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A espiral Winnicottiana: um percurso em
direção a uma metapsicologia inovadora

The Winnicott’s spiral: towards innovations in
psychoanalytic metapsychology
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Resumo: Procuro evidenciar o percurso teórico-clínico de Winnicott em di-
reção a uma metapsicologia inovadora que, numa época de transformações,
se impõe como tema de discussão. Sob o ponto de vista econômico, ele adota
uma postura vitalista. Sob o ponto de vista dinâmico, prioriza formas de agir
para operar descontinuidades que conferem às experiências culturais um
papel essencial nas transformações de si.
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ambiente; transicionalidade.

Abstract: In this article, I begin to show how Winnicott´s works can lead to
innovations in the methapsychological approach of psychoanalysis that are
relevant in the times of intense transformation we´re living. In economic
terms, he takes a vitalistic point of view. In dinamic terms, he develops a
transitional point of view that considers cultural experiences fundamental to
self´s transformations.
Key words: Winnicott; methapsychology; cultural experiences; environment;
transitionality.
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Neste artigo, procuro evidenciar como Winnicott, com seu modo sin-
gular de extrair conseqüências de suas leituras e de situações clínicas e pesso-
ais, fez um percurso teórico-clínico em direção a uma metapsicologia inova-
dora1 que se impõe como tema de discussão aos psicanalistas, numa época
de transformações. Quando se institucionalizam as incertezas e a transição,
as inovações propostas por Winnicott podem contribuir para levantar ques-
tões relevantes para a teoria e para a clínica psicanalítica.

Inicialmente, descrevo seu percurso teórico-clínico através de uma es-
piral em que os temas retornam constantemente num novo plano de abor-
dagem atrelado a um novo contexto. Sua produção no pré-guerra já aponta-
va para a originalidade e a inovação que pode ser parcialmente associada à
sua condição singular de exercer a pediatria e a psicanálise ao mesmo tempo.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o acompanhamento de crianças evacua-
das para o campo, o trabalho clínico com psicóticos e com adolescentes defi-
nidos como anti-sociais parecem ter funcionado como catalisadores para
redirecionar ênfases, interlocuções e ressonâncias em suas produções. Nos
artigos do pós-guerra, o desenvolvimento emocional primitivo se constitui
em um plano de abordagem para temas recorrentes como a importância do
ambiente, a transição, a co-originação da subjetividade e da realidade, dentre
outros.

Posteriormente, ao enfatizar a importância do meio ambiente, Winnicott
confere aos termos da metapsicologia psicanalítica um sentido diverso do
usual. Sob o ponto de vista econômico, ele adota uma postura naturalista e
vitalista ao supor a existência de uma força de vida inaugural no organismo
humano que logo será transformada pelo encontro com o meio ambiente.
Em termos dinâmicos, prioriza formas de agir para operar descontinuidades
em relação ao meio ambiente que persistem atuantes ao longo da vida, con-
ferindo à apropriação, ao jogar e às experiências culturais papel fundamental
nas transformações de si e do mundo.

A espiral através da pediatria, da integração e da ênfase no meio

ambiente

No início de sua prática psicanalítica, Winnicott era o único psicanalis-
ta-pediatra podendo, assim, testemunhar inúmeras histórias clínicas de cri-
anças que revelavam dificuldades no desenvolvimento emocional mesmo

1. Winnicott, de certo modo, dificultou a absorção de suas idéias quando as expôs sem usar os termos
usuais da metapsicologia. Concordo com Rodman quando afirma que, com isto, “boa parte do que
disse não foi compreendido e não pode ser integrado prontamente à teoria maior” (Rodman, 1990:
XXVII).
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quando ainda eram bebês. Isto o afastou dos psicanalistas, que enfatizavam o
Complexo de Édipo, e o aproximou de Melanie Klein, “uma analista que
tinha muito a dizer sobre as ansiedades que pertencem ao primeiro ano”
(Winnicott, 1983:158). Esta aproximação não impediu a originalidade de sua
produção no pré-guerra. Desde então, o agir do bebê, a interação com a mãe2

e a reprodução do vivido eram priorizados. Durante a Segunda Guerra Mun-
dial3, ao ampliar o tipo de população atendida e as situações que poderiam
constituir-se em questões para a psicanálise, Winnicott tornou-se um dos
pioneiros na consideração da psicanálise em extensão e da transformação dos
limites do tratável.

O trabalho no programa de evacuação teve influências fecundas para
Winnicott enquanto psicanalista. Foi a partir das vicissitudes por que passa-
vam as crianças com a separação forçada dos pais e da experiência clínica
entre as assistentes sociais que as atendiam diariamente que o holding, o
objeto transicional e as crianças que não conseguiam brincar passaram a ser
temas da psicanálise4. Nos asilos, revelou-se importante propiciar às crianças
a convivência com objetos que viessem da casa de seus pais e que funcionas-
sem como elo com o passado e garantia de continuidade. Observava-se, tam-
bém, como elas se sentiam perdidas e mutiladas quando tinham que abdicar
deles. Por outro lado, procurou-se criar um ambiente confiável em que as
assistentes sociais tornavam-se depositárias das histórias e experiências ante-
riores à situação de guerra para reassegurar as idéias que as crianças tinham
de si e dos seus.

