possui de ficar excitado – de 

modo geral e localizado (ibidem, p.53). 

 

De acordo com Winnicott, a criança pode abrigar um conflito intolerável entre amor e 

ódio, especificamente em relação às posições heterossexual e homossexual na identificação 

com os pais. Esse conflito intolerável é compreendido como as ansiedades naturais do 

desenvolvimento saudável, pois apenas indica que a criança está viva. Tais ansiedades 

intoleráveis podem produzir e estabelecer defesas organizadas. A organização defensiva 

encontrada pelo indivíduo para lidar com os conflitos intoleráveis é o que Winnicott chama de 

neurose. 

Diferentemente de organizações defensivas contra agonias impensáveis criando os 

estados desintegrados, como nos casos da esquizofrenia, as defesas do tipo neurótico não 

                                                 
21 De acordo com Loparic (2001c), Winnicott introduz uma mudança paradigmática na disciplina psicanalítica. 
Quando o autor da teoria do amadurecimento compreende a vulnerabilidade inicial do bebê dependente dentro de 
uma relação dual, e não a partir da relação triangular edipiana, ele abre portas para questões mais fundamentais 
do ser humano, como o sentimento de existir e estar vivendo no próprio corpo, e esclarece as distorções no 
desenvolvimento emocional, como a esquizofrenia e psicoses depressivas. Enquanto Freud tenta explicar todas 
as situações psicopatológicas como similares ao conflito edipiano a partir da teoria da sexualidade, Winnicott 
passa a ver a relação dual mãe-bebê como o exemplar da teoria do amadurecimento. Sobre a mudança 
paradigmática entre Winnicott e Freud, c.f. Loparic, 2001c e 1997b. 
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implicam perdas no desenvolvimento integrador inicial do indivíduo, nem tendência a um 

rompimento da estrutura egóica ou ao enfraquecimento da vinculação psique-soma. Nem 

mesmo podemos falar em dissociação para estes casos, pois a fruição psique-soma está 

fortalecida por intermédio de uma quantidade de experiências satisfatórias que possibilitaram 

a existência psicossomática do indivíduo. 

Nas defesas organizadas do tipo neurótico, é a forma da pessoa lidar com conflitos 

localizados na área dos relacionamentos objetais: a repressão. Determinadas experiências da 

criança que já se relaciona como uma pessoa total podem, em partes, tornar-se inconscientes 

em conseqüência de uma repressão, e desenvolver o inconsciente reprimido. 

 

O inconsciente reprimido é, naturalmente, um inconveniente (...) Um aspecto 

especial da repressão é a inibição do impulso, uma perda de um pouco da 

impulsividade instintual no relacionamento com objetos. Isto equivale a um 

sério empobrecimento da experiência de vida da criança (ibidem, p.56). 

  

Sendo a neurose a repressão de determinadas experiências, e um empobrecimento da 

vida da criança, as fantasias reprimidas seguintes à inibição dos impulsos podem “criar 

problemas sob a forma de transtorno psicossomático” (Winnicott, loc. cit., itálicos da autora). 

O termo ‘fantasia’ utilizado por Winnicott expressa um conceito um tanto quanto diferente do 

empregado pelas correntes mais tradicionais da psicanálise. Em vez de Winnicott 

compreender a fantasia como representação psíquica, ou no sentido literal de fantasiar ou 

fantasia imaginada, ele se refere à totalidade da realidade psíquica “ou pessoal da criança” 

(Winnicott, loc. cit.) que se perde da experiência de vida consciente, e constitui o inconsciente 

reprimido. 

As fantasias, como totalidade da realidade psíquica, são em parte conscientes e em parte 

inconscientes. Estas últimas são as fantasias reprimidas perdidas frente aos conflitos 
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intoleráveis para o indivíduo. Conflitos que podem estar associados a transtornos 

psicossomáticos, a não ser que o conteúdo de realidade psíquica perdida seja recuperado. 

Obviamente, a neurose não resulta em transtorno psicossomático em todos os casos, pois 

a repressão também pode resultar em fobias, tendência obsessiva, e outros tipos de defesas 

organizadas em função dos conflitos pessoais. Porém, são as fantasias reprimidas que podem 

criar distúrbios do tipo psicossomático. 

