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Resumo 

 

 O presente trabalho tem como objetivo traçar possíveis aproximações a partir 

dos conceitos de masculino e feminino e de como estes são vivenciados no início do 

desenvolvimento humano entre as abordagens da Psicanálise Winnicottiana e da 

Psicologia Analítica. Para isto, foi feita uma pesquisa bibliográfica no âmbito de cada 

abordagem, focada no que se referia ao masculino e ao feminino no início do 

desenvolvimento do indivíduo para cada linha teórica. 

 Para Winnicott, o feminino, o qual chama de elemento feminino, está ligado ao 

ser, e o masculino, o qual chama de elemento masculino, está ligado ao fazer. O ser se 

dá na fase mais primitiva do desenvolvimento, a fase de Dependência Absoluta. O fazer 

se dá em uma fase posterior do desenvolvimento, a fase de Dependência Relativa.

 Para a Psicologia Analítica, o feminino e o masculino são vivenciados no 

começo do desenvolvimento da consciência humana individual, assim como no 

desenvolvimento da consciência coletiva, em meio aos Ciclos Matriarcal - ciclo com 

características femininas, regido pelo arquétipo da Grande Mãe - e Patriarcal – ciclo 

com características masculinas, regido pelo arquétipo do Pai. 

 Puderam ser traçadas algumas aproximações entre ambas as teorias, 

relacionando o ser e a Fase de Dependência Absoluta com o Ciclo Matriarcal e também 

o fazer e a Fase de Dependência Relativa com a entrada do Ciclo Patriarcal no 

desenvolvimento da consciência. A reflexão sobre possíveis tangências entre as duas 

abordagens pode contribuir para a atuação clínica do psicólogo. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Nos anos de 2006 e 2007, realizei um trabalho de Iniciação Científica, cujo tema 

era a importância da relação entre mãe e bebê para a constituição do si-mesmo, segundo 

a perspectiva winnicottiana.1 Quando estava lendo o texto A Criatividade e Suas 

Origens (1971), mais especificamente a parte na qual Winnicott introduz os conceitos 

de elementos feminino e masculimo puros, pareceu-me que havia alguma semelhança 

entre estes conceitos e os conceitos de anima e animus da teoria da Psicologia Analítica. 

Foi esta primeira idéia, de certo um pouco intuitiva, que me levou a desenvolver este 

Trabalho de Conclusão de Curso.  

 Ao longo da pesquisa, fui descobrindo que era mais cabível pensar em uma 

aproximação entre os elementos feminino e masculino de Winnicott (1971), os quais 

têm início nos primeiros anos de vida do bebê, e os Ciclos Matriarcal e Patriarcal do 

desenvolvimento da consciência da teoria analítica, que são os primeiros ciclos 

arquetípicos pelos quais o indivíduo passa em seu desenvolvimento, também logo nos 

primeiros anos. Para o desenvolvimento deste pensamento, as aulas do Núcleo 104, 

Abordagem Junguiana : Fundamentos Teóricos e Intervenção, foram fundamentais. 

 Anima e animus referem-se, respectivamente, ao princípio feminino e ao 

princípio masculino. Do mesmo modo, o Ciclo Matriarcal diz respeito ao princípio 

feminino e o Ciclo Patriarcal, ao princípio masculino. Entretanto, a vivência dos 

princípios feminino e masculino, no desenvolvimento da consciência, se dá, 

primeiramente, a partir dos Ciclos Matriarcal (regido pelo princípio feminino, pelo 

arquétipo da Grande Mãe) e Patriarcal (regido pelo princípio masculino, pelo arquétipo 

do Pai). As constelações arquetípicas anima e animus  começam a ser vivenciadas por 

volta da adolescência e, neste sentido, fazem parte de uma fase mais tardia do 

desenvolvimento.  

 Winnicott (1971) chega clinicamente à teorização dos elementos feminino e 

masculino puros a partir do atendimento de um homem de meia idade. Quando ele 

escutava este homem, nos atendimentos, por vezes, parecia estar escutando uma mulher. 

Isto o levou a conceituar que no ser humano havia tanto uma porção feminina como 

uma masculina e que, no caso desse paciente, a parte feminina não estava sendo 

                                                 
1SOUZA, Camila Vitule Brito (2007). A Importância da Relação Mãe-Bebê para a Constituição do Si 
Mesmo na Teoria de D. W. Winnicott. Trabalho de Iniciação Científica orientada pelo Prof. Dr. ZeljKo 
Loparic. PUC-SP.  
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vivenciada; por esta razão a fala do paciente parecia a fala de uma mulher. Neste 

sentido, o feminino estava ex-cindido, ou seja, dissociado da personalidade deste 

homem. Winnicott, assim, dá o nome à “parte” feminina do indivíduo de elemento 

feminino, e à “parte” masculina, nomeia de elemento masculino2.  

 A maneira como o autor constrói a teorização, baseado no atendimento de um 

homem de meia idade, que tem sua porção feminina ex-cindida, lembra-me a idéia de 

anima. Contudo, ele desenvolve uma conceituação que trata do feminino no início do 

desenvolvimento do indivíduo, assim como também do masculino, conceituação esta 

que diz respeito às bases da construção da personalidade, bases sobre as quais é 

construída a maneira do indivíduo inserir-se no mundo. A meu ver, esta idéia aproxima-

se mais dos Ciclos Matriarcal e Patriarcal do desenvolvimento da consciência da 

concepção analítica.  

 Assim, o que me proponho neste trabalho é uma aproximação entre o feminino e 

o masculino no desenvolvimento psíquico entre as abordagens winnicottiana e a da 

Psicologia Analítica, mais particularmente, em relação ao desenvolvimento do ego, que 

se dá nos primeiros anos de vida. Para isso, parto da conceituação de masculino e 

feminino como princípios, que vem da cultura milenar chinesa e que de nada tem a ver 

com questão de gênero. 

O antigo mitologema chinês Yin Yang é o mitologema que melhor ilustra o 

feminino e o masculino como princípios. Ele simboliza a integração entre eles. A 

representação figurativa do Ying e Yang é um círculo dentro do qual há duas porções, 

uma preta e uma branca que se integram, formando uma totalidade, mas ao mesmo 

tempo são separadas, pois possuem naturezas diferentes, sendo uma preta e a outra 

branca. 

 

    

                                                 
2 A construção dos conceitos de elemento feminino e elemento masculino, a partir do caso clínico, e sua 
conceituação são trabalhadas no primeiro capítulo do presente trabalho.  
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Desde os tempos mais primitivos da cultura chinesa, o Yin está associado ao 

feminino e está ligado “a tudo o que é contrátil, receptivo e conservador” (Capra, 1982, 

p. 33).  

O princípio do Yin, imagem simbólica do feminino, é representado como: 

 

 “receptivo, dócil, retraído, frio, úmido, escuro, concreto, envolvente, 
continente (caverna e cavidade), doador de forma e gerador, centrípeto, 
iniciador, não é espírito mas natureza, o mundo da formação, o ventre escuro 
da natureza que dá luz aos impulsos, os anseios e instintos e a sexualidade; 
ele é visto no simbolismo da Terra e da Lua, da escuridão e do espaço; é 
negativo, indiferenciado e coletivo.” (Whitmont, 1969, p. 154).  

 

O Yin representa a existência ao invés da essência, sendo fonte de experiência 

humana. Segundo Linda Friez-David (apud Whitmont, 1969) esse feminino está 

interessado “apenas no crescimento e na maturação da vida que exige seus direitos” (op. 

cit, p. 155). Whitmont ainda afirma, em relação ao feminino que “seu dinamismo almeja 

a fusão e o envolvimento em vez da separação e da abstração.” ( Whitmont, 1969, p. 

156).  

Já o Yang é associado ao masculino e “implica tudo o que é expansivo, agressivo 

e exigente” (Capra, 1982, p. 33). O Yang, imagem representativa do masculino 

 

 “é representado como arquétipo que encerra o elemento criativo e 
gerador, ou a energia iniciadora; ele simboliza a experiência da energia em 
seus aspectos impulsivos de força, impulsividade, agressividade e rebelião. 
Apresenta as características de calor, estímulo, luz, (sol, raio); é divisor e 
fálico como espada, a lança ou o poder de penetração, e até mesmo 
despedaçador; ele se move do centro para fora; é representado como paraíso 
ou espírito; manifesta-se em disciplina e separação, e, portanto, em 
individualização. Desperta, luta, cria e destrói, é positivo e entusiasmado, 
mas também restritivo e ascético (outra tendência separadora).” (Whitmont, 
1969, p.154) 
 
 

Yin e Yang são opostos e complementares. A existência dos dois promove o 

equilíbrio – no mundo, na natureza, nas relações - e a integração deles forma uma 

totalidade. Segundo a filosofia chinesa, o universo inteiro, encontra-se em equilíbrio 

dinâmico, com seus componentes oscilando entre os pólos arquetípicos Yin e Yang. O 

organismo humano, microcosmo do universo também vive o mesmo processo. 

Os antigos chineses acreditavam que todas as pessoas, tanto homens quanto 

mulheres, em seu desenvolvimento passam por fases Yin e por fases Yang. Acreditavam, 
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assim, que a personalidade não é uma entidade estática, mas, dinâmica, resultado da 

interação entre elementos masculinos e femininos. Segundo Capra: 

 

 

A auto-afirmação é conseguida através do comportamento Yang: 
exigente, agressivo, competitivo, expansivo, e – no tocante ao 
comportamento humano – através do pensamento linear, analítico. A 
integração é proporcionada pelo comportamento Yin: receptivo, cooperativo, 
intuitivo e consciente do meio ambiente. As tendências Yin e Yang, 
integrativas e auto-afirmativas, são ambas necessárias à obtenção de relações 
sociais e ecológicas harmoniosas. (Capra, 1982, p. 41) 

 
 

O comportamento Yang, masculino - o pensamento linear, o conhecimento 

racional, o qual discrimina, mede e classifica e que também busca a afirmação da 

separação individual -, gera uma atividade egocêntrica e uma ação consciente do eu. O 

comportamento Yin, feminino, com seu conhecimento intuitivo, gera uma atividade 

ecológica, ou seja, uma atividade baseada na consciência do meio ambiente como um 

todo, que tem como parâmetro uma experiência direta, não intelectual da realidade. 

A meu ver, esta essência do Yin e do Yang permeia tanto as noções de elementos 

feminino e masculino da teoria winnicottiana quanto as do Ciclos Matriarcal e Patriarcal 

da teoria analítica. Neste sentido, o feminino e o masculino tornaram-se o elo pelo qual 

me propus a pensar em aproximações entre estas duas teorias distintas. 

 Para a Psicologia Analítica, os Ciclos Matriarcal e Patriarcal são expressões do 

feminino e do masculino, respectivamente. As noções de feminino e masculino dentro 

desta teoria dizem respeito a um todo mais abrangente, do qual, por sua vez, há 

diferentes manifestações (como, por exemplo, anima e animus, que são manisfestações 

do feminino e do masculino, respectivamente). Entretanto, o foco da presente pesquisa 

recai sobre as questões da vivência matriarcal (como feminino) e da patriarcal (como 

masculino), sendo ainda o foco colocado no início do desenvolvimento da consciência.  

No primeiro capítulo, introduzo a psicanálise winnicottiana e apresento os 

conceitos de elementos feminino e masculino puros de Winnicott (1971) e os relaciono 

com sua Teoria do Amadurecimento.  

O caminho que faço é o seguinte: primeiramente apresento brevemente a 

biografia de Winnicott. Depois, exponho como Winnicott chegou aos conceitos de 

feminino e masculino puros a partir de um caso clínico. Em seguida, apresento de forma 

sucinta a Teoria do Amadurecimento desenvolvida pelo autor e logo após, exponho que 
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o elemento feminino está ligado à primeiríssima fase do desenvolvimento, a 

Dependência Absoluta e o elemento masculino, diz respeito a um momento posterior do 

desenvolvimento, ao qual Winnicott (1951) denominou Dependência Relativa. Por fim, 

apresento as idéias de transicionalidade, ligada à passagem da Dependência Absoluta 

(reinado do elemento feminino) para a Dependência Relativa (reinado do elemento 

masculino) e a da criatividade, que, segundo o autor, provém da integração entre os 

elementos masculino e feminino.   

No segundo capítulo, apresento a Psicologia Analítica, expondo alguns 

conceitos fundamentais para o entendimento do que é trabalhado no capítulo e algumas 

diferenças entre esta linha teórica e a Psicanálise. Exponho o desenvolvimento da 

consciência nos primeiros tempos de vida da humanidade e do ser humano, a partir dos 

Ciclos Matriarcal e Patriarcal.  

Segundo Neumann (1968), o processo de desenvolvimento da consciência da 

humanidade corresponde ao desenvolvimento da consciência individual e este 

desenvolvimento da consciência se dá por bases arquetípicas. Neste sentido, optei por 

apresentar primeiramente o desenvolvimento da consciência coletiva para depois 

apresentar o desenvolvimento da consciência individual. Esta escolha visa que o leitor 

tenha um maior entendimento sobre os Ciclos Matriarcal e Patriarcal e também sobre o 

caráter arquetípico do desenvolvimento da consciência. 

No terceiro e último capítulo, desenvolvo aproximações entre o elemento 

feminino, que se dá na Fase de Dependência Absoluta, e o Ciclo Matriarcal e entre o 

elemento masculino, que se dá na Fase de Dependência Relativa, e o Ciclo Patriarcal. 

Neste sentido, penso em aproximações entre a Psicanálise Winnicottiana e a Psicologia 

Analítica a partir do feminino e do masculino.  

Por meio deste trabalho, proponho uma leitura aproximativa entre estas duas 

teorias, no que diz respeito aos tempos iniciais do desenvolvimento do ser humano, nos 

quais há a formação do ego. Penso que esta leitura pode contribuir para o trabalho 

clínico do psicólogo, tanto no atendimento de crianças quanto no atendimento de 

adultos. 
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MÉTODO 
 

 Este trabalho tem como proposta traçar aproximações entre duas abordagens 

teóricas diferentes, a Psicanálise Winnicottiana e a Psicologia Analítica, a partir dos 

princípios feminino e masculino e de como estes se dão no desenvolvimento psíquico. 

Para tal, o método utilizado foi uma pesquisa bibliográfica referente tanto à Psicanálise 

Winnicottiana quanto à Psicologia Analítica, norteada pelo o foco do objetivo da 

pesquisa. 

 Primeiramente foi pesquisada a noção de princípio feminino e princípio 

masculino, a qual julguei ser a amalgama do trabalho que pretendia desenvolver. Foram 

lidos Fritjof Capra e Edward Whitmont para a introdução do tema de pesquisa. 

 No campo da Psicanálise Winnicottiana, foram lidos diversos textos do próprio 

Winnicott, que versam sobre sua Teoria do Amadurecimento. Foi lido também um texto 

do autor, em especial, “A Criatividade e Suas Origens” (Winnicott, 1971), o qual foi 

fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa, uma vez que ele é o único dentro 

da obra winnicottiana no qual o autor teoriza sobre os conceitos de elementos feminino 

e masculino. Também foram lidos autores estudiosos da obra winnicottiana, como Jan 

Abram, Elsa Oliveira Dias e Zeljko Loparic, no sentido de esclarecer a leitura de 

Winnicott. Abram e Loparic ainda explicitam nos textos lidos a relação entre os 

elementos feminino e masculino e a Teoria do Amadurecimento winnicottiana. A leitura 

desses autores também foi fundamental para pensar como Winnicott pensa a presença 

dos elementos feminino e  masculino no desenvolvimento emocional humano.   

 Na esfera da Psicologia Analítica, para a explicitação dos conceitos de 

inconsciente coletivo, arquétipos e símbolo, fundamentais para o entendimento da 

abordagem, foram lidos Carl G. Jung, Edward Whitmont e Murray Stein. Com base na 

leitura de Stein também foram traçadas as diferenças entre a Psicanálise e a Psicologia 

Analítica, assim como a conceituação de consciência e ego para a abordagem analítica, 

essencial para o desenvolvimento do pensamento sobre o desenvolvimento da 

consciência.  

Em relação ao desenvolvimento da consciência (tanto coletivo quanto 

individual), mais especificamente em relação aos Ciclos Matriarcal e Patriarcal de 

desenvolvimento, foram lidos Alberto Pereira Lima Filho, Carlos Byington, Edward 

Whitmont, Erich Neumann e Mario Jacoby. É Neumann que primeiro introduz a idéia 
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de fases arquetípicas de desenvolvimento, ou seja, é ele que introduz a idéia de que 

tanto o indivíduo quanto a humanidade passam por uma Fase Matriarcal e também por 

uma Fase Patriarcal no desenvolvimento da consciência. Os outros autores lidos 

baseiam-se em Neumann para tratarem desta temática, aprofundando o estudo deste 

autor.  

O estudo destas duas abordagens teóricas, de acordo com o foco estabelecido, 

possibilitou que fossem delineadas algumas aproximações entre elas, no que se refere ao 

desenvolvimento psíquico, ou seja, no que se refere ao desenvolvimento da consciência 

– segundo a teoria analítica -, ou ao desenvolvimento emocional ou amadurecimento – 

segundo a teoria winnicottiana - .  

Esta pesquisa, assim como todas as outras, não é neutra e nem imparcial.  Ela é 

fruto de uma maneira peculiar de pensar o mundo, e, neste sentido, os fenômenos 

apresentados são trabalhados de uma maneira que demonstra o ponto de vista da 

pesquisadora. Neste sentido, o rigor científico prioriza a amplificação dos fatos 

trabalhados, de modo a seguir o estudo e a compreensão destes em sua totalidade. 
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OS ELEMENTOS FEMININO E MASCULINO DA 

PSICANÁLISE WINNICOTTIANA 

 
 WINNICOTT 

 

 Donald Woods Winnicott nasceu na Inglaterra no ano de 1896. Formou-se 

médico e tornou-se pediatra. Ao ler Freud, decidiu iniciar um processo de análise e 

tornar-se psicanalista. Fez sua formação analítica pela Sociedade Britânica de 

Psicanálise.  

 A partir de sua experiência clínica com crianças, desenvolveu uma teoria 

própria, a qual versa sobre a importância dos primeiros tempos de vida para a 

constituição do indivíduo, desenvolvendo, assim, uma psicanálise pré-edípica. A 

relação entre mãe e bebê desses primeiros tempos é peça fundamental dentro de sua 

teoria. 

 O pediatra e psicanalista morreu no ano de 1971.  

 

 SOBRE OS ELEMENTOS FEMININO E MASCULINO PUROS 

 

 Winnicott, em dois de fevereiro de 1966, num Encontro Científico da Sociedade 

Psicanalítica Britânica, apresentou o trabalho entitulado “Os Elementos Masculinos e 

Femininos Ex-cindidos a Serem Encontrados em Homens e em Mulheres: Inferências 

Teóricas”. Depois incluiu este trabalho no capítulo V de seu livro O Brincar e a 

Realidade, de nome “A Criatividade e Suas Origens” (1971). 

 Neste trabalho, Winnicott introduz as idéias de elemento feminino puro e de              

elemento masculino puro, que fazem parte de sua Teoria dos Impulsos3, a qual reestuda 

os papéis da sexualidade e da agressividade, relacionando-os com o desenvolvimento do 

indivíduo em seus primeiros tempos de vida. O autor colocou este artigo dentro do 

capítulo sobre criatividade, pois, segundo ele, é a junção e coexistência dos dois 

elementos no indivíduo que possibilita o viver criativo, saudável.    

 O autor passou a refletir sobre a existência desses dois elementos primordiais, 

um feminino e um masculino, presente em todas as pessoas, a partir do caso de um de 

seus pacientes. A questão da pré-disposição à bissexualidade na infância já havia sido, 

                                                 
3 Termo usado por Júlio de Mello filho e Luis E. Prego Silva no livro “O Ser e o Viver” 
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por sua vez, colocada por Freud (1905), mas foi a partir desse caso clínico que 

Winnicott pôde começar a pensar nesta bissexualidade; colocando de maneira mais 

pertinente, ele pôde começar a pensar nos elementos masculino e feminino intrínsecos 

ao indivíduo. 

  O paciente de Winnicott era um homem de meia idade, bem sucedido, casado e 

com família. Winnicott identificou no discurso deste paciente através da contra-

transferência, uma fala feminina, que dizia respeito à inveja do pênis. Ele apontou ao 

paciente que durante a sessão, estava ouvindo uma garota falar a respeito da inveja do 

pênis e que isto nada tinha a ver com homossexualismo. O paciente concordou com a 

afirmação e respondeu a Winnicott que ele, como homem, nunca poderia dizer que era 

uma garota, que ele não era louco a esse ponto. Sobretudo, o que Winnicott lhe dissera 

havia falado por ambas as suas partes.  

 Winnicott concluiu, então, o paciente encontrava a sua porção feminina ex-

cindida, não integrada à sua personalidade, o que fazia, por vezes, este homem pensar e 

agir de maneira estranha a seu gênero masculino, como se sua parte feminina falasse e 

agisse por ele. A razão pensada por Winnicott de este homem ter tido seu elemento 

feminino dissociado foi a de que sua mãe queria que ele fosse uma menina, e não um 

menino. Ela acabou “olhando-o”, quando ele estava em estágios precoces de sua vida e 

desenvolvimento, como um bebê do sexo feminino, o que determinou o “split off”, ou 

seja, a dissociação. O fato de a mãe desejar que seu bebê fosse uma menina e relacionar-

se com ele como tal, não “permitiu” que o comportamento masculino fosse liberado. 

Winnicott (1971) escreve a respeito do caso:  

 

 Quando me concedi tempo para refletir sobre o que acontecera, fiquei 
intrigado. Não havia aqui qualquer conceito teórico novo, nenhum novo 
princípio de técnica. Na realidade, eu e meu paciente já havíamos percorrido 
antes esse campo. Entretanto, tivéramos aqui algo de novo, novo em minha 
própria atitude e novo em sua capacidade de fazer uso do meu trabalho 
interpretativo. Decidi render-me ao que quer que aquilo pudesse significar 
para mim mesmo e o resultado pode ser encontrado neste artigo que estou 
apresentando. (Winnicott, 1971, p. 108)  

 

O autor afirma nunca ter aceitado de maneira integral uma dissociação 

completa entre o homem (ou a mulher) e o aspecto do sexo oposto que lhe é também 
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inerente. Mas, no caso deste paciente, a dissociação era quase completa. Decidiu, 

então, estudar este tipo de dissociação.  

Segundo Winnicott (1971), o elemento do outro sexo pode estar 

completamente dissociado, de maneira que um homem, ou uma mulher, pode não 

conseguir estabelecer nenhum tipo de vínculo com a parte expelida (splitt-off). 

Também pode-se encontrar clinicamente pessoas que sofreram dissociação em fases 

bastante primitivas de seu desenvolvimento e também as tenham sofrido em etapas 

posteriores. A defesa da dissociação organizada posteriormente pode agir contra a 

revivescência pelo paciente da dissociação primitiva. Winnicott também afirma que a 

parte do outro sexo dissociada da personalidade tende a permanecer de uma só idade 

ou a crescer apenas lentamente.  

É a partir do estudo deste caso clínico que o autor chega à teorização de 

elementos femininos e masculino puros, que existem tanto no homem quanto na mulher. 

Winnicott  (1971) desenvolve que há uma diferença fundamental entre a identidade de 

gênero e a convivência entre os elementos masculino e feminino em cada um; o 

elemento masculino está ligado ao princípio masculino e não ao masculino como 

gênero. Da mesma forma, o elemento feminino está ligado ao princípio feminino e não 

ao gênero feminino. Os elementos masculino e feminino que desejava estudar referem-

se à metapsicologia, embora estejam associados à relação mãe-bebê presente nas 

primeiras semanas.  

 Winnicott (1971) pensa os elementos masculino e feminino no contexto da 

relação de objeto, ou seja, no contexto da relação vivenciada pelo bebê com o mundo; 

de como ele trava essas relações e as significa. A qualidade das relações se modifica ao 

longo do amadurecimento4 do indivíduo. No início mais primitivo da vida do bebê, há o 

surgimento do elemento feminino no âmbito das relações de objeto. Posteriormente, há 

a vivência do elemento masculino.  

 A tese principal do autor neste trabalho vem a afirmar que o sentimento de self 

depende de um casamento desses dois elementos que têm origem em fases primitivas do 

desenvolvimento do ser humano. Segundo Jan Abram (1996), a idéia do elemento 

masculino e do elemento feminino exposta neste texto tão denso e difícil permeia toda a  

obra de Winnicott. Neste sentido, ele é verdadeiro para a Teoria do Desenvolvimento 

                                                 
4 Amadurecimento e desenvolvimento podem ser lidos como sinônimos no que se refere à obra de 
Winnicott. 
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Emocional ou Amadurecimento, espinha dorsal do pensamento winnicottiano. 

Entretanto, não há nenhum texto de Winnicott que estabeleça diretamente as correlações 

entre os elementos feminino e masculino e sua Teoria do Amadurecimento.  

 Nas linhas que se seguem, portanto, serão desenvolvido os seguintes tópicos: 

1.1) Introdução, de forma sucinta -somente à título de ilustração-, de parte da Teoria do 

Amadurecimento de Winnicott, como forma de localização do que será trabalhado no 

próximo sub-ítem.  

 1.2) Apresentação dos conceitos de masculino e feminino puros (não mesclados um 

com o outro) e identificação de como estão relacionados com o processo de 

amadurecimento do ser humano. 

1.3) Explicitação da relação existente entre os dois elementos, que é promotora de 

saúde, do viver criativamente (criatividade). 

 Para tal, me baseei em textos do próprio Winnicott, assim como em textos de 

autores estudiosos da obra winnicottiana, como Jan Abram (1996) e Zeljko Loparic 

(2005), dois últimos os quais explicitam de uma maneira mais clara a relação dos 

elementos masculino e feminino com a Teoria do Amadurecimento de Winnicott. 

 

1.1) INTRODUÇÃO À TEORIA DO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL OU 

DO AMADURECIMENTO 

 

Winnicott, em sua obra, desenvolve a Teoria do Desenvolvimento Emocional 

Primitivo, ou Teoria do Amadurecimento. Nela, o autor coloca que há três momentos no 

desenvolvimento emocional do indivíduo: há um primeiro momento que ele chama de 

Dependência Absoluta; um segundo a que ele dá o nome de Dependência Relativa; e um 

terceiro que ele denomina Rumo à Independência.  

A primeira fase pela qual o ser humano passa é a fase de Dependência Absoluta. 

É dado tal nome pois nela, o bebê depende absolutamente de sua mãe, mas não tem 

consciência disso; esta dependência está além da sua capacidade de “percepção”. A 

mãe, neste momento, é o ambiente que o circunda, mas o bebê não tem condições de 

perceber o ambiente como separado de si; ele e a mãe, na perspectiva do bebê são um 

só. A única realidade que existe neste momento para o bebê é sua realidade subjetiva: 

ele ainda não “percebe” que há uma realidade objetiva e exterior a ele. Desta forma, 
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para o lactente, ele e a mãe formam um uno, como se fossem dois-em- um5; o bebê sente 

como se sua mãe fosse parte de si, não diferenciando o eu (subjetivo) do não-eu 

(objetivo). 

Os cuidados da mãe, nesta fase são essenciais para o desenvolvimento do bebê, 

uma vez que ela é sentida pelo bebê como ele mesmo. 

Depois da fase de dependência Absoluta, segue-se a fase de Dependência 

Relativa. Nesta Fase, há a separação eu/outro ou realidade subjetiva/realidade objetiva 

por parte do bebê. Ele percebe que a mãe é um outro, e não ele mesmo, como antes. 

Assim é instaurado o mundo objetivo e as conseqüências de se ter contato com ele para 

o bebê. Há, neste período a consolidação da formação do ego, o qual, segundo 

Winnicott é a parte da personalidade que, sob condições favoráveis tende a se integrar 

como unidade e é o núcleo da personalidade. Segundo o autor, só há o surgimento do 

inconsciente depois que há a formação do ego.                                                         . 

Depois de ter passado por estas fases, a criança dá início à tarefa de administrar 

seu mundo interno, tarefa muito importante que se estenderá pelo resto de sua vida. A 

administração do mundo externo dependerá, por sua vez, da administração do mundo 

interno, que começa neste período. O bebê, administrando bem seu mundo interno, 

administrará bem o mundo externo e poderá seguir rumo à independência, que, por sua 

vez nunca é total, porque o homem só é com o outro, e sempre depende de outros 

homens. 

Abaixo, a Teoria do Amadurecimento será melhor desenvolvida no contexto da 

relação com os elementos masculino e feminino. 

 

1.2) ELEMENTOS FEMININO E MASCULINO PUROS E SUA RELAÇÃO 

COM A TEORIA DO AMADURECIMENTO 

 

 ELEMENTO FEMININO PURO OU EXPERIÊNCIA DE SER 

 

O estudo do elemento feminino puro, refinado e não contaminado, 
nos conduz ao ser, que se constitui como a única base para a autodescoberta e 
para o sentimento de existir. (Winnicott, 1971, p.82). 

 

                                                 
5 Esta expressão foi proposta por Zeljko Loparic (1996) 
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O elemento feminino puro é o elemento mais primitivo na história do 

desenvolvimento do indivíduo. Ele se dá em meio à relação de objeto, ou seja, no 

relacionar-se do bebê com o mundo, um mundo que, nos primeiros tempos de vida do ser 

humano, restringe-se à mãe (ou a quem faça as vezes de mãe, cuidando do bebê).  

Nestes primórdios, na fase de Dependência Absoluta, mãe e bebê são um só a 

partir da perspectiva do último, sendo que o bebê não existe como algo separado de sua 

mãe, de seu ambiente cuidador. Nesta época do desenvolvimento humano pode-se falar 

que há uma unidade ambiente-indivíduo e que tudo o que o ambiente faz repercute no 

indivíduo de forma intrínseca, uma vez que ambos são sentidos pelo bebê como um só. 

Segundo Winnicott (1988a), um ambiente que não seja suficientemente bom distorce o 

desenvolvimento do bebê; a linha da continuidade de ser do bebê é perturbada quando 

não há um ambiente suficientemente bom. 

Na relação de objeto erigida nestes primórdios da vida do ser humano, o bebê 

relaciona-se com o mundo de forma subjetiva, uma vez que não tem noção de que há 

um mundo externo a ele e a suas necessidades: para o bebê “ele é a mãe e a mãe é ele”, 

não havendo diferenciação entre ambos sob a perspectiva do bebê. 

O elemento feminino tem suas raízes nesta unidade fusional mãe-bebê dos 

primeiros tempos. O bebê apropria-se do seio (leia-se mãe) como um objeto subjetivo e, 

neste sentido, o seio é o próprio bebê; ou seja, ele relaciona-se com o objeto seio/mãe 

como se este seio fosse ele próprio.  

É desta relação de objeto, segundo Winnicott (1971), que é instaurado o ser. 

Para Winnicott esta relação de objeto dos primeiros tempos é uma relação fundante, 

responsável pelo começar a ser do bebê no mundo. Nesta relação não há pulsão 

instintual, já que trata-se de uma relação baseada somente na experiência de ser. Neste 

sentido, o símbolo de ser é o próprio seio. 

Para o autor, a característica do elemento feminino é a identidade, o que concede 

à criança a base para ser. Se a mãe apresenta ao bebê um seio que é, isto possibilita que 

o bebê seja, isto porque na fase de dependência absoluta há a identificação primária, isto 

é, total, do bebê com a mãe, produto da relação ambiente-indivíduo indissociada dos 

primeiros tempos. 

 

Ou a mãe possui um seio que é, de forma que o bebê também possa 
ser, quando ele e a mãe ainda não estão separados na mente rudimentar do 
primeiro, ou então a mãe é incapaz de oferecer esta contribuição , caso esse 
em que o bebê tem que se desenvolver na ausência da capacidade de ser, ou 
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com uma capacidade muito debilitada. (Winnicott, 1971, p. 81-82, o grifo é 
meu). 

 
 

Por isto é muito importante e peça central na teoria winnicotianna que a mãe seja 

uma mãe suficientemente boa, que ofereça as condições favoráveis para o atendimento 

das necessidades básicas de seu bebê, se adaptando ativamente a elas e que também se 

identifique com seu bebê. É a partir desta identificação da mãe com seu bebê que o 

último passará a identificar-se com ela e poderá a passar a ser. Uma mãe 

suficientemente boa, desta forma, permite o desenvolvimento dos processos de 

amadurecimento, possibilitando à criança concretizar seu potencial maturacional 

herdado, uma vez que o ser humano nasce com um potencial de maturação que é 

inerente à condição humana, mas que é desenvolvido somente mediante a um ambiente 

suficientemente bom que determina o desenvolvimento desse potencial. 

Este estado de identificação desenvolvido pela mãe nos primeiros tempos em 

relação a seu bebê é chamada por Winnicott (1956) de preocupação materna primária. 

A preocupação materna primária seria um estado de sensibilidade exacerbada da mãe 

em relação às necessidades do bebê; um conhecimento intuitivo que é desenvolvido pela 

mãe nos primeiros meses após o nascimento de seu bebê e que a torna capaz de cuidar 

de dele independentemente de qualquer aprendizado prévio. Se não há este estado de 

identificação por parte da mãe, não há o surgimento do ser do bebê.  

 A partir deste estado de preocupação materna primária, a mãe vai de encontro 

às necessidades do bebê, o que possibilita o sentimento de onipotência por parte deste, 

ou seja, possibilita o sentimento de a própria criança criar a saciedade para suas 

necessidades, de criar o seio que lhe alimenta. À este fenômeno relativo ao sentimento 

de onipotência, por sua vez propiciado por um cuidado ativo; pela apresentação do 

objeto (seio) pela mãe na hora ideal para o bebê (na hora em que este necessita), 

Winnicott deu o nome de criatividade primária. 

É este ser da mãe juntamente com seu bebê, a partir de seus cuidados, que 

propicia o sentimento de ser que o indivíduo levará por toda a sua vida. Nestes 

primeiros tempos, portanto, as técnicas de cuidado são a coisas mais importantes que 

afetam o bebê: a maneira de segurar (holding) o bebê, assim como de manejá-lo 

(handling) são essenciais para seu desenvolvimento. A apresentação de objetos do 

mundo objetivo, que começa com a apresentação do seio da mãe ao bebê para que este 

se alimente, também á fundamental. 
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Winnicott (1960) dá o nome de holding ao ato de segurar o lactente. A partir do 

holding, a mãe inclui a rotina de cuidados na vida do lactente, além de o ato de segurar 

levar em conta a sensibilidade cutânea do bebê, sua sensibilidade à queda e o fato de ele 

não saber que há alguém no mundo além dele. Sendo assim, o significado do termo 

holding é mais amplo do que o simples fato de segurar o bebê, mas diz respeito ao modo 

como a mãe segura o lactente, ao modo como ela o mantém aquecido, lhe chama pelo 

nome e também à forma como o embala, ou seja, diz respeito à provisão ambiental. 

 Nestes primeiros tempos, portanto, o cuidado é físico e este cuidado físico é a 

mais primitiva forma de o ser humano se sentir amado sendo, já que nesta fase de 

dependência absoluta é a única forma de amor que o lactente pode perceber. Neste 

sentido, o holding é um holding que dá segurança e transmite amor ao lactente quando é 

executado por alguém que se identifica com ele. Neste caso, a pessoa mais indicada é a 

própria mãe do bebê, pelo simples fato de ser sua mãe.  

O holding da mãe possibilita a tarefa mais importante no processo de 

amadurecimento do indivíduo: a integração. O ser humano é um ser não-integrado nos 

primeiros tempos de vida; o bebê vive em seu mundo subjetivo, o qual não foi ainda 

organizado. O processo de integração começa a organizar este mundo do lactente.  

A mãe madura segura o bebê, que neste início é um feixe de instintos, tendo seu 

centro de atenção migrando de um impulso para outro. A mãe integrada junta os 

“pedaços” não-integrados do bebê a partir do holding e, por meio deste segurar, 

possibilita ao bebê integrar-se. 

Uma falha nesta integração primária pode predispor o indivíduo ao sentimento 

de desintegração. A desintegração é um processo de defesa contra a integração e contra 

o perigo e o sentimento de desintegrar-se. O estado de desintegração está associado a 

uma ansiedade inimaginável, um sentir-se partir em pedaços, um sentir-se perdido em 

relação a seu referencial unitário. Enquanto a integração provoca um sentir-se são, a 

desintegração provoca um sentimento de loucura. Segundo Winnicott (1988):  

  

O oposto da integração é a deficiência de integração ou 
desintegração, a partir de um estado de integração. Trata-se de algo 
intolerável. É uma das ansiedades mais inconcebíveis e básicas da infância, 
que é evitada através dos cuidados do tipo que comumente quase todos os 
bebês recebem de um ser humano adulto. (Winnicott, 1988 a, p.09) 
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Sendo assim, o sentimento de desintegração é um sentimento desagregador, 

diferentemente do sentir-se não-integrado, quando o indivíduo já alcançou alguma 

integração em seu desenvolvimento. A não-integração em um indivíduo que teve 

cuidados suficientemente bons nesta primitiva época de sua infância é vivida como 

momentos de relaxamento, e este “conseguir relaxar” é mostra que o indivíduo se 

desenvolveu suficientemente bem, desenvolvendo seu ser. Na saúde, há uma alternância 

de estados de integração e de estados de não integração. 

O ser, portanto, é um estado de não-integração originário desses primeiros 

tempos, nos quais ainda não há integração do bebê, o qual depende absolutamente dos 

cuidados suficientemente bons da mãe-ambiente.  

Dentro do processo de integração ocorre processo de personalização, ou 

assentamento da psique no corpo, que está diretamente ligado à maneira como a mãe 

maneja seu bebê (handling). O contato da mãe com a pele do bebê, os cuidados 

corporais, fazem com que o bebê comece ter noção de seu corpo, começando a construir 

assim um ego corporal. O lactente passa a se relacionar com seu próprio corpo e com 

suas funções corporais, as quais se tornam familiares a ele. Neste sentido, a 

personalização está ligada às experiências sensoriais e motoras do lactente. É a partir 

dessa etapa que o bebê passa a sentir sua pele como membrana limitante entre si e o 

mundo externo, mesmo ele não sabendo no início do processo que há uma realidade 

externa à sua. A personalização, do mesmo modo que a integração provém deste 

encontro entre mãe-bebê. Quando o maneja, a mãe possibilita que o bebê comece a 

sentir que tem um corpo e que vive dentro dele. 