A experiência clínica de Winnicott entre as assistentes sociais onde o
holding e os objetos, materiais ou culturais, funcionavam como contraponto
às perdas colaborou para que ele desenvolvesse sua teoria sobre objetos e
fenômenos transicionais e sustentasse a ênfase na importância do meio am-
biente na descrição da gênese e das transformações do sujeito. Estas experi-
ências, fermentadas pela vida afora, contribuíram para que Winnicott privi-
legiasse a regularidade como uma sustentação no tempo que afasta situações
erráticas propiciando ao sujeito fazer seu próprio percurso.

2. Quando uso a palavra mãe, estou me referindo à pessoa que exerce a função de maternagem, seja ela
a mãe, o pai, a avó, a babá etc.

3. Mais de seis milhões de pessoas foram evacuadas das cidades para o campo depois dos bombardeios
de 1940. Winnicott trabalhou com 285 crianças abrigadas em cinco hostels. Ele assessorava, através
de visitas semanais, o pessoal que trabalhava com as crianças.  Em Oxfordshire, trabalhou com Clare,
assistente social que cuidava da administração do abrigo e veio a se tornar sua segunda esposa. Em
Biscerter, trabalhou com David Wills num alojamento para evacuados problemáticos.

4. Ver Kanter,Joel The untold story of Donald Winnicott and Clare Winnicott:how social work influenced
modern psichoanalysis in http://psychematters.com/papers/kanter2.htm para uma  explicitação detalha-
da  sobre o entrelaçamento dos trabalhos clínicos e teóricos de Clare e Donald Winnicott na época.
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Por outro lado, o trabalho de Winnicott com David Wills num aloja-
mento para “evacuados problemáticos” foi, como ele declarou em 1970, “um
dos primeiros impactos educacionais que me fizeram entender que existe
algo em psicoterapia que não se descreve como interpretação certa no mo-
mento certo” (Winnicott, 1999:251). Em Bicester a terapia estava sendo feita,
também,

“pela regularidade das refeições, pelas colchas quentes e coloridas... [na]
sessão semanal em que todos se reuniam e tinham liberdade completa para
falar [nas] coisas muito importantes [que] eram expressas por algumas cri-
anças [e aonde] era possível discernir como cada indivíduo estava tentando
estabelecer uma identidade sem que realmente o conseguisse, exceto talvez
através da violência” (Winnicott, 1999:251).

Estas experiências foram fundamentais tanto para a relativização da in-
terpretação, característica da clínica winnicottiana, quanto para a leitura do
ato anti-social como um ato ilegal, mas não ilegítimo. Um pedido de ajuda
associado a uma possibilidade de resgate de uma situação de privação que
levou Winnicott a associá-lo a um momento inconsciente de esperança.

As experiências durante a guerra também parecem ter sido decisivas para
a solidificação da necessidade de se afastar de Klein no que diz respeito às suas
descrições da posição esquizo-paranóide. O artigo “Desenvolvimento Emocio-
nal Primitivo” é um divisor de águas a partir do qual ele começa a esboçar
formas originais de descrever o processo de subjetivação e de teorizar em psi-
canálise. Phillips chama a atenção para o fato de que, nesse artigo, ”muitos
temas que continuam a preocupar Winnicott pelo resto de sua vida são consi-
derados como uma panorâmica de toda a sua especulação posterior” (Phillips,
1988:76).

Winnicott parte da clínica de psicóticos aonde a localização no próprio
corpo falha, aonde a diferenciação entre o eu e o mundo se esvai. Trabalha a
partir da fenomenologia da psicose e postula uma não-integração primária como
característica universal no humano. Supõe que só tendo vivido os processos de
integração, personalização e realização, um indivíduo pode dizer que quem
percebe em diferentes tempos e espaços é um mesmo eu; que este eu está
localizado em um corpo e tornar-se capaz de apreciar o tempo, o espaço e
outras propriedades da realidade. Considera que qualquer um tem que passar
por estes processos para poder dizer que o que eu percebe, em diferentes tem-
pos e espaços, faz parte de um mesmo todo não-eu e que quem percebe, em
diferentes tempos e espaços, é um mesmo eu.
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A consideração do processo de integração funciona como plano de abor-
dagem para a abordagem de alguns dos temas mais relevantes na teoria
winnicottiana. O artigo “Objetos transicionais e fenômenos transicionais“
(1951), por exemplo, é pioneiro na introdução da transicionalidade como
questão na psicanálise. Winnicott considera que o bebê recorre a atos
repetitivos exercidos com seu corpo ou usando um objeto determinado vin-
culando-os a pensamentos ou fantasias para fazer face à privação ou a ansie-
dades associadas a descontinuidades como a mudança da vigília ao sono, a
alternância da presença e ausência materna etc. Os padrões transicionais são
pessoais e surgem antes do primeiro ano de vida podendo permanecer, mas
tendendo a se ampliar indiferentemente do sexo do bebê.