Nos casos de urticária papular, a afecção da pele pode ser resultado de picada de inseto 

ou de alergia. Mas, em situações nas quais não se comprova a existência destas causas, a 

afecção pode revelar um transtorno psicológico. Isto ocorre quando a pele se transforma no 

campo de batalha inconsciente “entre um impulso que exige gratificação e um sentimento de 

culpa que ameaça privar a criança (ego) de um sistema de prazer completo” (idem, 1934c, 

p.148). O ato de coçar pode indicar o medo da criança de perder um sistema de prazer, ao 

mesmo tempo em que se sente culpada pelo desagrado que pode provocar aos outros.  

Um problema ainda maior ocorre quando a urticária é acompanhada de outros atos 

obsessivos, como a masturbação. Winnicott relata casos em que a masturbação obsessiva e a 

urticária papular relacionavam-se mais a um onanismo anal que genital, e o alastramento da 

excitação sobre a superfície de toda pele associava-se à repressão das sensações anais e às 

fantasias que acompanhavam as excitações. O ato de coçar, porém, não é voltado para a 

satisfação direta da excitação e, assim, “o elemento obsessivo indica uma qualidade 

insatisfatória com a forma de gratificação e aponta para um elemento de ansiedade” 

(Winnicott, loc. cit.). Um outro caso clínico de masturbação e urticária papular em um garoto 

de três anos denunciava a chegada de um irmão, o que estremeceria a posição de terceira 

pessoa da criança em relação aos pais. Ou seja, tratava-se de dificuldade em elaborar os 

conflitos internos referentes ao Édipo. A masturbação, nestes casos, implicava sentimentos de 
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culpa  em relação às fantasias que a acompanham, ou poder-se-ia dizer que o próprio ato 

masturbatório produzia ansiedade na criança.   

 

5- O tratamento clínico dos distúrbios psicossomáticos 

Neste momento, podemos recapitular alguns temas importantes para compreendermos 

os transtornos psicossomáticos classificados por Winnicott.  

De acordo com a teoria do amadurecimento, podemos dizer que, a partir de um estado 

não-integrado, o indivíduo segue uma tendência em direção à integração, caso a mãe seja 

capaz de se adaptar. Pois, quando o meio ambiente não oferece os cuidados básicos ao bebê, 

esta não tem condições de realizar os processos maturacionais. 

Dado um ambiente satisfatório, a personalização pode ser conquistada, e gradualmente 

tem lugar a fruição da unidade psicossomática. O bebê atinge o estágio EU SOU, reforçando o 

funcionamento corporal. Porém, se o ambiente fracassar repetidas vezes, o bebê não terá a 

chance de realizar satisfatoriamente as tarefas básicas. Desta forma, a moradia da psique no 

soma pode se tornar incerta, conduzindo o indivíduo a despersonalização ou a tendência em 

perder a residência da psique no soma pessoal. 

Nestes casos, o transtorno psicossomático relaciona-se a um ego fraco e a uma forma 

especial de cisão, implicando uma debilidade de vinculação entre a psique e o soma. 

Entretanto, esta descrição per se não esclarece suficientemente a teoria dos transtornos 

psicossomáticos de Winnicott. O grupo de transtornos psicossomáticos inclui, ainda, a 

disseminação de agentes responsáveis como uma maneira do paciente manter a dissociação 

estabelecida. 

 

Durante longo tempo fiquei intrigado com os nossos fracassos em classificar 

as enfermidades psicossomáticas e com nossa incapacidade de enunciar uma 

teoria, uma teoria unificada deste grupo de moléstias. Quando descobri uma 
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maneira de dizer a mim mesmo o que o transtorno psicossomático realmente 

é, descobri-me com uma classificação já pronta (Winnicott 1966d, p.88). 

 

Quando Winnicott fala em uma nova maneira de classificar o transtorno psicossomático, 

significa que essas enfermidades incluem, além da dissociação interna da personalidade do 

paciente, uma necessidade do paciente de explorar as dissociações do meio ambiente. O 

desconhecimento deste dado dificulta sobremaneira o tratamento clínico dos pacientes 

portadores de transtornos psicossomáticos.  

Winnicott utiliza o termo ‘disseminação de agentes responsáveis’ para descrever a 

forma encontrada pelo paciente para lidar com a enfermidade: disseminando tantas pessoas 

quantas forem necessárias para cuidarem e se responsabilizarem por sua doença, e assim 

permanecer dissociado. O paciente pode depender de vários médicos, e espalhar por entre 

todos uma responsabilidade que nada mais é do que uma forma de manutenção de seu estado 

dissociado, garantindo a manutenção do distúrbio de personalidade existente.  