A terceira tarefa essencial da mãe para possibilitar um desenvolvimento 

emocional saudável de seu bebê diz respeito à apresentação dos objetos do mundo, o 

que começa a ser feito no momento da amamentação, na qual a mãe apresenta ao bebê 

seu seio para que este se alimente. No momento da amamentação, a mãe, ao mesmo 

tempo que amamenta, dá holding e maneja o bebê, sendo as três tarefas essenciais a 

serem realizadas por uma mãe suficientemente boa altamente interligadas, acontecendo 

conjuntamente. 

Assim, a maternagem cuidadosa, baseada no amor da mãe pelo seu bebê, amor 

que se expressa em cuidados concretos e em sua identificação com a criança, cria um 

laço de confiança que é essencial para que o bebê amadureça emocionalmente e 

desenvolva o sentimento de ser. Winnicott  (1960) afirma que: 
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 Com o “cuidado que ele recebe de sua mãe” cada lactente é capaz 
de ter uma existência pessoal, e assim começa a construir o que pode ser 
chamado de continuidade do ser. Na base dessa continuidade do ser o 
potencial herdado se desenvolve gradualmente no indivíduo lactente. Se o 
cuidado materno não é suficientemente bom então o lactente realmente não 
vem a existir, uma vez que não há continuidade do ser; ao invés a 
personalidade começa a se construir baseada em reações de irritação ao 
meio. (Winnicott, 1960, p. 53, os grifos são meus)   
  
 
 
Desta maneira, a continuidade do ser é resultado da experiência subjetiva 

primitiva do bebê de ser fusionado com sua mãe suficientemente boa, que acontece na 

Fase de Dependência Absoluta. O ser, segundo Winnicott, é o centro de gravidade e 

origina-se a partir desta unidade dual e não do indivíduo sozinho.  

O bebê que se desenvolve a partir do centro de gravidade é capaz de aperceber 

criativamente. Aperceber criativamente seria a experiência subjetiva que o bebê tem de 

sua mãe e do ambiente em geral desde o início; seria o sentido que o bebê dá àquilo que 

vivencia.6. É esta apercepção criativa que conduz ao sentimento de self, da continuidade 

do ser, e de sentir-se real.  

Sendo assim, o bebê precisa sentir, aperceber, que é visto pela mãe para sentir 

que existe, para sentir-se vivo, real. Olhar e ser visto são, assim, as bases para a 

identificação primária, para o ser (o que é possibilitado pelo estado de “preocupação 

materna primária” desenvolvido pela mãe, e por seus cuidados), identificação primária 

que por sua vez possibilita todas as outras identificações (projetivas e introjetivas) dadas 

em uma fase posterior. Winnicott (1967b) vincula percepção e apercepção ao postular 

que o processo desenvolvimental, maturacional do indivíduo está na dependência de ele 

ser visto; ser visto de uma maneira que faça o bebê sentir como se ele existisse.  

 
 
Quando olho sou visto; logo existo. 
Posso agora me permitir olhar e ver. 
Olho agora criativamente e sofro a minha apercepção e também percebo. 
Na verdade, protejo-me de não ver o que ali não está para ser visto (a menos 
que esteja cansado). (Winnicott, 1971, p. 157) 
 

 

A experiência de ser é o que Winnicott (1971) chama de elemento feminino. 

Primeiro ser, no contexto da dependência absoluta para depois o bebê poder “dizer” EU 

                                                 
6 Esta apercepção criativa pode também ser chamada de elaboração imaginativa das funções, segundo o 
léxico winnicottiano. 
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SOU, o que já está ligado ao elemento masculino e à fase de Dependência Relativa. O 

sentimento de ser é anterior à idéia de ser-um-único-com-os-outros. Segundo Winnicott 

(1971),  

 

No crescimento do bebê humano, à medida que o ego começa a 
organizar-se, isso que chamo de relação de objeto do puro elemento feminino 
estabelece o que é talvez a mais simples de todas as experiências, a 
experiência de ser. Existe aqui uma verdadeira continuidade de gerações, 
sendo aquilo que é passado de uma geração à outra, Poe via do elemento 
feminino de homens e mulheres e de bebês masculinos e femininos. 
(Winnicott, 1971, p. 114).  

 
 
 

Assim, o ser tanto de homens quanto de mulheres, ou seja, do ser humano, está 

ligada diretamente ao elemento feminino na teoria winnicottiana. Desta maneira, toda 

criança, seja ela menina ou menino, no seu processo de humanização, tem como marca 

esta relação com o elemento feminino puro. Todo homem e toda mulher são hoje o que 

começou na relação primal entre mãe e bebê e, portanto, levam consigo o elemento 

feminino no seu processo de amadurecimento emocional que dura por toda uma vida. 

Ou seja, provém desta relação inicial do bebê com o mundo (que neste início é a mãe-

ambiente) a porção feminina do ser, seja num ser humano do gênero masculino ou do 

feminino. 

Winnicott, ao atender o paciente referido na primeira parte do capítulo, percebeu 

que poderia estar lidando com o que chamou de elemento feminino puro. O elemento 

feminino puro do paciente, segundo o autor, havia encontrado uma unidade primária com 

o analista, o que deu a ele a sensação de começar a viver, de sentir-se real. 

   Dissecando a firmação do autor, é como se o paciente tivesse encontrado no 

analista uma mãe suficientemente boa dos primeiros tempos de vida, tempos nos quais 

mãe e bebê formam uma unidade indissociada. Foi esta unidade primária que o paciente 

encontrou com o analista; o analista viu o paciente de uma maneira que fez com que 

este sentisse que existia e, então, passou a ser, tendo a sensação de começar a viver e de 

sentir-se real. O elemento feminino ex-cindido, o ser, foi então, iluminado, tornando-se 

passível de ser integrado à personalidade do paciente. 
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 ELEMENTO MASCULINO PURO OU EXPERIÊNCIA DO FAZER  

Se o elemento feminino estabelece a experiência de ser, a relação com o objeto 

masculino pressupõe a separação e a experiência do fazer. Mãe e bebê, dualidade que, 

para o bebê, era sentida e vivida como algo único (o seio - metonímia da mãe – 

apresentado para o bebê era  era percebido por ele como se fosse  ele mesmo, sendo um 

objeto subjetivo), dá lugar à diferenciação eu /não eu; neste sentido, ao ser dos 

primórdios acrescenta-se o fazer (voz ativa) ou ao deixar-se fazer (voz passiva).  

No momento em que o ego do bebê, que primeiro passa pela experiência de 

indiferenciação com a mãe (reinado do elemento feminino puro na Dependência 

Absoluta), no curso de seu desenvolvimento, está melhor organizado, estando mais 

integrado, o bebê concede ao objeto a qualidade de ser não-eu ou separado, e 

experimenta satisfaçõe de seus instintos. “A satisfação dos impulsos realça a separação 

existente entre o objeto e o bebê e conduz à objetivação do objeto” (Winnicott, 1971, p. 

115). É aqui que se dá a passagem da Dependência Absoluta para a Fase de 

Dependência Relativa.  

 Neste sentido, o elemento masculino seria o responsável pela instauração do 

mundo externo para o bebê. A relação introduz a dissociação ambiente-indivíduo (mãe-

bebê) e insere o fazer algo com o seio/mãe -, no sentido de o bebê depositar na relação 

eu / não eu (bebê / seio) seus instintos (voz ativa), assim como insere a percepção por 

parte do bebê de que fazem algo com ele, ou seja, ele percebe que a mãe é um não-eu 

que cuida dele. Neste sentido, o bebê “deixa” que façam (cuidem) com ele (voz 

passiva). 

Assim, a relação com o objeto masculino pressupõe um relacionar-se com o 

outro, ativa ou passivamente (fazer algo ao outro ou deixar que este outro lhe faça algo), 

diferentemente da relação com o objeto feminino, na qual o bebê relaciona-se com ele 

mesmo. O lactente começa a perceber a mãe como alguém diferente de si, com vontades 

próprias e responsável pela apresentação do seio que o alimenta, que outrora julgava ser 

produto de seu controle mágico do mundo, de sua onipotência. O bebê passa, desta 

forma, a ficar ciente de sua dependência. 

A relação com o elemento masculino é apoiada pelo instinto, diferentemente da 

relação com o elemento feminino. O instinto pressupõe um ato. Este ato, na fase de 

Dependência Relativa, é direcionada aos objetos do mundo, uma vez que o bebê já os 
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diferenciou de si mesmo, ou seja, o instinto começa a ser direcionado ao mundo externo 

percebido pelo bebê.  

 Assim, a relação com o elemento masculino acontece no âmbito da atividade e é 

esta atividade, ligada ao instinto, do impulso relacionado a objetos, que possibilita a 

instauração do mundo não-eu para o bebê.  

 Na Fase de Dependência Absoluta, quando há a relação com o objeto feminino 

(ser), o bebê também possui instintos, sendo basicamente um feixe deles7. Mas, ele não 

dirige esses instintos a um outro, uma vez que a diferenciação eu/outro ainda não foi 

instaurada. A diferença que se dá quando há a passagem da Dependência Absoluta à 

Dependência Relativa, é exatamente a de que o bebê passa a dirigir este instinto a um 

outro que não ele. É a partir da aglomeração das vivências da atividade promovida pelo 

instinto na fase de Dependência Absoluta, assim como dos cuidados da mãe, que o bebê 

se torna capaz de fazer a separação entre eu e não eu, ou entre mundo subjetivo e mundo 

objetivo.  

Pode-se afirmar, assim, que a passagem do mundo dos objetos subjetivamente 

percebidos (mundo do elemento feminino) para o mundo dos objetos objetivos 

percebidos pelo bebê (mundo do elemento masculino), se dá a partir de dois 

acontecimentos concomitantes e interligados: o primeiro diz respeito aos cuidados da 

mãe na fase de Dependência Absoluta e às mudanças dos cuidados dessa mãe ao longo 

desta etapa de desenvolvimento do filho, que vão introduzindo o elemento masculino 

nas relações.  O segundo diz respeito ao instinto, ao impulso agressivo existente logo 

nos primórdios da vida do indivíduo e que, segundo a teoria winnicotiana é inseparável 

do amor primitivo. É este impulso agressivo, em seu aspecto duplo, que cria a 

externalidade dos objetos. Assim sendo, é também o amor cruel do bebê que 

inicialmente ajuda a colocar o objeto fora de seu mundo subjetivo e que dá início à 

diferenciação eu/não-eu e ao desenvolvimento do mundo interno. Abaixo explicitarei 

como se dão esses dois movimentos e como eles possibilitam a passagem do “mundo 

eu” para o “mundo não-eu”. 

 

                                                 
7 Winnicott não utiliza o termo pulsão. Ele utiliza em sua obra a idéia de instinto. O instinto, na teoria 
winnicottiana seria um impulso biológico que exige ação do indivíduo, sendo uma força intrínseca a ele, 
responsável pelo movimento para que o corpo se mantenha vivo. De acordo com o desenvolvimento 
emocional do indivíduo, o instinto vai tendo suas características modificadas. Este primeiro instinto dará 
origem, também, ao impulso sexual, erótico.  
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  - CUIDADOS DA MÃE 

 

Em relação aos cuidados ambientais(da mãe), ainda na fase de Dependência 

Absoluta, o movimento de frustrar-se do bebê, quando a mãe demora um pouco a 

atendê-lo, por exemplo, vai se contrapondo à seu sentimento de onipotência. A 

capacidade de tolerar frustrações se baseia nas primeiras e pequenas falhas de cuidado 

da mãe, falhas que “consertadas” a partir do cuidado amoroso constante da mãe não são 

sentidas como intrusões ameaçadoras.  

Passada a fase de “preocupação materna primária”, na qual a mãe dirige-se 

quase que unicamente aos cuidados do bebê, ela passa a dirigir sua atenção a outras 

coisas do mundo. É um movimento natural e a mãe, como uma mulher saudável, se 

interessa por outras coisas que estão à sua volta. Uma mãe, para ser uma mãe 

suficientemente boa nesta fase desenvolvimental do lactente, tem que começar a viver 

outras realidades para permitir que seu bebê comece a perceber o mundo real. Se a mãe 

não faz este movimento, o bebê nada poderá fazer a respeito, não sendo bom para seu 

desenvolvimento que ele se sinta permanentemente tomado como o único ideal de uma 

mulher. 

 Desta maneira, a mãe começa a “falhar mais”, uma vez que seus interesses estão 

voltados para outras coisas além do bebê, o que, de forma gradual e segura vai 

desiludindo a criança quanto à sua onipotência, em relação ao fato de que ela é 

responsável pelas satisfações de suas necessidades, uma vez que a satisfação (que é 

trazida pela mãe) demora um pouco mais a chegar. O bebê, tendo já adquirido uma 

maturidade que lhe permite suportar a ausência da mãe, e tendo introjetado a 

continuidade de seus cuidados, não interpreta a ausência desta por um período um pouco 

mais longo de tempo do que estava acostumado como uma intrusão à sua continuidade 

de ser.  

 Estas falhas, este processo de desadaptação da mãe em relação às necessidades 

de seu bebê, portanto, ajudam a promover o processo de desilusão do lactente em 

relação à sua onipotência inicial. O desmame, por sua vez é um aspecto desse processo 

de desilusão. 

Sendo assim, as frustrações vivenciadas pelo lactente levam-no cada vez mais 

para a experiência do viver no mundo real, o que é fundamental para seu 

amadurecimento emocional, para a constituição do seu si-mesmo. Sobre isso Winnicott 

afirma que: 
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 Com o tempo, o bebê começa a precisar da mãe para ser 
malsucedido em sua adaptação - e esta falha também é um processo gradual 
que não pode ser aprendido nos livros. Para uma criança, seria muito 
aborrecido continuar vivenciando uma situação de onipotência quando ela 
já dispõe de mecanismos que lhe permitem conviver com as frustrações e as 
dificuldades de seu meio ambiente. Viver um sentimento de raiva, que não 
se transforma em desespero, pode trazer muita satisfação. (Winnicott, 1988 
a, p. 5 e 6)  
 

 

É durante esse processo de desilusão que os processos intelectuais se iniciam: as 

falhas do cuidado materno impulsionam o uso mental. O bebê passa a “entender” e 

tolerar as falhas maternas uma vez que há compreensão intelectual, mesmo ela sendo 

incipiente neste início. 

Desta forma, a tarefa de uma mãe suficientemente boa neste período, que seu 

bebê já está integrado e personalizado, é desiludi-lo, frustrá-lo gradualmente, para que 

ele faça a passagem da dependência absoluta (mundo subjetivo) para a dependência 

relativa (percepção do mundo objetivo). 

 

- AGRESSIVIDADE 
 

    A agressividade primitiva, para Winnicott (1950-55), é juntamente com o amor 

primitivo, não sendo separada dele. Assim, agressividade e amor formam uma unidade 

para o autor nestes primeiros tempos de vida do indivíduo e, neste sentido, a 

agressividade não tem a intenção de ferir. Esta idéia pode parecer paradoxal se 

comparada às idéias de outros psicanalistas, como Freud e Melanie Klein à respeito do 

tema da agressividade, mas é a idéia na qual Winnicott se baseia para erigir sua teoria, 

que acaba por se contrastar com a dos dois autores citados, que julgam ser a 

agressividade, desde os primórdios, proposital, como reação à instauração do princípio 

de realidade. A agressão desempenha um papel fundamental na teoria winnicottiana do 

desenvolvimento emocional, apresentando-se como ponto chave de vários de seus 

conceitos, dentre eles o uso do objeto e a criatividade. 

    Para Winnicott (1950-55), antes de haver a integração da personalidade, na fase 

de Dependência Absoluta, já há uma agressividade, que está vinculada à idéia de 

motilidade. Para o autor, a agressividade em suas origens é quase sinônimo de 

atividade: o bebê, já no útero dá ponta pés e se movimenta; com poucos dias de vida 
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agita os braços, e morde o seio da mãe quando está sendo amamentado. Esta 

agressividade, referida por Winnicott como “agressão primária”, não tem uma 

intencionalidade, sendo uma agressividade instintiva e parte do apetite do bebê. Neste 

sentido, ao mesmo tempo que agressão é motilidade, movimento, também é apetite, 

pulsão, ou seja, tem atrelada a ela um elemento erótico. Pode-se dizer, portanto, que a 

agressividade faz parte do amor primitivo.  

    O impulso do amor primitivo opera em um momento em que o ego está 

começando a se desenvolver. Neste período, não há distinção por parte do bebê entre eu 

(mundo subjetivo) e outro (mundo objetivo), sendo a realidade um feixe de suas 

projeções. Não é possível, então, que o bebê tenha responsabilidade por seus atos. 

“Trata-se de uma era em que, se a destruição é parte do impulso do id, sua presença ali é 

meramente acidental à satisfação.” (Winnicott, 1950-55, p. 296) 

     Pensando em um bebê nesta fase primitiva de desenvolvimento, ele começa a 

conhecer o mundo por meio da boca, encontrando-se neste início de seu 

desenvolvimento na fase oral, como postulou Freud e, neste sentido, há uma 

estimulação desta zona erógena em seu contato com o mundo. O erotismo oral tem 

componentes agressivos – podemos percebê-los quando o bebê suga o leite do seio, ou 

morde o mamilo da mãe quando é amamentado, por exemplo -. Winnicott (1950-55) 

aponta para o fato de que esta forma de se relacionar do bebê recém nascido pode ser 

vista, ou sentida pela mãe, como cruel e dolorosa, mas, para o bebê, toda essa 

manifestação de agressividade é acidental, não havendo propósito do bebê em agredir. 

Boas palavras para representar esta agressividade seriam avidez e voracidade.  

      Winnicott denomina esta agressão primária de várias formas, que vão de acordo 

com suas características de ser uma agressividade primitiva, sem propósito, parte do 

amor instintivo e relativa à fase oral do desenvolvimento. Dá a ela os nomes: 

“agressividade instintiva”, “avidez teórica”, “amor-de-apetite-primário” e “amor-de-

boca. Na saúde, é o amor oral, que tem como base esta agressividade primitiva, a base 

para grande parte da agressividade real, por ser a primordial. 

       Assim, é postulada na teoria winnicottiana uma relação de objeto precoce cruel, 

na qual há crueldade do bebê em relação aos objetos que se relaciona (que ele não sabe 

que são diferentes de si) e o bebê não é capaz de sentir culpa em relação a seu instinto 

agressivo. Esta etapa é chamada de pré-concernimento, pois o bebê não possui 

consciência de sua crueldade.  
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Para explicitar o que foi discorrido acima acerca da agressividade primária trago 

o seguinte exemplo: logo no início da vida de um bebê, é sabido que eles mordem o seio 

de suas mães enquanto são amamentados e que esta experiência pode ser sentida pela 

mãe como agressiva e até mesmo como algo dilacerante. Mas os bebês não têm 

propósito de agredir neste ato como já dito anteriormente; eles mordem o seio 

principalmente porque estão excitados. Podemos tomar como exemplo um bebê mais 

velho, de aproximadamente oito meses, para pensarmos nesta agressividade primitiva. 

Mesmo que esta criança já esteja adiante no processo de amadurecimento, comparada 

com um bebê que está em seus primeiros meses de vida, nuances da agressividade 

primitiva ainda se apresentam, mesmo que já tenha sido desenvolvida a agressividade 

com propósito. 

  Quando brincamos com este bebê de aproximadamente oito meses e ele está 

gostando da brincadeira, podemos perceber que ele vai ficando cada vez mais excitado: 

sorri, movimenta seu corpo (mexendo braços e pernas com intensidade) até o momento 

que ele abraça a pessoa que está brincando com ele e morde sua bochecha com força. A 

pessoa pode sentir este ato como agressivo e ficar “triste”, uma vez que parecia que a 

criança estava gostando da brincadeira. Mas, este morder não é nada mais do que a 

agressividade primitiva que se dá em momentos de excitação: a criança fica tão excitada 

que morde, sem propósito de agredir, somente havendo um propósito de “descarregar” 

sua excitação. 

  É isto que acontece também com crianças muito pequenas, com bebês em seus 

primeiros meses de vida. Não há como haver propósito de agredir em bebês muito 

novos, pois o desenvolvimento da intenção de agredir é posterior ao seu momento de 

desenvolvimento. Primeiro o bebê precisa viver esta agressividade primitiva, para 

depois desenvolver a intencionalidade do ato agressivo.  

 Voltando ao exemplo da criança mais velha, pois penso que a partir desta 

imagem pode-se ter uma noção maior do que acontece com os bebês muito pequenos 

em relação à agressividade, o mesmo objeto que a criança morde é aquele que ela 

estima: a criança tem prazer ao brincar com a pessoa que a estimula, havendo Eros 

envolvido nisso. Mas, ela morde esta pessoa de quem gosta quando há um pico de 

excitação; neste momento o que predomina é a motilidade da criança, o movimento de 

morder; este acaba por dar vazão a toda esta excitação. A pessoa que brincava com a 

criança, como disse, pode ficar chateada, frustrada com o fato de ter sido mordida. Ela 

pode pensar nesta mordida como uma agressão intencional, quando o que acontece na 
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realidade é uma agressão não-intencional. O mesmo sentimento desta pessoa do 

exemplo que fica frustrada com a mordida da criança pode acontecer com mães de 

crianças pequenas quando têm seus seios mordidos por seus filhos enquanto os 

amamentam: a mãe dá alimento e amor a seu bebê e este a morde? Como isto pode ser? 

Seu bebê não poderia fazer isso! 

 A idéia da agressão do bebê, neste sentido, vai contra a idéia de amor/alimento 

que a mãe oferece ao bebê e, pensando desta maneira, a mãe fica chateada, frustrada, 

pois é como se seu amor não tivesse sido retribuído. Mas, muito pelo contrário, o que 

acontece é que o bebê morde porque está excitado, excitado com algo que lhe é tido 

como prazeroso, com o evento de ele ser amamentado. O objetivo deste ato agressivo é 

a satisfação e a paz de corpo e de espírito.  

 Há, assim, na agressividade primitiva, uma fusão do amor (Eros) com a 

agressividade que é motora, sendo estes indissociáveis. É extremamente importante para 

o bebê em desenvolvimento que ele viva esta agressividade, pois é uma agressividade 

que não acarreta culpa, da qual ele não sente remorso, mesmo porque não teria 

maturação para tal.  

 Esta agressividade primeira é já encontrada nos primeiros movimentos do bebê. 

Isto ocorre até antes do nascimento, quando ele está na barriga da mãe. Os movimentos 

mais bruscos das pernas são sentidos pela mãe, o que a faz dizer que seu bebê está lhe 

dando pontapés. A criança movimenta-se e nesse movimentar-se, dá de encontro com 

algo: ao mexer as pernas bruscamente dentro da barriga da mãe, ela encontra a parede 

do útero e a placenta; algo que se interpõe a seu movimento. O mesmo processo 

continua a ocorrer após o nascimento do bebê; ao se movimentar, o bebê depara-se com 

objetos não-eu, como a própria mãe. Paulatinamente, este encontro de algo que é não-

eu, em momento que há expressão de agressividade (sendo agressividade sinônimo de 

motilidade neste primeiros tempos), vai instaurando o mundo objetivo para o bebê e o 

sentimento dele sentir-se real. Existe em toda criança essa tendência para movimentar-

se e através desse movimento, obter alguma espécie de prazer muscular no movimento. 

A criança lucra com a experiência de mover-se e “dar de encontro com alguma coisa”. É 

este “dar de encontro com alguma coisa” que leva ao começo da relação com objetos 

externos, que fazem parte de um mundo que não é o eu da criança. 

 A agressão, no início, portanto, é um simples impulso que leva o bebê a 

movimentar-se e aos primeiros passos rumo à exploração de um mundo não-eu. Desta 
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maneira, a agressão está sempre ligada ao estabelecimento da distinção entre mundo 

interno e mundo externo; entre eu e não-eu.  

 Em uma situação de agressão primária, o bebê, por exemplo, morde o seio de 

sua mãe enquanto amamentado, encontrando no corpo materno uma certa oposição a 

seu movimento. Segundo Winnicott (1950-55), neste momento há satisfação do bebê, 

pois os impulsos agressivos não produzem qualquer tipo de satisfação se não houver 

oposição. Esta oposição do não-eu, do mundo externo à agressividade instintiva do bebê 

vai propiciando o desenho de um contorno de eu no lactente, que no início é muito 

incipiente, mas que a partir das oposições do mundo externo vai se tornando cada vez 

mais forte. Segundo Winnicott (1950-55): 

 
 O gesto impulsivo dirige-se ao exterior e torna-se agressivo ao 
alcançar a oposição. Existe realidade nesta experiência, que facilmente 
funde-se às experiências eróticas que aguardam o recém nascido. Sugiro o 
seguinte: é esta impulsividade, bem como agressão, que se desenvolve a 
partir dela, e que faz com que o bebê necessite de um objeto externo e não, 
simplesmente, de um objeto de satisfação. (Winnicott, 1950-1955, p. 217) 

 

 

- O USO DE UM OBJETO 

 

No processo de amadurecimento, há assim, a passagem da dependência absoluta 

para a dependência relativa, havendo a passagem da relação de objeto, característica da 

fase de dependência absoluta, na qual o objeto com o qual o bebê se relaciona é ele 

mesmo, para a fase do uso do objeto, que se dá quando há o reconhecimento do outro 

por parte do bebê, fase na qual o bebê, tendo consciência de que é diferente dos objetos 

do mundo, pode usá-los. 

     O uso do objeto seria, portanto, uma etapa posterior à de relação de objeto no 

desenvolvimento sequencial do sujeito. Pode-se dizer que o uso do objeto é a relação de 

objeto acrescentada de características que envolvem o objeto em si, ou seja, sua 

realidade objetiva. O objeto para ser usado deve ser real, fazendo parte do mundo 

compartilhado e não uma projeção, como acontecia na relação de objeto  

     O desenvolvimento da capacidade de usar objetos depende de um ambiente 

propício, facilitador para que aconteça, ou seja, de uma mãe suficientemente boa. O 

passar a usar objetos ao invés de relacionar-se subjetivamente com eles faz, por sua vez, 

parte da mudança para o princípio da realidade. 
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     Entre o relacionamento (Dependência Absoluta) e o uso (Dependência Relativa) 

existe a colocação pelo sujeito do objeto para fora de sua realidade subjetiva, para fora 

da área de seu controle onipotente. Há a percepção do objeto pelo sujeito como um 

fenômeno externo a si, não sendo mais uma projeção. 

A mudança do “relacionamento” para o “uso” significa que o sujeito destrói o 

objeto. Mas, somente há esta mudança se o objeto destruído sobrevive a esta destruição, 

ou seja, não se vinga. Assim, 

 

 O sujeito diz ao objeto: ‘Eu te destruí’, e o objeto ali está, recebendo a 
comunicação. Daí por diante, o sujeito diz: ‘Eu te destruí. Eu te amo. Tua 
sobrevivência à destruição que te fiz sofrer, confere valor à tua existência 
para mim. Enquanto estou te amando, estou permanentemente te destruindo 
na fantasia (inconsciente). Aqui começa a fantasia para o indivíduo. O sujeito 
pode agora usar o objeto que sobreviveu. (Winnicott, 1969, p. 126). 
 

 

 Se o objeto (mãe) sucumbe ao ataque, (isto pode ocorre por diversos motivos, 

como por exemplo a mãe se adoentar ou mesmo falecer no período em que o bebê está 

realizando esta passagem)  o sujeito continua a ter relações de objeto, baseadas em 

projeções de sua realidade subjetiva e não passa a usar objetos, pertencentes a uma 

realidade compartilhada.  

Assim, no desenvolvimento saudável, em primeiro lugar o bebê relaciona-se 

com o objeto, em segundo, ele destrói o objeto, e em terceiro, o objeto destruído pelo 

sujeito sobrevive à destruição. Winnicott (1969) coloca que 

 

 É importante notar que não e trata apenas da destruição do objeto 
pelo sujeito, pelo fato de estar o objeto fora da área do controle onipotente do 
sujeito. É igualmente importante o enunciado inverso, ou seja, que é a 
destruição do objeto que o coloca fora da área do controle onipotente do 
sujeito. Dessa forma, o objeto desenvolve sua própria autonomia e vida e (se 
sobrevive) contribui para o sujeito com suas próprias 
propriedades.(Winnicott, 1969, p. 126). 

 
 
 Aqui está colocado um paradoxo da teoria winnicottiana: o bebê destrói o objeto 

por ele estar fora de seu controle onipotente ou é a destruição do objeto pelo bebê que 

coloca este objeto fora da área de seu controle onipotente? Esta idéia é tida como um 

paradoxo, pois não há uma relação causal entre as duas afirmações: elas acontecem 

juntas, concomitantemente. Por isso Winnicott (1969) aponta tanto para a importância 
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do fato de o sujeito agredir o objeto por este encontrar-se fora de seu controle 

onipotente, como para o inverso, ou seja, a questão de que é a agressão que coloca o 

objeto para fora do controle onipotente do sujeito. Assim, os objetos são destruído por 

serem reais e se tornam reais por serem destruídos. 

Com a sobrevivência do objeto, o sujeito pode passar a viver uma vida no 

mundo dos objetos, no mundo compartilhado. Passará, por sua vez, a destruir a relação 

de objeto presente em sua fantasia inconsciente. “enquanto o sujeito não destrói o objeto 

subjetivo (material de projeção), a destruição surge e se torna característica central, na 

medida em que o objeto é objetivamente percebido, tem autonomia e pertence à 

realidade ‘compartilhada’.” (Winnicott, 1969, p. 127). A partir desse momento, da 

instauração do mundo compartilhado para o sujeito, os mecanismos projetivos se 

tornam de natureza diferente: a projeção passa a auxiliar o sujeito a notar os objetos do 

mundo, não constituindo mais o motivo pelo qual o objeto existe e se apresenta a ele. 

Como podemos ver, para Winnicott (1969), a agressividade e a destruição 

desempenham um papel fundamental na criação do mundo externo, real no 

desenvolvimento do sujeito, uma vez que colocam o objeto fora do eu (si-mesmo). O 

bebê, em certo momento, começa a permitir ao seio uma exposição externa, fora da área 

de projeção. Este acontecimento significa que a destruição do seio virou uma 

característica do amadurecimento do sujeito. O sujeito então começa (se o objeto 

sobreviver ao ataque) a usar objetos reais, que fazem parte de uma realidade 

compartilhada e não mais de uma realidade projetiva. 

O modo como Winnicott (1950-55) coloca a questão da agressividade coloca 

uma nova redação da teoria das raízes da agressividade. Na teoria ortodoxa, há a 

suposição de que a agressividade é reativa ao encontro com o princípio da realidade. 

Para Winnicott (1969), é o impulso destrutivo que cria a qualidade externa da realidade. 

O ataque raivoso que surge do encontro com o princípio da realidade é posterior e mais 

acurado do que este primeiro ataque e destruição que o autor postula como fundante da 

realidade externa para o bebê. Não há raiva nesta primeira agressão; por outro lado há 

alegria proveniente do fato de o objeto ter sobrevivido ao ataque. Com a sobrevivência 

do objeto ao ataque, o objeto passa a ser sempre destruído na fantasia inconsciente do 

sujeito, o que faz com que este sujeito sinta a realidade do objeto como tal, dando-lhe 

um tom sentimental próprio – o sujeito pode amar um objeto real-, o que contribui para 

que haja constância objetal.  
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Há assim na teoria winnicottiana um valor positivo atrelado à destrutividade. A 

destruição mais a sobrevivência do objeto a esta coloca o objeto “fora da área de objetos 

criados pelos mecanismos psíquicos projetivos do sujeito. Dessa maneira, cria-se um 

mundo de realidade compartilhada que o sujeito pode usar e que pode retroalimentar a 

substância diferente-de-mim dentro do sujeito” (Winnicott, 1969, p.131) 

Desta maneira, dentro da teoria winnicottiana, pode-se afirmar que a 

destrutividade cria a externalidade para o bebê, estabelecendo o eu e o não-eu; o 

impulso destrutivo do bebê direcionado ao objeto, juntamente com a sobrevivência 

deste, faz com que o objeto seja objetificado: o bebê faz isso colocando-o para fora de 

si. 

O bebê para dirigir um impulso destrutivo à mãe deve estar certo de que nada 

acontecerá a esta, de que ela não será destruída. Aqui entram as memórias de cuidado 

constante da etapa de Dependência Absoluta: o bebê que teve uma mãe suficientemente 

boa confia nesta mãe, pois elaborou imaginativamente os cuidados suficientemente bons 

que recebeu e, assim, confia que ela não sucumbirá a seu ataque. Por outro lado, se o 

bebê precisar proteger o objeto, pois não houve uma maternagem suficientemente boa, 

ele não realizará esta experiência de destruição tão fundamental para seu 

desenvolvimento e não estabelecerá contato com o objeto externo e real, continuando a 

estabelecer um contato subjetivo com o mundo. 

Neste momento do amadurecimento, que diz respeito a crianças com mais de 

seis meses e menos de dois anos de idade, há, assim, a separação entre fato e fantasia: o 

fato de o objeto sobreviver à destruição é diferente do fato de o bebê poder destruí-lo em 

sua fantasia inconsciente. Neste sentido, o bebê relaciona-se com um objeto que lhe é 

externo, que não sendo destruído, pode ser usado. Mas o objeto subjetivo, por sua vez, 

sempre estará sendo destruído na fantasia inconsciente do bebê.  

Neste processo, o objeto, após ter sobrevivido ao impulso agressivo, passa a ser 

amado. O amor ao objeto é, por sua vez, um sentimento que provém do eu (si-mesmo), 

que nesta etapa, torna-se inteiro e separado, e é dirigido a um outro, que por sua vez 

também é inteiro e separado. Assim, através da destruição do objeto, o bebê passa a 

amá-lo. 
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- A ENTRADA DO ELEMENTO MASCULINO (DEPENDÊCIA RELATIVA; 

DIFERENCIAÇÃO EU/ NÃO-EU) 

 

Durante a fase de Dependência Relativa, a tarefa da mãe, para que o mundo não-

eu seja verdadeiramente insaturado é manter seus cuidados constantes. Este fato mostra 

ao bebê que ela sobrevive a seus ataques e pode ser usada e amada por, exatamente, não 

sucumbir a esse ataque. Winnicott (1988) afirma sobre esta tarefa da mãe: 

 

 (...) ela tem uma função a cumprir sempre que o bebê morder, arranhar, 
puxar os seus cabelos e chutar, e esta função é sobreviver. O bebê se 
encarregará do resto. Se ela sobreviver, o bebê encontrará um novo 
significado para a palavra amor, e uma nova coisa surgirá em sua vida:a 
fantasia. É como se o bebê agora pudesse dizer para sua mãe: “Eu a amo 
por ter sobrevivido à minha tentativa de destruí-la. Em meus sonhos e em 
minhas fantasias eu a destruo sempre que penso em você, pois a amo.” É 
isto que objetifica a mãe, coloca-a num mundo que não é parte do bebê, e a 
torna útil. (Winnicott, 1988 a, p. 26) 

 

 

O bebê alcança assim o estágio do EU SOU, por volta de um ano e um ano e 

meio de idade. É aqui que o bebê conquista um eu integrado, seu si-mesmo, resultado do 

processo de integração que começou nos primeiros dias e meses de sua vida. Tendo se 

separado da mãe, o bebê pode, assim, separar-se do ambiente total. A separação é um 

movimento ativo; trata-se, portanto, do elemento masculino.  

Deste modo, é a partir da constituição do si-mesmo que a vida pode ser vivida. É 

a partir da integração que o indivíduo torna-se capaz de cuidar de si próprio. Winnicott 

(1988) afirma que : 

 

  A integração significa 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 b, p.140) 

 

A integração do si-mesmo faz com que o bebê se torne hostil em relação ao não-

eu e traz também a expectativa de um ataque do objeto externo. A integração, desta 

maneira, produz, primeiramente, um indivíduo, segundo Winnicott (1952), em estado 

bruto, um paranóico em potencial. O bebê vive as mais terríveis ansiedades paranóicas, 

como se houvessem perseguidores externos a todo o tempo; o mundo externo, neste 

momento, não é bem vindo para ele. Neste sentido, é fundamental que os cuidados da 
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mãe sejam mantidos. Se não há um cuidado suficientemente bom, o indivíduo pode 

começar sua vida desenvolvendo um potencial paranóide. Se o bebê não se sentiu 

protegido pelo ambiente neste momento de sua vida, ele passa a manter os 

perseguidores distantes de si, a partir da fuga do estado de integração, mantendo-se, 

assim, não integrado. 

O bebê, no momento em que alcança sua integração, ainda é impiedoso 

(ruthless), não se preocupando com os efeitos de seu impulso agressivo direcionado ao 

objeto que acabou de se tornar externo. Mas este “incompadecimento” é substituído por 

um preocupar-se com os atos agressivos direcionados ao objeto, que se dá quando o 

bebê percebe que a mesma mãe que cuida dele é a mãe à qual direciona sua 

agressividade em momentos excitados.  

O bebê, percebendo que a mãe que cuida dele não é parte de si e sim outra 

pessoa, separada por outra membrana limitadora, passa a localizar sua experiência 

instintiva no seu próprio eu e, a partir disto, passa a desenvolver um sentimento de 

responsabilidade por sua experiência instintiva. Durante todo o período que antecedeu 

este insight, o lactente dirige sua agressividade instintiva à mãe, no ato de mamar, por 

exemplo, sem se dar conta disso. Neste momento do insight, o bebê passa a se dar conta 

de que dirige sua agressividade à sua cuidadora, pessoa inteira, diferente de si e da qual 

depende. Aqui se dá a instauração da ambivalência. O lactente, por sua vez, sente-se 

culpado e começa a se preocupar (concern) com o efeito de seus atos instintivos, pois 

estes atingem um outro, outro que no caso é quem ele ama e cujos cuidados lhe 

possibilitam a vida.  

Este perceber o outro e se preocupar com ele dão início à posição depressiva8 do 

desenvolvimento emocional, ou, segundo Winnicott (1954), estágio do Concernimento, 

que é uma etapa pela qual o bebê passa e que o direciona rumo à independência.  