Parece interessante que, na carta a Balint em que propunha a exposição
do artigo na Sociedade Britânica de Psicanálise, Winnicott o tenha intitulado:
Transitiona Phenomena: a Study of neutral territory between the subjetive and
the objetive in terms of toys of infants. Esse título é bastante ilustrativo de como
a idéia de um território (espaço) neutro em que coexistem a realidade subje-
tiva e a objetiva já estava presente e como a análise do processo no bebê era,
desde então, uma das possibilidades de uso deste tipo de espaço. Já ali,
Winnicott defende a imprescindibilidade e a valorização das experiências ilu-
sórias como o jogar, a criatividade e a apreciação artística e o sentimento reli-
gioso – formas subjetivas e sociais de enfrentar descontinuidades da existên-
cia. A área intermediária de ilusão será chamada posteriormente de terceira
área do viver em que se pode experienciar vivências sem se preocupar em
estabelecê-las como realidade objetiva ou subjetiva, onde se pode supor um
mais além tanto do subjetivismo quanto do realismo, em que não se pensa
em distinguir percepção de apercepção. Nestes textos do pós-guerra, ele co-
meça a valorizar as noções de processo, de experiência, de continuidade e de
ilusão de um modo pouco usual para a psicanálise da época.

A partir da década de 50, Winnicott torna-se um psicanalista que enfatiza
cada vez mais a importância do meio ambiente para os processos de maturação
afirmando sua autonomia como psicanalista. Seu interesse em levar em con-
ta o meio ambiente nas descrições do processo maturacional havia sido
desestimulado, a princípio, pelos seus pares da psicanálise. Esta ênfase muda
sua teoria e sua prática analítica e cotidiana. Coerente com suas colocações
teóricas e clínicas, Winnicott torna-se um psicanalista que prioriza a divulga-
ção da psicanálise para pais, familiares, educadores, enfermeiras, assistentes
sociais que cuidando propiciam o meio ambiente necessário à ocorrência de
processos maturacionais, de cura ou educacionais. Falando enquanto especia-
lista, confere autoridade e saber àqueles que vivem diretamente os processos
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sejam eles os pacientes ou as crianças. Enfatiza sua crença na força dos pro-
cessos naturais e na virtude da espera como procedimento para cuidadores,
educadores e analistas.

Nesta fase, Winnicott trabalha na mesma direção que a psicanalista
americana Phillys Greenacre a quem deve o termo processos maturacionais.
Há, no entanto, uma diferença fundamental na forma de ambos abordarem
a maturação. Enquanto Greenacre estuda especificamente a influência dos
processos maturacionais como o andar, o controle esfincteriano, a maturação
do olhar e do controle das mãos no desenvolvimento do ego, Winnicott enfatiza
o outro lado da relação. Para ele, “a maturação (em psicologia) requer e de-
pende da qualidade favorável do ambiente” (Winnicott, 1983:164). Ele dialo-
ga com a biologia considerando que na infância os processos de desenvolvi-
mento são o somatório das tendências herdadas que incluem os processos de
maturação, mas considera que eles só se efetivam se houver um ambiente
propício.

A consideração da interação indivíduo meio ambiente na descrição do
processo de maturação pode ser considerada como um amadurecimento
das leituras darwinianas de Winnicott que se iniciaram em seus anos de
internato e perduraram ao longo da vida a ponto dele afirmar, em “D.W.W.
por D.W.W.”, que Darwin era sua xícara de chá. A forma como ele tomava
seu chá darwiniano tem que ser, como em geral em Winnicott, construída.
Para tal, ressalto apenas um ponto em que as afinidades com Darwin pare-
cem relevantes e esclarecedoras. Darwin propôs uma separação absoluta
entre processos internos que geram o organismo e processos externos que
geram o ambiente. Esta idéia de separação entre processos conduz à possi-
bilidade de haver sintonia bem como quebra de sintonia entre organismo e
meio ambiente. A interação entre o organismo e o meio ambiente fica sujei-
ta a possibilidades de quebras de continuidade tanto em termos daquilo
que vem do meio ambiente para o organismo quanto em termos do modo
como o organismo vai poder reagir a elas. Estas idéias ressoam na teoria
winnicottiana.