Quando isso ocorre, pode ser aberto um falso atalho, porque a disseminação de agentes 

responsáveis não fornecerá ao paciente as condições necessárias para ‘encontrar-se’ num 

caminho que o leve à superação da dissociação. Uma análise mais enriquecedora, que 

compreenda a cisão no paciente, pode chegar à integração pessoal e à “anulação gradual da 

disseminação organizada de agentes terapêuticos e da dissociação múltipla da personalidade” 

(ibidem, p.86). 

Winnicott alerta os profissionais envolvidos no tratamento de pacientes com essas 

enfermidades. Um conhecimento intelectualizado do tema poderá fortalecer não a saúde do 

paciente, mas a própria tendência à cisão patológica. Caso o médico não possua 

conhecimentos suficientes sobre a origem dos transtornos psicossomáticos, a doença poderá 

ser tratada ignorando uma cisão da personalidade do indivíduo. Ou seja, como organização 

eficientemente elaborada, o transtorno psicossomático pode ser tratado sem que os aspectos 
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da enfermidade sejam conhecidos. Nesta situação, o médico não perceberá que está 

fortalecendo a tendência ao abandono do psique-soma no paciente, e auxiliando a fuga ao 

conluio intelectual. Sem notar, o médico ou terapeuta pode reafirmar a condição dissociada do 

paciente.  

Quando o paciente apresenta uma dissociação, em termos de defesa organizada, 

separando a disfunção somática dos conflitos psíquicos, é altamente importante que o 

terapeuta reconheça a dissociação e decida-se por um tratamento que exija tempo e 

circunstâncias favoráveis. O manejo terapêutico é indicado para auxiliar o paciente a retomar 

o curso natural de seu amadurecimento, possibilitando a tendência das forças integradoras até 

o esgotamento da necessidade de utilização de defesas organizadas. Por intermédio desta 

mudança proposta por Winnicott para o tratamento clínico de pacientes psicossomáticos, a 

tendência à cisão patológica no indivíduo poderá ser superada.  

Somente uma mudança no estado dissociado, com a aceitação, pelo indivíduo, de 

determinados aspectos internos, pode permitir que o tratamento siga um caminho mais 

frutífero. Para Winnicott, os casos de transtornos psicossomáticos deveriam ser tratados por 

um médico que não fosse ‘demasiadamente científico’, no sentido de não levar a cabo a 

realidade objetiva, e capaz de deixar de lado a rigidez da ciência e abrir-se para as 

possibilidades de ser da natureza emocional humana. Winnicott quer dizer que, nos casos de 

distúrbios psicossomáticos, os médicos deveriam possuir mais ‘tato’ e sensibilidade para 

perceber o indivíduo não apenas como uma máquina corporal em funcionamento, mas 

também como pessoa.  

Podemos relacionar a atitude tradicional médica – que sabe demais a respeito do 

cuidado físico, mas que não leva em consideração a pessoa existente dentro do corpo – com 

aquele segundo tipo de manejo materno inadequado citado anteriormente. Quando a mãe não 

possui condições de perceber que, dentro daquele corpo perfeitamente asseado e alimentado 
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por ela, existe um indivíduo elaborando imaginativamente suas funções corpóreas, e 

integrando seus elementos e experiências da vida instintiva, ela pode provocar no bebê 

reações às falhas de manejo, em razão da invasão ambiental, dando início a uma cisão 

patológica ou a dissociações múltiplas.  

Obviamente, a atitude médica tradicional não provocará uma cisão patológica no 

indivíduo. Mas, sabemos que a falta de sensibilidade poderá fortalecer a cisão ou dissociação 

pré-existentes no paciente caso o médico venha a lidar apenas com o corpo objetivado, 

esquecendo-se de que dentro daquele corpo existe um indivíduo. Que, mesmo fracionado, luta 

para encontrar um caminho em direção à integração pessoal. 