A mãe que o bebê agride, através de sua presença ativa, mostra que sobrevive às 

agressões instintivas do lactente e possibilita a ele exercitar a sua capacidade de 

reparação. A partir da presença da mãe, o bebê sente-se apto para dar algo seu à mãe 

que cubra o buraco fantasiosamente deixado por ele ao dirigir-lhe um ato agressivo.  

Neste processo, portanto, primeiro, o bebê desenvolve um sentimento de culpa 

(to be concerned), tornado-se piedoso, a partir da instauração da ambivalência. Este 

sentimento de culpa é transformado pela probabilidade de fazer reparações: através do 

                                                 
8[7] Termo cunhado por Melanie Klein. Entretanto, a posição depressiva em Winnicott tem significado 
diferente do de Klein. 
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ato de reparar, o bebê se redime dos atos agressivos praticados em relação à mãe. 

Assim, o sentimento de culpa é transformado pelas possíveis contribuições à mãe que o 

bebê pode fazer no decorrer das horas, uma vez que a mãe encontra-se constantemente 

presente e disponível para ele. 

  

Além disso, a oportunidade para se doar e fazer reparações que a mãe-
ambiente oferece por sua presença consistente capacita o bebê a se tornar 
cada vez mais audaz ao experimentar seus impulsos instintivos; ou, dito de 
outro modo, libera a vida instintiva do mesmo. (Winnicott, 1963 a, p.73) 
 Segundo Jan Abram (1996), o elemento masculino faz parte do processo de 

separação, estando relacionado mais especificamente ao estágio de Concernimento, 

apresentado acima, que se dá quando o bebê percebe que a mãe que cuida dele é a 

mesma à qual ele dirige a atividade provinda de sua excitação instintual, ou melhor, é a 

mesma mãe que ele agride em momentos de excitação.  

A fase de dependência relativa se dá a partir da descoberta do outro e é regida 

pelo elemento masculino que pressupõe a separação. Assim como o bebê “descobre” 

que seus impulsos agressivos têm efeitos sobre sua mãe, passa também a perceber que 

as suas experiências instintivas têm resultados sobre ele mesmo: ele passa a perceber 

que a satisfação do impulso faz com que ele se sinta bem e isto faz com que desenvolva 

e sustente uma confiança em si mesmo, em seu ser unitário, o que essencial para a 

continuação do processo do desenvolvimento emocional que caminha rumo à 

independência. 

Assim, a criança dá início à tarefa de administrar seu mundo interno, tarefa 

muito importante que se estenderá pelo resto de sua vida. A administração do mundo 

externo dependerá, por sua vez, da administração do mundo interno, que começa neste 

período. O bebê, administrando bem seu mundo interno, seu si-mesmo, administrará 

bem o mundo externo e poderá seguir rumo à independência, que, por sua vez nunca é 

total, porque o homem só é com o outro, e sempre depende de outros homens. 

Segundo Loparic, assim que a organização do ego fica disponível,  

 

 o ser humano fazedor, contando com seus instintos já integrados até certo 
ponto, necessariamente busca agir, ou seja, tem que fazer algo com o outro que 
ali está, e, para tanto, separa-se do outro e objetifica ele e todas as coisas, 
distanciando-se da sua identidade originária com o ambiente, os outros e as 
coisas. (Loparic, 2005, p. 346) 
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 Deste modo, a identificação primária da relação do elemento feminino puro, dá 

espaço à mecanismos mentais mais complexos, no âmbito do elemento masculino, 

dentre eles “a percepção externa, as identificações projetiva e introjetiva e a capacidade 

de simbolização, tanto verbal como imaginal” (Loparic, 2005, p.347). A linguagem 

desenvolvida nesse processo é, por sua vez, uma linguagem objetificante e por ser 

objetificante, não consegue exprimir de fato a vivência do elemento feminino. Para a 

expressão do elemento feminino seria necessária uma linguagem não-objetificante. 

 

 ELEMENTOS FEMININO E MASCULINO PUROS 

 

 Winnicott (1971) afirma, comparando os elementos masculino e feminino não 

contaminados um do outro que “O elemento masculino faz enquanto o elemento 

feminino (em homens e mulheres) é” (Winnicott, 1971 p.115). 

O SER pressupõe o FAZER e este SER, por sua vez, em determinado tempo do 

amadurecimento, clama pelo FAZER. A experiência da identificação primária - do bebê 

ser indistinto com sua mãe -, na qual não há impulso instintual, apronta o caminho para 

o reconhecimento por parte do bebê do mundo externo, do que não é ele; de um mundo 

no qual ele faz e permite que o outro faça algo a (por) ele, de um mundo no qual ele se 

coloca em relação com o outro.  

 Segundo Winnicott (1971), o si-mesmo não tem qualquer sentido a não ser com 

base no sentimento de ser, erigido nos primeiros tempos de relação de objeto com o 

feminino puro. “Após ser – fazer e deixar-se fazer. Mas ser, antes de tudo.” (Winnicott, 

1971, p. 120). 

A principal tese do autor neste trabalho, segundo Abram (1996) é a de que o 

sentimento de self (do si-mesmo) depende de um casamento desses dois elementos 

oriundos de uma determinada fase do desenvolvimento que é primitiva. A união entre o 

masculino e o feminino é fundamental para o equilíbrio psíquico, sendo fundamental 

para o amadurecimento emocional, para o viver em si.  

Desta maneira, ser e fazer são duas ações complementares que dirigem a vida e 

as relações dos seres humanos, estando ambas  presentes no nosso psiquismo (como 

feminino e masculino) e, portanto, na maneira como nos colocarmos no mundo. 



 42

 Sendo assim, o viver criativo está relacionado à união dos elementos masculino 

e feminino, ou seja, à capacidade de ser e fazer, sendo necessário que primeiro o bebê 

seja para que depois faça. A dissociação dos elementos femininos e masculinos impede 

o indivíduo de viver criativamente.  

 

 OBJETOS E FENÔMENOS TRANSICIONAIS 

 

A passagem do viver somente uma realidade subjetiva para a percepção e para o 

viver uma realidade objetiva e compartilhada não é um processo fácil. Neste período de 

transição entre as duas maneiras como o bebê concebe o mundo na formação de seu si-

mesmo, o bebê utiliza-se de um objeto que o auxilia a fazer esta passagem. Winnicott 

(1951) deu o nome a este objeto de objeto transicional.  

O objeto transicional, seria um representante tanto do mundo interno do bebê 

quanto do mundo externo. O bebê, sabendo que tem uma identidade diferenciada da 

mãe, e que esta, por sua vez, pode se ausentar e se ausenta, já que não é guiada por seu 

controle onipotente, sendo uma pessoa com vontades próprias, “adota” um objeto, o 

qual não faz parte de seu corpo, sendo uma primeira possessão não-eu, objetiva. Este 

objeto externo pode ser a ponta de um cobertor, um ursinho de pelúcia, uma chupeta ou 

mesmo balbucios. 

 Contudo, ao mesmo tempo em que o objeto possui uma realidade objetiva, o 

objeto remete o bebê à sua mãe, o que está ligado à sua subjetividade: de alguma 

maneira o objeto escolhido lembra ao bebê sua mãe e as experiências confiáveis dos 

primeiros tempos de vida, ligadas ao holding, ao handling e à amamentação. O objeto 

escolhido ou é macio como ela e agradável ao toque, ou cheiroso como ela, por 

exemplo, características que fazem com que a presença da mãe real permaneça no 

tempo quando o bebê está em contato com ele, fazendo, assim, as vezes da mãe.  

Assim, poderíamos dizer que o objeto transicional, ao mesmo tempo que não é a 

mãe, pois possui uma natureza objetal própria, é a mãe, sendo um substituto dela para o 

bebê. Desta forma, ao mesmo tempo em que o objeto transicional liga o bebê à mãe, por 

ter características semelhantes a ela, separa-o dela, por ser algo que objetivamente ela 

não é. Neste sentido, pode-se afirmar que o objeto transicional tem uma função de 

amparo, pois substitui a mãe quando ela não está com o bebê.  

Sendo assim, a materialidade do objeto transicional ajuda a abrir a unidade 

fechada mãe-bebê: pela primeira vez o bebê aceita ter um objeto de amor diferente dele 
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mesmo e de sua mãe: uma possessão não-eu. Este é um importante passo na formação 

do si-mesmo, uma vez que para Winnicott (1951) separar-se da mãe é nascer 

psiquicamente. O objeto transicional indica, assim, um primeiro passo nessa direção. 

Deste modo, com base neste processo de passagem da dependência absoluta para 

a dependência relativa, poderíamos dizer que num primeiro momento (dependência 

absoluta) é a ilusão pura que liga o bebê ao ambiente: o bebê acha que cria o seio do 

qual sai o leite e julga-se responsável por sua satisfação instintiva. Esta ilusão liga o 

bebê ao ambiente mãe, que para ele, faz parte dele mesmo.  

Em um segundo momento, na passagem para a dependência relativa, é o objeto 

transicional, que é em parte composto por ilusão, por ser representante subjetivo da mãe 

para o lactente, e em parte composto por realidade, por ser um objeto diferente da mãe, 

com uma objetividade própria, que vai ligar o bebê ao ambiente que ele já sente como 

externo, possibilitando, assim a passagem do mundo interno para o mundo externo. 

Aqui cabe um adendo: muitos bebês não elegem objetos que facilitam esta passagem, 

mas elegem a própria mãe, que também pode funcionar como objeto transicional. 

 Desta forma, o objeto transicional ajuda o bebê a realizar a passagem da 

dependência absoluta para a dependência relativa, sendo esta área transicional 

necessária para o início da relação da criança com o mundo. Esse início de relação do 

bebê com o mundo só é possível graças a uma maternagem suficientemente boa 

realizada em seus primeiros tempos de vida, porque somente através da confiança do 

lactente no ambiente é que ele pode se abrir para o mundo objetivo. 

Com o desenvolvimento do indivíduo, os objetos transicionais em si perdem a 

importância, mas difundem-se em fenômenos transicionais, que, por sua vez, continuam 

a ligar a realidade interna à externa. Winnicott afirma sobre os objetos transicionais: 

  

          Seu destino é permitir que seja gradativamente descatexizado, de 
maneira que, com o curso dos anos, se torne não tanto esquecido, mas 
relegado ao limbo. Com isso quero dizer que na saúde, o objeto transicional 
não ‘vai para dentro’; tampouco o sentimento a seu respeito 
necessariamente sofre repressão. Não é esquecido e não é pranteado. Perde 
o significado, e isso se deve ao fato de que os fenômenos transicionais se 
tornaram difusos, se espalharam por todo o território intermediário entre a 
‘realidade psíquica interna’ e o ‘mundo externo, tal como percebido por 
duas pessoas em comum’, isto é, por todo o campo cultural. (Winnicott, 
1951, p.321) 
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Para Winnicott (1951), os fenômenos transicionais, que difundem-se para o 

campo cultural vão desde o brincar até as expressões artísticas, a religião, o sonhar e 

outros fenômenos que, de alguma maneira, ligam o interno com o externo.  

 A aceitação da realidade, assim, nunca é completada na vida de um ser humano. 

O homem nunca está livre de relacionar o seu mundo interno com o mundo externo que 

se apresenta a ele, nunca executando integralmente a passagem do mundo 

subjetivamente percebido para o mundo objetivamente percebido. Usa-se, então desses 

fenômenos transicionais (zona intermediária de experiência) para aliviar a tensão que 

este relacionamento interno/externo lhe causa, o que, guardadas as devidas proporções, 

repete o movimento do ser humano bebê. 

O bebê usa objetos transicionais, pois vê-se desiludido em meio à desadaptação 

da mãe em relação às suas necessidades, o que possibilita a passagem do subjetivo para 

o objetivo, ou a passagem da relação de objeto, para o uso do objeto. A relação de 

objeto se dá no contato com os objetos do mundo subjetivo e o uso de objetos somente 

será possível com os objetos do mundo real, compartilhado. 

 

 

1.3) A CRIATIVIDADE 

 

 Para Winnicott, as raízes da criatividade estariam na primeira infância e estariam 

relacionadas diretamente à relação mãe-bebê. O autor situa a criatividade no centro e no 

início dessa primeira relação. 

 Segundo Winnicott, há um primeiro tipo de criatividade, denominada por ele de  

“criatividade primária”. Esta “criatividade primária” seria um impulso inato que se 

dirige à saúde do indivíduo. Ela estaria relacionada à ilusão de onipotência do bebê nos 

primeiros tempos de vida; à ilusão de que o bebê cria o objeto de necessidade - objeto 

subjetivo - que em verdade lhe é apresentado pela mãe no momento certo a partir da 

capacidade desta mãe de ir de encontro às necessidades de seu bebê, o que é 

possibilitado, por sua vez pela “preocupação materna primária” da mãe nos primeiros 

dias e meses após o nascimento de seu bebê. “A mãe apresenta o seio real apenas 

quando o bebê está preparado para criar e no momento adequado” (Winnicott, 1951, p. 

239). É a partir deste sentimento por parte do bebê de ter criado o mundo na fase do ser 

que é estabelecido tudo aquilo que é verdadeiramente importante para o indivíduo. Esta 

criatividade primária, portanto estaria relacionada com o elemento feminino puro. A 
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capacidade do sujeito de lembrar-se inconscientemente da proteção e da apresentação 

do objeto bom proporcionada pela mãe nos primeiros tempos de vida (do sentimento de 

onipotência) e a internalização de seus cuidados vem a criar meios que tornam plausível 

o viver criativo.  

 Com a passagem do mundo subjetivamente concebido (elemento feminino) para 

o mundo objetivamente percebido (elemento masculino), o bebê além de ser passa a 

fazer, entrando em relação com os objetos do mundo. A criatividade nasce desse 

encontro entre ser e fazer: o bebê, ao se relacionar com o mundo objetivo (fazer), atrela 

sentidos subjetivos a este (ser) e é este sentido subjetivo dado ao que é objetivo que faz 

com que a pessoa sinta que “vale a pena viver”, que viver tem um sentido. O exercício 

deste atrelar sentidos subjetivos a objetos da realidade compartilhada, por sua vez, foi 

vivenciado ao longo de todo o período de dependência absoluta, na qual o bebê atribuía 

sentidos subjetivos, ou seja, apercebia, o mundo que lhe era apresentado, mas que era, 

por sua vez, também indistinto de si. Neste sentido, a criatividade primária dos 

primeiríssimos tempos é a base para a criatividade, assim como o ser é a base do fazer. 

 Segundo Winnicott (1970):  

 

 Para ser criativa uma pessoa deve existir e possuir o sentimento de 
existir, não de uma forma consciente, mas como algo básico a partir do 
qual pode operar. 

 A criatividade é, então, o fazer que brota do ser. Isso indica que 
quem é, está vivo. O impulso pode estar em paz, mas quando a palavra 
fazer ganha peso é porque já existe criatividade. 

 (...) A criatividade, então, é a retenção por toda a vida de algo que 
pertence exatamente à experiência do bebê: a capacidade de criar o mundo. 
(Winnicott, 1970, pp. 23-24) 

 

 Winnicott (1967) relaciona a criatividade com os fenômenos transicionais. O 

autor afirma que o objeto transicional  

 

 constitui um símbolo da união do bebê e da mãe (ou parte desta). 
Esse símbolo pode ser localizado. Encontra-se no lugar, no espaço e no 
tempo, onde e quando a mãe se acha em transição de (na mente do bebê) ser 
fundida ao bebê e, alternativamente, ser experimentada como um objeto a ser 
percebido, de preferência a concebido. O uso de um objeto simboliza a união 
de duas coisas separadas, bebê e mãe, no ponto, no tempo e no espaço, do 
início de seu estado de separação. (Winnicott, 1967a, p. 135) 
  

 A vivência da transicionalidade é pressuposto para a saúde: relacionar-se com 

um objeto objetivo e dar um sentido subjetivo a ele é que dá sentido a viver no mundo, 
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pois assim, sempre há algo pessoal atrelado à sua materialidade. Neste sentido, a 

criatividade, nos moldes winnicottianos, é um fenômeno transicional, pois num viver 

criativo há a interligação entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo. 

 Neste sentido, o autor relaciona a criatividade com o brincar e com as 

experiências culturais, uma vez que estes são fenômenos transicionais. 

 O brincar é criativo: quando a criança brinca, ela faz a relação entre mundo 

interno e externo constantemente. Ela atrela sentidos pessoais ao mundo objetivo que se 

apresenta, colorindo-o à sua maneira. Da mesma forma, ela pode modificar o mundo 

objetivo de acordo com seu mundo subjetivo, de forma que este mundo externo seja 

adaptado à sua brincadeira: uma mesa pode virar um carro, por exemplo. Assim, durante 

a brincadeira, há um trânsito constante entre o eu e o não eu, entre dentro e fora.  

 As experiências culturais estão em continuidade direta com o brincar, 

localizando-se também no “espaço-potencial” existente entre o indivíduo e o ambiente. 

Segundo Winnicott (1967a): 

 

 Empreguei o termo ‘experiência cultural’ como uma ampliação da 
idéia dos fenômenos transicionais e da brincadeira, sem estar certo de poder 
definir a palavra cultura. A ênfase, recai na experiência. Utilizando a palavra 
cultura estou pensando na tradição herdada. Estou pensando em algo que 
pertence ao fundo comum da humanidade, para o qual indivíduos e grupos 
podem contribuir, e do qual todos nós podemos fruir, se tivermos um lugar 
para guardar o que encontramos. (Winnicott, 1967a, pp. 137-138) 
 
 

São as experiências culturais, que se dão a partir do espaço-potencial, que 

fornecem a continuidade da raça humana a partir da produção de cultura. Essas 

experiências culturais transcendem a existência pessoal, ao mesmo tempo têm sua 

origem nela.  

 Assim, o viver criativo está relacionado à união dos elementos masculino e 

feminino, à capacidade de ser e fazer, sendo necessário que elas sejam desenvolvidas 

nesta sequência no processo maturacional do indivíduo. A dissociação dos elementos 

femininos e masculinos impede o indivíduo de viver criativamente. 

 Segundo Winnicott (1971), é através da criatividade, da apercepção criativa (dar 

sentido próprio às coisas do mundo) que o indivíduo sente que a vida é digna de ser 

vivida, pois esta é a base do ser.  

 Em contraste com isso, pode haver um relacionamento de submissão à realidade 

externa, no qual o indivíduo apenas se adapta a ela, o que causa nele um sentimento de 
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inutilidade e de que não vale a pena viver a vida. Essa submissão à realidade externa é 

identificada como doença em termos psiquiátricos, não sendo uma maneira criativa de 

viver. Neste caso não haveria integração entre os elementos feminino e masculino, 

havendo uma relação descompensada, que pende mais para o elemento masculino, 

submetido às exigências da realidade externa. 

 Há casos, por sua vez, nos quais a realidade externa não é levada em 

consideração e o indivíduo se fecha em sua realidade subjetiva; ele não consegue fazer a 

passagem de uma realidade à outra, ou, o elemento masculino (a relação com o outro, o 

fazer) não é articulado ao elemento feminino, ao ser original. A percepção subjetiva 

desses indivíduos do mundo pode levá-los a ter certas ilusões e a alucinar. O extremo 

desse estado de coisas é chamado de esquizofrenia. Winnicott (1971) compara os 

indivíduos esquizofrênicos a crianças pequenas e bebês, uma vez que estes vivem uma 

realidade mais ancorada no mundo subjetivo, regida pelo elemento feminino. Ele afirma 

que empregam-se os mesmos termos para falar-se deles. 

 Tanto as pessoas esquizóides, fechados em sua realidade subjetiva, quanto as 

pessoas que não conseguem entrar em contato com sua realidade mais subjetiva, como 

por exemplo com seus sonhos (inconsciente), sofrem a mesma insatisfação consigo 

mesmas. Ambas têm a sensação de que algo está errado, de que algo está dissociado em 

sua personalidade e precisam de auxílio para atingirem um “status unitário, ou um 

estado de integração espaço-temporal onde existe um eu (self), que contém tudo, ao 

invés de elementos dissociados colocados em compartimentos, ou dispersos e 

abandonados” (Winnicott, 1971, p. 98) 

 Winnicott (1971) pensa sobre a etiologia da perda do ingresso criativo na vida. 

Nos casos extremos, segundo ele, há um fracasso no estabelecimento da capacidade 

pessoal para o viver criativo, que está diretamente relacionada com a qualidade e a 

quantidade de provisões ambientais nas épocas mais primitivas da vida, quando se dá a 

experiência do elemento feminino e a passagem para a vivência do elemento masculino. 

Segundo o autor, “em casos graves, tudo o que importa e é real, pessoal e criativo, 

permanece oculto e não manifesta qualquer sinal de existência.” (Winnicott, 1971, p. 

99). Nesses casos, não faria diferença para o indivíduo viver ou morrer.   

 Este fracasso no estabelecimento da capacidade pessoal para o viver criativo não 

acontece se há uma provisão ambiental suficientemente boa nos estádios mais 

primitivos, que torna o indivíduo capaz de enfrentar o choque da perda da onipotência. 

Com uma maternagem suficientemente boa, o objeto subjetivo vai tornando-se 



 48

gradualmente relacionado a objetos objetivamente percebidos e assim, começa-se a 

viver criativamente.   

 Mas, impulso criativo é entendido pelo autor como algo que se faz presente em 

qualquer pessoa, mesmo que seja como potência, estando oculto, o que seria o caso dos 

casos extremos de impossibilidade do viver criativo citados acima. A criatividade é, 

segundo Winnicott, “uma proposição universal. Relaciona-se ao estar vivo” (Winnicott, 

1971, p. 98).  

 A criatividade, em termos winnicottianos, depende do desenvolvimento do 

indivíduo, de sua integração. É quando o indivíduo está integrado e consciente de si e 

do mundo que ele faz a passagem da Dependência Absoluta (elemento feminino) para a 

Dependência Relativa (elemento masculino) e pode viver tanto o ser quanto o fazer. 

 Winnicott (1971) faz uma menção à Foucalt. Segundo Winnicott, Foucault 

afirma que pode-se supor que há mil anos atrás, apenas algumas pessoas viviam 

criativamente. Winnicott continua a desenvolver a afirmação de Foucalt: ele diz que 

seria possível que apenas um homem ou uma mulher houvesse atingido um status 

unitário, se sentindo como indivíduo e agindo criativamente, uma vez que para agir 

criativamente segundo a teoria winnicottiana, é necessário ter alcançado a integração. 

Em geral, os seres humanos se identificavam com a comunidade e com a natureza. 

“Antes de certa data, os milhões de seres humanos do mundo possivelmente jamais 

descobriram ou, decerto, logo perderam, ao final da tenra infância ou da infância 

propriamente dita, o sentimento de serem indivíduos.” (Winnicott, 1971, p.101). Hoje,  

 

  Não podemos identificar-nos facilmente com homens e mulheres de 
tempos primitivo, que se identificavam com a comunidade e com a natureza, 
e com fenômenos inexplicados, tais como o nascer e o pôr do sol, os raios e 
os terremotos. Foi necessária a criação de um corpo de ciência para que 
homens e mulheres pudessem se tornar unidades integradas em termos de 
tempo e espaço que pudessem viver criativamente e existir como seres 
individuais. O tema do monoteísmo relaciona-se ao alcance dessa fase de 
funcionamento mental humano. (Winnicott, 1971, p.101) 
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OS CICLOS MATRIARCAL E PATRIARCAL DA  

PSICOLOGIA ANALÍTICA 
 

PSICOLOGIA ANALÍTICA  X  PSICANÁLISE  

 

 Jung (1875-1961) criou um novo corpo teórico, que por sua vez divergia da 

psicanálise de Freud e que foi denominada Psicologia Analítica. Jung era visto por 

Freud como seu mais talentoso discípulo, mas Jung tinha reservas em relação a alguns 

conceitos da psicanálise tradicional, o que o levou ao rompimento com Freud.  

 Jung não concordava que a libido, que para Freud era unicamente sexual, fosse a 

única pulsão ativa na vida do homem. Para ele, havia outras pulsões como a fome, por 

exemplo; a libido sexual constituía apenas uma parte da força vital mais genérica. Ou 

seja, Jung não acreditava em uma psicologia na qual havia a primazia da sexualidade e 

que encarava a centralidade do conflito psíquico como sexual. Este fato implicou em 

sérias divergências filosóficas, teóricas e também clínicas entre os dois e “suas 

diferenças sobre a questão da libido acabaram por definir o ponto teórico central da 

divisão entre eles”. (Stein, 2006 p. 63)  

 Outro ponto teórico essencialmente divergente entre a psicologia desenvolvida 

por Jung e a psicanálise de Freud foi a idéia de inconsciente coletivo, sobre a qual a 

psicologia analítica tem sua base. Jung, à medida que penetrava cada vez mais nas 

profundezas do inconsciente a partir de sua prática clínica e também a partir do trabalho 

introspectivo que realizava consigo mesmo, passou a perceber padrões comuns entre as 

pessoas. Isto, acrescido de estudos sobre diversas sociedades, nos quais averiguou que 

elas também apresentavam os mesmo padrões comuns, levou-o à                             

teorização sobre estruturas gerais, arquetípicas da mente humana. Jung percebeu que 

seria impossível não existir um fator regulador no inconsciente que contribuísse para 

haver estes padrões comuns em pessoas e sociedades tão diferentes. À esta camada 

comum, a mais profunda da psique, comum a todos os seres, deu o nome de 

inconsciente coletivo.  
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O INCONSCIENTE COLETIVO E A PSICOLOGIA SIMBÓLICA 

 

 O inconsciente coletivo seria um caráter humano à priori, inato, e seria formado 

por padrões predominantes chamados arquétipos. O modelo de comportamento dos 

animais foi uma das fontes inspiradoras para Jung desenvolver o conceito de arquétipo. 

Byington (1987) cita o exemplo do pássaro joão-de-barro para exemplificar a idéia deste 

conceito: o joão-de-barro, para fazer seu ninho, busca e mistura conscientemente lama e 

gravetos de madeira. Sua consciência funciona desta maneira pelo fato de ele ter em 

seus gens um determinado padrão, o qual torna esta ação de construção do ninho uma 

característica da espécie. Analogamente, há padrões que estruturam e coordenam a 

consciência humana. Estes padrões seriam os arquétipos. Jung afirma: 

 

 Hoje em dia devemos partir da hipótese de que o ser humano, na 
medida em que não constitui uma exceção entre as criaturas, possui, como 
todo animal, uma psique pré-formada de acordo com sua espécie, a qual 
revela também traços nítidos de antecedentes familiares, conforme mostra a 
observação mais acurada. (Jung, 1976, p. 90) 
 

 A psique humana seria pré-formada por arquétipos que, por sua vez determinam 

padrões arquetípicos. Um padrão arquetípico da espécie humana seria o de a mãe dar 

colo a seu bebê recém nascido, que nasce tão desprotegido. Uma mãe cadela, mesmo 

sendo uma mãe mamífera, não tem o mesmo tipo de comportamento em relação a seus 

filhotes, apresentando outros comportamentos de cuidados, específicos de sua espécie, 

como lamber a barriguinha de seus cachorrinhos recém-nascidos. Estes 

comportamentos, tanto da mãe humana quanto da mãe cadela, são inatos e cada espécie 

animal nasce preparada para vivenciar situações que são típicas de sua espécie.   

              Os arquétipos, assim, são disposições vivas inconscientes que pré-formam e 

influenciam a maneira de viver do ser humano; sua maneira de sentir, agir e pensar. 

Jung (1976) afirma que eles são determinados quanto à forma e não quanto ao 

conteúdo. O autor os compara a um cristal: o sistema axial do cristal, (seu sistema de 

sustentação), pré-forma a sua estrutura, seu contorno, não determinando seu 

preenchimento, sua forma geral. No caso dos arquétipos, a forma geral é dada pelas 

vivências humanas em si, que vão preenchendo o sistema de sustentação e dando uma 

forma real e peculiar ao arquétipo.    

 Contudo, segundo o mesmo autor, “é impossível conhecer a natureza das 

disposições psíquicas inconscientes, mediante as quais o homem é capaz de reagir 
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humanamente.” (Jung, 1976, p. 90). Ele propõe, então, que devemos tratar estas formas 

de função (arquétipos) como imagens, que, por sua vez, expressam ao mesmo tempo a 

forma da atividade a ser exercida e a situação comum que desencadeia a atividade. 

 

   Tais imagens são ‘imagens primordiais’, uma vez que são peculiares 
à espécie, e se alguma vez foram ‘criadas’, a sua criação coincide no mínimo 
com o início da espécie. O típico humano do homem é a forma 
especificamente humana de suas atividades. O típico específico já está 
contido no germe. (Jung, 1976, p. 90). 

 

 As imagens são simbólicas e por serem simbólicas, são “a melhor expressão 

possível para algo essencialmente desconhecido e incognoscível” (Jung, Tipos 

Psicológicos, 1923, p. 601 apud Whitmont, 1969, p.8). As imagens arquetípicas, neste 

sentido, são símbolos, sendo uma estrutura que remete a uma forma básica em essência, 

irrepresentável.   

  O símbolo é mediador de uma experiência de algo indefinível, que não pode ser 

conhecido ou transmitido da maneira habitual com a utilização de termos abstratos e 

conceituações literais. Ele leva em conta as competências intuitivas e emocionais, que, 

segundo a psicologia analítica, são faculdades indispensáveis para uma vivência total 

da psique. O símbolo, nesta abordagem, é a expressão de uma experiência espontânea 

que aponta para além de si mesma na direção de um significado não transmitido por um 

termo racional, devido à limitação intrínseca do último. 

  Jung define um símbolo como “a melhor descrição ou fórmula de um dado 

relativamente desconhecido; um fato, todavia reconhecido ou postulado como 

existente.”” (Whitmont, 1969, p.18). Neste sentido, a expressão simbólica é a melhor 

formulação possível de algo que é relativamente desconhecido e que por ser 

relativamente desconhecido não pode ser mais claramente representado. A abordagem 

simbólica aponta para além de si mesma e também para além do que pode ser 

observado factualmente. 

  O símbolo traça o elo entre inconsciente e consciente, e, por isso tem extrema 

importância: é por meio dele que a energia natural é transformada em formas culturais e 

espirituais. Segundo Byington (1987), “o símbolo aglutina ou constela energia psíquica 

consciente e inconsciente e a conduz à consciência” (Byigton, 1987, p. 22), sendo assim 

o denominador comum da interação consciente-inconsciente. Assim, o inconsciente se 

revela ao consciente através de imagens simbólicas, as quais dão início ao processo de 

assimilação consciente (elaboração) do conteúdo dessas imagens.                             



 52

 O arquétipo se expressa através dos símbolos e, neste sentido, aponta para 

experiências básicas em termos simbólicos: imagens, experiências emocionais e 

impulsivas que se referem às experiências reais individuais correspondentes. 

  Sendo assim, “para Jung, o arquétipo é uma fonte primária de energia e 

padronização psíquica. Constitui a fonte essencial de símbolos psíquicos, os quais 

atraem energia, estruturam-na e levam, em última instância, à criação de civilização e 

cultura.” (Stein, 2006, p. 81). Segundo Stein, “Os símbolos emergem da base 

arquetípica da personalidade, o inconsciente coletivo. Não são inventados 

artificialmente pelo ego mas, pelo contrário, surgem de modo espontâneo do 

inconsciente. “ (Stein, 2006, p. 79). Assim, cada arquétipo, os quais são representados 

por nós a partir de imagens simbólicas, tem sua maneira própria de coordenar a 

elaboração de símbolos e o desenvolvimento da consciência. 

  Todos os arquétipos provém de uma fonte única, fonte que está além da 

capacidade humana de apreensão, à qual Jung dá o nome de Self. O Self é a totalidade 

da psique, que inclui tanto o consciente quanto o inconsciente. Entretanto, Jung utiliza-

se do mesmo nome, Self, para designar o arquétipo central da psique, seu organizador. 

Desta maneira, podemos pensar em termos de uma totalidade inconsciente e consciente 

da psique (Self), da qual provém os arquétipos, dentre os quais está o arquétipo central, 

também de nome Self, que organiza a psique. Todas as representações que operam no 

campo psíquico são símbolos do processo de desenvolvimento do Self (totalidade) e são 

coordenadas por arquétipos e, em ultima instância pelo arquétipo central Self.  

 Há, neste sentido, uma elaboração simbólica constante e permanente na vida do 

indivíduo coordenada pelo arquétipo central Self e que se dirige ao Self totalidade, 

estando a psique sempre em desenvolvimento a fim de realizar o seu potencial 

arquetípico: chegar o mais próximo de si-mesmo, ou seja, do Self total. À este 

movimento, Jung deu o nome de processo de individuação.  

 Devido ao fato de a elaboração simbólica ser permanente, a estruturação da 

identidade e da consciência nunca tem fim. “A consciência não pode operar 

criativamente e realmente crescer sem a contribuição dos símbolos formados em parte 

pelo inconsciente mais profundo, que é o inconsciente coletivo coordenado pelo 

arquétipo central” (Byington, 1987, p. 31). O arquétipo central organiza a consciência 

através do processo de discriminação (separação das coisas) que, juntamente com a 

memória permite que a consciência seja constantemente formada, assim como o eu e a 

identidade. 
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O DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA  

 

 De acordo com a concepção analítica, “a consciência é, muito simplesmente, o 

estado de conhecimento e entendimento de eventos externos e internos. É o estar 

desperto e atento, observando e registrando o que acontece no mundo em torno e dentro 

de cada um de nós.” (Stein, 2006, p. 24). Deste modo, consciência é tudo o que 

conhecemos. Em oposição à consciência, há o inconsciente (tanto coletivo, quanto 

pessoal), que é o que não é conhecido. 

  No centro da consciência, por sua vez, está o ego, o qual é o sujeito de todas as 

ações pessoais conscientes. A ele refere-se toda a experiência que o indivíduo tem de si 

como centro de vontade, de reflexão e de ação. O termo ego, em latim, significa eu. Ele 

é responsável pela retenção dos conteúdos na consciência e também pela “repressão”9 

dos conteúdos que não lhe agradam. 

  A estes conteúdos “reprimidos”, Jung deu o nome de sombra. A sombra, neste 

sentido, é formada pelo que a consciência do ego rejeita e é, assim, caracterizada pelos 

traços e qualidades que são incompatíveis com o ego. Estes traços e qualidades 

incompatíveis com o ego são, por sua vez, selecionados pelo processo de 

desenvolvimento do ego e, portanto, da consciência. Podemos afirmar que a sombra 

corresponde ao inconsciente pessoal. De acordo com Stein (2006): “A sombra é o lado 

inconsciente das operações intencionais , voluntárias e defensivas do ego. É, por assim 

dizer, a face posterior do ego.” (Stein, 2006, p. 98) 

 Segundo Neumann (1968), o processo de desenvolvimento da consciência da 

humanidade (que se dá desde o homem da pré-história até o homem atual) corresponde 

ao desenvolvimento da consciência individual, ou seja, corresponde ao 

desenvolvimento da consciência do homem desde seu nascimento. Os tempos mais 

primitivos da história da humanidade, assim, correspondem aos tempos mais primitivos 

da história do sujeito, ou seja, à infância. É destes tempos mais primitivos, essenciais 

para a estruturação e desenvolvimento da consciência que tratarei neste capítulo. 

 A introdução da noção de arquétipo é fundamental para que eu possa discorrer 

nas linhas seguintes sobre o que me interessa tratar aqui neste capítulo, que é o 

desenvolvimento da consciência, do ego.  

                                                 
9 Segundo Stein (2006), Jung considerou útil o emprego deste termo de Freud.                                
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  O processo de estruturação e desenvolvimento da consciência, na abordagem 

junguiana, é regido por ciclos arquetípicos: cada um dos ciclos tem características 

próprias, que são vividas pela humanidade e pelo sujeito. A partir da vivência de cada 

um deles, há ampliação de consciência que, por sua vez, é a meta do processo de 

individuação. Cada ciclo arquetípico é regido por um arquétipo e suas características 

dizem respeito às características desse arquétipo. 

  Nos primeiros tempos (tanto da humanidade quanto da criança), o arquétipo 

dominante é o arquétipo de características femininas da Grande Mãe. Com o tempo, a 

dominância vai passando a ser exercida pelo arquétipo de características masculinas do 

Pai, o qual se sobrepõe ao primeiro. À primeira fase, regida pelo arquétipo da Grande 

Mãe, representação do feminino, é dado o nome de Ciclo Matriarcal ou Fase Mágica e à 

fase que se sobrepõe a esta primeira, erigida sobre o arquétipo do Pai, representação do 

masculino, é dado o nome de Ciclo Patriarcal ou fase Mental10. Estes ciclos 

arquetípicos apresentam duas posições do homem em relação ao mundo. Ao ciclo 

matriarcal está ligada a posição passiva: o eu é passivo em relação ao outro; e ao ciclo 

patriarcal está ligada a posição ativa: o eu age em relação ao outro. 

 A teorização sobre a formação do ego e da consciência a partir dos arquétipos não 

chegou a ser concebida por Jung. As conceituações referidas acima e o desenvolvimento 

do estudo sobre o tema foi empreendida por alguns de seus seguidores, dentre eles, Erich 

Neumann, Edward Whitmont e Carlos Byington.  