Winnicott se afasta da totalidade seja do processo interno, como queria
Klein, seja da totalidade holista da mistura harmoniosa fundamental nas teo-
rias de Balint e de Ferenczi. Esta última supõe um estado de completude e
totalidade, uma mistura harmoniosa primeira entre o indivíduo e seu meio
que este tenta manter a todo custo ao longo da vida. A manutenção e a recu-
peração do sentimento de continuidade estão no cerne do agir para Balint.
Talvez tenha sido por afinidade ao darwinismo que Winnicott tenha descar-
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tado a harmonia em prol da indiferenciação preservando, no entanto, a ten-
tativa de enfrentar a descontinuidade como móvel do agir5.

Winnicott faz uma leitura de Darwin baseada na interação entre proces-
sos internos e externos. Prioriza a motilidade e a criatividade como forças pri-
márias, mas adverte que mesmo elas, não prescindem do meio ambiente e são
alteradas através da inter-relação com ele. Descreve a humanidade como espé-
cie que exibe um longo período de dependência na infância e considera que a
capacidade simbólica vem da elaboração da experiência de separação no tem-
po e no espaço vivida através da construção de fantasias, pensamentos e atos.
Pensa a subjetivação ancorada ao meio ambiente de tal forma que aponta para
a superação da dicotomia natureza e cultura e para o redimensionamento da
função da cultura nos processos de transformação de si.

Em direção a inovações metapsicológicas6

A consideração da integração como resultante de um processo e a ênfa-
se que passou a conceder a inter-relação entre processos maturacionais e meio
ambiente conduziram Winnicott, com seu modo conseqüente de ser, a

5. Em 1960, Winnicott escreve uma carta a Balint no dia seguinte à exposição de seu artigo “Narcisismo
Primário e Amor primário” na Sociedade Britânica em que ela condensa as semelhanças e diferenças
dos dois autores e dá pistas para a forma como ele encarava o paralelismo de interesses existentes
entre ele e Balint. Em suas palavras:

“Apesar de trabalharmos a partir de ângulos completamente diversos, e embora eu ache que
não nos influenciamos mutuamente, estamos ambos interessados na provisão inicial do ambien-
te. Penso que concordamos com o que ocorre quando há um fracasso. Aqui entra a expressão que
você usa- falha básica - e, quanto a mim, venho falando dessas coisas à minha maneira. Sem
dúvida, sua formulação dessas questões é anterior à minha, em muitos anos. O ponto que me vejo
em discordância com você, é o lado positivo, e devo dizer que realmente, não conheço a resposta.
É isso que tornaria a discussão tão interessante, não teremos tempo para ela, no entanto, se ,
antes de mais nada, tivermos que decidir o que Freud pensava sobre o narcisismo. Pessoalmente
tenho sérias dúvidas quanto ao fato do bebê saber quando o ambiente é satisfatório, e de fato
declarei, em termos explícitos, que acho que o bebê não tem conhecimento dessa provisão
inicial do ambiente, mas que é afetado quando ela falha. Por esse motivo sou incapaz de usar aqui
a expressão amor primário, porque não consigo admitir que haja um relacionamento. O bebê não
estabeleceu, ainda, a capacidade de estabelecer relações e, na verdade, não está lá para se
relacionar, exceto de maneira não integrada.

Minha discordância com você torna-se mais definida quando você usa a palavra harmoniosa
na descrição da relação que você chama amor primário.Tão logo é usada a palavra harmoniosa,
sei que uma organização de defesa altamente complexa e refinada está operando na criança, a qual
não é mais um bebê recém-nascido ou um bebê em fase pré-natal. É esse tipo de coisa que eu
gostaria muito de ter discutido na noite passada, porque é desse modo que as teorias que me
atraem e que atraem a você parecem coincidir e depois divergir” ( Winnicott, 1990:111) [grifo
nosso].

6. A proposta de caminhar em direção às inovações metodológicas propostas por Winnicott vem do
curso de Winnicott dado por Jurandir Freire no Instituto de Medicina Social da UERJ. A forma como
ela foi abordada aqui, é responsabilidade minha.
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reformulações nos pressupostos metapsicológicos de sua teoria afastando-se
de kleinianos e até mesmo de algumas colocações de Freud. Winnicott não
recua frente à necessidade de reformulações nem teóricas, nem clínicas ain-
da que sempre o faça sem enfatizar estes afastamentos. São conhecidas suas
grandes resistências em relação a discussões metapsicológicas 7. Ele, simples-
mente faz uso de termos da metapsicologia psicanalítica dando-lhes um sen-
tido próprio, diverso do usual8. Neste artigo, introduzo, resumidamente, as
alterações dos componentes econômico e dinâmico da metapsicologia pro-
postas por Winnicott.