O paciente que apresenta uma dissociação entre seus elementos como defesa organizada, 

necessita de uma provisão ambiental para recuperar suas forças integradoras e abandonar a 

cisão patológica. Winnicott afirma que, para o tratamento clínico do transtorno 

psicossomático, a prática médica deveria considerar esta questão com seriedade (ibidem, 

p.84). 
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Conclusão 

 Com este trabalho, procuramos mostrar a importância e a natureza do corpo à luz da 

Teoria do Amadurecimento humano de D.W. Winnicott (Donald Woods Winnicott, 1896 -

1971). A relevância do corpo como elemento vital para o desenvolvimento da existência 

psicossomática − e, portanto, para o amadurecimento pessoal − é evidenciada por intermédio 

da exposição crítica dos conceitos de psique, soma e mente. 

Pari passu a explanação dos conceitos de psique e soma, foram apontadas algumas das 

preocupações teóricas que nortearam D.W. Winnicott na formulação do conceito de existência 

psicossomática: 

 

1- o processo gradual de integração entre psique e soma fornecendo ao indivíduo o 

sentimento de viver no próprio corpo, realizando uma das principais tarefas do 

desenvolvimento emocional primitivo, a personalização; 

2- o verdadeiro si-mesmo e a continuidade de existência baseando-se no crescimento do 

psique-soma, em casos de adaptação ambiental satisfatória; 

3- em estágio posterior ao processo de inter-relação mútua entre psique e soma, o corpo 

vivo é sentido pelo indivíduo como o cerne do si-mesmo imaginativo;  

4- o estudo do conceito de mente tornando-se possível por intermédio do estudo do 

indivíduo total, desde os primórdios do desenvolvimento da existência psicossomática. 

A mente é compreendida como modalidade especializada do funcionamento do psique-

soma; 

5- a impossibilidade de divisão da tríade corpo-psique-mente com relação ao 

desenvolvimento saudável do indivíduo. 
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O presente estudo possibilita concluir que o desenvolvimento saudável do ser humano é 

conseqüência direta da integração psique-soma, como base da estrutura da personalidade do 

indivíduo. Trata-se de proposta teórica que toma rumo diferente à psicanálise de extração 

freudiana, cuja compreensão do homem é orientada pelo conceito de separação entre mente e 

corpo. 

 Este trabalho também constatou que o conceito de existência psicossomática traçado 

por Winnicott diz respeito a um corpo real, biológico, conforme explicitam as idéias do autor 

sobre soma, instinto e genitalidade, dentre outros. Mas, a natureza biológica do corpo, é 

importante ressaltar, não compõe a totalidade do arsenal teórico de Winnicott, que vai muito 

além dos aspectos biológicos do indivíduo. Isto porque: 

 

1- no desenvolvimento do indivíduo saudável, a elaboração imaginativa das funções 

corpóreas permite ao soma conquistar um sentido personalizado; 

2- determinadas funções corporais auxiliam o desenvolvimento do mundo interno no 

bebê, por intermédio da elaboração imaginativa das funções corpóreas e de um ambiente 

satisfatório. É o caso do modelo digestivo; 

3- a continuidade de existência do psique-soma é perturbada por reações a invasões do 

meio, dificultando o processo de amadurecimento pessoal do indivíduo. 

 

Embora o escopo do presente estudo não tenha sido identificar as diferenças conceituais 

entre Winnicott e Freud, as análises levadas a efeito demonstraram que Winnicott, em relação 

ao desenvolvimento primitivo emocional, entende que a base da saúde psíquica não ocorre 

por intermédio de um corpo simbólico, como faz a psicanálise freudiana. 

A compreensão do corpo real além de seus limites biológicos, e da psique como 

resultado da elaboração imaginativa das funções corpóreas contribui de maneira significativa 
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para o entendimento do desenvolvimento saudável e da clínica dos transtornos. Compreensão 

cuja raiz está no fato de Winnicott não limitar seu estudo ao aspecto mental do indivíduo. 

Limite, como vimos, obedecido pela psicanálise tradicional, que opera com uma visão 

simbólica – portanto, mental – do corpo. 

A contribuição winnicottiana para a clínica psicanalítica, especialmente considerado o 

estudo dos transtornos psicossomáticos, é outro tema ressaltado no presente trabalho. Nesta 

área, foi demonstrado que o conceito de dissociação permite a apreensão da estrutura da 

personalidade de um indivíduo portador de distúrbios psicossomáticos. Percepção que 

possibilita a obtenção de resultados reais e amplos na clínica psicanalítica. 
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