 Erich Neumann (1905-1960) foi fundador da Escola de Psicologia Analítica de 

Israel e talvez o mais criativo discípulo de Jung. Ele desenvolveu o estudo do 

desenvolvimento da consciência desde suas origens, relacionando cada fase do 

desenvolvimento com um arquétipo regente, sendo um dos pioneiros no estudo da 

formação arquetípica do ego. Seus estudos apontaram para o fato de que cada fase do 

desenvolvimento da consciência do indivíduo corresponderia a uma fase do 

desenvolvimento da consciência da humanidade. O autor descreveu, assim, a evolução da 

consciência desde o nível matriarcal até o patriarcal coletiva e individualmente. É em seu 

último livro A Criança - Estrutura e Dinâmica da Personalidade em Desenvolvimento 

Desde o início de Sua Formação (1980), o qual não chegou a finalizar por motivo de sua 

morte, que o autor esmiúça a estruturação da consciência individual a partir dos períodos 
                                                 
10  Ciclo Matriarcal e Ciclo Patriarcal são denominações de Byington (1987) e Fase Mágica e Fase Mental 
são denominações de Whitmont (1982). Usarei estas duas denominações ao tratar destas duas etapas de 
desenvolvimento da consciência, às quais foram, primeiramente denominadas por Neumann (1968) como  
Fase Matriarcal e Fase Patriarcal. 
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Matriarcal e Patriarcal. A ênfase do livro é a do desenvolvimento dentro do âmbito 

matriarcal, uma vez que o autor faleceu quando estava escrevendo a respeito do 

patriarcal. Entretanto, um autor brasileiro, Alberto Pereira Lima Filho, trabalhou 

profundamente sobre a temática do pai e do patriarcado em seu livro O Pai e a Psique 

(2002), dando desenvolvimento às idéias de Neumann. Mario Jacoby, por sua vez, 

debruçou-se sobre a passagem do matriarcal para o patriarcal, dando ênfase ao 

desenvolvimento da consciência individual, em consonância com os estudos de Neumann 

no livro Saudades do Paraíso (2006). 

  Edward Whitmont (1912-1998) deu continuidade aos estudos de Neumann, 

pensando o mundo contemporâneo, dando ênfase à importância do equilíbrio entre o 

feminino (Fase Matriarcal, ao qual atribui o nome de Fase Mágica) e o masculino (Fase 

Patriarcal, ao qual atribui o nome de Fase Mental) na vivência do indivíduo em um 

mundo tão patriarcalizado. Desenvolveu que entre a Fase Mágica e a Mental há uma fase 

de transição, a qual denominou de Fase Mitológica, pois é nesta fase que começam a 

surgir os mitos, que são símbolos que relatam o desenvolvimento da consciência. 

  Carlos Byington, brasileiro, contemporâneo e membro fundador da Sociedade 

Brasileira de Psicologia Analítica, também deu continuidade aos estudos de Neumann 

acerca do desenvolvimento da consciência, introduzindo a noção de ciclos arquetípicos: 

segundo ele, há a dominância de um arquétipo durante determinada fase do 

desenvolvimento, arquétipo que, por sua vez não se torna passado, que como estrutura 

reaparecerá por diversas vezes no decorrer do desenvolvimento, mesmo que em 

roupagens outras; por isso a idéia de ciclo. O autor chama o Período Matriarcal de Ciclo 

Matriarcal e o Período Patriarcal de Ciclo Patriarcal. Ele também introduz a dimensão 

simbólica de dois ciclos arquetípicos que se seguem ao matriarcal e ao patriarcal: o Ciclo 

da Alteridade e o Ciclo da Totalidade (Cósmico).  

 Tomarei como referência esses cinco autores referidos acima para apresentar 

como os princípios feminino (como matriarcal) e masculino (como patriarcal) se 

apresentam no desenvolvimento da consciência tanto coletiva quanto individual. Irei 

debruçar-me sobre estas duas primeiras fases do desenvolvimento (Matriarcal e 

Patriarcal), não negando a importância dos Ciclos de Alteridade e Cósmico introduzidos 

por Byigton (1987), contudo, para o objetivo deste trabalho é necessário pensar os dois 

primeiros ciclos, que apresentam-se como a base do desenvolvimento da consciência. 

  Na Parte I, desenvolverei a temática do desenvolvimento da consciência da 

humanidade e a ênfase recairá sobre os trabalhos de Whitmont (1982) e Byington (1987), 
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os quais deram continuidade aos trabalhos de Neumann. Apresentarei as características 

dos Ciclos Matriarcal e Patriarcal, denominados assim por Byington e denominados de 

Fase Mágica e Fase Mental por Whitmont. Apresentarei também a Fase Mitológica, 

conceituada por Whitmont, a qual realiza a passagem da Fase Mágica para a Fase 

Mental11. Julguei ser melhor para a compreensão do leitor, apresentar primeiramente as 

Fases Mágica e Mental e suas respectivas características, para depois apresentar a fase 

que realiza a passagem entre as elas.   

 Na Parte II versarei sobre a estruturação e desenvolvimento da consciência 

individual a partir dos Ciclos Matriarcal e Patriarcal. Para isso, me basearei em Neumann 

(1980), em Lima Filho (2002) e também em Mario Jacoby (2006).  

 Separei o desenvolvimento da consciência coletivo e individual por fins didáticos, 

para que a exposição fique mais clara, entretanto, trata-se de um mesmo processo.   

 

PARTE I - O DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA COLETIVA 

 

CICLO MATRIARCAL OU FASE MÁGICA 

 

PERÍODO HISTÓRICO 

 

 Na história da humanidade, a fase mágica da consciência corresponde à Idade da 

Pedra. A Idade da Pedra é o período conhecido como Pré-História, no qual os homens 

usavam utensílios de pedra para cortarem carnes e plantas e também como armas. Os 

homens, neste período eram nômades e coletores e vestiam-se com peles de animais. Eles 

gravavam desenhos nas paredes das cavernas, os conhecidos desenhos rupestres, que 

utilizavam como meio de comunicação. O período corresponde ao intervalo entre a 

primeira utilização de utensílios pelo homem (cerca de 2 milhões de anos atrás) até a 

Idade do Bronze, que tem seu início em 3.300 a.C.  

 

CARACTERÍSTICAS  

 

 No período mais remoto da história da humanidade, a consciência se desenvolveu 

com base em uma orientação dada pelo princípio feminino. O arquétipo regente deste 

                                                 
11 É importante salientar que Whitmont (1982) é o único autor que desenvolve que há uma fase de 
transição entre as Fases Matriarcal e Patriarcal, a qual denomina Fase Mitológica. 
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período mais remoto da humanidade é o arquétipo de características femininas da Grande 

Mãe e todos os símbolos presentes no desenvolvimento da consciência da humanidade 

nesta fase são, por sua vez, coordenados por este arquétipo. Segundo Jung (1976), os 

atributos do arquétipo materno “são o ‘maternal’: simplesmente a mágica autoridade do 

feminino; a sabedoria e a elevação espiritual além da razão; o bondoso, o que cuida, o 

que sustenta, o que proporciona as condições de crescimento, fertilidade e alimento; o 

lugar da transformação mágica, do renascimento; o instinto e o impulso favoráveis; o 

secreto, o oculto, o obscuro, o abissal, o mundo dos mortos, o devorador, sedutor e 

venenoso, o apavorante e fatal.” ( Jung, 1976, p.92). Esses aspectos do materno são 

vivenciados nesse Ciclo Matriarcal. 

 Ao arquétipo da Grande Mãe está ligado o que há de mais primitivo e necessário 

para a existência humana; está ligado ao corpo, ao que é instintivo: nutrição, sexualidade, 

fertilidade, procriação e natureza; está ligado a tudo o que pode ser englobadas em uma 

idéia mais ampla: a de sensualidade.  

 Desta maneira, a sobrevivência e o desenvolvimento são propiciados através desta 

sensualidade. A sensação, o perceber através dos sentidos, é a forma primordial de 

apreender o mundo: o mundo é delineado pelo sexo, pela bebida, pela comida, pelas 

cores, pelos odores, ou seja, pela percepção dos cinco sentidos. A intuição, capacidade do 

ser humano de intuir acontecimentos, também é outra forma importante de apreender o 

mundo neste período. Neste sentido, a intuição e a magia encontra-se bem próximas. 

Sensação e intuição seriam as funções humanas mais arcaicas, recebendo, por isto, o 

nome de funções irracionais (Jung, 1923) e nesta fase, ainda não estão muito 

diferenciadas. A terra, a qual podemos pegar e a qual tem textura, odor e cor específicos é 

símbolo deste período matriarcal, em oposição ao ar, etéreo e o qual não podemos pegar, 

que é símbolo do período patriarcal.  

          A consciência da Fase Mágica é uma consciência lunar (a lua é em si, um símbolo 

feminino). Podemos pensar este nível de consciência fazendo uma analogia com o que 

enxergamos em uma noite de lua cheia (o próprio nome consciência lunar alude para este 

fenômeno): ao olharmos as coisas em noite de lua cheia, enxergamo-nas, mas não de 

maneira muito clara, como enxergaríamos se elas estivessem iluminadas pelo sol. Por 

muitas vezes, enxergamos as coisas de maneira indiferenciada, como se tudo o que se 

víssemos fosse uma coisa só. A consciência apresenta-se pouco iluminada (uma vez que a 

luz da lua é mais fraca que a luz do sol), ou seja, pouco discriminada, pois é a luz o 

estímulo que discrimina as coisas que vemos. Para nossa maneira de pensar, que é 
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pautada no patriarcado, o nível mágico podes ser visto como inconsciente, mas a verdade 

é que havia um tipo de consciência diferente da que vivemos hoje, na qual consciente e 

inconsciente estão muito próximos.  

 O arquétipo da “Grande Mãe” estrutura a consciência através da proximidade da 

polaridade consciente-inconsciente. É justamente esta característica de proximidade dos 

processos inconscientes da consciência matriarcal que torna a compreensão desta fase 

difícil para nós, de formação cultural dominantemente patriarcal. Segundo Byington, 

 

a condição essencial para empatizar com o dinamismo matriarcal é a 
capacidade de a pessoa imergir e se deixar ficar na inconsciência (...) Essa 
imersão no inconsciente permanece à disposição do desejo e do princípio da 
fertilidade, que propiciam a sobrevivência e o desenvolvimento do ser 
através da sensualidade. (Byigton, 1987 p. 51).     
 
                                                                                                                                                                            

 Sendo um ciclo regido pela Grande Mãe e pelo princípio feminino, seu 

dinamismo almeja a fusão e o envolvimento, tendo assim, sua base em Eros12. A 

consciência é mágica, pois a vivência de mundo do homem é simbiótica e unitária e 

expressa a dinâmica das energias instintiva e afetiva. O mundo matriarcal é, assim, um 

mundo coletivo, no qual os homens ainda não se dissociaram uns dos outros e ainda não 

desenvolveram uma individualidade própria, sendo sua identidade uma identidade grupal, 

operada através do arquétipo regente. A este tipo de funcionamento da consciência que é 

indissociado, Jung (1988), atribuiu o nome de participation mystic (participação 

mística).13 

  No nível mágico, só existe o aqui e o agora e o mesmo momento contém tudo, 

não havendo a diferenciação entre presente, passado e futuro. O tempo reinante, assim é o 

Kairós14. A consciência, assim funciona em ilhas, ou seja, cada estímulo, cada momento 

é vivido como algo isolado, sem ligação com outros momentos vivenciados. A 

consciência se desloca de estímulo em estímulo, de ilha em ilha, não havendo integração 

entre elas. Com o desenvolvimento da consciência e entrada do ciclo patriarcal, estas 

ilhas de consciência isoladas vão se integrando e o ego vai sendo formado. Mas nestes 

primórdios, o mundo é vivido pelo homem primitivo como não integrado. 

                                                 
12 Eros é um amor que almeja a fusão. Ele representa o aspecto físico do desejo de união. Ele está 
relacionado à vinculação. 
13 Jung utilizou o termo cunhado por Levy-Bruhl, antropólogo que estudava os povos primitivos. 
14 Kairós é o tempo individual, o tempo do interno, o tempo do processo. 
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 O período matriarcal, por ser um período fusional diz respeito a um campo 

unitário. Neumann (1980) atribui a este período o nome de Realidade Unitária. Sendo 

assim, não há para o homem deste período a separação entre mente e corpo, entre eu e 

outro, entre dentro e fora, entre consciente e inconsciente, entre vida e morte, entre ego e 

sombra. Tudo se apresenta ao homem primitivo como indissociado. A natureza (plantas, 

rios, animais, pedras...) também não é vivida como separada do homem e a ela é atribuída 

vida; o animismo15 se faz presente. “Os antigos, como observou Sócrates, “não tinham a 

pretensão de serem mais inteligentes que os outros seres e estavam muito bem preparados 

para ouvir uma pedra ou um carvalho, caso essas criaturas estivessem falando a 

verdade”” (John Michael (1982, p. 4) apud Whitmont (1982, p. 61)) 

 No dinamismo matriarcal, assim, o homem singular está contido dentro de um 

sistema maior e sua existência só é viável por estar contida e ser sustentada pelo sistema 

inteiro. Dentro do ponto de vista da consciência mágica, os eventos não são planejados ou 

causados racionalmente, mas são manifestações predestinadas de uma força poderosa e 

desconhecida, que não está sob o controle humano, sendo manifestação do sistema total, 

da força natural inexorável, à qual o homem só pode invocar, aceitar e adaptar-se. Essa 

força poderosa e desconhecida vai sendo personificada no gradual processo de 

mitologização. Somente a partir da mitologização podem ser travadas relações diretas 

entre os homens e estas forças, a partir de rituais mágico-religiosos. As pinturas rupestres, 

que hoje são encontradas nas cavernas e datam da época pré-histórica, são exemplo da 

mentalidade mágica que se concretizava nos rituais. Um homem caçador, antes de sair à 

caça, pintava a imagem do animal que ansiava caçar e depois pintava uma flecha que 

acertava o animal. Somente depois deste ritual, o caçador ia atrás do animal, mas caçá-lo 

dependia intrinsecamente desta primeira etapa. Neumann (1980) coloca um bonito relato 

de Leo Frobenius (1873-1938), antropólogo, etnólogo e explorador alemão que diz 

respeito ao pensamento mágico do período matriarcal e do ritual necessário para a caça. 

O Ciclo Matriarcal ainda era dominante na tribo africana com a qual Frobenius teve 

contato, à qual o relato se refere. Selecionei partes significativas do relato, e elas 

encontram-se abaixo: 

                                                 

15 Crença dos povos que supunham existirem espíritos em todos os seres da Natureza. (Michaelis- 
Moderno Dicionário da língua Portuguesa) 
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  No ano de 1905, na região das florestas entre Luebo e o rio Kasai, 
deparei-me com representantes dessas tribos de caçadores que são bem 
conhecidos como pigmeus.(...) Alguns poucos, três homens e uma mulher 
acompanharam a expedição por cerca de uma semana. Certo dia – era quase 
noite e nos havíamos tornado muito bons amigos- houve um grande 
problema na área da cozinha. Perguntei aos meus três pequenos amigos se 
podiam matar um antílope para nós antes do fim do dia. Eles me olharam 
com um óbvio espanto ao ouvirem minhas palavras. Então um deles deixou 
escapar como resposta que gostariam muito de fazê-lo, mas que naquele dia 
era completamente impossível, uma vez que não tinham feito os 
preparativos. Seguiu-se uma longa discussão que teve como resultado final a 
decisão dos caçadores declarando-se dispostos a fazer estes preparativos no 
dia seguinte ao nascer do sol. Os três homens passaram a investigar tudo ao 
redor, para afinal dirigir-se para uma elevação numa colina das 
vizinhanças(...) 

  Era madrugada ainda quando os homens chegaram. Não estavam 
sozinhos pois a mulher estava com eles. Os homens abaixaram-se sobre o 
solo, limparam-no e deixaram-no liso. Um dos homens então agachou-se e, 
com um dedo, desenhou alguma coisa na areia. Por todo esse tempo, a 
mulher e os outros homens murmuravam orações e encantamentos. Seguiu-se 
um silêncio expectante. O sol levantou-se no horizonte. Um dos homens 
caminhou para o canto da clareira e colocou uma flecha em seu arco. Após 
alguns minutos, os raios do sol saíram sobre o desenho. No mesmo instante, 
rápido com um raio, aconteceu o seguinte: a mulher ergueu as mãos para o 
sol, como se tentasse capturá-lo, e lançou gritos que para mim que eram 
totalmente ininteligíveis; o homem disparou a flecha ; a mulher berrou mais 
ainda; e então, de armas em punho, os homens arremeteram contra aquele 
pedaço de solo e saíram correndo pelo mato rasteiro dos arredores. A mulher 
permaneceu ali, de pé, por alguns minutos ainda e depois voltou para o 
acampamento. Assim que ela foi-se embora, saí das moitas e fui espiar o 
desenho que tinham feito no solo. Tinha a aparência de um antílope de cerca 
de três pés de comprimento. No pescoço estava enterrada a flecha 
dissipada(...) 

  Nessa mesma noite, os caçadores tornaram a juntar-se a nós, trazendo 
um lindo veado. O animal havia sido morto por uma flecha que lhe 
atravessou a veia jugular. Os pigmeus largaram a caça e voltaram para o topo 
da colina levando alguns tufos de pelos e uma vasilha cheia de sangue do 
antílope. Não menos de dois dias se passaram até tornarem a se juntar a nós. 
E só depois do anoitecer, ao lado de um borbulhante vinho de palmeira, é que 
ousei falar desses assuntos, com aquele dentre os pigmeus que mais confiava 
em mim. Era um homem mais velho, pelo menos o mais velho dos três, e que 
me disse terem voltado simplesmente para esfregar os pelos e o sangue na 
imagem do antílope, para remover a flecha e apagar o desenho. Quanto às 
cantigas e seu significado, eu não podia ficar sabendo de nada. Mencionou 
porém, que o “sangue” do antílope iria destruí-los caso falhassem em 
completar aqueles itens. Além do mais, era necessário apagar o desenho bem 
na hora do nascer do sol. Implorou-me que não falasse à mulher a respeito de 
nossa conversa. Ele parecia temer bastante as conseqüências de sua 
tagarelice, pois no dia seguinte os pigmeus nos deixaram sem sequer dizer 
adeus. (Frobenius, Kulturgeschichte Afrikas, p. 127 apud Neumann, 1980, p. 
126-127) 
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 Somente por ter havido o processo de mitologização na fase chamada Mitológica 

por Whitmont (1982), a qual realiza a passagem do período matriarcal para o período 

patriarcal, e da qual tratarei ainda neste capítulo, é que podemos saber hoje as 

características da consciência mágica. O relato acima mostra, a partir de um ritual, a 

relação direta entre o homem e as forças sobre as quais ele não tem controle, dando 

contorno à noção de pensamento mágico do Período Matriarcal. Podemos pensar nesta 

força desconhecida como a força do feminino, força controladora da vida e da morte.

 A imagem da Grande Deusa, ao longo do ciclo matriarcal foi se tornando o objeto 

central de adoração, por ela representar o arquétipo dominante, o da Grande Mãe e a 

força do feminino. De acordo com o processo de mitologização, o culto da Grande Deusa 

atingiu seu desenvolvimento máximo na Idade do Bronze (correspondente à Fase 

Mitológica).  

 Da Grande Deusa, imagem da Grande Mãe, tudo procede e retorna, sendo ela a 

senhora da vida e da morte, do crescimento e da decadência. A Grande Deusa representa 

o ser e o tornar-se, sendo uma imagem clara do feminino em contraposição ao masculino, 

uma vez que “O feminino não se interessa pelo obter, pelo pensar. Não é heróico nem 

rebelde; não tem inclinação para lutar contra oposições (...) A forma feminina da 

consciência é global e orientada para os processos. É funcional e não abstrata e 

conceitual. Está isenta da estrita dicotomia do dentro-fora ou corpo-mente” (Whitmont, 

1982 p. 61). Os homens do período matriarcal em seus rituais faziam preces e oferendas à 

Grande Deusa. É a este feminino que os caçadores e a mulher, de acordo com o 

funcionamento do dinamismo matriarcal, se dirigem ao preparar e agradecer a caça no 

relato de Frobenius. Importante salientar que a mulher, com suas características 

femininas (fertilidade, geração de vida) é figura central para a realização do ritual da caça 

e os homens parecem submissos a ela, à sua força. A figura feminina parece essencial 

para que seja realizada a magia.   

 Ao Ciclo Matriarcal está relacionada a idéia de paraíso, paraíso o qual é perdido 

quando há a passagem para ciclo patriarcal. Com esta mudança, há a perda da realidade 

unitária, do estado de “não conflito”, de “não opostos”, pois a vivência do Ciclo 

Matriarcal é uma vivência de não separação. A separação é introduzida pelo Ciclo 

Patriarcal e é necessária para o desenvolvimento para o processo de desenvolvimento da 

consciência. No desenvolvimento da consciência, o que acontece é que, simbolicamente, 

o dia vai amanhecendo e tomando o lugar da noite, ou seja, a consciência patriarcal (a 

consciência solar) vai se desenvolvendo e se sobrepondo à consciência matriarcal 
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(consciência lunar), a qual vai ficando a segundo plano. Mas, a noite, entretanto, sempre 

continuará existindo. 

 O dinamismo matriarcal é o mais básico da vida, sendo o mais arcaico dentro da 

história do homem e base para os outros modos de funcionamento da consciência. O 

período matriarcal, sendo um ciclo, como afirmou Byington (1987), não é substituído por 

outro, no caso, pelo patriarcal, mas continua a existir juntamente com ele e a se 

manifestar ao longo de toda a vivência humana. Assim, o Ciclo Arquetípico Matriarcal é 

um ciclo arquetípico inesgotável. Vivemos hoje em um mundo estritamente 

patriarcalizado e o dinamismo matriarcal parece ter sido reprimido e assolado pelos 

valores patriarcais, pelo pensamento racional. Whitmont (1982) afirma a este respeito: 

“Para nós, é importante nos darmos conta de que a dinâmica mágica, longe de ter ficado 

em antigas eras, está apenas imersa, reprimida pela mente racional. No entanto, continua 

funcionando e influenciando nossos sentimentos e condutas.” (Whitmont, 1982, p. 66). 

 

CICLO PATRIARCAL OU FASE MENTAL 

 

PERÍODO HISTÓRICO 

 

 O Ciclo Patriarcal ou Fase Mental corresponde à Idade do Ferro na história da 

humanidade. A Idade do Ferro é assim denominada por ser o período em que ocorreu a 

metalurgia do ferro, metal superior ao bronze em dureza com o qual passam a ser feitos  

utensílios, dentre eles, as armas. Ela tem início em aproximadamente em 1.200 a.C e 

estende-se até a conquista romana da Europa, no século VIII a.C. A Idade do Ferro é uma 

fase heróica, com muitas lutas, guerras e conquistas, o que se refere ao princípio 

masculino.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 A Fase Mental é a primeira fase de controle do ego. Nela há a dissolução da 

identificação entre indivíduo e grupo, processo lento e doloroso que tem seu início na 

Fase Mitológica. 

 O Ciclo Patriarcal é regido pelo arquétipo do Pai, que é o representante da lei, das 

regras, da separação. A consciência patriarcal é uma consciência cujo símbolo é o sol, em 

contraposição à consciência matriarcal, a qual tem a lua como símbolo. A luz forte do sol 



 63

faz com que olhemos os objetos do mundo com clareza, como discriminados entre si, 

inclusive, discriminados de nós mesmos; neste aspecto, a luz solar separa as coisas do 

mundo e o homem passa a olhá-las através de sua concretude, de sua objetividade. Lima 

Filho faz uma bonita menção a este fato: 

 

 Para a lua nós podemos olhar demoradamente, sem que fiquemos 
cegos. Para o sol, contudo, não olhamos diretamente. Olhamos, isto sim, para 
os objetos que o sol ilumina e cujo significado nos revela (...) Enquanto 
eclipsa (oculta parcialmente) a mãe-lua e revela os demais objetos, o pai sol 
desperta o interesse por eles. (Lima Filho,2002, p. 63)  
 

 Nesta fase, há o surgimento da consciência racional, da avaliação fria e objetiva 

dos fatos (Logos) “Entende-se que os pensamentos são produtos da mente ou do cérebro 

humano, separados das coisas às quais se referem. O pensamento é uma produção 

mental. Presume-se que não exista efeito sem uma ação física direta” (Whitmont, 1982, 

p.90). Nesta medida, o que não é observável fisicamente, torna-se cada vez mais 

inimaginável. A noção de realidade desta fase limita-se ao que é visível, sendo os fatos 

objetivos parte de uma consciência extrovertida, que se dirige aos objetos do mundo. A 

consciência mitológica, ligada também ao não visível, definitivamente perde terreno. A 

existência, por sua vez, é limitada ao mundo do espaço visível. Neste sentido, ela é 

encerrada com a morte e com a decadência visível do corpo que se decompõe. 

  A lógica patriarcal não diz respeito ao inconsciente, mas ao consciente. A 

polaridade consciente-inconsciente, neste dinamismo vai se afastando e é este 

afastamento que permite à consciência de ego que vai se formando a abstração necessária 

para a elaboração patriarcal dos símbolos, que se dá a partir do arquétipo do pai, 

representante da lei e da ordem, o qual coordena esta fase do desenvolvimento. 

  Esta elaboração patriarcal dos símbolos se dá através da discriminação, havendo 

a separação do que antes estava indissociado: há a separação entre dentro e fora, entre 

eu e outro, entre vida e morte, entre certo e errado, e inclusive entre consciente e 

inconsciente.  

 O dinamismo patriarcal além de separar, também promove escolhas: no 

momento em que se têm as coisas separadas, o ego que se forma escolhe o que lhe 

“interessa”, descartando o outro pólo Em outras palavras: há a valorização (escolha) de 

uma polaridade e desvalorização (não escolha) de outra. Neste movimento, há a 

formação de persona (o que é escolhido, valorizado socialmente) e também da sombra 

(o que não é escolhido, o que é desvalorizado) nesta etapa do desenvolvimento da 
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consciência. As polarizações, assim, são separadas, delimitadas e ordenadas. Byington 

(1987) chama este processo de elaboração discriminadora assimétrica e hierárquica. 

 Grande parte dos pólos desvalorizados neste movimento de separação e 

hierarquização estão ligados diretamente ao feminino, como a sensualidade, a fertilidade, 

a terra, a lua o inconsciente e a mulher. Há, assim, a rejeição e desvalorização dos valores 

femininos como um todo, desde os impulsos naturais às emoções e desejos espontâneos; 

há, desta maneira, a repressão da violência e da sexualidade, havendo uma repressão do 

instinto natural do homem em prol da estruturação do ego. Sendo assim, “Os primeiros 

vestígios de um ego consciente são desenvolvidos pelo controle e pela repressão de 

impulsos e necessidades subjetivas, ou seja, pela auto-negação” (Whitmont, 1982, p. 88) 

em prol de um dinamismo cujos princípios de funcionamento são a ordem, o dever e a 

tarefa, o qual é baseado no pensamento racional e abstrato (Logos). 

  A ligação da mulher com a função biológica da reprodução, além de outras 

características que associam o feminino à mulher, deu ensejo à identificação da mulher 

com o dinamismo matriarcal e, por sua vez, do homem com o dinamismo patriarcal. 

Podemos pensar que esta ligação, provinda de uma discriminação hierarquizante explica 

a desvalorização da mulher no modo de funcionamento patriarcal, o que se estende até 

os tempos atuais.  

 O funcionamento da consciência em ilhas, a “consciência arquipélago” do 

matriarcal dá lugar a uma “consciência continente”, integrada, que, por sua vez, 

vivencia o mundo integralmente. O ego, nesta fase, passa a existir. A força de ego é, por 

sua vez, a capacidade de o ego afetar outros corpos (que agora estão separados de si) 

através da vontade. Tal força é medida pela capacidade de o homem fazer-se prevalecer 

sobre a natureza, ou seja, de fazer prevalecer o seu poder sobre a natureza, dominando- 

a para esta servir a seus propósitos egóicos. Assim, nesta fase, “A força da vontade do 

ego empregada para exercitar tarefas, enfrentar desafios e resistir às tentações está 

alicerçada na discriminação estruturante do arquétipo do pai” (Byington, 1987, p. 64).  

 A discriminação patriarcal dá ao poder uma grande importância, a qual pode ser 

comparada à importância da sensualidade no dinamismo matriarcal. O símbolo da 

conquista é um símbolo essencial para o entendimento da implantação do dinamismo 

patriarcal. Nesta medida, a orientação egóica volta-se para a competitividade agressiva e 

para o uso do poder manipulador. O ego patriarcal é assim, um ego heróico, cujo feito 

idealizado é a conquista do mundo e de si mesmo a partir de sua vontade e sua bravura. 
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Neste sentido, “o que estabelece a identidade é o fazer mais do que o ser.” (Whitmont, 

1982, p. 90).  

 A dominação da natureza culmina na idéia de trabalho. “Mediante o trabalho, o 

homem trará a ordem por ele concebida com sua mente racional a um mundo de causas 

e acasos cegos, sem sentido e mecânicos, mundo que, se fosse deixado à própria sorte, 

se dissolveria no caos.” (Whitmont, 1982, p.90).  

 Nesta fase do desenvolvimento da consciência, há o movimento de o homem 

controlar tanto a realidade externa a ele, quanto sua realidade interna, uma vez que estas 

passam a ser vivenciadas como separadas uma da outra. Entretanto, este movimento de 

controle fortalece o ego, mas não é um movimento fácil de ser feito por um ego que está 

acabando de se formar.   

 A figura de um Deus único, externo, com poder centralizado, que divide, 

polariza e valoriza (que diz o que é bom e o que é mau, o que é certo e o que é errado, o 

que é permitido e o que não é permitido), e desta maneira, controla as escolhas e a 

maneira de se inserir e se relacionar no mundo do homem, se mostra necessária para 

esta etapa de desenvolvimento, no qual o homem passa a controlar seu mundo interno e 

seu mundo externo. Toda a projeção de autoridade, poder e valoração é depositada neste 

Deus, símbolo do pai, que ajuda na organização do ego e na formação de 

individualidades.  

 A religião monoteísta provém deste momento de desenvolvimento da 

consciência: há um Deus único e abstrato – diferente das deidades da natureza, 

concretas, características do modo de funcionamento matriarcal-, e, por sua vez, 

masculino (símbolo do princípio masculino), que é símbolo de um pensamento racional 

que reprime os instintos da natureza humana (agressão e sexualidade), que permite 

algumas coisas e proíbe outras, que diz o que é certo e o que é errado.  

                A lei, no patriarcado, portanto, encontra-se fora do indivíduo, o que “ajuda” o 

ego a fazer escolhas entre os pólos que encontram-se agora separados. Deus (símbolo do 

pai e, neste sentido, da cultura) atribui valorização aos pólos e, desta forma, acaba por 

determinar a escolha “certa” para o homem, o que aplaca a angústia deste em ter que 

fazer escolhas a partir de um ego que está se formando. Neste sentido, o pai desenha 

regras aos filhos; uma lei que vem de fora e coloca limites, “regulariza” estas escolhas e 

dita como se deve proceder, o que faz com que o indivíduo não “se perca”. 
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                O limite paterno vem de fora (...) O pai transforma em Logos – 
abstrai e traduz em forma de lei – os limites naturais do ser humano, 
associando-os também às necessidades que o filho experimenta como ser 
social e como elemento do coletivo. (Lima Filho, 2002, p. 79) 

 
 

 As escolhas que tem que ser feitas implicam em uma angústia para o homem, 

como já dito anteriormente. Entretanto, estas escolhas têm que ser feitas; são feitas 

amparadas pela lei do pai, e, neste caminho, essas escolhas implicam em um conflito 

moral para o indivíduo. Este conflito moral, na realidade, é um conflito ego-sombra; 

neste momento do conflito é “escolhido” o que é aprovado pelo ego – valores e o modo 

de se colocar no mundo que ficam conscientes (polaridades valorizadas) - e o que vai 

para a sombra – valores e maneiras de se lidar com o mundo que ficam inconscientes 

(polaridades desvalorizadas)- e, neste processo vão se formando estas duas instâncias, 

que se tornam cada vez mais separadas. O homem passa a sentir culpa quando ele falha, 

erra ou peca, (representações do pólo desvalorizado), o que é simbolizado pela punição 

de Deus. Temos esta dinâmica muito clara nos escritos religiosos da cultura judaico-

cristã. 

 Dentro deste contexto, têm-se início, também como forma de ajudar a entrada no 

dinamismo patriarcal (assim como o Deus único), o dinamismo do bode expiatório. O 

bode expiatório é continente de todas as projeções de culpa resultantes do conflito 

moral, ou seja, é depositário da sombra indesejada do indivíduo, daquilo que o 

indivíduo não suporta ter como parte integrante de si, daquilo que o ego não escolheu. O 

bode expiatório é sempre uma dinâmica de acusações, que pode se dar tanto em relação 

ao outro, como em relação ao próprio indivíduo, ou seja, pode-se culpar o outro ou 

pode-se culpar a si mesmo. Esta é uma das maneira encontrada para que o ser humano 

agüente a entrada no patriarcal. 

 É na Fase Mental que se dá o desenvolvimento da escrita. Esse desenvolvimento 

se dá baseado no Logos, o qual sobrepõe-se ao Eros, assim como em Cronos (tempo 

lógico cultural, com  passado, presente e futuro), o qual sobrepõe-se ao Kairós (tempo 

individual). A escrita é, por sua vez, representante do pensamento abstrato desenvolvido 

no período; ela passa a possibilitar a comunicação abstrata entre as pessoas e as 

gerações. Sobre a escrita, Byington (1987) discorre: 

 

 Ela registra a distância entre a polaridade consciente-insconsciente 
que permite ao ego o planejamento abstrato, subjacente às codificações 
religiosas, dogmáticas e legisladoras. A palavra escrita, o planejamento, o 
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dogma e a lei por si sós não definem o dinamismo patriarcal. Todos juntos 
expressam um padrão típico da consciência capaz de funcionar através de um 
alto grau de abstração. (Byington, 1987, p. 60) 

 

 

 Com a escrita, com o início do registro, passa-se da Pré-História à História. 

 

FASE MITOLÓGICA 

 
Quando a lava ardente do nível mágico é tocada pela primeira 

refrescante lufada do ar da mente, capaz de discernir, condensa-se em formas. 
As formas são as imagens mitológicas. (Whitmont, 1982, p. 67) 

 

 

PERÍODO HISTÓRICO 

 

 A fase mitológica é uma fase de transição entre os períodos matriarcal e patriarcal. 

Ela corresponde ao Neolítico, período que se insere dentro da Idade da Pedra e é 

conhecido como Idade da Pedra Polida. Este período tem início por volta de 8.000 a.C e 

nele há mudanças essenciais no modo de viver da humanidade, tão importantes que à 

estas mudanças dá-se o nome de Revolução Neolítica.  O homem, antes nômade e coletor 

passa a cultivar a terra, havendo o surgimento da agricultura. O homem passa, assim, a 

fixar-se à terra e tem-se início o sedentarismo (a moradia fixa em aldeias) e também o 

início da vida em sociedade. O homem começa a domesticar animais, como cães, cabras 

e bois e o trabalho passa a ser dividido entre homens e mulheres, ficando os homens com 

a segurança, com a caça e com a pesca e as mulheres, responsáveis pelo plantio, pela 

colheita e pela educação dos filhos. Há o surgimento do comércio (o excedente de 

produção era trocado por produtos de outras aldeias) e do dinheiro, que era representado 

por sementes. Ao invés de vestirem-se com peles de animais, os homens passam a vestir-

se com roupas de tecido, como algodão, linho e lã, mais leves e confortáveis. O Neolítico 

termina com o surgimento a escrita  

 A Fase Mitológica ocorreu pela primeira vez no Neolítico, expandiu-se na Idade 

do Bronze - que tem como característica o desenvolvimento da liga metálica bronze, cujo 

uso para a fabricação de utensílios substituiu a pedra – e terminou na Idade do Ferro- na 

qual há a entrada da fase patriarcal, mental e a substituição do broze pelo ferro na 

fabricação de utensílios-. Historicamente, a transição do Neolítico para a Idade dos 
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Metais, a qual é formada pela Idade do Bronze -na qual ainda prevalece a fase mitológica 

- e pela Idade do Ferro caracterizou a transição da Pré-História para a História. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
  A Fase Mitológica realiza a ponte entre a Fase Mágica e a Fase Mental, 

apresentando elementos das duas. O mundo horas é percebido pelo homem como sendo 

uma realidade unitária, horas é percebido através de abstrações provindas do 

pensamento. 

Os opostos começam a excluir-se reciprocamente; o interior e o exterior 

começam a opor-se; a vida e a morte também e à medida que o ego vai se formando, vai 

sendo ao mesmo tempo formada sombra, ou seja, ego e sombra também vão se opondo. 

À medida que a consciência vai evoluindo em direção ao patriarcado, a realidade 

unitária é cada vez mais fragmentada e fragmentada em opostos mutuamente 

excludentes. A conscientização por meio de cisões é inerente ao caráter masculino, ao 

Yang 

  O indivíduo, nesta fase, passa a sentir-se com uma identidade individual, 

separada do grupo e do mundo em geral. Começa a haver uma centralização 

introversiva, o que implica num senso inicial de eu e, conseqüentemente na 

diferenciação eu-outro. Há, assim a transição da horda para o grupo e o favorecimento 

da formação de grupos sociais, sendo desenvolvido um primeiro tipo de consciência 

social que impõe ordem e um conjunto de valores próprios, a qual é expressa em ritos, 

celebrações mágicas e danças. Tais expressões, entretanto, ainda são expressões de um 

organismo grupal, mesmo que o indivíduo comece a se diferenciar dele, e seu 

isolamento em relação ao grupo é vivido como uma ameaça à sua própria vida. “No 

início da Fase Mágica (...) a consciência está entrelaçada com o processo biológico. 

Externo e interno, consciência individual e grupal não estão claramente diferenciadas 

entre si, nem destacadas da dinâmica orgânica.” (Whitmont, 1982, p. 75). 

A vida em grupo e a ordem social significam ética e moralidade, mas uma ética 

e uma moralidade diferentes das desenvolvidas pelo patriarcado e vividas hoje. O 

“bom” é o que é bom para a coletividade e aprovado pelo grupo, o “mau” é o que causa 

prejuízo a esta coletividade. Os ritos e sacrifícios religiosos tinham como intuito inicial 

evitar este mal que era a doença, a colheita perdida, o desastre. 
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 Na visão mitológica do mundo tudo é sagrado. O comer, o beber, o sexo, o caçar 

são atividades celebradas sempre dentro de um espírito festivo. O sagrado ainda não se 

encontra separado do corpo e da atividade física, o que acontecerá somente mais para a 

frente, com a entrada do patriarcado, que estabelece a cisão entre corpo e mente. 