Com a publicação de seus artigos inéditos em Explorações psicanalíticas
temos hoje condições de avaliar melhor o quanto a publicação de Inveja e
Gratidão incomodou e motivou Winnicott. As teses kleinianas sobre a inveja
tornavam urgente uma construção teórica coerente com sua hipótese de que
é impossível pensar o desenvolvimento emocional sem levar em conta o meio
ambiente. Supor um bebê invejoso é conceder-lhe uma autonomia no come-
ço do desenvolvimento a que Winnicott se opunha radicalmente. Inicialmen-
te, Winnicott é bastante cerimonioso em relação à explicitação de sua
discordância em relação a Klein. Em 1962, ele escreve um artigo que intitula,
respeitosamente, “Primórdios de uma formulação de uma apreciação crítica
do enunciado kleiniano da inveja” no qual se propõe a fazer uma tentativa de
uso pessoal do livro de Klein. Em 1970, no entanto, numa palestra proferida
na Sociedade Psicológica Britânica, ele coloca explicitamente seu modo de
pensar como uma alternativa ao de Klein e dos kleinianos:

“Não podemos chegar à parte alguma em nosso estudo da agressão se, em
nossas mentes, temos a agressão como irrevogavelmente vinculada ao ciú-
me, à inveja, à raiva pela frustração, ao funcionamento de instintos que
chamamos sádicos. Mais aproximadamente básico é o conceito de agressão
como parte do exercício que pode conduzir à descoberta de objetos que são
externos... um bebê dá um chute no seio da mãe. Ela fica satisfeita por seu
bebê estar vivo e dar pontapés, embora talvez doa e ela não se permita ser
machucada por brincadeira. Ou, um bebê chuta o seio da mãe, mas esta
mãe tem a idéia fixa de que golpes no seio causam câncer. Ela reage, porque
não aprova o pontapé e isto sobrepõe-se ao que o chute possa significar

7. Não se pode esquecer que “Winnicott nunca pretendeu um ensino e menos ainda uma teoria, o que
não o impede que se possa depreender de sua obra uma profunda intervenção na teoria e na prática
psicanalítica” (Lannes, 2003:108).

8. Em carta a Anna Freud, ele comenta sobre sua maneira irritante de dizer as coisas em sua própria
linguagem em lugar de aprender a utilizar os termos da metapsicologia psicanalítica. Ver Carta de 18
de março de 1954.  In Winnicott, D.W. O Gesto espontâneo. São Paulo, Livraria Martins Fontes, 1990.
p.51.
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para o bebê. A criança defrontou-se com uma atitude moralista e dar pon-
tapés não pode ser explorado como uma maneira de situar o mundo ao
qual ele pertence, que é do lado de fora.
É agora impossível para o menino ou menina sentirem-se “preocupados”,
porque o código moral da mãe ergueu-se como um bloqueio ao crescimen-
to natural no bebê e no senso de certo e errado, de pesar e culpa.
Esses dois mundos são tão diferentes como água e azeite. Qualquer debate
da “posição paranóide” em cultura pura é fútil, a menos que a provisão
ambiental seja primeiramente avaliada e admitida” (Winnicott, 1994:221).

O componente econômico

Se considerarmos as colocações de Winnicott no artigo “Agressão e sua
relação com o desenvolvimento emocional”, escrito entre 1950 e 1955, pode-
mos nos aproximar da originalidade de suas propostas sobre o componente
econômico da metapsicologia. As três partes do artigo apresentam descri-
ções, feitas em diferentes épocas, do processo de transformação da força de
vida considerando nuances em que se fundem ou não os elementos difusos
eróticos e agressivos da força de vida. A abordagem é feita de um modo pou-
co sistemático, como é freqüente em Winnicott. Mas, o importante da expo-
sição parece estar mais na ousadia de abrir caminho para adotar uma posição
vitalista e naturalista do que em dar a ela uma forma mais elaborada.

Para ele, todos os bebês são unidades biológicas dotadas de uma força
de vida (motilidade e erotismo muscular e dos tecidos), mas a interação com
o mundo que os cerca converterá esta força em elementos diferenciados.
Winnicott adota uma postura vitalista e naturalista ao supor uma força de
vida inaugural característica do organismo humano. Mas, sua ênfase no meio
ambiente o leva a considerar que, esta força logo será modificado pelo encon-
tro com o meio9,

Para Winnicott, esta força está presente deste o feto. Em suas palavras:

“Quando há saúde, os impulsos do feto provocam a descoberta do meio
ambiente, este último sendo a oposição que o movimento encontra e que é
sentido durante o movimento. O resultado neste caso é um reconhecimen-
to inicial de um mundo não-eu e um estabelecimento do eu. Deve-se enten-

9. Ao adotar uma postura vitalista, Winnicott está deliberadamente jogando fora o conceito de pulsão
de morte para ver se ela retorna “espontaneamente ou se estamos melhor sem ela” (Winnicott:
1994:348). Está divergindo de Freud para quem o conjunto de forças que instaura a vida no humano
passa a ser propiciado e ofertado por um outro, tornando-nos estruturalmente dependentes, não só
pela nossa prematuridade enquanto organismo mas, sobretudo, pela erogeneização vinda do outro
enquanto propiciadora da vida.
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der que, na prática, estas coisas se desenvolvem gradualmente, indo e vin-
do repetidamente, sendo conquistadas e perdidas“ (Winnicott, 1993:372).

Ele adota uma posição inteiramente feto-centrista ao reconhecer que
meio ambiente, para um feto, só pode ser a oposição que ele encontra e que
é sentida durante o movimento. Por outro lado, aparece, aqui, uma noção
interessante de um processo não linear que depende da repetição e que ad-
mite idas e vindas através do qual o reconhecimento da diferenciação eu X
não-eu vai se fazendo. Desde o feto, a motilidade vai se estruturando em
elementos agressivos posto que encontraram oposição do meio ambiente e
em elementos eróticos em que se encontrou prazer e excitação muscular.

Ainda que o bebê seja ativo desde o útero, ele não vê como, até a
integração, se possa atribuir ao bebê que, para ele é, simplesmente uma uni-
dade biológica, a intenção de, com sua atividade, ferir ou machucar um ou-
tro que ainda não está ali como outro. Muito menos de ter sentimentos em
relação a este outro como a inveja suposta por Klein como inata. Com a con-
sideração da motilidade, da inexistência de sentimentos e intenções inatos e
da imprescindibilidade de um cuidador para que o bebê humano se torne
humano, Winnicott afasta-se de Melanie Klein e dos kleinianos.

O termo agressão é usado em seu sentido mais etimológico de avançar
em gradações, em direção a10 Para ele, atos agressivos são aqueles que tem
um propósito: “toda a vez que um comportamento tem um propósito, há
intenção de agressão” (Winnicott, 1993, 356). Os atos com propósito – agres-
sivos - propiciam a descoberta e a redescoberta do meio ambiente que é dife-
renciada a cada fase do processo de desenvolvimento emocional e em função
daquilo que encontrar no meio ambiente. A agressão é o modo como a
motilidade se transforma sempre que se depara com algo que lhe é externo.
Ela não é um instinto, ainda que resulte da simples presença no mundo e,
principalmente, da presença do mundo na vida de qualquer bebê desde que
ele ainda é um feto. A agressividade depende de um encontro do um – feto,
bebê que nasce, recém-nascido etc. – com algo que lhe é externo – líquido
amniótico, sons, um processo de nascimento etc.

Para Winnicott, o encontro com um meio ambiente em que o indiví-
duo ainda pode ignorar o ambiente como algo separado de si propicia a fusão
dos elementos eróticos e agressivos e, também, a experiência de ilusão que
permite que a realidade possa ser vivida como subjetivamente concebida.
Mas, é impossível que com as inumeráveis repetições do encontro com o

10.Em latim “de aggredi”,  a – em direção a e grad- avançar, ir. Seria interessante estudar quando ir em
direção de tornou-se agredir, no sentido usual de atacar que damos ao termo.
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meio, tudo possa se dar sem descontinuidades. Estas induzem a agressividade,
no sentido de agir para ir ao encontro de algo, ligando intrinsecamente o
exercício da agressividade à co-originação do eu e do não-eu.

Este processo tem suas especificidades. Um meio ambiente invasivo ou
omisso influencia o modo como a agressividade é exercida. Quando a inva-
são é moderada, Winnicott prevê a retirada para o descanso, o retraimento,
como uma possível estratégia para se contrapor à necessidade de reagir à
invasão. Quando, no entanto, a invasão é intensa seja pela não resposta, seja
pela resposta errática, o indivíduo não consegue manter o gesto espontâneo e
agressivo no encontro com o exterior. Abdica, então, do gesto que viria de si
mesmo, de um self verdadeiro, em prol de um gesto reativo que se adapta a
um meio ambiente através de uma espontaneidade falsa, um si mesmo reativo,
um falso self.

Winnicott estuda os destinos da agressividade sempre em função do
encontro com o meio que pode propiciar a fusão do potencial erótico e agres-
sivo que gera a erotização do encontro com a realidade. Mas, pode levar,
também, à erotização dos encontros com o meio em que houve dor infringida
a si ou a outro resultando num sadismo primário ou num masoquismo pri-
mário. Outros destinos da agressividade como a raiva e a erotização dos ele-
mentos persecutórios que vem com a invasão também são estudados, mas
aqui limitamo-nos a listá-los.

Com esta exposição sintética, esperamos ter podido evidenciar como
Winnicott propôs alterações no componente econômico da metapsicologia
que singularizaram sua teoria. Ele não trabalha com as dualidades pulsionais
propostas por Freud nem na primeira, nem na segunda tópica e nem com a
leitura kleiniana destas dualidades. Ele se baseia numa força de vida que bio-
logicamente se compõe de motilidade e erotismo e que, ao entrar em contato
com algo que lhe é externo transforma-se em agressão – agir com propósito.
Posteriormente descreve encontros reiterados com o meio ambiente que se-
rão ou não capazes de propiciar a fusão do erótico com o agressivo e poderão
ou não propiciar a ação como força espontânea vinda do si mesmo daquele
que se individualiza.