 Em relação ao tempo, o tempo do homem mitológico é o hoje e o ontem: é o 

aqui e agora do homem mágico (o presente imediato) acrescido do ontem, do 

imediatamente recordado. “Os acontecimentos do passado são material de fantasia que 

enriquecem o presente” (Whitmont, 1982, p. 70). A tradição era assim vivida, cantada e 

passada, independentemente do fato histórico, pois, nesta fase, não havia senso de 

história, pois ainda não havia a noção de passado, presente e futuro, mesmo havendo a 

noção de um passado imediato que se atualizava. Pelo fato de não haver esta noção 

histórica do tempo, não havia registro escrito dos acontecimentos, sendo ainda a pré-

história, pois a história, segundo nossa referência patriarcal, “começa” com o advento 

da escrita; que há antes dela é a pré-histórico. 

É neste momento que se tem início os mitos, que são expressões da 

subjetividade da humanidade como um todo. Os mitos são narrativas com caráter 

simbólico e que procuram explicar os acontecimentos da vida por meio deuses, semi-

deuses e heróis. Os mitos são uma primeira tentativa de o homem explicar a realidade. 

Neste sentido, eles evocam uma verdade que é atemporal: o “era uma vez”, dos mitos e 

dos contos de fada, segundo Whitmont (1982), implica na idéia de um para sempre, 

enquanto o lugar no qual o conto de fadas acontece, simboliza todos os lugares, não se 

restringindo somente ao lugar da história em si.  

 

 Os relatos mitológicos do princípio devem começar, invariavelmente, 
com o mundo exterior, porque o mundo e a psique são ainda um só. Não há 
ainda um ego reflexivo e autoconsciente capaz de remeter tudo a si mesmo, 
isto é, de refletir. A psique não apenas se encontra aberta ao mundo, mas 
ainda é idênctica e indistinta do mundo; ela conhece a si mesma como mundo 
e no mundo, experimentando o seu próprio vir-a-ser como um vir-a-ser no 
mundo; ela experimenta as suas próprias imagens como os céus estrelados e 
os seus próprios conteúdos como os deuses criaores do mundo. (Neumann, 
1968, p.26). 
 

 

Ao mito atrela-se um rito, que é o modo concreto de o homem colocar em ação o 

mito em sua vida. Isto se dá por meio de cerimônias, danças, orações e sacrifícios. 
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Sendo assim, pode-se dizer que no período, há o início do vivências simbólicas, que são 

transmitidas por palavras, imagens, sons, toques e movimentos.  

No início da Fase Mitológica a imagem da Grande Deusa em seus aspectos de 

fonte de vida, nutridora e destruidora era dominante, assim como os ritos dirigidos a ela. 

Neste sentido, os rituais de sacrifício de vidas humanas, oferendas à força feminina 

relacionados à morte e à renovação, eram um aspecto fundamental dos primeiros rituais 

religiosos. O sacrifício simbolizava uma auto-oferta quase voluntária daquilo que é 

transitório (a vida humana) à sua fonte geradora, a Grande Deusa, em nome da 

transformação e da continuidade do ciclo da vida. Nascimento e morte, assim, 

apresentavam-se como equivalentes.  “A vida grupal primitiva, como um organismo 

biológico, renova-se mediante a eliminação literal e a destruição de alguns de seus 

membros” (Whitmont, 1982, p. 75) 

A imagem simbólica desse período de transição é a Grande Deusa com dois 

consortes masculinos a seu lado: Apolo e Dionísio, os deuses gêmeos. Há, assim, tanto 

uma figura feminina, como figuras masculinas, que representam este momento de 

transição entre o feminino (matriarcado) e o masculino (patriarcado), havendo 

convivência entre a Deusa e os deuses gêmeos. Apolo representa a luz, a vida e o 

equilíbrio harmonioso, sendo representação do pólo masculino. Dionísio representa o 

pólo oposto: a escuridão, a morte e a interrupção e, neste sentido, é desenho do 

feminino. No início da fase mitológica essas duas figuras, esses dois pólos, encontram-

se próximos, mas com a entrada da era patriarcal, essa dualidade passa a ser um 

dualismo, ou seja, é separada. Nesta separação há a valorização de um dos pólos, como 

é característico da etapa patriarcal do desenvolvimento da consciência e, neste caso, há 

a valorização do pólo apolíneo, o representante do masculino dentre os dois. Dionísio, 

figura representante do feminino, do mundo matriarcal é transformado em bode 

expiatório e mais tarde em Satã. 

A consciência masculina passa a se desenvolver segundo os padrões apolíneos e 

as características de um “masculino mais feminino”, mais ligado à Deusa, são relegadas 

ao limbo, exilados. Psicologicamente, o mundo de Dionísio é o mundo que expressa a 

primazia do desejo, da natureza crua e, neste sentido inclui a violência e a 

destrutividade. Dionísio se opõe a Apolo, figura do sentido de ordem e racionalidade, 

“na volúpia de se perder a irracionalidade, no transe da emoção pura, na embriaguês das 

paixões, no abandono do ego.” (Whitmont, 1982, p. 76). Segundo Whitmont (1982) foi 

a esta força arquetípica que Freud deu o nome de libido. O excesso dessa força 
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dionisíaca pode causar loucura e aniquilação, mas sua repressão (o que acontece com a 

entrada do patriarcado e que é muito vivida até hoje) significa petrificação e rigidez. 

Desta forma, a vivência deste pólo dionisíaco, que foi satanizado e reprimido, é 

essencial para uma vivência saudável.  

Se este masculino dionisíaco é rejeitado pelos padrões patriarcais, mais 

inaceitável é o feminino em si mesmo, o mistério caótico da Grande Deusa. Ambos são 

exilados da consciência e passam a exercer um perigoso fascínio inconsciente sobre os 

homens, justamente por terem sido reprimidos. A agressão, a morte e a destruição não 

são mais vistas como aspectos do ciclo da vida. O sacrifício, assim, passa a não ser 

voluntário e para que a violência continue a ser canalizada, a vítima passa a encontrar-

se fora da comunidade. Seu extermínio deve ser justificado, seja pela infração de tabus, 

seja pelo simples fato de ela ser forasteira, estranha à comunidade, o que acontecia com 

os prisioneiros de guerra. Depois passam também a serem sacrificados animais, ao 

invés de vidas humanas (mas, mesmo assim, vidas humanas continuam sendo 

sacrificadas, o que persiste até hoje). 

 A violência, ao longo do processo, vai sendo contida pela lei e pela justiça, 

erigidas a partir do referencial patriarcal que vai tomando lugar. O transgressor dessas 

leis é, por sua vez, cada vez mais forçado a servir de vítima para o sacrifício, 

funcionando como bode-expiatório.  

O tabu apresenta-se como um padrão de interdição que tem o consenso da 

comunidade como um todo. Quebrar um tabu significa suscitar uma força de outro 

mundo, apavorante, a qual o grupo não tem capacidade de enfrentar; o mal. Quem 

quebra o tabu, por sua vez, é oferecido a esta força desconhecida pelo grupo, sendo 

isolado fisicamente deste último. Este isolamento que é físico na fase mitológica, passa 

ao âmbito simbólico na fase patriarcal, sendo seus representantes o ostracismo e a 

humilhação. O tabu, assim, psicologicamente representa a repressão de um conteúdo 

inaceitável para a auto-imagem consciente que vai se formando, sendo uma forma de 

evitar o mal. 

Neste sentido, na fase mitológica, há um movimento de subjugamento dos 

desejos e das emoções, que passam a ter uma conotação escura, malévola e que, por sua 

vez estão ligadas ao feminino que vai sendo reprimido. 

 

Subjugar as próprias emoções e desejos espontâneos significa 
subjugar o âmbito de feminino em prol do ideal masculino do auto-controle. 
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Esse processo é simbolizado pela predominância do aspecto masculino que 
diz respeito à luz, à ordem , à construção em detrimento da escuridão, do 
caos e da destruição que se lhe opõe (...) A conseqüência desse passo é que a 
ausência de limites da vida intrínseca à Deusa é vista como caos. Ela 
representa a ameaça de mergulhar na vertigem da escuridão primordial e, 
dessa forma, tornar-se a encarnação do mal. (Whitmont, 1982, p.83) 

 
 

A consciência, em ambos os sexos, portanto, vai sendo desenvolvida a partir do 

referencial masculino; o eu passa a identificar-se com a luz e com o sol (em oposição à 

identificação com a lua do feminino). A ascensão dos ideais de Apolo como os ideais 

masculinos culmina, com a passagem para o referencial patriarcal, na idéia de um Deus 

masculino único, que representa o bem. Assim, a consciência egóica que se forma é 

pressionada a evitar o mal e seguir o bem, uma vez que o tabu passa a ser a Lei de 

Deus.  

A consciência passa a ser baseada em abstrações e no pensamento racional, que 

acabam levando à perda dos deuses e da alma. “Após o aparecimento do pensamento 

verbal, a realidade mitológica e a realidade mágica, acessíveis às imagens e respostas 

corporais e por elas expressas, ficam cada vez mais distantes.” (Whitmont, 1982, p.85) 

O período patriarcal é dominado pela mente e pelo ego. O homem passa a medir sua 

força contra as da natureza tanto externa quanto interna, o que dá início à conquista do 

mundo a partir da tecnologia (o Ciclo Patriarcal corresponde à Idade do Ferro, 

tecnologia que permite novas maneiras de se lidar com o mundo). É a chamada Era 

Heróica de guerras entre povos e conquistas. 

A plena realização da Fase Mitológica se dá através da unificação da 

personalidade, da concentração no eu, para que o próximo ciclo, centrado no ego se dê. 

Whitmont (1982) resume as características da Fase Mitológica: 

 

  Em resumo, a consciência mitológica é uma consciência da alma, é 
um reflexo de emoções e afetos, de imagens e fantasias. Enquanto a vivência 
interior, a alma individual reflete em sua ressonância a alma do cosmo. Com 
isso, os resultados alcançados no nível mágico anterior recebem nova 
orientação e mudam de qualidade. A interação mágica com o campo 
continente era relevante isenta de sujeitos. A intenção impessoal do campo 
transforma-se agora em intenções personalizadas da alma. As motivações são 
provenientes da vontade individual, em oposição à vontade do cosmo. À 
medida que as pessoas dotadas de sentimentos e vontade próprios erguem os 
olhos do chão, ultrapassando a mera percepção animal de pertencer à 
natureza e obtendo então um senso de liberdade, a abertura dos céus, passam 
a denominar-se anthropos, que em grego significa ‘aquele que olha para 
cima’. (Whitmont, 1982, p. 86)  
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- MITOS DE CRIAÇÃO  

 

 Os mitos de criação ilustram a passagem do dinamismo matriarcal para o 

dinamismo patriarcal, a qual não é uma passagem fácil de ser feita. O mito de criação é o 

próprio emblema, símbolo da fase mitológica, fase de transição e de afloramento de 

novos valores e modo de se relacionar com o mundo (novo modo de consciência). 

 Abaixo, estão dois mitos de criação de diferentes culturas, mas que ilustram a 

passagem de uma realidade indissociada, paradisíaca (Ciclo Matriarcal) à uma realidade 

polarizada (Ciclo Patriarcal). 

 

Odudua briga com Obatalá e o Céu e a Terra se separam16 
 
No princípio de tudo, 
Quando não havia separação entre Céu e Terra,  
Obatalá e Odudua viviam juntos dentro de uma cabaça. 
Viviam extremamente apertados um contra o outro, 
Odudua embaixo e Obatalá em cima. 
Eles tinham sete anéis que pertenciam aos dois. 
À noite eles colocavam seus anéis. 
Aquele que dormia por cima sempre colocava quatro anéis 
e o que ficava por baixo colocava os três restantes. 
Um dia Odudua, deusa da Terra, quis dormir por cima  
para poder usar nos dedos os quatro anéis. 
Obatalá, o deus do Céu, não aceitou. 
Tal foi a luta que travaram os dois lá dentro 
Que a cabaça acabou por se romper em duas metades. 
A parte inferior da cabaça, com Odudua , permaneceu embaixo 
enquanto a parte superior com, com Obatalá, ficou em cima, 
separando-se assim o Céu da Terra. 
No início de tudo, Obatalá, deus do Céu 
e Odudua, deusa da terra, viviam juntos. 
A briga pelos anéis os separou  
e separou o Céu da Terra.   
 (Prandi, 2003 p. 424) 
 

 

  A Fase Mágica, de realidade unitária é representada neste mito pela cabaça, na 

qual o Deus do Céu e a Deusa da Terra viviam juntos (indissociados) e apertados. Ela 

pode ser comparada ao paraíso, o qual chega ao fim com a separação dos pais 

cósmicos, do Deus do Céu (Obatalá) e da Deusa da Terra (Odudua). Esta separação é 

                                                 
16 Mito Iorubá. Ioruba é uma etnia africana. 
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representada neste mito pela divisão da cabaça. A divisão da cabaça se dá a partir de 

uma briga entre os pais cósmicos.  

  O novo mundo que se forma é um mundo cindido, no qual Céu e Terra não mais 

estão juntos. O mundo não é mais um mundo unitário, mas um mundo polarizado, 

próprio do dinamismo patriarcal.  

 

A Culpa Original17 

 
           A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o 
Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: “É verdade que Deus vos 
proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim?” A mulher respondeu-
lhe: “Podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da 
árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vós não comereis dele, nem o 
tocareis para que não morrais” – “Oh não - tornou a serpente – Vós não 
morrereis! Mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos 
olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal.” 
          A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de 
agradável aspecto e mui apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, 
comeu e o apresentou também a seu marido, que comeu igualmente. Então 
seus olhos abriram-se; e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, 
ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho (dos 
passos) do Senhor Deus que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O 
homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio da 
árvores do jardim. Mas o senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: “Onde 
estás?” E ele respondeu: “Ouvi o barulho dos Vossos passos no jardim; tive 
medo porque estou nu; e ocultei-me.” O Senhor disse: “Quem te revelou eu 
estavas nu? Terias tu, por ventura comido do fruto da árvore que eu te havia 
proibido de comer?” O homem respondeu: “A mulher que puseste a meu 
lado apresentou-me deste fruto, e eu comi.” O Senhor disse à mulher: “Por 
que fizeste isso?” – “A serpente enganou-me – respondeu ela – e eu comi.” 
(...) 
          Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos 
os viventes.  
          O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os 
vestiu. E o Senhor Deus disse: “Eis que o homem se tornou como um de nós, 
conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda sua 
mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva 
eternamente.” O Senhor Deus expulsou-o do Jardim do Éden, para que ele 
cultivasse a terra donde tinha sido tirado. E expulsou-o; e colocou ao oriente 
do Jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para 
guardar o caminho da árvore da vida. 
(Bíblia Sagrada, Gênese, 2.3, p. 51)  
 
 

Adão e Eva viviam no paraíso, ou seja, em uma realidade unitária, matriarcal. 

Não havia polarização e, por isso não havia o conhecimento do bem e do mal. E, neste 
                                                 
17 Mito judaico-cristão. 
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sentido, não havia o sentimento de culpa. A serpente convence Eva a provar do fruto 

proibido, o qual abriria os olhos desta primeira mulher e lhe faria ter esse 

conhecimento. (O fruto é símbolo da passagem da Fase Mágica para a Fase Mental). 

De acordo com Deus, o ato de comer o fruto proibido faria o casal “morrer”. De 

certo, quando Eva e Adão provam desse fruto, há a “morte” de certa maneira de 

vivenciar o mundo que é indissociada; há a “morte” do modo de vivenciar o mundo do 

dinamismo matriarcal. As polaridades consciente-inconsciente antes muito próximas 

passam a distanciar-se e vai surgindo, então o que chamamos de consciência de ego. 

Adão e Eva passam a ter noção de si mesmo e do outro e passam a ter vergonha de seus 

corpos (o que pode ser ligado à repressão dos instintos, a qual acontece com a entrada 

no dinamismo patriarcal) e passam a ter conhecimento sobre o bem e o mal, sendo 

instalado juntamente com este conhecimento o sentimento de culpa. São assim, 

expulsos do paraíso por um Deus legislador e julgador. Eles passam, então, a viver o 

dinamismo patriarcal. 

A passagem do dinamismo matriarcal para o dinamismo patriarcal neste mito 

provém de uma infração de uma norma, infração que, por sua vez, se interpretarmos 

psicologicamente, provém de uma necessidade de mudança para que haja 

desenvolvimento. Nesta lenda do paraíso do Gênese, o primeiro impulso à dissociação, 

à queda do paraíso, vem da dúvida: a perfeição do paraíso é colocada em questão pela 

serpente. A partir desta dúvida é produzida uma ação transformadora (comer o fruto). 

Segundo Jacoby (2006), a palavra alemã que corresponde à “dúvida”, Zweifel, 

originalmente era composta por dois elementos: zwei (dois) e fallen (cair). “Resumindo, 

“duvidar” significa “cair em duas partes” ou “sair da unidade inicial” ou “oscilar entre 

duas possibilidades.”” (Jacoby, 2006, p.167). A serpente simboliza, assim, no mito, o 

potencial da dúvida inerente à natureza humana, que é essencial para seu 

desenvolvimento. Significa, desta maneira o impulso. O impulso gerado ao se duvidar 

daquilo que nos é legado é essencial para a vitalidade da alma e para seu 

desenvolvimento.  

Quando o fruto é provado por Eva e Adão e a diferenciação se instala (no mito 

esse processo é simbolizado pela diferenciação entre o bem e o mal), Deus, 

agressivamente, expulsa o casal do paraíso.  

Tanto no mito Iorubá quanto no mito judaico-cristão, a diferenciação se dá por 

uma necessidade: no mito Iorubá, Ododua quer dormir por cima, já diferenciando-se de 

Obatalá. Os dois brigam, pois Obatalá não quer que Odudua durma em cima e, nesta 
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briga, como não cabem mais os dois dentro da cabaça. Ela é, então, quebrada, havendo 

a separação entre céu e terra. No mito judaico-cristão também há a necessidade da saída 

da realidade unitária, o impulso gerado pela dúvida, simbolizado pelo desejo e o pelo 

ato de Adão e Eva comerem o fruto proibido. Deus expulsa-os do paraíso por eles 

terem comido o fruto e obterem o conhecimento sobre o bem e o mal. 

 Podemos interpretar que em ambos os mitos também, a passagem do matriarcal 

para o patriarcal se dá por meio de algo agressivo, seja por meio da briga entre Odudua 

e Obatalá, seja por meio da infração incitada pela dúvida de Eva e Adão ou a expulsão 

do primeiro casal por Deus do paraíso.     

 

PARTE II – O DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA INDIVIDUAL 

 

A vivência dos ciclos arquetípicos, como já dito anteriormente se dá tanto no 

desenvolvimento da consciência da humanidade quanto no desenvolvimento da 

consciência individual. Sendo assim, no desenvolvimento da consciência individual, o 

homem passa pelos mesmos ciclos que a humanidade passou em seu desenvolvimento, 

vivenciando primeiramente o Ciclo Matriarcal e depois o Ciclo Patriarcal. Interessa-me 

pensar nestes dois ciclos, que são os ciclos fundantes. Segundo Whitmont (1982), a 

criança até três, quatro anos vive, principalmente, o dinamismo matriarcal, mas começa 

a diferenciar-se do mundo que a cerca já por volta de um ano de idade, começando a 

realizar a transição para o dinamismo patriarcal. Penso, neste sentido, que a criança já 

vai entrando no dinamismo patriarcal desde muito jovem, mas este é um processo 

difícil e lento. 

 

CICLO MATRIARCAL OU FASE MÁGICA – A RELAÇÃO PRIMAL ENTRE 

MÃE E FILHO 

 

  O mundo matriarcal, no qual há o predomínio do inconsciente e a consciência 

egóica ainda não se formou, é o primeiro dinamismo vivenciado pela humanidade. 

Analogamente, ele é o primeiro dinamismo vivenciado no desenvolvimento de cada ser 

humano isolado.   
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O ser humano quando nasce, é um ser dependente, diferente de outros animais 

que já nascem quase “preparados para o mundo”. Neste sentido, o ser humano, segundo 

Neumann (1980), precisa passar por duas fases embrionárias, uma intra-uterina e outra 

extra-uterina: depois de nove meses dentro do útero materno (fase intra-uterina), o bebê 

precisa ainda de mais um ano para atingir o grau de maturidade que os outros 

mamíferos tem ao nascer. Nesta medida, o primeiro ano da infância corresponde à fase 

extra-uterina. O “verdadeiro nascimento” do bebê ocorre depois dessa fase extra-

uterina. 

Nos primeiros tempos após o nascimento, na fase extra-uterina, a mãe é todo o 

mundo apreensível, todo o ambiente circundante para a criança; a criança está contida 

psiquicamente em sua mãe. A criança encontra-se, assim, psiquicamente integrada ao 

corpo da mãe. “Nessa fase o que existe é uma unidade primária composta por mãe e 

filho” (Neumann, 1980, p. 12). 

 Neumann (1980) dá ao início do período extra-uterino o nome de Período 

Urubóico, em referência à serpente uruboros, a qual engole a própria cauda formando 

um círculo e que representa a não separação dos opostos inerente à realidade psíquica 

destes primeiros tempos. Esse estado é característico da situação intra-uterina, quando o 

bebê está dentro da barriga da mãe, e se mantém nos primeiros dias após o nascimento, 

desaparecendo logo a seguir. 

Na fase extra-uterina como um todo e até certo tempo depois dela, o arquétipo 

dominante é o arquétipo da Grande Mãe, sendo esses primeiros tempos vividos dentro 

do dinamismo matriarcal. O arquétipo da Grande Mãe almeja a fusão e o envolvimento 

e seu significado pode ser descrito como uma experiência de conexão e até mesmo de 

dependência do que denominamos amplamente como Natureza (uma própria alusão à 

Grande Mãe). 

 O arquétipo materno tem como base Eros. Eros, no contexto desta relação 

inicial entre a criança e sua mãe, “significa relação com o estado de ser natural dentro 

de nós e à nossa volta; pulsões, impulsos, sentimentos, intimações são suas funções 

psíquicas.” (Jacoby, 2006, p. 53). O arquétipo materno também representa elementos 

psíquicos que estão relacionados com a experiência do que é material, do corpo físico e 

de suas necessidades. Interessante que a palavra matéria deriva da palavra latina mater, 

que significa mãe.  

É na relação com o materno, à qual foi dada o nome de relação primal por 

Neumann (1980), que o eu vai começar a ser ativado; o longo período de dependência 
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da mãe vai arrumando o terreno para a consciência do ego. Neste sentido, “A criança 

experimenta o Materno muito antes de se tornar consciente da individualidade de sua 

própria mãe pessoal.” (Jacoby, 2006, p. 52), uma vez que a vivência do Materno está 

ligada à vivência do arquétipo da Grande Mãe e se dá antes da formação do ego, a qual 

é justamente propiciada por esta relação.                  

  A criança nasce com certas predisposições, aptidões psíquicas (os arquétipos), 

que tornam possíveis sua sobrevivência e sua maturação: “existe uma aptidão ou 

prontidão inata e arquetípica para atualizar a imagem do Materno na fase inicial da 

vida. Poderíamos dizer que a criança traz consigo para o mundo uma predisposição 

para experimentar a “Mãe e o Materno”” (Jacoby, 2006, p. 49), uma pré-disposição 

tipicamente humana. A criança vem preparada para o aconchego, para ser sustentada, 

para ser amamentada, para receber carinho; deste modo, ela vem preparada para que os 

afetos alimentem a psique e proporcionem seu crescimento.  

A partir da mãe pessoal (ou da pessoa ligada afetivamente à criança, que cuida 

dela), o arquétipo vai sendo objetivado e, neste sentido, vai sendo humanizado. A 

criança, a partir da relação com a mãe pessoal, vai também, por sua vez, sendo 

humanizada e na fase final da relação primal pode passar a ver a si mesma como um ser 

humano individual, separado da mãe. A experiência do arquétipo da Grande Mãe, 

humanizado pela mãe pessoal é a experiência base e sendo assim, é o fundamento de 

nossa existência. Nessa relação primal a mãe também vive, assim como a criança, uma 

realidade arquetipicamente determinada, mas, somente uma parte dela vive essa 

realidade, uma vez que seu relacionamento com seu filho, seu papel de mãe, é apenas 

um segmento de sua existência total. A criança, por outro lado, encontra-se totalmente 

imersa nesta relação arquetípica. 

  

              Não é o indivíduo enquanto pessoa e sim o maternal em termos 
genéricos que se constitui no fundamento indispensável da vida da criança. 
A Mãe da relação Primal é a “Grande Mãe Boa”. É o ser que contém, 
alimenta, protege e aquece a criança e que se liga afetivamente a ela. É a 
base de sua existência não só física, mas também psíquica. É quem dá 
segurança e torna possível a vida no mundo. Neste sentido, é anônima e 
transpessoal, ou seja, arquetípica, enquanto componente de uma 
constelação especificamente humana que opera entre ela e a criança. Seu 
comportamento dirigido inconscientemente, que a capacita a coincidir com 
o arquétipo da mãe, é vitalmente necessário para o desenvolvimento 
normal do filho. (Neumann, 1980, p.19)    
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A experiência infantil do primeiro ano “pela qual todos os indivíduos passam, é 

corporificação ontogênica da realidade unitária primal” (Neumann, 1980, p. 12), da 

participation mystic, na qual os mundos parciais do interior e do exterior não existem. 

O dentro e o fora, assim, não são discriminados: o corpo faminto da criança e o seio que 

a alimenta são uma mesma coisa. Não há, assim, diferenciação por parte da criança 

entre seu próprio corpo e a mãe que propicia o prazer e afasta o desprazer. Neste 

sentido, no estágio pré-ego a dicotomia sujeito-objeto ainda não está presente, havendo 

uma unidade dual, sendo vivenciada uma realidade unitária. 

 

A realidade unitária abarca mãe e filho, sendo que a mãe ainda não 
percebida como uma entidade separada e independente. Ela é um 
componente integral da experiência primal da criança, ela simplesmente está 
“lá”, entrançada de forma simbiótica no tecido de necessidade da criança. 
(Jacoby, 2006, p. 41)  

 

 

O ego, ao longo desta fase começa a ser formado. A consciência nascente, 

primeiramente é uma consciência insular, ou seja, se dá por breves períodos. O bebê 

mantém-se nos primeiros tempos de vida, em grande parte do tempo em repouso, na 

inconsciência, imerso na segurança da realidade unitária. O ego do bebê vai sendo 

despertado através da vivência corporal. 

 Quando surge uma tensão como, por exemplo, cólica, fome, ou estar molhado 

por ter urinado, sua atenção direciona-se somente a esta ‘ilha”, ficando o bebê 

“consciente” de que há algum desconforto. Ele sinaliza-o através do choro. O alívio do 

desconforto e a satisfação de sua necessidade pela mãe aliviam a tensão, o que faz com 

que a criança volte para o sono, ou seja, para a inconsciência. Ao longo do 

desenvolvimento, a consciência passa a se dar por maiores momentos e a tendência é 

que ao longo do tempo, ela se torne uma consciência integrada.  

As intensas cargas de libido que o bebê vive também fazem a consciência 

“despertar”: são os fragmentos de realidade carregados desta energia que vão 

construindo a percepção do ego. Entre os focos de realidade, segundo Neumann, estão 

as zonas erógenas descobertas por Freud. “Elas podem ser também com toda a justiça 

denominada de gnoseógenas, uma vez que não só transmitem prazer como 

conhecimento a respeito da realidade.”( Neumann, 1980, p. 28) 

A zona erógena primordial neste início é a zona oral, que está ligada ao trato 

digestivo. Neste sentido a zona anal, como outro extremo do aparelho digestório 
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também é intensamente vivida. Assim, o mundo oral e o anal são pontos de 

concentração do corpo-mundo da criança nestes tempos mais primitivos. O prazer 

experimentado através da alimentação pode ser chamado de “orgasmo alimentar”, por 

ser uma satisfação interna que abrange todo o aparelho digestório, da boca ao ânus. 

 O ato de comer significa incorporar. Quando alimentada a criança é preenchida. 

Mas, quando há fome, esta a fome é vivenciada como falta. A fome, por sua vez, nestes 

primeiros tempos, é uma experiência total, assim como sua saciedade.                             

Neumann (1980) afirma que todas as dimensões da vida, que mais tarde se 

diferenciarão, encontram-se, neste período inicial ainda no broto do símbolo alimentar. 

  É através da boca, da zona oral, que a criança começa a conhecer o mundo 

que, neste início apresenta-se como nutridor e acolhedor (características do arquétipo 

materno), mundo que é simbolizado pelo seio e pelo leite maternos.  

 

A primeira fase do desenvolvimento da criança, por ser dominada 
pelo instinto de autopreservação e pelo impulso para o autodesenvolvimento, 
é pontuada pelo simbolismo da nutrição, pois alimento não é só substância 
concreta de que se constrói o corpo, como também significa ao mesmo tempo 
vida, alegria de viver e intensificação do processo vital. Assim, o leite 
materno é muitíssimo mais que alimento apenas concreto. É símbolo de um 
mundo amistoso, e, o que dá na mesma, do arquétipo da Grande Mãe. 
Simboliza a essência da união dual positiva e sua nutrição, satisfação da 
sede, segurança, calor, proteção prazer, não estar sozinho, relacionamento, 
superação da dor e do desconforto, possibilidade de repouso e sono, um 
sentimento de estar em casa no mundo e na vida com um todo. (Neumann, 
1980, p. 27) 

 
 

A mãe, a partir de seus cuidados e da sustentação da criança em seus braços, vai 

possibilitando que haja a integração das “ilhas de consciência”, no sentido de a 

consciência se tornar uma consciência “continente” e a criança, um ser integrado, com 

um ego. Durante a amamentação, por exemplo, na qual a criança é alimentada física e 

afetivamente, há a integração dos aspectos psíquicos e corporais da criança. Durante 

este ato ela é sustentada, acolhida, olhada e alimentada.  

 

A base indispensável para o desenvolvimento do ego da criança é a 
figura da mãe representando um Grande Mãe arquetípica, que proporciona 
não apenas prazer, mas também compensação, segurança e proteção. O ego, 
de início sonolento durante a maior parte do tempo, emergindo apenas em 
impulsos isolados que se tornam gradualmente mais freqüentes, mais ativos e 
independentes à medida que a criança se diferencia da mãe, caracteriza-se 
por um processo de integração que a mãe torna possível e do qual se 
apresenta como modelo. (Neumann, 1980, p. 34) 
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No início da relação primal, segundo Neumann (1980), o Self da criança é um 

Self Corporal. O Self Corporal é a mais precoce das manifestações do Self, que, por sua 

vez, tem suas raízes no biológico. Ele é uma unidade biopsíquica, ou seja, é uma 

totalidade na qual o somático e o psíquico ainda não estão diferenciados. Esta 

totalidade é expressa através da experiência corporal e, neste sentido, pode-se afirmar 

que tudo o que a criança vive, ela vive no e através do corpo. “Nesta fase, todos os 

processos biopsíquicos, tanto a sucção prazerosa, quanto uma boa evacuação, são ainda 

“amor”; o Self Corporal inteiro, com todas as suas zonas erógenas e gnóseas, é 

produtivo, como uma fonte viva de prazer e desenvolvimento, para a criança.” 

(Neumann, 1980, p.28-29). O Self Corporal contém o potencial da totalidade individual 

a ser desenvolvida. 

Este Self Corporal, por sua vez, é abarcado pelo Self da mãe, ao qual Neumann 

dá o nome de Self Relacional: a mãe é mediadora entre o psíquico e o somático da 

criança. O Self da mãe promove a auto-regulação psíquica da criança, a qual, neste 

período inicial do desenvolvimento, é corpo e psique juntos e não tem condições ainda 

para realizar este movimento. Assim, a condição de se auto-regular que a criança tem 

como potencial é exercida pela figura materna neste princípio; Self Corporal e Self 

Relacional se complementam, sendo ainda indiferenciados.. Nesta medida, o Self da 

criança é projetado na mãe e é o Self da mãe que vai organizando a criança. Ao longo 

do primeiro ano de vida do bebê, o movimento é o de que esta projeção vá sendo 

retirada da mãe e o Self vá se deslocando para a criança; na medida em que o ego da 

criança vai sendo formado, ela passa a ter condições de fazer sua auto-regulação 

psíquica.  

A remoção do Self da mãe do campo da realidade unitária 
acompanha a dissolução gradual da união dual característica da relação 
primal. À medida que a criança se aproxima do término da fase embrionária 
pós-uterina e torna-se um indivíduo humano, não só seu Self Corporal se 
fundiu com o Self externalizado na mãe para formar um Self completo, como 
sobretudo o ego desenvolveu-se para além de seu estado germinal e adquiriu 
certa continuidade com o desenvolvimento da consciência da criança 
(Neumann, 1980, p.18) 
 

 

É quando há a formação de um Self unitário, no final do período de gestação 

extra-uterino, que a criança realmente nasce. Neste processo, há a formação do ego da 
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criança, ainda bastante imaturo e frágil, que, por sua vez diferencia-se do Self 

(totalidade), o qual foi deslocado da mãe para a criança. Há, assim, o início de uma 

discriminação ego-Self, o que é um processo lento. Entretanto, mesmo havendo esta 

discriminação, é mantido um elo entre essas duas instâncias, cuja importância é vital 

para o desenvolvimento e funcionamento sadios da psique. 

Este elo é denominado por Neumann (1980) como eixo ego-Self. A partir dele, o 

ego consciente continua mantendo contato com a totalidade Self. É o Self (a 

personalidade como um todo) que “dirige, controla e equilibra todos os processos que 

conduzem à emergência do ego da criança e a seu desenvolvimento até o ego adulto.” 

(Neumann, 1980, p. 18), sendo a matriz alimentadora, na qual o ego enraíza-se. Uma 

relação primal positiva possibilita que haja o desenvolvimento de um eixo ego-Self 

estável, cuja comunicação consciente-inconsciente se dê de maneira fluida, 

possibilitando que, ao longo do desenvolvimento a consciência vá incorporando 

conteúdos do Self, conteúdos inconscientes. Para que este movimento seja possível, na 

relação primal, a função da mãe é promover o mínimo de tensão e o máximo de 

segurança e atenção à criança; é compensar os fatores que ameaçam a criança, os 

fatores negativos, é fazer sua auto-regulação psíquica. 

 

A experiência fundamental dessa fase, enquanto característica da 
Grande Mãe é a da proteção da continuidade da existência. (...) As primeiras 
experiências de polarização – prazer e desconforto, interno e externo, por 
exemplo -, estão a salvaguarda de um processo de compensação 
proporcionado pela mãe. Deste modo, mesmo tensões que produzem 
desconforto são suportadas e integradas graças a uma confiança, 
inconsciente, é claro, e não percebida pelo ego, de que elas serão 
descarregadas. (Neumann, 1980, p. 34) 

 

 

 O ser humano, ao longo de toda a sua vida, passa por dois processos 

antagônicos, mas que se complementam. Eles são tendências arquetípicas e que 

começam logo nesta fase mais primitiva infância. A eles, Neumann (1980) deu os 

nomes de 1) automorfismo e 2) adaptação ao mundo externo. O automorfismo é a 

adaptação à identidade genuína do indivíduo, a seus próprios potenciais. “É uma 

necessidade de formar seu próprio ser a partir dos elementos particulares que o 

constituem” (Neumann, 1980, p.10). Já a adaptação ao mundo externo, é uma 

adaptação ao que encontra-se fora do indivíduo, às normas sociais e à cultura, ou seja, à 

coletividade.  
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Os dois movimentos se dão logo no início da infância, mas o movimento mais 

intenso neste início é o de automorfismo, principalmente por ainda não haver uma 

realidade externa, dissociada da realidade interna.  

A criança precisa se formar. Nesta medida, os cuidados da mãe que possibilitam 

a compensação de experiências negativas é essencial; é mantendo a “realidade externa”, 

os desconfortos pouco presentes ou não intensos, que a mãe possibilita que a tendência 

do automorfismo se dê mais adequadamente.   

O segundo movimento, o de adaptação à realidade externa, se dá também 

desde o início, mas em bem menor grau, pois a mãe da criança vive imersa num 

coletivo cultural e segue suas regras. Ela, assim, influencia inconscientemente (mas de 

um modo efetivo) o desenvolvimento da criança a partir da realidade em que vive e dos 

valores que tem. Ao longo do desenvolvimento da criança, ela vai fazendo a separação 

interno e externo e na entrada no dinamismo patriarcal, que vai permitir a formação da 

consciência de ego formada, a ênfase passa a recair sobre a adaptação ao mundo 

externo. 

  Mas no início, a oposição do mundo externo, que gera tensão nos indivíduos, é 

incipiente, geralmente inexiste e acontece mesmo através do in,    consciente da mãe, 

que apresenta-se como um primeiro “tu” à criança, apresentado-se como um pai (mas 

isto será discutido na próxima e última parte do capítulo). 

 

A mãe é a um só tempo Self e “tu”, prevalecendo a realidade unitária 
do paraíso no início da situação pós-natal. Tanto na condição uterina quanto 
na condição pós-uterina, a criança fica protegida pelo continente circular da 
existência materna, pois para a criança a mãe é, reunidos numa única 
entidade, Self, “tu” e mundo. A relação mais precoce da criança com a mãe 
possui um caráter único porque nela- e quase que exclusivamente nela – a 
oposição entre o autodesenvolvimento automórfico e a relação com o “tu”, 
que enche de tensão a existência humana, normalmente não existe. Por isso a 
experiência dessa faz, que deixa suas marcas em todo desenvolvimento 
posterior é de particular importância para a psicologia dos indivíduos 
criativos. (Neumann, 1980, p. 14) 

 
 

Deste modo, o antropocentrismo é uma experiência fundamental para a 

estruturação egóica: no início da vida da criança, em meio à relação primal, é essencial 

que tudo gire em torno dela, se organize em torno dela, sendo a criança, literalmente o 

centro do mundo. Ela não tem que se adaptar ao mundo, mas o mundo tem que se 

adaptar a ela. Neste sentido, a mãe tem que se adaptar ao filho. Se isto não é feito de 
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forma suficiente, com a realidade externa sendo colocada objetivamente entre a criança 

e a mãe, isso exige que a criança se adapte precocemente ao mundo externo, o que gera 

nela um stress, já que é um movimento que se opõe à tendência automórfica tão 

importante desses primeiros tempos, sendo uma experiência negativa. 