A releitura metapsicológica operada por Winnicott afasta-o de conside-
rações da força de vida como intrinsecamente ameaçadora seja pela
agressividade, seja pela erogeneidade que a caracterizam. Nas palavras de
Costa (2000), “De um lado, as pulsões sexuais ou agressivas perdem o halo
soturno que tinham em Freud; de outro, as interdições simbólicas deixam de
ser os exorcistas do demoníaco em nós” (Costa, 2000:23) para serem estímu-
los necessários à afirmação criadora. É no encontro com o meio ambiente
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que a força de vida vai se transformar. O ambiente que tolera sem revide o
ímpeto da força de vida permite o prosseguimento do movimento criativo.
Age como “um moinho de água ou de vento que usa a força da natureza para
a realização de trabalhos úteis” (Costa, 2000:18). Costa contrasta as metáfo-
ras usadas por Freud e Winnicott ao abordar o componente econômico das
pulsões. Enquanto Freud prefere a dos diques edificados para conter a inun-
dação iminente, Winnicott privilegia a dos moinhos. As Holandas daí resul-
tantes diferem substancialmente.

O componente dinâmico

A prioridade concedida por Winnicott à interação com o meio ambien-
te desloca o componente dinâmico de sua metapsicologia colocando a manu-
tenção da continuidade ou a reação às descontinuidades com o meio ambi-
ente como o cerne do agir e das transformações subjetivas ao longo de toda a
vida11. Como Winnicott mesmo afirma, “Parece-me uma descrição capaz não
apenas de nos levar até a vida intrauterina sem um grande esforço de imagi-
nação, mas também de ser levada para frente, podendo ser aplicada de modo
útil como simplificação extrema dos processos muitíssimo mais complexos
da vida posterior, em qualquer idade” (Winnicott, 1990:148).

Na dependência absoluta, a vivência de continuidade corresponde a um
equilíbrio entre bebê e meio ambiente que permite ao bebê ser e continuar
sendo12 podendo ser ativo na descoberta do meio ambiente criando com isto
padrões de relacionamento. Winnicott privilegia esta sintonia entre indiví-
duo e meio ambiente que permite ao bebê a possibilidade de seguir sendo
salientando que há casos de intrusão – por excesso ou omissão - em que o
indivíduo tem que reagir perdendo, de certo modo, a relação com aquilo que
seria seu processo vital. Enquanto não existe integração, a interrupção do
seguir sendo pode ser responsável por agonias impensáveis que podem levar
a defesas que comprometem os processos de personalização, realização e
integração a ponto de instaurar psicoses. Por outro lado, a necessária existên-
cia de quebra na continuidade da existência faz com que qualquer indiví-
duo, tenha vivido, em intensidades variadas, experiências de
despersonalização, desintegração e desrealização.

11.Ver Francisco Ortega (mimeo) para colocações sobre a ênfase na continuidade em Winnicott e
William James.

12.Em inglês continuity of being. Octavio de Souza propõe que se traduza continuity of being  como
seguir sendo para enfatizar que as experiências aqui são pré-subjetivas e não se pode falar em eu sou
ou em continuidade do ser quando os processos de integração e de realização ainda estão em curso.
Seguindo suas sugestão uso, alternativamente seguir ou continuar sendo. Para detalhes ver SOU-
ZA, Octavio (2001).
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Na dependência relativa, o lactente começa a poder perceber as falhas
na continuidade como ausência. Algo que “não-eu” tem que se presentificar
para que a descontinuidade seja rompida. A percepção da ausência, depois
de certo tempo provoca ansiedade. Entre presença e ausência, demanda e
satisfação começa a existir uma fase ativa de espera onde algo pode ser feito
pelo bebê. É aqui que se abre espaço para o transicional.

Para Winnicott, ainda não está completa a integração quando o objeto
ou o fenômeno transicional passam a ser utilizados pelo bebê para fazer face
às ameaças ao seguir sendo. Fenômenos transicionais são atos repetitivos su-
postamente vinculados a fantasias e pensamentos para enfrentar
descontinuidades de ser tais como a demora em ver cessar algum incômodo,
o estar sozinho ou a hora de dormir. O bebê se apropria de sua “primeira
possessão não-eu” considerando-a como algo que ao mesmo tempo é, em si,
um objeto material, com todas as características físicas do objeto, mas que
pode, na fantasia, exercer funções variadas – satisfação, tranqüilização, pro-
teção, depositário de desprezo ou de ódio – que nele se encarnam. O bebê
usa o objeto como se o tivesse criado para experienciar a união na separação,
como um talismã autocriado.