A mãe, nesses primórdios, é o Self da criança, e em uma relação primal bem 

sucedida (relação primal positiva), compensa as experiências negativas (fome, estar 

molhado e estar com dor) a partir de experiências positivas (saciar a fome, trocar a 

fralda e fazer passar a dor), possibilitando que tenha espaço a tendência automórfica da 

criança. Se isto é feito, tendo a criança mais experiências positivas que negativas, a 

imagem da “mãe boa” é instalada na criança, uma vez que essa “mãe boa” representa o 

Self da criança. Assim, uma boa relação com a mãe nestes primórdios, significa o 

desenvolvimento de uma boa relação da criança com seu próprio Self, quando este 

deixa de ser projetado na mãe e passa a localizar-se dentro dela mesma. Deste modo, as 

experiências positivas da relação primal permanecem na criança, dando forma a um 

sentimento positivo de existência, o qual permanece pelo resto da vida.  

Há o desenvolvimento deste sentimento positivo, pois houve um sentimento de 

segurança, de confiança na relação primal, erigido a partir das compensações feitas 

pela mãe. Essa segurança dos primeiros tempos possibilita que a criança desenvolva 

uma confiança em si mesma, pois nos tempos de indiferenciação (quando a mãe e o 

bebê eram uma única coisa na perspectiva da criança) houve uma mãe que 

proporcionou segurança. 

 

A relação pessoal posterior da criança com a mãe, como base de toda 
relação amorosa subseqüente, e na verdade de toda relação humana, se 
estabelece de acordo com a relação primal. Só o inquestionável senso de 
segurança conferido pela proteção no amor de uma mãe, que capacita a 
criança em desenvolvimento a suportar desagradáveis tensões durante o 
processo de diferenciação, pode deixá-la apta para suportar a redução do 
automorfismo infantil, imposto, inevitavelmente pelo processo de 
crescimento no mundo e na sociedade. Só através da experiência de que ao 
desconforto seguir-se-á um alívio proporcionado por compensação e 
apaziguamento trazidos pela intervenção da Mãe-Boa, é que a criança vai 
adquirir a habilidade, tão necessária para o homem e tão característica do 
homem, para suportar tensões desagradáveis prolongadas e para desenvolver 
seu ego num rumo tal agüente esse tipo de tensão, ao mesmo tempo em que 
se submeta às demandas sociais. (Neumann, 1980, p. 36) 
A mãe, além de Self nestes tempos primários, também é o primeiro “tu” da 

criança. Neste sentido, ela apresenta-se como o primeiro referencial de mundo externo 

à criança, mesmo que esta última não saiba disso, por conta de viver uma realidade 
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unitária. Os cuidados da mãe: a segurança e confiança que esta proporciona à criança na 

relação primal, constróem o modelo de relação a partir do qual a criança se relacionará 

com o mundo externo e consigo mesma (já que a mãe também representa o 

inconsciente). 

 

O amparo na relação primal com a mãe é o primeiro contexto social 
da criança e o mais prenhe de possibilidades. Isto adquire um significado 
todo particular quando se chega ao estágio em que, com a consolidação do 
ego, o Self que tinha se mantido externalizado, precisa começar a voltar 
gradualmente para dentro da criança. A essa altura, o abrigo na mãe não é 
mais como no início, um abrigo no Self; passa a compreender um “tu” e, por 
extensão, a sociedade representada por esse “tu”. Confiança na mãe equivale 
à confiança na sociedade que ela representa. (Neumann, 1980, p. 35)    
 

 

Assim, a partir da relação primal, têm-se delineados o modo pelo qual o 

indivíduo lidará consigo mesmo e também a forma com a qual lidará com o mundo que 

o cerca. Deste modo, uma das conseqüências de uma relação primal positiva é o 

desenvolvimento, por parte da criança de uma relação positiva com o mundo interno e 

também com o externo.  

Outra conseqüência de uma relação primal bem sucedida é o desenvolvimento 

de um ego integral positivo, ou seja, de um ego integrado (“consciência continente”), o 

qual é capaz de integrar as experiências positivas e as negativas, a partir da equação: 

experiências positivas + experiências negativas = experiências positivas, uma vez que 

houve o predomínio das vivências positivas no âmbito da realidade unitária. O 

desenvolvimento de um eixo ego-Self estável, também é conseqüência de uma primeira 

vivência positiva de mundo. 

 

Graças à combinação de automorfismo com uma relação primal 
positiva, o ego integral é sempre expressão de um eixo ego-Self positivo, 
livre e criativo, adequado à disposição da criança de orientar-se criativamente 
para o “tu, para seu Self e para o mundo. 

Esta “base de confiança” da personalidade total, representada pelo 
ego integral, torna possível um sistema psíquico aberto, no qual inexiste 
tensão insuperável entre o mundo e o ego ou entre o inconsciente e o ego. 
(Neumann, 1980, p. 59)  

 

 

Sendo assim, 
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É de suprema importância que o terreno seja preparado durante o 
período da relação primal, para que haja uma predominância de imagens 
maternas positivas. A criança pode então se entregar ao materno positivo 
com uma confiança calma, preparando o terreno para a “confiança básica” 
que é a fonte de autoconfiança e das relações sólidas com os outros. (Jacoby, 
2006, p. 58) 

 
 

Se não há o predomínio de experiências positivas, e assim, de imagens maternas 

positivas, havendo o predomínio de experiências negativas nesta relação inicial, o ego 

que se forma, segundo Neumann (1980), é um ego ferido, proveniente de uma relação 

primal negativa. 

  

O predomínio de uma experiência negativa inunda o núcleo do ego, 
dissolve-o, ou lhe confere uma carga negativa.  Ao ego de uma criança assim 
marcado por uma relação primal negativa chamamos de um ego ferido, 
porque suas experiências do mundo, do “tu” e do Self trazem as marcas de 
ferimentos ou adversidades.” (Neumann, 1980, p. 62) 
 
 
A relação primal negativa, ao invés de ser marcada pela segurança e pela 

confiança, características de uma relação primal positiva, é marcada pelas experiências 

de desamparo, de abandono e de solidão, uma vez que os aspectos negativos 

(desconfortos) não foram compensados suficientemente pelos aspectos positivos 

durante a vivência da relação primal. Uma relação desse tipo obstrui a capacidade de 

integração da criança. 

O ego ferido, fruto de uma relação primal negativa, ao contrário de um ego 

integral positivo, é um ego que não desenvolveu confiança nem em si e nem no mundo 

a sua volta, pois em sua formação houve falta de segurança, a qual não foi propiciada 

suficientemente pela mãe pessoal. O indivíduo que desenvolveu um ego ferido sente-se 

inseguro e impotente em relação à vida e vive desconfiado e alarmado em relação a ela. 

A desconfiança é, assim, uma reação a um sofrimento. O símbolo deste ego ferido é a 

fome, pois a criança, durante a relação primal, não foi bem alimentada de comida 

afetiva, do leite materno e de seu simbolismo como um todo.  

Os aspectos da Mãe Má, (os aspectos negativos do arquétipo da Grande Mãe – 

os aspectos da morte, do abissal, do devorador, do venenoso, do apavorante e do fatal -) 

então, são vivenciados e “a forma negativa da Grande Mãe pode paralisar a vida, 

evocar um vazio emocional, uma petrificação, um bloqueio da imaginação criativa e do 

potencial orgiástico” (Jacoby, 2006, p. 58). 
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Segundo Neumann (1980), uma relação primal negativa se dá com a “perda” da 

mãe: 

 
 
Uma constelação negativa da relação primal ocorre não apenas 

quando a ligação emocional da mãe com o filho é insuficiente, mas sempre 
que este “perde” a mãe, a base de sua existência. Tal perda usualmente se 
constela por inadequação psíquica da mãe ou pela sua eliminação física por 
morte , doença ou separação (...)  

Uma mãe pessoal “boa” pode tornar-se para o filho uma mãe pessoal 
“terrível” pela preponderância de fatores negativos transpessoais, tais como 
uma doença ou uma calamidade.” (Neumann, 1980, p.61) 
 

 

A agressividade é expressão normal da personalidade e essencial para seu 

desenvolvimento. Através dela é realizado o movimento de oposição ao “tu”, o 

movimento de separação: a criança só se separa da mãe se houver esta oposição entre 

ela e sua cuidadora, que se dá através da agressão. A vivência da agressão, nestes 

tempos de separação, pode ser traduzida como vivência de auto-afirmação e de auto-

realização do ego, sendo, na realidade, uma força de oposição e de separação. 

O papel da mãe, na relação primal, é aceitar esta agressão (força de separação), 

para que a criança possa integrar esta agressividade a seu ser. Se essa agressão não é 

aceita pela mãe, o que acontece em uma relação primal negativa, o ego ferido 

resultante dessa relação não consegue integrar sua agressividade: a agressividade que 

não foi aceita pela mãe acaba também por não ser aceita pela criança. As frustrações 

constantes, que acontecem no processo de desenvolvimento, acabam por gerar raiva e 

agressividade na criança, as quais não aceitas pela mãe, também não o são pela criança 

e acabam por serem reprimidas, o que ajudam a gerar impotência, medo e desamparo.  

Uma relação primal negativa também acarreta na instabilidade do eixo ego-

Self; o eixo ego-Self é o parâmetro para a integridade psíquica e para o 

desenvolvimento saudável. Mal formações e disfunções deste eixo nos primeiros anos 

de vida são produções de uma relação primal negativa. 

Se o eixo for deslocado para o ego, pode haver, por parte do indivíduo, uma 

auto-representação negativa de si mesmo, como também um exagerado mecanismo de 

defesa do ego. Se o eixo for deslocado na direção do Self, isto pode acarretar em uma 

desintegração da personalidade, característico da psicose. 
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A relação primal e o dinamismo matriarcal continuam a serem vividos mesmo 

após que o Self é deslocado para a criança e há a formação do ego. Aos pouco o 

dinamismo patriarcal vai tomando a cena. 

 

 

CICLO PATRIARCAL OU FASE MENTAL – A ENTRADA DO PAI 

 

Há, no processo de patriarcalização, a polarização da realidade psíquica, 

havendo como principais delimitações a diferenciação entre consciente e inconsciente e 

entre eu e outro (podemos pensar no consciente como um eu e no inconsciente como 

um outro). “Quando emerge da unidade com a mãe, a criança passa à condição de 

sujeito em confronto com o mundo objeto.” (Lima Filho, 2002, p. 64). Por esta via se 

dá a passagem do “princípio do prazer”, reinante da fase matriarcal ao princípio de 

realidade. 

Com a polarização, há o predomínio do consciente sobre o inconsciente; o eu 

toma forma e se desenvolve como centro da consciência. A relação de compensação 

entre consciente e inconsciente tem início a partir da formação e sustentação desse eu e 

dessa consciência patriarcal. No reinado do Ciclo Matriarcal, esta compensação era 

feita pela mãe, na qual o Self da criança era projetado. No patriarcado, o Self vai se 

deslocando para a criança, a qual passa a ter posse de um Self individual. A 

personalidade com centro no eu e na consciência, caracteriza toda a primeira metade da 

vida. 

O Pai arquetípico é base para a formação e fortalecimento do Eu e da 

consciência. Este movimento dentro do dinamismo patriarcal implica em um 

afastamento desse Eu (ego) do Self, do inconsciente e do próprio corpo como expressão 

do inconsciente. Os aspectos anímicos do corpo, primários, não são mais vistos com 

tais e passam a ser catalogados por uma avaliação patriarcal que julga o que é bom e o 

que é mau. Entretanto, este controle sobre o corpo, auxilia na humanização dos 

instintos e na formação de conceitos, processos tipicamente patriarcais e necessários 

para o desenvolvimento do ser humano. “É o pai que determina como o filho pode e 

deve sentir, alem de propor quais sentimentos poderá e deverá experimentar” (Lima 

Filho, 2002, p. 67). O patriarcado, desta maneira, demanda o exercício consciente e 

determinado de controle tanto do mundo externo, quanto do mundo interno, a partir do 
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Logos (pensamento analítico), do Nomos (leis) e de julgamentos, características do 

dinamismo.  

 A partir da polarização, da separação, o pai atribui identidade pessoal á criança 

e, neste sentido, ele inaugura a noção de “outro” para a criança; mas a noção de um 

“outro” enquanto semelhante, membro da coletividade humana. São as leis, a moral e 

os costumes dessa coletividade que tem que ser aprendidos pela criança para que possa 

esta participar do convívio social. A lei do pai vem de fora. 

 

O pai é mediador de uma relação; determina em que bases, até que 
ponto, dentro de que abrangência ou limites, com que regras, com que 
qualidade de inserção ou afastamento, com que métodos, regularidade, 
finalidades, responsabilidades e objetivos as diversas relações do filho com o 
mundo, com o outro e consigo mesmo irão se estabelecer. O pai discrimina o 
mundo em categorias, tornando-o compreensível e, portanto, utilizável; 
interrompe o que até então era “natural” para instaurar o deliberado, o 
escolhido, o proposital, o eleito, o consciente. E fornece critérios para tudo 
isso. (Lima Filho, 2002, p. 69) 

 
 
 

A libido antes introvertida (direcionada à própria criança, indo de acordo com a 

tendência de automorfismo e antropocentrismo), passa a ser extrovertida, dirigida aos 

objetos do mundo, que se tornaram externos ao ser da criança. A tarefa, na Fase Mental, 

passa a ser a de adaptação ao mundo externo. Há, assim, a diminuição do automorfismo 

e o aumento da tendência oposta, mas complementar de adaptação à realidade externa. 

O Pai se coloca entre a Mãe e a criança, simbolizando um terceiro que quebra a 

unidade dual mãe e filho vivenciada no matriarcal. O Pai aponta para o futuro e faz com 

que o filho (ego da criança) olhe para fora e para longe. 18  

 

Em lugar da reciprocidade (união dual) que se encontrava na relação 
primal, divisa-se agora a separabilidade e o assujeitamento, estabelecendo-se 
uma relação de assimetria (hierárquica) entre pai e filho. No universo do pai 
não há espaço para a mutualidade da dependência mãe-filho, recíproca e 
simbiótica. O pai estritamente patriarcal recomenda a independência em 
relação à mãe e a dependência em relação à sua orientação, sem que se 
experimente o tipo de reciprocidade conhecido anteriormente. (Lima Filho, 
2002, p. 67-68) 

 
 

O pai, por ser o interditor da relação indiferenciada entre mãe e filho, provoca, 

assim como favorece, a diferenciação eu -“tu”, apresentando ao filho o mundo como 

                                                 
18 Pai e Mãe referem-se aos pai e mãe arquetípicos 
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um objeto a ser confrontado e humanizando-o. Assim, o mundo do pai se coloca em 

oposição ao mundo matriarcal. Segundo Neumann, “A atividade instintiva formativa do 

ego nessa fase tem um caráter masculino em ambos os sexos e entre em oposição com a 

Grande Mãe, a figura dominante do mundo matriarcal, uma vez que a guerra de 

libertação do ego é dirigida contra ela. (Neumann, 1980, p. 113).  

A mãe, antes, saciava a fome do filho, fazia com que ficasse preenchido. Já o 

pai, não preenche o filho como a mãe fazia, e, neste sentido instaura o sentimento de 

falta para a criança. Por outro lado, o pai instrumentaliza o filho para que este se 

alimente, para que com seus próprios recursos ele consiga se alimentar. O pai, assim, é 

instaurador da falta na criança, mas também o provedor de tecnologias e recursos para a 

supressão desta. Este movimento mantém um estado de tensão, que é desconfortável, 

mas por sua vez, também, vitalizador, por se tratar de uma força potencializadora para o 

consciente. 

Os movimentos corpóreos, que eram espontâneos durante a Fase Mágica, 

passam, na Fase Mental a serem regidos pela vontade e pelo controle mental. De 

passivo, o corpo torna-se ativo e o receber é substituído pelo obter, por uma ação para 

se conseguir o que se necessita ou quer. 

Em seus aspectos positivos, o pai remete ao crescimento e ao desenvolvimento. 

Por outro lado, em seus aspectos negativos, o pai boicota o filho em relação a seu 

crescimento, negando a este a potência de se libertar das amarras paternas no processo 

de desenvolvimento. 

O pai dá entrada no desenvolvimento infantil já na relação primal. Ele é vivido, 

primeiramente, através da própria mãe pessoal: através de seu discurso, de sua 

ideologia e de seu exemplo. A mãe pessoal está inserida em uma determinada cultura, 

com determinadas regras; é exatamente esta cultura e estas regras que já são passadas 

para a criança por esta mãe, desde os tempos mais primitivos, por meio de sua fala e 

através do seu próprio jeito de cuidar, que, apesar de ser alimentado por um instinto 

inato (pois a relação inicial é uma relação baseada na participation mystic), também 

carrega consigo elementos e legados culturais, apresentando-se de maneira diferente em 

diversas culturas. “Sendo a mãe um necessariamente um elemento inserido na cultura e 

uma representante dela, é ela quem se ocupa, inicialmente, com a instauração do pai, 

em especial em uma cultura patriarcal como a nossa.” (Lima Filho, 2006, p. 68) 
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Segundo Neumann (1980), o animus da mãe também influencia diretamente a 

criança no período matriarcal. O animus é o aspecto masculino inconsciente da mulher 

e, segundo o autor, agiria na criança também como pai, representando a ordem e a lei. 

 

Antes de se confrontar com o princípio masculino como “pai”, ela 
experimenta o princípio masculino como um aspecto inconsciente da mãe. 
Enquanto a orientação consciente da mulher em relação com o mundo e com 
o homem (...) é grandemente dominada pelo seu relacionamento com o 
princípio de Eros, o seu mundo inconsciente masculino representa o princípio 
de logos e de nomos (lei) masculino. (Neumann, 1980, p. 80) 
 

A mãe é mais pessoal e concreta, no sentido de seus cuidados serem físicos, 

concretos, erigidos sobre a base de Eros. O pai, por outro lado, é mais genérico e 

abstrato, de acordo com os princípios do Logos e do Nomos que lhe dão forma. Quando 

a mãe desempenha as funções paternas, silenciando, portanto, as funções tipicamente 

maternas que exerce, provoca um estranhamento por parte da criança, pois a mãe, 

desempenhando as funções paternas, acaba por distanciar-se do filho com a objetivação 

característica do pai. Mas, é desta maneira que o mundo do pai vai começando a habitar 

a criança e é a partir desse acontecimento que a criança pode desenvolver-se. 

O princípio da ordem, da lei, “do não”, nos primeiros tempos, perturba o bem 

estar da criança e é percebido por esta como um assalto à sua existência, pois nesta fase 

primitiva, cada limitação e restrição pode parecer para a criança como uma negação ou 

como retirada do amor da mãe. Neste âmbito, a mãe que exerce a função masculina de 

pai é uma mãe terrível. Mas, ao resistir a esta intervenção do masculino, a criança entra 

em contato com o princípio de adaptação social, essencial para seu desenvolvimento. 

Se há uma relação primal positiva, a mãe boa (que supre, que dá segurança, que está 

próxima), compensa a mãe terrível (que age como pai) e a criança dar início ao 

processo de integração entre o princípio do Logos e o princípio de Eros e ir se 

preparando para o enfrentamento do mundo externo. Ou seja, vai aprendendo a lidar 

com frustrações. 

 

A psique da criança é sustentada pela predominância de sua 
experiência da Grande Mãe. Também ao aceitar o desconforto, o sofrimento 
e as limitações impostas pela mãe terrível, a criança está se desenvolvendo 
em direção a uma totalidade, capaz de integrar o bom e o ruim, o agradável e 
o desagradável. (Neumann, 1980, p. 87) 
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 Muitas das ansiedades infantis, por sua vez, ligam-se à entrada do masculino no 

desenvolvimento, as quais neste início, podem se dar a partir de uma simples 

perturbação do estado de repouso da criança. Quanto mais a psique se desenvolve e a 

consciência se integra, mais oposições a criança é capaz de suportar, de compensar e de 

integrar. 

Com o processo de desenvolvimento da consciência, a consciência “em ilhas” 

do matriarcal dá lugar a uma consciência mais integrada e, no final do primeiro ano de 

vida da criança, ela nasce psiquicamente: se dá o nascimento do ego e a recuperação do 

Self antes projetado na mãe. Tem fim, assim, a fase extra-uterina de “gestação”. Depois 

desse nascimento, o arquétipo da Grande Mãe continua, por algum tempo ainda, a 

coordenar a relação mãe e filho, mas é nesta fase que começa a se dar a polarização do 

mundo em opostos, a separação entre eu e “tu”, entre Self e Mundo o que é típico do 

dinamismo patriarcal. A esta polarização, Neumann (1980) dá o nome de a Separação 

dos Pais no Mundo. Esta diferenciação entre as coisas do mundo se dá ainda no interior 

da relação primal, lar protegido para que a criança possa passar por este processo. 

Assim, é ao fim do período extra-uterino, que começa a fase de transição para o período 

patriarcal.  

Podemos pensar que os Mitos de Criação que surgem no desenvolvimento da 

consciência da humanidade correspondem a esta passagem do desenvolvimento da 

consciência individual; correspondem ao surgimento do ego e da consciência e do eu e 

o “tu”. 

As polarizações provocam uma crescente ambivalência na criança,  

ambivalência a qual, por sua vez, prepara o caminho para um conflito entre mãe e filho, 

para o fim da relação primal, relação na qual mãe e filho estão muito próximos. 

 

Ao dividir a imagem da Grande Mãe em imagens da Mãe Boa e da 
Mãe Terrível, a psique infantil promove a polarização do mundo, a separação 
dos Pais no Mundo(...) Ganhando independência progressivamente, a criança 
chega a sentir que a mãe tanto é abandonadora e rejeitadora como é 
acolhedora e continente. (Neumann, 1980, p. 89) 
 

Essa ambivalência é o primeiro sinal das atitudes da criança em relação a 

interior e exterior, que vão sendo diferenciados. Com o desenvolvimento do ego da 

criança, as atitudes da mãe terrível vão progressivamente se intensificando, mesmo que 

a mãe permaneça como uma mãe positiva, como uma mãe boa. Só com isso a criança 

pode desenvolver a necessária oposição em relação à mãe, a qual termina com seu  
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afastamento desta (da mãe pessoal, como se a criança “desse as costas” a ela e se 

dirigisse para o mundo) e do Ciclo Matriarcal. Com isso, há o chamado matricídio 

mitológico, o qual torna possível a transição definitiva para a vivência do Ciclo 

Patriarcal. O desmame, conceito que não deve ser restringido ao desmame da criança 

do seio da mãe, é símbolo do desenvolvimento que leva do matriarcado ao patriarcado.  

A mãe pessoal (veículo da imagem arquetípica) torna-se, na passagem do 

dinamismo matriarcal para o dinamismo patriarcal, um poder negativo, do qual o ego 

precisa se afastar. Nesta etapa, a mãe é vista como a “Grande Mãe Má”. O dragão é um 

símbolo desta mãe, da qual o ego precisa se separar. Neste sentido, o ego, recém 

formado precisa matar o dragão, pois para seu desenvolvimento, não pode ficar preso 

ao dinamismo matriarcal. Este matar tem um caráter masculino, de separação. 

  

A atividade instintiva formativa do ego nessa fase tem um caráter 
masculino em ambos os sexos e entre em oposição com a Grande Mãe, a 
figura dominante do mundo matriarcal, uma vez que a guerra de libertação 
do ego é dirigida contra ela. (Neumann, 1980, p. 113)  

 
 

Deste modo, o ego patriarcal é um ego heróico, que precisa lutar e “matar” um 

modo de vivenciar o mundo, para que possa vivenciá-lo de outra maneira.  

 

Essa ênfase guerreira do masculino é necessária tanto filogenética 
como ontogeneticamente para a liberatação da consciência do ego da 
preponderância do matriarcado. Só o ego lutador, heróico, é capaz de superar 
o feminino maternal que, quando obstrui o ego e o princípio masculino da 
consciência, em seu desenvolvimento rumo à independência, transforma-se 
na Mãe Terrível, no dragão, na bruxa, numa fonte de medo. (Neumann, 1980, 
p. 131) 
 

 

 Podemos dizer que o indivíduo saudável é aquele que teve uma experiência 

materna positiva e também uma experiência paterna positiva. Se isto acontece, as 

tendências de automorfismo e de adaptação à realidade externa ficam equilibradas e o 

indivíduo pode se adaptar à realidade externa sem prejuízos à pessoa como ela mesma. 

 

         (...) quando a experiência da criança for excessivamente patriarcal, 
faltará o equilíbrio entre vida subjetiva e vida objetiva, com a conseqüente 
formação da sombra – normal ou patológica, a depender das defesas de eu se 
cerca. (Lima Filho, 2002, p. 76).  
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A sombra patológica contém símbolos que são bloqueados pelas resistências de 

defesas que se cronificaram. 
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APROXIMAÇÕES ENTRE A PSICANÁLISE 

WINNICOTTIANA E A PSICOLOGIA ANALÍTICA A PARTIR DO 

FEMININO E DO MASCULINO 

 

 

 PSICANÁLISE WINNICOTTIANA E PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 

O objetivo deste capítulo é traçar algumas aproximações entre a teoria 

winnicottiana e a teoria da psicologia analítica. Entretanto, é essencial ter-se claro, para 

o que eu me proponho, que tratam-se de dois constructos teóricos diferentes, com bases 

e concepções distintas. 

Logo de saída, temos que para a psicanálise como um todo, há somente o 

inconsciente pessoal, o qual é formado pelo processo de repressão. Já para a psicologia 

analítica, há o inconsciente coletivo, que é um inconsciente relativo à espécie humana, 

arquetípico e apriorístico, no qual estão contidas todas as possibilidades do ser humano. 

O indivíduo também tem, por sua vez, um inconsciente pessoal, o qual é formado a 

partir de suas vivências no mundo. 

Entretanto, como Winnicott (1896-1971) e Jung (1875-1961) foram 

contemporâneos, em algumas passagens de sua obra, Winnicott refere-se a Jung e à 

Psicologia Analítica, como nos textos A Posição Depressiva no Desenvolvimento 

Emocional Normal (1954-55) e Contratransferência (1960). Podemos afirmar que o 

que é certo, é que Winnicott leu Jung e estava ciente de suas idéias, pelo menos de uma 

maneira geral. Se concordava com elas ou não, esta é outra história. Mas, não pretendo 

levar esta discussão adiante, pois não é este o cerne do trabalho.  

O que me proponho a fazer é apontar aproximações entre as duas teorias no que 

se refere aos primeiros tempos de vida do indivíduo, aos tempos formativos, nos quais 

há uma relação muito próxima entre mãe e criança e depois vai havendo um gradativo 

afastamento entre ambas; primeiros tempos em que há a formação do ego e da 

consciência. Tanto Winnicott quanto Jung, assim como seus seguidores, poderiam e 

podem não concordar com as aproximações feitas nesse trabalho, mas são 

aproximações que para mim, a partir de minha leitura de Winnicott e da Psicologia 

Analítica e também da minha pouca prática clínica com crianças com distúrbios graves 

de interação, fazem sentido.  
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 Em meu trabalho de pesquisa, uma menção que Winnicott fez a Jung, em uma 

nota de rodapé, em seu texto Desenvolvimento Emocional Primitivo (1945), em 

especial, me chamou a atenção. O texto versa sobre como se dá o desenvolvimento do 

bebê em tempos primitivos, o que vai justamente no sentido de pensar estes primeiros 

tempos. No texto Winnicott afirma que “na introversão precoce e, portanto de natureza 

primitiva, o indivíduo vive num ambiente que é ele mesmo” (Winnicott, 1945, p. 231) e 

neste caso, “o ambiente é tão parte do eu quanto o são os instintos que os conjuram” 

(Winnicott, 1945, p.231). A nota de rodapé se segue a esta última afirmação:  

 

Trata-se de um ponto importante, tendo em vista o nosso 
relacionamento com a psicologia analítica de Jung. Nós tentamos reduzir 
tudo ao instinto, e a psicologia analítica reduz tudo a esta parte do eu 
primitivo, que se parece com um ambiente, mas que surge a partir do instinto 
(arquétipos). Deveríamos modificar as nossas idéias a fim de abarcarmos os 
dois pontos de vista, para assim podermos ver que (se isto for verdade) no 
estágio teoricamente mais primitivo o eu possui o seu próprio ambiente, 
criado por ele mesmo, que é tanto o eu quanto os instintos que lhe dão 
origem. É preciso estudar mais profundamente esta questão. (Winnicott, 
1945, p. 231)  

 
 
 

 Para a teoria winnicottiana, o inconsciente pessoal se forma quando há a 

formação do ego, não podendo ter existência antes de haver a integração do indivíduo. 

Antes, o que há para esta teoria, são instintos, como mesmo pode-se ver na afirmação 

acima. 

 Para a Psicologia Analítica, o que há antes do ego é o inconsciente coletivo: há 

os arquétipos, os quais são a base para a formação do ego e da consciência; o ego é 

formado através de processos inconscientes, que, nos primeiros tempos de 

desenvolvimento, estão relacionados aos arquétipos centrais: à Grande Mãe e ao Pai. 

Entretanto, os arquétipos se manifestam através dos instintos.19 Por este viés, que talvez 

seja um pouco reducionista, podemos então falar que no início, antes do ego, o que há é 

instinto, também para a Psicologia Analítica, mas o instinto como representação 

arquetípica.  

Talvez esta seja a aproximação que Winnicott (1945) fez e a qual ele sugere que 

precisa ser estudada. Não me proponho a pensar incisivamente sobre esta questão, mas 

                                                 
19 Winnicott, em sua fala, usa os dois como sinônimos, uma vez que os instintos são manifestações dos 
arquétipos para a psicologia analítica. 
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durante as aproximações que forem sendo feitas ao longo do capítulo, penso que a 

tangenciarei por vezes.  

Loparic (2005), por sua vez, pensa em uma aproximação possível entre as 

teorias winnicotiana e a da Psicologia Analítica. Em 1912 Jung publicou Símbolos da 

Transformação e rompeu com Freud ao definir libido como energia psíquica em geral e 

não somente sexual. Jung defendia que havia uma libido originária, não sexual, que ia 

se diferenciando ao longo do desenvolvimento e dava origem, também à libido sexual, 

nos moldes de Freud. Haveria assim, para Jung, um monismo instintual.  

 Winnicott fala do impulso do amor primitivo do bebê, no qual há amor atrelado 

à agressão, sendo estes dois indestinguíveis. Segundo Loparic, 

 

O impulso amoroso primitivo, aquele que pode ser atribuído, de 
maneira apropriada, ao lactente nos estágios mais primitivos do seu 
amadurecimento, é indistinguível do impulso agressivo e destrutivo, também 
considerado primário. Tal como fogo, o impulso amoroso originário é, em si 
mesmo, destrurtivo, podendo ser chamado, devido a essa “unidade primária”, 
de “impulso combinado amor-conflito. Tem-se aqui, uma forte indicação de 
que Winnicott chegou perto de uma forma de monismo instintual primitivo, 
filiando-se, nesse ponto, mais a Jung que a Freud.” (Loparic, 2005, p.318. 
Os grifos são meus) 

 
 

Neste caminho da discussão do instinto, podemos pensar que Winnicott e Jung 

apresentam uma característica em comum: haveria de início um instinto, que não sexual 

e, a partir deste instinto inicial, seriam decorrentes todos os outros.   

Winnicott bebeu da fonte de Melanie Klein, psicanalista pioneira do trabalho 

com crianças, para construir sua teoria. A teoria winnicottiana mostra, entretanto, todo 

um corpo teórico próprio. Winnicott como pediatra, erigiu sua teoria com base em sua 

prática clínica e sua Teoria do Desenvolvimento Emocional, portanto, foi construída a 

partir de sua experiência como pediatra. 

A teoria da psicologia analítica do desenvolvimento da consciência, iniciada por 

Neumann, a qual pensa tanto o desenvolvimento da consciência coletiva quanto o 

desenvolvimento da consciência individual por sua vez, não foi construída, pelo menos 

de início, com base na experiência clínica e sim nos mitos culturais, a partir dos quais 

puderam ser pensados os ciclos arquetípicos. 

Byington (1987) afirma sobre Klein e a Psicologia Analítica:  

 



 98

a partir da obra de Melanie Klein que a psicanálise passou a dar grande 
ênfase à relação primária da criança com o seio e a mãe. Esta ênfase, na 
psicanálise veio, a meu ver, da observação direta do desenvolvimento da 
criança, enquanto que aquela encontrada na psicologia analítica se originou, 
principalmente, do estudo dos grande mitos culturais. As pesquisas de 
Neumann deram sempre grande ênfase à mãe arquetípica e ao feminino.” 
(Byington, 1987, p.17) 

 
 

A meu ver, poderíamos substituir, na citação acima, o nome de Klein pelo nome 

de Winnicott no que se refere ao fato de Klein ter construído sua teoria através da 

observação do desenvolvimento da criança. Desta maneira, podemos pensar que, 

enquanto Winnicott pensou no desenvolvimento da criança através de sua prática 

clínica, a Psicologia Analítica o fez por meio de mitos culturais que, são expressões de 

realidades arquetípicas. Apesar de serem usadas técnicas diferentes, penso que 

podemos observar algumas semelhanças no resultado, ou seja, nas teorias. São estas 

semelhanças, estas aproximações, as quais penso poderem ser traçadas a partir do 

masculino e do feminino em ambas as teorias, que serão expostas nas linhas que se 

seguem. 

 

 O FEMININO E O MASCULINO  

 

Tanto Winnicott como a Psicologia Analítica se utilizam do feminino e do 

masculino em suas teorias não como uma questão de gênero, mas como uma questão de 

princípio, cada um com características próprias. As características do feminino são as 

características do Yin do mitologema chinês Yin e Yang, sendo receptivo, passivo, 

indissociado e as características masculinas são as do Yang, que são relativas à 

atividade e à separação. Penso que as duas teorias usam o feminino e o masculino nesse 

sentido e, por isto, uma aproximação entre as duas teorias no âmbito do masculino e do 

feminino me parece apropriada. 

De início, quero expor uma afirmação de Jan Abram, estudiosa da obra de 

Winnicott: 

 

Winnicott não foi capaz de reconhecer que a distinção que havia 
estabelecido entre os elementos masculino e feminino era similar aos 
conceitos, atribuídos a Jung, de Eros e Logos. Jung afirma que ambos 
possuem a faculdade de coexistir em um mesmo indivíduo, não importando a 
que sexo pertença. A Eros é atribuído o elemento feminino, que denota o 
princípio psíquico da afinidade, enquanto que Logos, que é atribuído ao 
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elemento masculino, é pensado como dinâmico e vinculado ao princípio 
psíquico da diferenciação.” (Abram,1996, p.245) 

 

 

Concordo com a afirmação de Abram exposta acima, uma vez que Eros e Logos 

também são representação do feminino e do masculino, respectivamente. O elemento 

feminino, o ser, da teoria winnicottiana, que se dá nos primeiríssimos tempos de 

desenvolvimento do ser humano, na fase de Dependência Relativa e que é possibilitado 

pela mãe, assemelha-se ao Eros da Psicologia Analítica, a base da relação primal entre 

criança e mãe, que se dá através do afeto e da indissociação. No caso da teoria da 

Psicologia Analítica, a mãe pessoal é representante de uma mãe arquetípica, a Grande 

Mãe, sendo Eros também arquetípico. O elemento masculino, o fazer, da teoria da 

psicanálise de Winnicott, o qual passa a se dar a partir da diferenciação por parte do 

bebê entre ele e o mundo, por sua vez, assemelha-se ao Logos da Psicologia Analítica, 

o qual diz respeito à separação e está ligado ao arquétipo do pai. 

Abaixo serão traçadas aproximações que vão nesse sentido.  

 

 

 APROXIMAÇÕES A PARTIR DO FEMININO 

 

Winnicott (1971) afirma que o elemento feminino puro20 é o elemento mais 

primitivo da história de desenvolvimento do indivíduo. Ele se dá nos tempos de 

Dependência Absoluta, tempos nos quais, segundo a óptica do bebê, ele e a mãe são um 

só. O ambiente (que nestes primórdios restringe-se à mãe ou à pessoa que faz às vezes 

de mãe), que cerca o bebê, não é percebido por este como diferente de si. Por isto, os 

cuidados precisos da mãe são tão essenciais nessa primeira etapa do processo de 

amadurecimento, pois o bebê encontra-se em um estado de máximo desamparo. Neste 

momento não há um exterior e um interior separados, sob a perspectiva do bebê, 

havendo uma relação fusional, indissociada entre ele e sua mãe. O ser (elemento 

feminino) se dá a partir desta relação dual mãe-bebê. A mãe que apresenta um seio que 

é, possibilita que o bebê, portanto seja. Isto ela faz a partir de seus cuidados em relação 

ao bebê. Uma mãe que possibilita que o bebê seja é uma mãe suficientemente boa. 

                                                 
20 Os termos específicos de cada linha teórica, que são relativos aos períodos abordados, encontram-se em 
itálico. 
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Para a Psicologia Analítica, o feminino também diz respeito à fase inicial do 

desenvolvimento do indivíduo. A Fase inicial do desenvolvimento, chamada de Fase 

Mágica ou de Ciclo Matriarcal é regida pelo princípio feminino, o qual tem como 

imagem arquetípica representante a Grande Mãe. A Grande Mãe é o arquétipo que 

coordena esta fase inicial e o desenvolvimento do indivíduo se dá segundo esta 

coordenação. O dinamismo do arquétipo materno se baseia no envolvimento e na fusão 

e, neste sentido, se baseia em Eros. Neumann (1980) atribuiu a este primeiro período o 

nome de realidade unitária, pois neste período não há diferenciação entre eu e outro e é 

como se a criança estivesse contida na mãe, não se percebendo como diferente dela, 

vivendo uma participation mystic. É na relação primal entre criança e mãe, de início 

indissociada que o eu da criança começa a ser ativado. A mãe pessoal, representação da 

mãe arquetípica, tem a tarefa de proporcionar compensação, segurança e proteção. A 

mãe que cumpre estas tarefas é uma mãe-boa.  

De início, a partir de um apanhado geral do que acontece, para cada linha 

psicológica, nos primeiros tempos de vida do ser humano, temos uma semelhança que 

já logo pula aos olhos: ambas concebem a primeira fase de desenvolvimento do 

indivíduo (que para Winnicott é a Fase de Dependência Absoluta e para a Psicologia 

Analítica, a Fase Mágica) no âmbito do feminino. Ele aparece com elemento feminino 

– ser para Winnicott e como princípio feminino, na Psicologia Analítica, do qual o 

representante é o arquétipo da Grande Mãe, que coordena o primeiro ciclo arquetípico 

do desenvolvimento. O feminino, nos moldes do Yin, pressupõe o envolvimento e a 

indiferenciação.  

Para Winnicott, “o elemento feminino puro relaciona-se com o seio (ou com a 

mãe) no sentido de o bebê tornar-se o seio (ou a mãe), no sentido de que o objeto é o 

sujeito” (Winnicott, 1971, p. 113). A idéia da indissociação dos primórdios, a qual está 

relacionada ao feminino, também aparece em Neumann: “essa realidade que abrange 

mãe e filho não é apenas uma realidade psíquica, é também uma realidade unitária, na 

qual, aquilo que nossa consciência discriminante chama de “dentro” e “fora”, para a 

criança não tem diferenciação.” (Neumann, 1980, p. 12) 

Assim, tanto para a teoria winnicottiana quanto para a teoria da Psicologia 

Analítica, os primeiros tempos de vida do indivíduo, são marcados pela indissociação 

entre ele e o mundo que o cerca. O mundo que cerca o indivíduo nestes primórdios, 

também em ambas as teoria, é a mãe. Assim, não há diferenciação, entre o 
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bebê/criança21 e a mãe, na perspectiva do primeiro. Não há diferenciação entre eu e 

outro ou eu e não-eu, como diria Winnicott (1971), ou entre eu e “tu”, como diria 

Neumann (1980). Nestes primeiros tempos, “o bebê/criança é a mãe e a mãe é o 

bebê/criança”. 

 Winnicott (1963b) fala de um período de Dependência Absoluta, no qual o 

bebê depende absolutamente do ambiente, ou seja, de sua mãe, e não tem consciência 

desta dependência.  

 

Ao examinarmos as raízes mais precoces do desenvolvimento 
emocional, encontramos uma dependência cada vez maior. Nos estágios 
iniciais a dependência do ambiente é tão absoluta que não há utilidade 
alguma em pensarmos no novo indivíduo humano como sendo ele uma 
unidade. Nesse estágio a unidade é o conjunto ambiente-indivíduo 
(Winnicott, 1988b, p. 153) 

 
 

Neumann (1980) fala de uma gestação extra-uterina, que é necessária para 

completar o período de desenvolvimento da criança começado no útero, já que a 

criança não vem “pronta” para viver no mundo assim como os outros animais. 

Neumann (1980) afirma que o verdadeiro nascimento da criança se dá quando é finda 

esta fase de gestação extra-uterina.  

 

O filhote humano (...) precisa passar por uma fase embrionária intra-
uterina e também por uma outra, extra-uterina.Os filhotes dos mamíferos 
superiores nascem num estado de relativa maturidade(...)já se encontram 
aptos a levar a vida sem precisar de qualquer ajuda(...) O filhote humano, 
depois de nove meses que passa no útero, requer ainda mais um ano para 
atingir o grau de maturidade que caracteriza a maioria dos demais mamíferos 
ao nascer(...) 

O estado de dependência da existência humana é único no reino 
animal. (Neumann, 1980, p. 9)  

 
 

Essas duas idéias se parecem. O bebê nasce “desprotegido” e “não 

amadurecido” para lidar com o mundo; é necessária uma primeira fase na qual ele tem 

que ser ativamente cuidado por alguém ligado afetivamente a ele (mãe), para que ele vá 

se preparando para este contato com o mundo. Neste sentido, o bebê depende 

absolutamente de sua mãe para seu crescimento (por isto à esta fase Winnicott deu o 

                                                 
21 Usei a denominação bebê/criança, pois Winnnicott usa bebê em sua obra e a Psicologia Analítica usa 
criança.  
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nome de Dependência Absoluta) assim como depende, digamos que absolutamente da 

mãe (usando os termos winnicottianos) na gestação extra-uterina. 

Entretanto, o elemento feminino, para Winnicott, tem suas raízes na unidade 

fusional mãe-bebê, ou seja, o feminino provém da relação humana entre mãe e filho, 

enquanto para a Psicologia Analítica as características da relação entre a mãe e a 

criança são determinadas pelo arquétipo feminino da Grande Mãe, que é a priori e é 

humanizado justamente nesta relação. 

Neste sentido, enquanto Winnicott fala de uma mãe pessoal, que possibilita o 

amadurecimento do filho e o surgimento do ego, a Psicologia Analítica fala de uma 

mãe transpessoal, arquetípica, a qual é vivida pela mãe pessoal, sua representante. 

Segundo Neumann (1980): 

 

O fato de o controle e a regulação do desenvolvimento da criança 
serem de início exercidos exclusivamente pela mãe, que representa o Self, 
não se refere enquanto à mãe quanto indivíduo. É exatamente o seu 
comportamento não diferente da média do comportamento humano, bastante 
inconsciente e instintivo dentro da relação primal que garante o 
desenvolvimento humano da criança e do ego da criança. Quando falamos 
em papel transpessoal da mãe, manifesto na relação primal, estamo-nos 
referindo precisamente às suas reações inconscientes instintivas, pois o 
instinto não é individual, mas produto do inconsciente coletivo. As reações 
em grande parte instintivas da mãe são o fundamento essencial da relação 
primal. Garantem a estabilidade e o auto-evidente caráter de vinculação de 
Eros unindo a mãe e o filho; e até no reino animal expressa-se por gestos de 
ternura e disponibilidade para sacrificar-se e pela determinação de defender 
sua cria. (Neumann, 1980, p. 21) 
 

Há, portanto, esta nevrálgica diferença, que se baseia na diferença central entre 

as duas teorias que é a crença no inconsciente coletivo por parte da Psicologia 

Analítica. Mas, Winnicott (1956), ao falar sobre a mãe desta primeira relação mãe-

bebê, fala de um estado psicológico da mãe, a partir do qual a mãe se identifica com o 

bebê e, assim, pode ao encontro de suas necessidades. A esse estado deu o nome de 

preocupação materna primária. Winnicott (1971) afirma que o bebê para ser, para 

sentir que existe, precisa ser visto pela mãe, o que é possibilitado por esta preocupação 

materna primária. 

 

Sobre a preocupação materna primária Winnicott afirma: 

 

Diz-se freqüentemente que a mãe de um bebê é biologicamente 
condicionada para sua tarefa de lidar de modo todo especial com as 
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necessidades do bebê. Em linguagem mais comum, existe uma identificação 
– consciente, mas também profundamente inconsciente – que a mãe tem com 
seu bebê. ( Winnicott, 1956, p.400)   

 
 

Ainda sobre este fenômeno, Winnicott diz: 
 

  
Neste estado, as mães se tornam capazes de se colocar no lugar do 

bebê, por assim dizer. Isto quer dizer que elas desenvolvem uma capacidade 
surpreendente de identificação com o bebê, o que lhes possibilita ir ao 
encontro das necessidades básicas do recém-nascido, de uma forma que 
nenhuma máquina pode imitar, e que não pode ser ensinada. (Winicott, 1988, 
p. 30) 

 
 

Penso que o fenômeno descrito acima e nomeado de preocupação materna 

primária por Winnicott se parece com a atitude da mãe pessoal como representante da 

mãe arquetípica descrita pela teoria Analítica, a qual se dá através de reações 

inconscientes instintivas de cuidado, que vão ao encontro das necessidades do bebê.  

 Segundo Neumann (1980), “na medida em que a mãe, em seu amoroso 

relacionamento com o filho sabe do que o mesmo necessita e se comporta de acordo 

com isso, a ordem inata da criança coincide com a ordem implementada pela mãe. 

(Neumann, 1980, p. 74)” 

Jacoby (2006), afirma que, assim como o arquétipo da Grande Mãe exerce uma 

grande força sobre a criança e sobre sua maneira de estar no mundo, ele também tem 

influência sobre a mãe pessoal. Esta influência começa a ser despertada na gravidez, 

quando a mulher começa a virar mãe. Durante a gravidez,  

 

A Mãe Natureza22 está fazendo o seu trabalho por meio de mudanças 
hormonais, dentre outras coisas. A mulher percebe, dentro de seu próprio 
corpo, o processo de se tornar mãe, e a ativação de muitas imagens 
relacionadas faz parte desse processo. Ela precisa reagir de alguma forma à 
experiência do materno dentro dela mesma. E sua atitude em relação ao 
arquétipo materno ativado influenciará ao mesmo tempo sua atitude em 
relação à criança. 

A forma como essa maternidade própria da espécie irá se manifestar 
em cada mulher, e o modo como ela reagirá a isso, vai depender da situação 
individual e da combinação de seus fatores pessoais. (Jacoby, 2006, p. 59) 

 
 

                                                 
22 Alusão à Grande Mãe (a nota é minha) 
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Winnicott (1956) afirma que a preocupação materna primária tem 

início nos últimos meses de gravidez e perdura pelos primeiros dias e meses 

após o nascimento do bebê. 

 
 

Sugiro, como vocês sabem, e suponho que todos concordem que 
comumente a mãe entra numa fase, uma fase da qual comumente se recupera 
nas semanas e meses que se seguem ao nascimento do bebê, e na qual, ela é o 
bebê e o bebê é ela. E não há nada de místico nisso. Afinal de contas, ela 
também já foi um bebê, e traz consigo lembranças de tê-lo sido; tem, 
igualmente, recordações de que alguém cuidou dela, e estas lembranças 
podem ajudá-la ou atrapalhá-la em sua experiência como mãe. (Winnicott, 
1988, p. 4) 
 
 
Podemos pensar que há semelhanças também entre essas duas últimas 

afirmações de Jacoby (2002) e Winnicott (1988) a respeito de quando este cuidado, que 

se dá na relação entre a mãe e seu filho, e que não precisa ser aprendido (sendo 

instintivo), começa a ser despertado e também de sua natureza. Isto possibilita que uma 

aproximação entre a preocupação materna primária e os cuidados da mãe pessoal que 

são influenciados pela mãe arquetípica, possa ser pensada ainda de forma mais efetiva. 

Gostaria de expor um exemplo dessa “preocupação primeira”, desse “cuidado 

orientado”. Whitmont (1982), em seu livro Retorno da Deusa, cita J. C. Pearce, para 

falar do funcionamento do pensamento mágico, que se refere a esses primeiros tempos 

da relação entre a mãe e seu filho: 

 

Jean MacKellar falou-me a respeito dos doze anos que viveu na 
Uganda, onde seu marido exercia a medicina. As nativas traziam os bebês 
para o médico examinar, às vezes esperando com muita paciência horas a fio 
na fila. As mulheres carregavam os minúsculos bebezinhos em uma espécie 
de tipóia, junto dos seios nus. Os maiores eram carregados nas costas, como 
os índios norte-americanos. Os bebês nunca usavam fraldas nem eram de 
alguma forma impedidos de se movimentar, Apesar disso, nenhum deles 
estava sujo quando finalmente eram atendidos pelo médico. Muito intrigada 
com isso, Jean finalmente perguntou a algumas mulheres como conseguiam 
manter seus bebês tão limpos sem fraldas. “Ah”, elas responderam, “a gente 
simplesmente vai até o mato”. Mas, perguntou Jean, como é que elas sabiam 
quando o bebê precisava ir até o mato? As mulheres ficaram pasmadas com a 
pergunta: “Como é que você sabe quando você tem que ir?” exclamaram. (J. 
C. Pearce. The Magical Child. Nova York, E. P. Dutton, 1977, p. 58 apud 
Whitmont, 1982, p. 62) 
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É por haver uma relação indissociada entre a mãe e o bebê, a partir da 

perspectiva do último (uma “relação feminina”), que os cuidados maternos são tão 

importantes nestes primórdios do desenvolvimento. Esta importância é dada tanto por 

Winnicott quanto pela Psicologia Analítica. 

Winnicott chama a mãe que se adapta e atende as necessidades de seu bebê de 

um modo efetivo, possibilitando o desenvolvimento de seu potencial maturacional 

herdado, e que passa inicialmente por este processo de preocupação materna primária 

de uma mãe suficientemente boa. 

 Entretanto, a adaptação da mãe ao bebê nunca é completa, mesmo no início, 

quando a mãe é orientada biologicamente para esta função. Por isto Winnicott usa o 

termo suficiente, que é somente o que a mãe precisa ser para ser uma boa mãe. A mãe, 

ao longo do processo de desenvolvimento do bebê comete falhas, tais como deixar o 

bebê chorando um tempo um pouco maior do que costuma deixar pois, no momento 

desse choro, a mãe podia estar fazendo algo importante relacionado ao mundo externo à 

relação mãe-bebê, ou mesmo por demorar a trocar o bebê que está com a fralda 

molhada, sentindo desconforto. Podemos pensar em inúmeros exemplos desse tipo de 

falhas da mãe, que causam desconforto no bebê.  

Mas, as possíveis falhas da mãe, sendo corrigidas por esta dentro de um espaço 

de tempo no qual o bebê “pode agüentar” sem ficar por demais ansioso, trabalham no 

sentido trazer a realidade cada vez mais para perto do lactente e no sentido de o bebê 

desenvolver o potencial de lidar com frustrações. Essas falhas corrigidas com amor 

fazem também parte de uma maternagem suficientemente boa, uma vez que vão 

inscrevendo o bebê na vida real, possibilitando seu amadurecimento e ajudando que o 

lactente faça a passagem do mundo subjetivo para o mundo objetivo. Por este viés, se 

houver uma maternagem suficientemente boa, uma maternagem cuidadosa, baseada no 

amor e na atenção da mãe em relação ao bebê, estas pequenas falhas são compensadas 

pela experiência de cuidado constante da mãe, a qual se sobrepõe a estas falhas e 

permite a continuidade do ser do bebê. Neste sentido: 

 

 

A saúde mental de cada criança é possibilitada pela mãe, enquanto 
esta preocu-se com a criação de seus filhos. A palavra ‘devoção’, se despida 
de seu sentimentalismo, pode ser usada para descrever o fator principal sem o 
qual a mãe não pode dar a sua contribuição, a adaptação sensível  e ativa às 
necessidades de sua criança – necessidades que no início são absolutas. 
(Winnicott, 1952, p. 306) 
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Por outro lado, se estas falhas maternas se prolongam por um tempo muito 

grande para a criança e são cometidas constantemente, isto pode alterar o 

desenvolvimento do bebê. 

Segundo Winnicott (1988b), um ambiente que não seja suficientemente bom 

distorce o desenvolvimento do bebê. A linha da continuidade de ser do bebê é 

perturbada quando não há um ambiente suficientemente bom O autor usa uma metáfora 

muito ilustrativa no livro Natureza Humana (1988b) no capítulo em que ele aborda os 

estados inicias: ele compara o novo indivíduo com uma bolha: se as pressões de dentro e 

de fora da bolha estão iguais, a bolha não é desfeita e continua seu caminho. Se a 

pressão externa à bolha é diferente, ou maior ou menor, a bolha passa a reagir à 

intrusão. A bolha: 

 

se modifica como uma reação à mudança no ambiente, e não a partir de um 
impulso próprio. Em termos do animal humano, isto significa uma 
interrupção no ser, substituída pela reação à intrusão. Cessada a intrusão, a 
reação também desaparece, e pode haver, então, um retorno ao ser. (1988 b, 
p. 148) 

 
 

 Cada novo ser humano, por ser diferente do outro e por ter tido diferentes 

experiências desde o útero materno, sente diferentes coisas como intrusão e reage 

também diferentemente em relação a elas. O bebê, por si, tem a capacidade de re-

significar os momentos de intrusão, pois mesmo na barriga da mãe, ele teve que lidar 

com interrupções de continuidade advindas de mudanças de pressão e temperatura, por 

exemplo, e foi capaz de admiti-las, uma vez que elas não tenham sido nem intensas nem 

longas demais. Desta forma, o bebê é capaz de re-significar e re-significa a experiência 

da intrusão. O problema é quando essas intrusões são recorrentes ou a mãe-ambiente 

comete uma falha que para ela não é sentida como uma falha, mas que para a criança 

pode ser interpretada como intrusão. Desta forma, o caos trazido pelas experiências de 

intrusão passa a fazer parte da constituição do indivíduo. 

 O ambiente que é intrusivo é um ambiente não suficientemente bom segundo a 

teoria winnicottiana: uma mãe que não se adapta às necessidades do seu bebê, que tem 

uma “pressão” diferente da do lactente, para retornar à analogia descrita acima, acaba 

impedindo a continuidade de ser do lactente. Esta seria uma mãe não suficientemente 

boa, uma vez que mãe e ambiente, neste caso, são um só, em contraposição à mãe 
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suficientemente boa (ambiente suficientemente bom), que se adapta instintiva e 

psicologicamente ao seu bebê e possibilita seu amadurecimento.  

 
            
É especialmente no início que as mães são vitalmente importantes, e de fato 
é tarefa da mãe proteger seu bebê de complicações que ele ainda não pode 
entender, dando-lhe continuamente aquele pedacinho simplificado de 
mundo que ele, através dela, passa a conhecer. Somente com base em uma 
fundação desse tipo pode desenvolver-se a percepção objetiva ou a atitude 
científica. Toda falha relacionada à objetividade, em qualquer época, refere-
se à falha neste estágio do desenvolvimento emocional primitivo. (1945, p. 
228) 

 

É a partir desta primeira relação entre mãe e bebê que são erigidas as bases para 

a formação do ego e do si-mesmo, segundo a teoria winnicottiana. Se esta primeira 

relação for satisfatória, as bases para a saúde mental do indivíduo estarão constituídas e 

este construirá sua casa (o seu si-mesmo) em cima de uma base segura. Por outro lado, 

se esse contato dos primeiros tempos não for satisfatório, o indivíduo construirá sua 

casa em cima de uma base movediça, o que lhe resultará em um desenvolvimento 

emocional não saudável. Neste segundo caso, pode produzir até, segundo Winnicott 

(1952) distorções psicóticas do conjunto ambiente-indivíduo, pois provocam uma perda 

da sensação de ser. 

  Para Neumann (1980), a função da mãe, nestes primeiros tempos é promover o 

mínimo de tensão e o máximo de segurança; é propiciar uma relação de confiança que 

propicie que a tendência de automorfismo da criança se dê de maneira adequada, não 

permitindo que o mundo externo se coloque incisivamente na relação entre a mãe e a 

criança. É mantendo os desconfortos (os quais chama de experiências negativas) quanto 

menores e por menos tempo que a tendência do automorfismo pode se desenvolver 

plenamente. Neste sentido, o antropocentrismo, ou seja, a criança como centro do 

mundo, tendo as atenções voltadas para ela e tendo quem cuida dela se adaptando às 

suas necessidades (e não o oposto) é essencialmente importante nestes primórdios. Se a 

realidade externa se coloca de modo incisivo, isso exige que a criança tenha que se 

adaptar ao mundo externo precocemente, o que gera nesta um stress. 

O Self da criança é projetado na mãe nesses tempos da relação primal; neste 

sentido, a mãe é o Self da criança. É este Self, o qual Nemann (1980) chama de Self 

Relacional, que realiza as compensações psíquicas da criança (auto-regulação 

psíquica), e vai organizando-a no sentido de ela começar a fazer este movimento por si 
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só mais para frente em seu desenvolvimento, quando este Self projetado tem condições 

de se instalar dentro da criança. 

 As experiências negativas, a partir de um cuidado presente e confiável, são 

compensadas pela mãe a partir de experiências positivas. Se isto acontece, o que 

permanece na criança é um sentimento de cuidado positivo, permanecendo a imagem  

da Mãe Boa o qual o indivíduo levará por toda a sua vida. A criança “aprende”, a partir 

da relação primal, a suportar tensões desagradáveis prolongadas a partir da primeiras 

compensações feitas pela mãe. Uma relação que proporciona isso é uma relação primal 

positiva. Uma relação primal positiva dá origem a um ego integral positivo. 

 

 

Um passo decisivo para o desenvolvimento da criança durante a 
relação primal é a formação de um ego integral positivo, um ego capaz de 
assimilar e integrar as qualidades, até mesmo quando negativas e 
desagradáveis dos mundos interno e externo, tais como privações, dor, etc. A 
mãe, funcionando como self compensatório, cuida para que – tanto quanto as 
circunstâncias da sua vida o permitam – os fatores negativos não 
predominem e, para que sejam substituídos ou eclipsados, tão depressa 
quanto possível, por fatores positivos.(Neumann, 1980, p.51)   

 

 

A confiança em si e no mundo, segundo Neumann (1980), portanto depende dos 

primeiros cuidados da mãe que se dão dentro da fase de gestação extra-uterina, uma 

vez que a criança é a mãe e o que esta mãe faz com ela. 

 

 

Nessa fase, a segurança da relação primal ainda não abrange um 
“tu”, uma vez que na realidade unitária, os limites entre mãe e filho ainda 
não estão demarcados, e só gradativamente os dois surgem como dois pólos 
inter-relacionados desse composto que forma a união dual. Por isso, esse 
sentimento inicial de segurança forma a base do relacionamento emocional 
indispensável para todo o contato social. (Neumann, 1980, p. 35) 
 

 

Se houve mais experiências negativas do que positivas neste início há a 

formação de um ego ferido. O ego ferido é marcado pelas experiências negativas de 

desamparo e de abandono, características de uma relação primal negativa. Se há mais 

experiências negativas do que positiva nestes primeiros tempos de constituição do ego, 

a imagem da Mãe Má, da Mãe Terrível, a qual pode paralisar a vida, é constelada. 
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Desta forma, uma relação primal negativa obstrui a capacidade de integração da 

criança. 

 

Um distúrbio da relação numa fase precoce, quando o ego ainda não 
está consolidado e ainda não se investiu de sua estrutura independente , leva 
a um enfraquecimento do ego que torna possível uma inundação direta pelo 
inconsciente e uma dissolução de consciência. No entanto, o ego 
negativizado e uma consciência sistematizada centrada em torno deste ego, 
torna-se reativamente rígidos, defendendo-se em todas as frentes, erguem 
barricadas conta o mundo e contra o Self. (Neumann, 1980, p. 65)  

 
 

 
Tanto na teoria winnicottiana quanto na analítica, se as experiências 

desconfortantes (intrusões, de acordo com Winnicott (1988b) e negativas, de acordo 

com Neumann (1980) ) forem maiores do que as experiências de cuidado e constância, 

ou seja, do que as experiências positivas, isto acarreta em problemas no 

desenvolvimento do sujeito. Para Winnicott (1988b), se houver um número maior de 

intrusões do que o bebê “pode agüentar” ou se forem muito intensas para ele, nestes 

primeiros tempos, isto pode acarretar em falhas na objetividade (na relação com o 

mundo externo), uma vez que a continuidade do ser do bebê foi perturbada 

severamente. Se estas intrusões chegarem a um grau extremo, pode haver uma reclusão 

ao mundo externo e o indivíduo pode desenvolver uma psicose. 

O que acontece é que se há uma relação mãe-bebê com muitas intrusões na Fase 

de Dependência Absoluta, a capacidade de o indivíduo ser é prejudicada. Em geral, se 

há falhas sérias nesses primórdios, o indivíduo não sentirá que vale a pena viver, uma 

vez  que lhe foi tirada a capacidade de somente ser. 

 Para a Psicologia Analítica, se as experiências negativas (preponderância da 

Mãe Terrível) forem maiores do que as positivas há a formação de um ego ferido pela 

preponderância destas experiências e o desenvolvimento da criança se dará marcado 

pelos “ferimentos” de uma relação primal negativa, não confiando no mundo externo e 

nem neles mesmo. Penso que poderia ser um mesmo tipo de sentimento do qual 

Winnicott (1971) fala, de que não vale a pena viver. Podemos pensar que o sentimento 

de ser, teorizado por Winnicott, que depende de uma maternagem suficientemente boa, 

é erigido a partir de uma relação primal positiva, para usando os termos de Neumann 

(1980). 
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Quando experimentada uma relação primal conturbada na infância, 
os adultos podem passar a vida com uma sensação básica de que não há nada 
em que eles possam confiar, nem no mundo externo e nem dentro deles 
mesmos. Eles são atormentados, em outras palavras, por uma ansiedade mais 
ou menos poderosa e flutuante. O resultado é a rejeição de sua própria 
vitalidade interna e o isolamento desconfiado de seu ambiente. (Jacoby, 
2006, p.65-66) 

 

 

Assim como para Winnicott (1988b) severas intrusões podem acarretar em um 

não contato com o mundo real, em psicose, por outro lado, uma relação primal 

negativa, segundo Neumann (1980), também pode acarretar em tal fenômeno: 

 

Uma relação primal insegura e a correspondente instabilidade do 
eixo ego-Self se expressam em uma auto-representação negativa e num 
exagerado mecanismo de defesa do ego. Um deslocamento do eixo ego-Self 
pode levar a uma desintegração de personalidade com todos os fenômenos 
destrutivos característicos da psicose” (Neumann, 1980 p. 42)  

                                                                                                                                                               
 

Neumann (1980) também afirma que: 
 
 

O arquétipo da Mãe Terrível liga-se à morte, ruína, aridez, penúria e 
esterelidade; preside o mundo da esquizofrenia sempre que existe uma 
separação radical demais das forças produtivas básicas do maternal ou 
hostilidade contra as mesmas.(Neumann, 1980, p. 46) 

 
 
 

Jacoby (2006) faz uma aproximação entre as teoria winnicottiana e a da 

Psicologia Analítica, no que tange à idéia de mãe suficientemente boa e das intrusões 

(Winnicott) ou experiências negativas (Neumann) vivenciadas em demasia pelo bebê 

nos termos discutidos acima: 

 

Winnicott fala não de uma “maternidade perfeita”, mas de um 
cuidado materno que seja “bom o bastante”23. Em todos os casos, a 
predominância da mãe “boa” sobre a mãe “terrível” é de vital importância 
para o desenvolvimento da criança(...) 

Distúrbios da relação primal são caracterizados, em maior ou menor 
grau, por uma predominância da imagem arquetípica da “mãe terrível”. 
(Jacoby, 2006, p.65) 

 
 

                                                 
23 Aqui, uma melhor tradução seria “suficientemente boa” (a nota é minha). 
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A fase de Dependência Absoluta ou a fase de gestação extra-uterina da relação 

primal são extremamente importantes, pois é neste princípio que vai havendo a 

formação do ego da criança, da consciência; formação esta que depende dos cuidados 

suficientemente bons (Winnicott) ou das experiências positivas de cuidado da mãe 

(Neumann).  

No início, segundo Winnicott (1960a), o bebê é um ser não integrado, que passa 

de momentos tranqüilos (sono, descanso) a momentos de tensão instintual (fome, 

desconforto), mesmo que não saiba que esta tensão instintual é proveniente de si, pois 

ainda não há o estabelecimento da diferenciação mundo interno/mundo externo. Neste 

caminho, o centro de atenção do bebê, sua “consciência” (que ainda não é uma 

consciência) migra constantemente de um estímulo a outro, de uma tensão instintual à 

outra. O estado de não-integração seria o estado de ser, original desses primeiros 

tempos de uma relação fusional entre mãe e bebê. 

É o holding da mãe, o segurar da mãe e a confiança estabelecida a partir deste 

“segurar seguro”, que possibilitam que haja a integração destes estímulo. É como se a 

mãe, num ato de segurar cuidadoso, juntasse todos os pedacinhos do bebê, 

possibilitando que desta união emerja um ser integrado. O holding é a primeira forma 

de amor que o bebê pode perceber, pois é um amor físico. Neste sentido, o holding é 

um cuidado psicológico.  

 

A partir do estado de não integração se produz a integração por 
breves momentos ou períodos, e só gradualmente o estado geral de 
integração se transforma em fato. Fatores internos podem contribuir para 
promover a integração; como por exemplo a exigência instintiva ou a 
expressão agressiva, cada uma delas sendo precedida por uma convergência 
aglutinadora do self como um todo(...) A integração também é estimulada 
pelo cuidado ambiental. Em psicologia é preciso dizer que o bebê se 
desmancha em pedaços a não ser que alguém o mantenha inteiro. Nestes 
estados o cuidado físico é um cuidado psicológico. (Winnicott, 1988 b, p. 
136 e 137) 

 

 

Para Winnicott (1960a), há, neste período, o início da formação do si-mesmo, do 

qual o ego é uma parte, e que é produto deste processo de integração, se estabelecendo 
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verdadeiramente quando o bebê, a partir de todo esse processo, alcança uma 

identidade.24  

À medida que o processo de integração evolui e o si-mesmo vai se constituindo, 

o estado integrado se torna cada vez mais um estado contínuo do indivíduo e o lactente 

vai se tornando uma pessoa com uma individualidade e identidade próprias. 

Desta forma, pode-se afirmar que a integração é o principal aspecto do 

desenvolvimento do si-mesmo, sendo a tendência principal do processo maturativo. Ela 

começa a se dar nesta fase, na qual a dependência é absoluta.  

Segundo a Psicologia Analítica, a consciência nascente no Ciclo Matriarcal é 

primeiramente uma consciência insular, que se dá por breves períodos por conta de 

surgimento de tensões, como dor, fome, desconforto ou pelas intensas cargas de libido, 

ficando o bebê na maior parte do tempo dormindo ou calmo, ou seja, segundo Neumann 

(1980) imerso no inconsciente. 

Os cuidados da mãe, como o fato de ela pegar o bebê no colo, aconchegá-lo, de 

maneira análoga ao holding de Winnicott, vai possibilitando que a consciência insular 

passe a ser uma consciência continente, ou seja, integrada e haja a formação de um ego.  

 

Para o ego que de início “desperta” de modo apenas intermitente do 
torpor da existência pré-ego respondendo a intensas cargas de libido, a 
realidade existe apenas como fragmentos isolados. Esses fragmentos de 
realidade necessariamente devem estar intensamente carregados, uma vez 
que é a sua carga energética que os traz à percepção do ego (...) Esse 
conhecimento inicial do mundo e o desenvolvimento do corpo, acontece em 
uma ligação estreita com a mãe, não apenas como corpo, que fornece 
alimento, calor e proteção, mas também com todo o seu amor , consciente e 
inconsciente pelo filho e pelo corpo do mesmo. (Neumann, 1980, p. 28) 

 
 

 Aqui encontramos outros pontos de se assemelham nas teorias winnicottiana e 

Analítica. Primeiro, em ambas, podemos pensar que há um estado de não integração, o 

qual Neumann chama de consciência insular, que começa a ser desperto pelas tensões às 

quais a criança vai sendo submetida, seja de seu mundo interno ou provenientes do 

mundo externo, mesmo que ainda não haja a diferenciação  entre estas duas instâncias. 

Os cuidados da mãe possibilitam que estas ilhas de consciência do bebê, erigidas pelas 

tensões, vão sendo integradas e que, quando integradas, dêem origem uma consciência 
                                                 

24  O si-mesmo é um conceito mais abrangente, usado na obra de Winnicott para indicar 

quando a criança vira “ela mesma”, tendo a base de sua identidade constituída. 
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de ego. Um ego integrado em meio a uma relação primal positiva é chamado por 

Neumann (1980) de ego integral positivo. 

O “verdadeiro eu” da criança, segundo Neumann (1980), se dá em torno de um 

ano de idade e depois desse processo de a consciência insular virar uma consciência 

continente, o qual marca o fim da gestação extra-uterina. É neste momento que se dá a 

separação entre criança e “tu”, uma vez que a criança torna-se uma unidade integrada; a 

criança dá-se conta de que a mãe é um “tu”, diferente dela. A relação primal entre mãe 

e criança, regida pelo arquétipo da Grande Mãe continua a se dar após este evento, mas 

começa a caminhar de fato para o próximo ciclo, o patriarcal.  

A Fase de Dependência Absoluta de Winnicott também tem seu fim quando há 

a diferenciação eu/não-eu por parte da criança, percebendo que a mãe é alguém 

diferente de si. O bebê pode então “falar” EU SOU, passando para o estágio do EU 

SOU, que dá início ao período de Dependência Relativa. Esta passagem se dá quando a 

tendência da integração deste primeiro momento de desenvolvimento se dá e, segundo 

Winnicott (1971) ocorre por volta de um ano de idade. Sobre a integração Winnicott 

afirma que: 

 

  “A integração significa 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 b, p.140) 
 

 

O bebê, entretanto, neste início, passa a maior parte do tempo em repouso, em 

um estado tranqüilo. Este estado é um estado de não-integração, o qual, para Winnicott, 

é o estado de ser, do elemento feminino. Desta maneira, é o estado característico da 

relação mãe-bebê dos primórdios. Podemos pensar que este mesmo estado, para a 

Psicologia Analítica, é também o estado de segurança da realidade unitária sob regência 

da Grande Mãe, do feminino, do inconsciente (uma vez que no Ciclo Matriarcal as 

polaridades consciente e inconsciente encontra-se muito próximas). 

A teoria analítica fala da proximidade consciente-inconsciente neste princípio, 

uma vez que em sua concepção há o inconsciente coletivo, que é a priori; esta 

proximidade consciente-inconsciente seria a proximidade da consciência-inconsciente 

coletivo, característica da Fase Mágica. Para Winnicott, o que existe nesse começo é o 

potencial maturacional do bebê que vai sendo ativado a partir da relação com a mãe. 
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Neste início, a zona erógena dominante é a zona oral. Tanto a teoria 

winnicottiana quanto a teoria analítica fazem menção a este fato. É a partir da boca que 

o bebê começa a conhecer o mundo: é a partir do contato desta boca com a mãe (que 

para Winnicott é uma mãe pessoal e para Neumann é representante da mãe arquetípica) 

que o bebê começa a ser humanizado.  

De acordo com a teoria winnicottiana, nestes primeiros tempos, o aparelho 

dominante no bebê é o aparelho responsável pela ingestão, sendo a zona erógena 

primordial a oral. Neste momento do desenvolvimento do ser humano o bebê procura 

algo que vem ao encontro de sua boca e é o contato do seio com a mucosa desta e o 

sugar o leite que o alimenta, que lhe satisfaz o instinto. Segundo Winnicott (1971), a 

mãe apresenta o seio para que o bebê se alimente na hora em que ele necessita. Isto se 

dá no contexto da relação indissociada mãe-bebê, na qual opera, logo no início, a 

preocupação materna primária. Neste sentido, o bebê cria o seio, pois a mãe e ele são 

uma coisa só. Winnicott (1971) dá o nome de criatividade primária a este movimento 

de alucinação do seio (que na verdade é de criação do mundo) e de onipotência ao 

sentimento do bebê de ter criado o seio, ou seja, o objeto de sua satisfação. O 

sentimento de ser também provém desta ilusão de onipotência. O seio é assim, para 

Winnicott (1971), o símbolo do ser.  

De acordo com a Psicologia Analítica, a primazia da zona érogena oral nos 

primeiros tempos aponta para o simbolismo da nutrição, pois o alimento (leite), que é 

obtido através da amamentação e, portanto, da estimulação dessa zona, ao mesmo tempo 

que tem importância concreta, também significa vida. Ele simbolizando a união dual 

positiva entre mãe e criança e também é base para “um sentimento de estar em casa no 

mundo e na vida como um todo”. Neste sentido, o leite é símbolo da relação primal 

positiva.  

Segundo Neumann (1980), o oral é também símbolo de troca com o mundo, 

fazendo parte de um mundo simbólico: ele “é ponto de emergência de um mundo 

arquetípico de símbolos de maior importância.” (Neumann, 1980, p. 27). O oral está 

ligado ao receber, ao ingerir, ao sugar, mas da mesma forma está ligado ao respirar, ao 

balbuciar, ao falar e ao cantar. Assim sendo, todas as dimensões da vida, que mais tarde 

virão a se diferenciar, estão contidas no “broto” alimentar, da nutrição, no “broto oral”. 

Neumann (1980) não concorda com a idéia de que há um sentimento de 

onipotência por parte da criança neste princípio, pois a onipotência, para ele, estaria 
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relacionada à idéia de poder, o qual não existe em tempos tão primeiros, nos quais ainda 

não há um indivíduo integrado. Ele afirma: 

 

Outro equívoco comum quanto a essa fase precoce do 
desenvolvimento humano é a atribuição de um sentimento de onipotência ao 
pré-ego da união dual, e achar que esse sentimento é o fundamento da atitude 
mágica da criança com relação ao mundo. Na verdade a fase pré-ego 
caracteriza-se por uma ausência de diferenciação (...) em tais circunstâncias 
ninguém pode legitimar falas de poder. O conceito e o sentimento de poder 
está sempre e exclusivamente relacionado com o complexo do ego e seus 
derivados, jamais com uma estrutura de personalidade aberta à experiência 
da realidade unitária. (Neumann, 1980, p. 40)  

 
 

Para Neumann (1980), o que há, nestes primeiros tempos, é um estado 

paradisíaco, baseado na plenitude de não-oposição, que não está centrado no ego, mas 

na relação primal entre mãe e criança. Nesse sentido, podemos interpretar que 

Neumann não concorda com o termo onipotência em si, mas seu pensamento sobre a 

mãe saciar de forma positiva as necessidades da criança (tanto físicas quanto 

emocionais, que neste início, por sua vez, estão indissociadas) aproxima-se da idéia de 

Winnicott (1971) sobre a onipotência, que só se dá por haver um estado indiferenciado 

entre mãe e bebê e pelo bebê perceber a mãe como parte de si. O pensamento mágico, 

atrelado ao Ciclo Matriarcal por Whitmont (1982), também pode ser aproximado desta 

criatividade primária. 

A não vivência de demasiadas oposições (pode-se ler, ao invés de oposições, 

experiências negativas, segundo a terminologia de Neumann (1980)) é possibilitada 

pela mãe, e a apresentação do seio na hora em que o bebê necessita, penso que vai 

nesse sentido: a mãe proporciona uma experiência positiva de existência, uma vez que a 

necessidade é saciada “na hora certa” e afasta uma experiência negativa de fome, a qual 

se prolongada, é uma oposição à continuidade do ser. Penso que o conceito de 

onipotência de Winnicott (1971) não está atrelado à idéia de poder, nos moldes de um 

poder de ego, mas diz respeito às experiências de cuidado na relação indissociada mãe-

bebê, essenciais para a estruturação do ego. 

O símbolo da relação de Dependência Absoluta, do ser, e, portanto do feminino, 

segundo Winnicott (1971) é o seio. Seio que é a mãe neste início e fornece alimento 

que completa; seio que vem ao encontro das necessidades do bebê e possibilita que o 

bebê passe a criar o mundo, um mundo positivo, não baseado em intrusões; criação esta 

que é possibilitada somente pelos cuidados ativos da mãe. 
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No mesmo sentido, o símbolo de uma relação primal positiva para Neumann 

(1980) é o leite. O leite, nos mesmos termos que o seio de Winnicott (1971), “é a mãe”, 

sendo, entretanto, símbolo da Grande Mãe arquetípica. No simbolismo do leite está 

incluída toda a idéia de alimentação e nutrição (do corpo e da alma), de segurança, de 

proteção, de superação da dor e do desconforto, ou seja, o leite simboliza a essência da 

união dual positiva, a partir da qual o indivíduo passa a se desenvolver. 

Os símbolos desta primeira fase do desenvolvimento do indivíduo, tanto para 

Winnicott (1971) quanto para Neumann (1980), também se assemelham, sendo 

referentes aos cuidados ativos de uma mãe suficientemente boa que possibilita a 

constância do ser do bebê, afastando intrusões (Winnicott, 1971) ou referentes à uma 

experiência de relação primal positiva, na qual as experiências negativas são 

compensadas pelos cuidados constantes da mãe (Neumann, 1980).  

Durante a amamentação (na qual a mãe fornece o leite através de seu seio), o 

bebê é segurado, aconchegado, nutrido, satisfeito e também olhado. Todo esse conjunto 

de coisas acomoda uma experiência positiva em relação à maternagem e proporciona a 

continuidade do ser.  

Dentro do processo de integração, que proporciona o desenvolvimento do ego, 

segundo a teoria winnicottiana, se dá o processo de personalização ou alojamento da 

psique no corpo. Ele se dá a partir do handling (o modo de a mãe manejar o filho), que 

se refere especificamente ao segurar físico e que se baseia no contato físico dos corpos 

da mãe e do bebê, da temperatura desses corpos e do aconchego. No início, segundo 

Winnicott (1962), corpo e psique ainda não se reuniram formando uma unidade. Na 

realidade, eles encontram-se indissociados no início e, com o tempo, vai havendo a sua 

diferenciação. Ao passo que estes vão sendo diferenciados, também vai havendo sua 

integração e a formação de uma unidade.  

Com o alojamento da psique no corpo, o bebê passa a habitar o seu corpo, 

diferenciado do corpo da mãe: a sua pele passa a ser percebida como uma membrana 

limitadora ente ele e o mundo de fora, havendo assim a noção de separação entre 

mundo interno e mundo externo. 

Sob a perspectiva de Neumann (1980), o Self da criança, no início é um Self 

Corporal, uma unidade biopsíquica na qual o corpo e a psique ainda estão 

indiferenciados. O Self da criança é projetado na mãe (Self Relacional), a qual faz as 

compensações psíquicas para a primeira, pois ela ainda não tem condições para isso. Ao 

final da gestação extra-uterina, o Self projetado na mãe começa a dirigir-se para a 
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criança e localizar-se dentro dela. Ele une-se ao Self Corporal e ambos juntos acabam 

por formar o Self (totalidade), havendo a formação de uma unidade entre psique e 

corpo. Ao final da gestação extra-uterina, ao mesmo tempo em que se dá o movimento 

de o Self unitário se formar, há a formação do ego, sede da consciência e assim, a 

separação entre interno e externo. Neste sentido, com a formação do ego, o bebê passa 

a ter a consciência de que é um ser separado de sua mãe e localiza-se em seu próprio 

corpo; assim, pode-se apropriar da psique e de seu ego. 

A idéia de um estado primordial de indiferenciação entre psique e corpo aparece 

nas duas abordagens. A idéia da integração entre estas duas instâncias que se dá ao final 

da Fase de Dependência Absoluta (quando se dá a integração) para Winnicott (1962) e 

da fase de gestação extra-uterina da relação primal para Neumann (1980), também 

pode ser encontrada em ambas as abordagens, mesmo que os meandros teóricos para se 

chegar nesta integração sejam distintos, parece que os processos de personalização e de 

o Self Relacional se juntar ao Self Corporal têm uma finalidade em comum; justamente 

a integração entre somático e psíquico. Juntamente com a integração entre psique e 

corpo dá-se a formação do ego, isto também tanto para a abordagem analítica quanto 

para a abordagem winnicottiana. 

De acordo com Winnicott (1988a), durante o processo de integração e 

personalização, o ego da mãe, maduro, facilita a formação do ego do bebê. Segundo 

Winnicott (1988a): “Dizemos que o apoio do ego materno facilita a organização do ego 

do bebê. Com o tempo, o bebê tornar-se capaz de afirmar sua própria individualidade, e 

até mesmo de experimentar um sentimento de realidade pessoal.” (Winnicott, 1988a, p. 

9). 

Segundo Neumann (1980), o Self da criança é projetado na mãe durante o 

período de realidade unitária, até que este Self Relacional passe a voltar para a criança 

no final do período de gestação extra-uterina, com a formação do ego.  

As idéias apresentadas acima são constructos teóricos diferentes, mas pode-se 

pensar que possuem uma mesma “essência”, no sentido de que é a mãe que cuida 

psicologicamente do filho. Contudo, na teoria winnicottiana, há uma maior ênfase no 

ego da mãe pessoal, o qual ajuda na formação do ego da criança, e na teoria analítica, 

há a ênfase na relação entre a mãe e a configuração arquetípica da criança; de acordo 

com Neumann (1980), a mãe (o Self da mãe) faz as compensações psíquicas da criança 

e vai abrindo caminho para a formação do ego da criança e para que a projeção do Self 

seja retirada de si, possibilitando que o Self seja instalado na própria criança. 
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 Depois destas aproximações traçadas, podemos pensar que o feminino, com sua 

característica de passividade, caracteriza a relação da mãe com seu filho nos primórdios 

do desenvolvimento. Mas ao longo desses primórdios, o masculino, por sua vez, vai 

ganhando espaço nessa relação e, através dele, com sua característica ativa, é  

possibilitada a dissolução da relação indissociada entre mãe e bebê, ou seja a separação 

entre dentro e fora, entre eu e outro (ou “tu”, como diria Neumann (1980)). 

É sobre a inserção do masculino no processo de desenvolvimento da criança que 

versarei na próxima parte do capítulo. 

 

 APROXIMAÇÕES A PARTIR DO MASCULINO 

 

Segundo Winnicott (1971) o elemento masculino pressupõe a separação e a 

experiência do fazer algo a este não-eu ou mesmo deixar que este não-eu lhe faça algo. 

Ou seja, é a partir dele que se dá a separação entre eu e outro e inicia-se a fase do EU 

SOU. Winnicott (1950-55) discute que a entrada do masculino se dá a partir da 

agressividade, a qual é inerente ao ser humano e faz parte, nestes primeiros tempos do 

amor primitivo. Com a separação entre eu e outro, sob a perspectiva do bebê, há a 

passagem da Dependência Absoluta para a Dependência Relativa, uma vez que o bebê, 

a partir da instauração do mundo externo, sabe que depende de um outro. Há a 

formação do ego e também do inconsciente. Tal passagem, por sua vez, é feita de forma 

satisfatória se houve uma maternagem suficientemente boa no período de Dependência 

Absoluta e o ser do bebê foi suficientemente estabelecido.  

De acordo com a Psicologia Analítica, o Ciclo Patriarcal é representante da 

vivência do masculino no início do desenvolvimento da consciência. O arquétipo 

regente de tal ciclo é o Pai, o qual, assim como o elemento masculino de Winnicott 

(1971), pressupõe a separação entre eu e “tu” e, portanto, a dissociação da relação 

indissociada entre mãe e criança, característica do Ciclo Matriarcal. 

De acordo com Neumann (1980): 

 

Enquanto o princípio erótico do relacionar-se , da maneira como é 
vivenciado através da mãe, fica associado ao feminino na psique infantil, o 
princípio formativo que nela é ativo fica associado ao mundo do masculino. 
É simbolicamente masculino porque intervém ativamente, dirige, determina, 
guia e viola, mas também porque tenta estabelecer conscientemente a ordem 
indispensável para um mundo espiritual, racional. (Neumann, 1980, p. 87)  
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No Ciclo Patriarcal há a polarização da realidade psíquica, havendo a 

diferenciação entre consciente e inconsciente e o predomínio do consciente sobre o 

inconsciente. Assim, o eu toma forma e se desenvolve como centro de consciência, 

assim como há a contraposição com o outro (primeiramente com a mãe), “descoberto” 

nesse processo. O Pai arquetípico é a base para este desenvolvimento.  

 A dominância do Ciclo Patriarcal se estende, segundo Neumann (1980), por 

toda a primeira metade da vida, mas é o momento de sua inserção, o momento da 

passagem do Ciclo Matriarcal para o Ciclo Patriarcal que me interessa pensar para 

traçar aproximações com a teoria winnicottiana. 

Segundo Neumann (1980), o primeiro Pai da criança é a própria mãe. A mãe 

está inserida em determinada cultura e possui um discurso, uma ideologia, assim como 

ações pautadas no referencial desta cultura; ou seja, ela cuida de seu bebê de acordo 

com normas sociais e culturais próprias da cultura que está inserida. Neste sentido, as 

regras de determinada cultura já vão sendo passadas pela mãe à criança desde os 

tempos mais primeiros. O animus da mãe, o aspecto masculino inconsciente desta, 

também provoca influência na criança também ainda no período matriarcal.  

A entrada do Pai, com características diferentes das maternas, através da mãe, 

causa um estranhamento na criança. A mãe que passa a exercer as funções do pai passa 

a ser uma Mãe Terrível para a criança, uma vez que os princípios da lei e do “não” 

(masculinos) perturbam o bem estar da criança, ou seja, da participation mystic que ela 

vive com a mãe. Entretanto, é a partir dessa intervenção do masculino que a criança 

passa a entrar em contato com o mundo e adaptar-se a ele; é a partir dessas experiências 

de inserção do masculino que no fim da fase de gestação extra-uterina, a criança passa 

a fazer a diferenciação entre dentro e fora, entre ela e a mãe, ou seja, entre ela e o 

mundo. 

Penso que esta idéia de o masculino ir “entrando” na relação dual mãe- bebê ao 

longo da primeira fase de desenvolvimento, também pode ser encontrada na teoria 

winnicottiana, mas em outro moldes. Winnicott (1988a) afirma que, passado o período 

de preocupação materna primária, a mãe começa a voltar-se mais para outras 

atividades do mundo e a “falhar” mais. Este movimento de “falhar” mais vai 

preparando o bebê para a instauração do mundo externo e para a convivência neste. 

Este processo de desilusão dá início aos processos mentais, ou seja, as falhas da mãe 

impulsionam o uso mental. Quando há a separação entre mundo interno e mundo 

externo e, assim o fim da fusão entre mãe e bebê, este movimento tem seu gradiente 
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aumentado e uma mãe ainda mais masculina passa a conviver com a mãe feminina da 

realidade unitária (isto em termos de Neumann (1980)), o que vai possibilitando à 

criança a vivência de um mundo não-eu. 

Segundo Winnicott (1960a): 

 

Um lactente está em fusão com a mãe, e enquanto isso permanece 
assim, quanto mais próximo a mãe chegar de uma compreensão exata das 
necessidades do lactente, melhor. Uma mudança, contudo, surge com o fim 
da fusão, e esse fim não é necessariamente gradativo. Logo que a mãe e o 
lactente estão separados, do ponto de vista deste, se notará que a mãe tende a 
mudar sua atitude. É como se ela agora se desse conta de que o lactente não 
mais espera existir a condição em que há quase uma compreensão mágica de 
suas necessidades.(Winnicott, 1960a, p.49) 

 
 
Assim, a partir da diferenciação o bebê passa a vivenciar o masculino mais 

intensamente. Entretanto, quando o masculino é interposto pela mãe de forma 

demasiada durante a fase de realidade unitária de Neumann (1980) ou a Fase de 

Dependência Absoluta de Winnicott (1960a), isto pode acarretar em problemas de 

desenvolvimento. Para Neumann, a mãe excessivamente masculina na fase da gestação 

extra-uterina, faz com que a criança tenha um relacionamento precoce com a realidade 

externa e este contato é vivenciado como experiência negativa, a qual por ser 

significativa, acaba não sendo compensada pelas experiências positivas e assim 

integrada. Neste sentido, pode ser desenvolvido um sentimento negativo da criança em 

relação a ela mesma e em relação ao mundo. 

 Para Winnicott (1971), o elemento masculino, tendo que ser vivido 

excessivamente na fase de Dependência Absoluta pelo bebê, por conta das condições 

impostas pelos cuidados da mãe que, porventura não são suficientemente bons (a mãe 

que não responde às necessidades do filho ou demora excessivamente para atendê-los, 

por exemplo), distorce a linha do ser do bebê; o ser é substituído pelo fazer, por uma 

reação à intrusão, em um momento muito precoce do desenvolvimento. O bebê depara-

se com a realidade externa antes que esteja preparado para isso. O ser, assim, não pode 

ser vivenciado e o sentimento de pertencer ao mundo e de que a vida vale a pena não 

pode ser, assim, desenvolvido.  

As idéias expostas acima também se aproximam. Quando o masculino entra 

antes que o “terreno seja preparado” para sua entrada, preparação que é feita pela 

relação indissociada entre mãe e filho (pela participation mystic (Neumann) ou pelo 

pensamento mágico e sentimento de onipotência (Winnicott)), este fato provoca 
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distorções no desenvolvimento; nesta situação, as intrusões ou experiências negativas 

são vivenciadas de forma mais intensa pela criança do que os cuidados da mãe, do que 

as experiências positivas. Deste modo, o sentimento de ser ou sentimento positivo de 

existência não é desenvolvido, sendo desenvolvido um modo de ser com base nestas 

experiências negativas de intrusão. 

 O ego toma forma individualizada quando há a entrada mais incisiva do 

masculino no desenvolvimento em ambas as teorias discutidas. O ego é o centro da 

consciência, a qual inicia-se a partir da diferenciação entre a criança e a mãe sob a 

perspectiva da primeira. Há, juntamente com a formação do ego, segundo a teoria 

winnicottiana, a formação do inconsciente, o qual só pode existir após esta formação do 

ego. 

 Para Neumann (1980), com a formação do ego, há a separação consciente-

inconsciente; tanto a separação consciente-inconsciente coletivo, quanto a separação 

consciente-inconsciente pessoal. A partir da formação do ego, há o deslocamento do 

Self (totalidade) que era projetado na mãe para a criança e a formação do eixo ego-Self, 

o qual fará a ligação consciente-inconsciente: na abordagem Analítica, o ego se forma 

em meio ao inconsciente coletivo (uma vez que este inconsciente é a priori). Porém, 

com a formação do ego, há a dissociação entre este ego e o inconsciente coletivo, os 

quais em um desenvolvimento saudável, continuam a comunicar-se através, justamente 

do eixo ego-Self. 

 O inconsciente pessoal, o qual podemos denominar sombra, também passa a ser 

discriminado. Há, assim, uma polarização ego-sombra, o que possibilita que este 

inconsciente “nasça”, a partir das vivências conscientes que a criança vai tendo. Pode-

se pensar que, neste sentido, o “nascimento” do inconsciente pessoal no 

desenvolvimento da consciência segundo a teoria analítica, assemelha-se à idéia 

winnicottiana de que só pode haver um inconsciente, se houver primeiro um consciente, 

um ego, uma vez que para Winnicott só há o inconsciente pessoal. 

A formação do ego e a discriminação eu-outro, segundo Winnicott (1950-55), se 

dá com base na agressividade, a qual é inerente ao ser humano. Tal agressividade faz 

parte do amor primitivo e pode ser descrita como motilidade ou atividade nos primeiros 

tempos, não tendo a intenção de ferir. Esta agressividade, ou impulso do amor primitivo 

tem início logo no início, período qual mãe e bebê são indissociados sob a perspectiva 

do último (Dependência Absoluta), não sendo possível que o bebê tenha 

responsabilidade sobre seus atos, pois ainda não há um ego integrado e ele não concebe 
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o mundo de uma forma dicotomizada, só havendo “ele mesmo” em seu mundo 

subjetivo. A zona erógena predominante neste período é a zona oral. Podemos dizer que 

o bebê começa a conhecer o mundo pela boca, inclusive começa a ter contato com esta 

agressividade de uma forma bastante direta no momento da amamentação. O bebê, ao 

ser amamentado, suga o leite e, por vezes, morde o seio da mãe. Winnicott (1950-55)  

chega até a denominar esta agressividade primária de “amor de boca”.  

Segundo Winnicott (1969), é através dessa agressividade que há a separação 

entre eu e outro, entre mundo interno e mundo externo quando o ego do bebê está 

integrado. A agressividade estava presente desde os primórdios, mesmo desde “a 

barriga”, quando o bebê ainda estava no útero da mãe, mas a soma dos eventos 

agressivos (motilidade), juntamente com o amadurecimento do sujeito, faz com que 

haja uma mudança qualitativa na percepção desta agressividade. No ponto da passagem 

para a separação eu- não eu da teoria winnicottiana há um paradoxo25: o bebê agride o 

objeto por ele perceber que este é diferente de si e também o bebê agride o objeto e, 

assim, o coloca “para fora de si”. Estes dois movimentos acontecem juntos. Ao separar 

o objeto de si, o bebê pode usá-lo, já que ele é um objeto não-eu. Com esta separação, o 

bebê passa a ter consciência de que direciona sua agressividade ao objeto não-eu (que 

no início é a mãe). Penso que está aqui a mudança qualitativa em relação à 

agresividade: antes o bebê não tinha consciência de que “agredia” a mãe com seus 

impulsos primitivos. No momento da separação eu e outro, ele passa a ter consciência 

deste fato e começa a ter responsabilidade por suas ações. 

Segundo a teoria analítica, a criança precisa “matar” a mãe, para que o reino do 

pai possa se instalar e assim, o desenvolvimento da consciência possa ter continuidade. 

A morte da mãe, em termos simbólicos significa que o tipo de relação do período 

matriarcal vai para o inconsciente. Assim, uma nova relação, a relação do período 

patriarcal, com outras bases, passa a poder ser vivenciada conscientemente.  

Penso que esta “morte” da mãe, que dá início ao Ciclo Patriarcal, começa a ser 

provocada pela própria mãe. Através de seu animus e de suas atitudes orientadas para o 

exterior, baseadas na cultura que está inserida, a mãe vai se tornando uma mãe mais 

masculina e já vai “ensaiando” a separação. Segundo Neumann (1980), a mãe vai se 

tornando uma Mãe Má. Neste sentido, a Mãe Má, masculina, vai tomando contornos e 

vai ficando cada vez mais forte de acordo com o desenvolvimento da criança, a qual vai 

                                                 
25 A teoria winnicottiana possui alguns paradoxos essenciais, e este é um deles.  
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se dirigindo para a vivência do Ciclo Patriarcal. Este processo culmina com a “morte” 

da mãe. 

Entretanto, a criança só pode “matar” a mãe simbolicamente (passar do Ciclo 

Matriarcal para o Ciclo Patriarcal) se ela confia na mãe pessoal, confiança que é 

erigida no período de realidade unitária. Se a mãe, neste primeiro período 

proporcionou experiências positivas e compensou as experiências negativas, 

proporcionando um sentimento de segurança na criança, esta poderá fazer esta 

passagem de ciclos de uma maneira saudável. Por outro lado, se a criança desenvolveu 

um ego ferido, por conta de uma relação primal negativa, esta passagem pode não se 

dar de forma satisfatória ou nem ao mesmo se dar, o que acredito que seja o caso da 

psicose.  

No mesmo sentido, acredito que vai o pensamento winnicottiano: a criança que 

teve uma mãe suficientemente boa, e desenvolveu um sentimento de ser, pode agredir 

esta mãe, e fazer a separação eu e não-eu, pois os cuidados suficientemente bons dessa 

mãe foram introjetados pelo bebê em sua personalidade. O bebê pode, assim, dirigir sua 

agressão ao objeto não-eu (mãe) e destruí-lo. No entanto, a tarefa de uma mãe 

suficientemente boa neste período é sobreviver aos ataques do filho: o fato de a mãe 

sobreviver objetivamente à destruição provocada pelo bebê, mantendo seus cuidados 

constantes, faz com que o bebê passe a destruí-la em seu inconsciente. Para Winnicott 

(1969), a fantasia têm início aqui com esta destruição inconsciente. Na verdade, o que é 

destruída no inconsciente é a relação indissociada entre mãe e bebê dos primeiros 

tempos, relação à qual Winnicott (1971) chama de relação de objeto. O bebê, 

destruindo esta relação, passa a diferenciar-se do mundo externo (que primeiramente é 

a mãe) e passa a usar o objeto mãe não-eu, passando a ter outra vivência de inserção no 

mundo. Se a mãe sucumbe ao ataque, a criança não faz a passagem da relação 

indissociada com a mãe (relação de objeto) para o uso do objeto.  

Pode-se pensar em uma aproximação neste ponto das duas teorias também: 

segundo Neumann (1980), a criança “mata” a mãe e a vivência da relação unitária vai 

para o inconsciente, para que outro tipo de relação com o mundo (a relação da fase 

patriarcal) tenha lugar. Contudo, a relação com a mãe pessoal continua a ocorrer e a ser 

de extrema importância para o seu desenvolvimento. Segundo Winnicott (1969), o bebê 

destrói o objeto não-eu, ou seja, a mãe, porém, esta mãe sobrevive a esta destruição, 

mantendo seus cuidados presentes. O bebê, então passa a destruir a mãe 

inconscientemente, ou seja, a destruir a relação de objeto que antes reinava, ou seja, ele 
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passa a destruir a vivência de relação indissociada que mantinha com a mãe, passando a 

diferenciar-se desta e passando a poder usar o objeto mãe, passando a se relacionar de 

outro modo com o mundo. 

Winnicott (1963a) salienta em sua obra o Estágio do Concernimento, no qual, a 

partir da separação entre eu e outro, o bebê percebe que dirige seu impulso agressivo à 

sua mãe, à pessoa que cuida dele. O bebê, então, desenvolve um sentimento de culpa e 

há, assim, a instauração da ambivalência, uma vez que o mesmo objeto que agride é 

aquele que ama. O sentimento de culpa é retido pela probabilidade de o bebê fazer 

reparações: dar algo seu à mãe, com o intuito de “tapar o buraco” provocado por sua 

agressão. Ou seja, quando há a percepção do outro, o indivíduo desenvolve um 

sentimento de responsabilidade por suas ações e começa a tarefa de administrar o seu 

mundo interno recém integrado e, neste sentido, seus impulsos instintivos, ou seja, a 

sua própria agressividade. 

Neumann (1980) coloca que quando o filho tem uma relação primal positiva, 

estando integrado com a Grande Mãe, ele consegue integrar as próprias agressões ao 

longo do processo de desenvolvimento, o que depende de ele sentir que a mãe aceita 

essas agressões. “Ao sentir que suas agressões são aceitas pela mãe, mas também são 

limitadas e dirigidas pela mesma, ele aprende a aceitar, a limitar e a dirigir as próprias 

agressões; em outras palavras, aprende a subordiná-las a um ego integral.” (Neumann, 

1980, p. 63). A agressividade é necessária na medida que torna possível a auto-

afirmação do ego e o auto-controle. Se a criança sente que as agressões não são aceitas 

pela mãe, ela não conseguirá integrar estas agressões e desenvolverá uma agressividade 

patológica. 

Whitmont afirma que há uma mudança essencial quando há a passagem para o 

patriarcado, que diz respeito à consolidação do ego que formou-se em meio ao 

matriarcado: 

  

“Essas modificações de hábito e comportamento refletem um 
desenvolvimento psicológico muito importante: os primórdios de uma 
sensação pessoal de responsabilidade pelos próprios atos, propiciada pela 
sensação de vergonha e culpa. Isto é fundamental à individualidade e ao 
autocontrole. Somente sentindo-se responsável por seus atos e aprendendo a 
controlá-los mediante um planejamento ponderado, independente dos 
impulsos espontâneos e dos sentimentos cambiantes, é que se pode adquirir 
um senso de solidez do eu sou. Antes de se poder dar o próximo passo na 
evolução da consciência, é preciso conseguir um Eu firme e responsável.” 
(Whitmont, 1982, p. 80)  
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O fato de a mãe aceitar a agressividade do filho como forma de possibilitar seu 

desenvolvimento sadio aparece nas duas abordagens. A questão de a agressividade 

instaurar um novo modo de relação com o mundo também, na medida que para 

Winnicott (1950-55), é a agressividade que dá origem à diferenciação mundo interno e 

mundo externo e para Neumann (1980), a agressividade é necessária para a auto-

afirmação do ego, ou seja, do indivíduo como ele mesmo, dissociado de sua mãe. 

A questão da ambivalência ter início quando há a separação entre eu (bebê) e 

outro (mãe), também aparece em ambas a teorias. Segundo Neumann (1980), ela é a 

primeira atitude humana em relação à diferenciação entre interior e exterior e, de 

acordo com Winnicott (1950-55), ela se dá a partir da consciência do bebê de que a mãe 

que o alimenta é a mesma pessoa que ele agride, o que se dá a partir do momento de 

diferenciação entre o bebê e a mãe.      

A separação entre eu e não-eu não é uma separação simples de ser feita. É 

difícil deixar o paraíso da relação primal, do matriarcado. Os mitos de criação são 

símbolos da passagem do Ciclo Matriarcal para o Ciclo Patriarcal. Observei que em 

grande parte deles há a questão da agressividade colocada na passagem de um ciclo ao 

outro. Selecionei dois mitos de criação que se encontram na primeira parte do segundo 

capítulo, na parte referente à Fase Mitológica. No mito da etnia iorubá, uma briga causa 

a separação de Obatalá e Odudua. Interessante que não fica claro se eles se separam 

porque brigam ou brigam porque se separam, o que lembra o paradoxo winnicottiano 

em relação à questão da agressão ao objeto não-eu que provoca a diferenciação entre eu 

e outro, ou seja, entre bebê e mãe sob a perspectiva do primeiro. No mito de criação 

judaico-cristão, a infração da norma de não comer o fruto proibido incitada pela dúvida 

da perfeição do paraíso, a qual é instalada pela serpente, pode ser interpretada como um 

ato agressivo, que transgride. A expulsão do paraíso por Deus também é um ato 

agressivo: Adão e Eva são expulsos de uma realidade matriarcal e passam a ter a noção 

do bem e do mal, de si e dos outros.                                                                                                                

Whitmont (1982) vê a necessidade de destacar uma fase intermediária, que faz a 

passagem entre os Ciclos Matriarcal (ao qual chama de Fase Mágica) e Patriarcal (ao 

qual chama de Fase Mental). Nesta fase intermediária, haveria características das duas 

fases e, no desenvolvimento da consciência da humanidade, é esta a fase na qual 

tiveram início os mitos, próprio símbolo da passagem de uma fase à outra. Esta 

passagem não é fácil de ser feita e leva tempo, talvez por isso Whitmont (1982) tenha 

dedicado em seus escritos uma fase que versa justamente sobre esta transição.   
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De acordo com Winnicott (1951), a separação eu e não-eu (passagem da 

Dependência Absoluta para a Dependência Relativa), a partir da dissolução da unidade 

dual mãe-bebê é um fato extremamente importante para o desenvolvimento e não é 

simples de ser feita. Segundo ele, o bebê “adota” um objeto, uma primeira posse não-

eu, para auxiliá-lo nesta passagem. Este objeto, por sua vez, representa tanto o mundo 

interno do bebê quanto o mundo externo. Ele representa o mundo externo, justamente 

por ser um objeto não-eu e ter materialidade. Por outro lado, representa o mundo 

interno, pois representa a mãe para o bebê e as experiências confiáveis de cuidado que 

esta ofereceu nos primeiros tempos. O objeto transicional, dono de esta natureza 

especial, ao mesmo tempo que não é a mãe (por ser um objeto não-eu), é a mãe, sendo 

um substituto dela para o bebê em momentos que ela se encontra distante. 

O objeto transicional em si, ao longo do desenvolvimento vai perdendo seu 

valor, contudo, difunde-se em fenômenos transicionais neste processo. Os fenômenos  

transicionais são relativos ao campo cultural, ao brincar, ao sonhar; ou seja, são 

relativos à manifestações que ligam o interno com o externo. 

Associo a Fase Mitológica de Whitmont (1982) e, mais especificamente, a 

aparição dos mitos no desenvolvimento da consciência da humanidade aos objetos 

transicionais de Winnicott (1951). O fato de o objeto transicional auxiliar na passagem 

da Dependência Absoluta à Dependência Relativa me lembra o fato de os mitos serem 

representantes da passagem do Ciclo Matriarcal para o Ciclo Patriarcal e, por sua vez 

também auxiliarem nesta passagem. Tanto como o objeto transicional como os mitos 

fazem a ligação entre o mundo interno e o mundo externo e penso que ambos auxiliam 

na passagem da realidade indissociada para a realidade diferenciada. Os objetos 

transicionais são substituídos por fenômenos transicionais, que continuam a fazer a 

ligação entre o mundo interno e o mundo externo, assim como os mitos também 

continuam a fazê-la. 

Após todas estas aproximações colocadas, ainda há mais uma que penso poder 

ser feita, a qual, por sua vez, está relacionada à todas as outras aproximações traçadas 

ao longo do trabalho. Ela se refere ao viver saudável, proveniente de uma vivência 

satisfatória dos Ciclos Matriarcal e Patriarcal ou de cuidados suficientemente bons nas 

fases de Dependência Absoluta e Dependência Relativa, que possibilitam tanto a 

vivência do ser quanto do fazer, em termos winnicottianos.  

Winnicott (1971) fala de um viver criativamente e este viver criativo não se 

refere à criatividade de um artista ao fazer uma obra de arte. Segundo o autor, a 
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criatividade nasce do encontro entre ser e fazer, ou seja, do elemento feminino com o 

elemento masculino. O indivíduo, ao se relacionar com o mundo externo (fazer), atribui 

sentidos subjetivos (ser) a este mundo. Este processo do viver criativo inicia-se logo na 

fase de Dependência Absoluta, na qual há a criatividade primária: o bebê vivencia o 

mundo subjetivamente e o significa a partir desta óptica. Com a entrada do fazer 

(passagem para a Dependência Relativa), os objetos transicionais passam a fazer a 

ponte entre o mundo externo e o mundo interno, no qual moram os significados 

subjetivos, e promovem um movimento em direção à vivência criativa do mundo.  

Neste sentido, a integração entre o ser e o fazer, ou seja, entre o elemento 

feminino e o elemento masculino é pressuposto de saúde para Winnicott (1971). Um 

viver criativo, advindo da vivência tanto do ser quanto do fazer (sendo que é necessária 

a vivência saudável do ser primeiramente para que o fazer também possa ser vivido de 

forma saudável) é um viver com sentido, que provoca um sentimento de que vale a 

pena viver.  

Se a criança não teve cuidados suficientemente bons na fase de Dependência 

Absoluta, o seu ser fica comprometido. A entrada do fazer em seu desenvolvimento e, 

portanto a integração entre ser e fazer pode não se dar de maneira satisfatória, 

acarretando em um não viver criativamente. Este não viver criativamente pode pender 

tanto mais para o lado do ser, o que pode originar patologias de caráter mais psicótico, 

com o indivíduo voltando-se para seu mundo interno e tendo dificuldades de 

compartilhar o mundo externo; tanto mais para o lado do fazer, o que pode originar 

patologias no sentido de uma submissão à realidade externa e não uma não vivência da 

realidade interna.  

Pode-se pensar que, segundo a perspectiva analítica, um viver saudável depende 

de o indivíduo ter vivenciado de forma satisfatória os Ciclos Matriarcal e Patriarcal. O 

Ciclo Patriarcal já começa a entrar no desenvolvimento em meio ao próprio Ciclo 

Matriarcal, uma vez que a mãe começa a fazer papel de Pai.  

Um viver saudável depende de o indivíduo ter tido experiências positivas de 

cuidado durante a relação primal, vivenciada no matriarcado, fato que possibilita o 

desenvolvimento de um ego integral positivo e, portanto, a passagem de forma 

satisfatória ao Ciclo Patriarcal e a sua vivência efetiva.  

 No desenvolvimento da consciência, da ênfase da tendência de automorfismo 

do Ciclo Matriarcal, passa-se à ênfase da tendência de adaptação à realidade externa 

no Ciclo Patriarcal. Um viver saudável depende da vivência concomitante entre estas 
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duas tendências de desenvolvimento, ou seja, da integração entre elas, de forma que o 

mundo externo seja significado constantemente pelo mundo interno e haja uma 

comunicação constante entre eles. Neste sentido, há a integração entre o Ciclo 

Matriarcal e o Patriarcal, entre feminino e masculino. 

Colocadas as idéias das duas abordagens sobre o viver saudável ou, como diria 

Winnicott (1971), um viver criativo, penso que elas se aproximam: um viver saudável, 

segundo o pensamento winnicottiano, depende da integração do ser (elemento 

feminino) e do fazer (elemento masculino), sendo necessário ser primeiramente, para 

depois fazer. Segundo a perspectiva da psicologia analítica, pode ser pensado que um 

viver saudável, no que se refere aos ciclos de desenvolvimento da consciência, depende 

da integração da vivência dos dois ciclos; do ciclo regido por um princípio feminino 

(Ciclo Matriarcal) e do ciclo regido por um princípio masculino (Ciclo Patriarcal), 

sendo necessário para o desenvolvimento que a vivência do Ciclo Matriarcal se dê 

primeiramente, para que, assim, se possa ter a vivência do Ciclo Patriarcal.  

Segundo Winnicott (1971), a criatividade depende da integração do indivíduo, 

que se dá no fim do período de Dependência Absoluta. Correlatamente, a integração, 

segundo a teoria analítica, se dá com o fim da gestação extra-uterina, quando há a 

diferenciação entre eu e “tu”, o que vai no sentido da instauração do Ciclo Patriarcal. 

Segundo Winnicott (1971), é quando o individuo está integrado e consciente de si é que 

ele pode tanto ser quanto fazer. 

Desejo terminar esse capítulo de aproximações com a citação que faz a ligação 

entre os capítulos da teoria winnicottiana e da teoria analítica, a qual penso caber em 

relação a questão do viver saudavelmente, que depende da passagem satisfatória por 

etapas no processo de desenvolvimento. Segundo Winnicott (1971), só pode-se viver 

criativamente, quando se é um indivíduo integrado, que vivencia o elemento feminino e 

o elemento masculino, portanto pode ser e fazer. Segundo a Psicologia Analítica, para 

um desenvolvimento saudável, é necessário que se passe, nos primeiros tempos (na 

verdade, na primeira metade de vida) pelos Ciclos Matriarcal e Patriarcal, como 

passou a humanidade e assim, possa se viver criativamente, em termos winnicottianos. 

A passagem abaixo, de Winnicott (1971), diz respeito, a meu ver, à passagem do Ciclo 

Matriarcal ao Patriarcal, a qual possibilita o começo de um viver criativo; a passagem 

de um ser para o fazer, mas um fazer que não existe sem este ser.  
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             “Não podemos identificar-nos facilmente com homens e mulheres de 
tempos primitivos, que se identificavam com a comunidade e com a natureza, 
e com fenômenos inexplicados, tais como o nascer e o pôr do sol, os raios e 
os terremotos. Foi necessária a criação de um corpo de ciência para que 
homens e mulheres pudessem se tornar unidades integradas em termos de 
tempo e espaço que pudessem viver criativamente e existir como seres 
individuais. O tema do monoteísmo relaciona-se ao alcance dessa fase de 
funcionamento mental humano.” (Winnicott, 1971, p.101) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 As aproximações traçadas neste trabalho mostram que possíveis tangências 

podem ser pensadas entre a Psicanálise Winnicottiana e a Psicologia Analítica. 

 O pensamento de Winnicott acerca do elemento feminino, o ser, que se dá logo 

na primeira fase do desenvolvimento emocional, a Dependência Absoluta, parece 

aproximar-se da noção de Ciclo Matriarcal, o primeiro ciclo arquetípico do 

desenvolvimento da consciência da teoria analítica. Alguns conceitos, de ambas as 

teorias, que dizem respeito a este primeiro momento do desenvolvimento, no qual há 

uma relação muito próxima entre criança e mãe, podem ser aproximados com certa 

propriedade. 

O elemento masculino, o fazer, que aparece quando há a passagem da 

Dependência Absoluta para a Dependência Relativa, por sua vez, pode ser aproximado 

do Ciclo Patriarcal do desenvolvimento da consciência da Psicologia Analítica. A 

aproximação de conceitos fundamentais de ambas as teorias no que diz respeito a esta 

etapa do desenvolvimento também se mostra duradouro.  

A meu ver, o fato de estas aproximações poderem ser delineadas de forma 

coerente, mostra uma certa tangência de pensamento entre ambas as teorias em relação 

ao desenvolvimento psíquico, principalmente em relação ao início da formação e 

estruturação da personalidade. 

Podemos ponderar, assim, que há mais conceitos que se assemelham do que 

podemos cogitar se encararmos cada teoria uma como um compartimento fechado do 

conhecimento. Penso que a conversa, que a leitura aproximativa entre as duas 

abordagens construída neste trabalho pode contribuir, por sua vez, com o trabalho 

clínico do psicólogo, tanto no atendimento de crianças quanto no atendimento de 

adultos, uma vez que ela se propõe a pensar os primeiros tempos do desenvolvimento 

do ser humano, nos quais há a formação e auto-afirmação do ego e neste sentido, o 

desenvolvimento da consciência e do inconsciente pessoal (o qual é somente 

inconsciente para Winnicott), período no qual são formadas as bases para a vivência do 

indivíduo do mundo. 

Deste modo, pretendi, neste trabalho, não aniquilar as diferenças existentes 

entre as duas abordagens, pois cada uma delas possui bases teóricas próprias e distintas 

entre si, e sim, pensar nas aproximações possíveis entre ambas, a partir de minha 
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compreensão sobre estas diferentes teorias, no sentido de criar novas ressonâncias e 

produzir novas significações que podem contribuir para a prática clínica.  
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