A transicionalidade pode ser vista como uma experimentação em que o
bebê se apropria de uma primeira possessão “não-eu” com um sentido mais
amplo do que aquele admitido pela psicanálise até então. Para Winnicott,
quando não há nem sujeito, nem objeto original primário, não há possibili-
dade de trabalhar com uma função simbólica. Ela depende da distinção “en-
tre fato e fantasia, entre objetos internos e externos, entre criatividade primá-
ria e percepção” (Winnicott, 1993, 395). É, neste contexto, que o que a psica-
nálise vinha definindo como a transferência de interesse pelo objeto primário
em direção a substitutos simbólicos, desenvolvidos por Jones e por Melanie
Klein, é redefinido por Winnicott através dos conceitos de objetos e fenôme-
nos transicionais.

O objeto transicional não é, somente, uma metáfora da mãe, nem do
seio. Ele é importante por possibilitar uma experiência que tem tanto valor
em si quanto de substituição. O objeto transicional conserva suas caracterís-
ticas e é usado como tal ao mesmo tempo em que encarna algo para além
dele. Símbolo e encarnação, presença e ausência são dualismos presentes na
transicionalidade proposta por Winnicott.

O objeto transicional só poderá se transformar em símbolo para aqueles
que realmente puderam atingir a separação entre o eu e o “não-eu”, entre o
eu e a mãe, entre a realidade objetiva e a subjetiva. O uso do objeto transicional
se constitui, então, numa primeira experiência de transformação simbólica.
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Foge-se da experiência em que sinais anunciavam objetos. Com o uso de
objetos transicionais, deixa-se de lidar pura e simplesmente com procurado-
res dos objetos para considerar um veículo de concepção do que está ausen-
te. O que está presente, o objeto transicional, recria o ausente através de algo
que não é ele. A transformação simbólica do objeto transicional, admitindo-
se o paradoxo de que ele seja ele mesmo ao mesmo tempo em que recria o
ausente, inaugura a terceira área do viver.

Em O Brincar e a realidade, Winnicott aborda o valor particular que a
transicionalidade tem para as transformações subjetivas. Ela é importante
em todos os brincares que possibilitam transformações através da comunica-
ção com os outros e consigo mesmo, dentre os quais se incluem o brincar
infantil, as experiências culturais e o próprio setting analítico. Ele desenvolve
a idéia de que, nos humanos, as experiências na terceira área do viver perdu-
ram durante toda a vida. Para ele, a tarefa de aceitação da realidade nunca é
completada e nenhum ser humano está livre da tensão de ter que relacionar
realidade subjetiva e compartilhada o que é propiciado por uma terceira área
do viver que persiste atuante ao longo da vida. Winnicott valoriza esta área
que “possui valor para que os indivíduos não permaneçam apenas vivos e
vivendo num mundo, mas possam ser enriquecidos com vínculos culturais
com o passado e o futuro“ (Winnicott, 1975:10).

A terceira área do viver é um espaço especial em que se vivem experiên-
cias de apropriação que exploram dualidades entre real e fictício, entre
encarnação e símbolo, entre razão e sensibilidade, entre o presente imediato
e aquilo que nele se presentifica do passado e do futuro, entre a repetição e a
transição. Nela, as apropriações podem ser “simuladas” num processo em
que a repetição pode conduzir à transição13. O princípio da transição pode
ser resumido pela poesia de Manuel de Barros: Repetir, repetir – até ficar
diferente14.

13.Dependendo da capacidade de se iludir e de brincar possível a um sujeito, objetos transicionais
podem não passar de fetiches, fenômenos transicionais podem se estabilizar em tiques e experiênci-
as transicionais em ritos em reforçam o repetir em lugar da transformação.

14.Winnicott parece estar se referindo a isto, no quadro em que compara objetos transicionais, suas
funções e a transição efetuada ou não para 7 irmãos de uma mesma família em O Brincar e a Realidade
(Winnicott, 1975:22) Ele constrói uma matriz em que diferencia, por criança, o sexo, o tipo de
fenômeno transicional (polegar) e o tipo de relação com ele (O ou +), o tipo de objeto transicional
e sua “função” e o tipo de criança resultante. Ainda que haja uma intenção de descrever um processo
que vai do fenômeno ao objeto a possibilidade ou não de transição, há bastante do que discordar na
forma de construí-lo desde uma função para o objeto transicional que só pode ser explicitada por um
observador até a definição de um tipo de criança. Ele coloca uma observação sobre o quadro em que
avisa que ele não se mostrava claro, mas que ele o manteria do modo como estava.
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Na terceira área do viver abrem-se oportunidades de apropriações “ex-
perimentais” ou simuladas. Pode-se ensaiar a diminuição de intensidade de
uma emoção, o deixar de lado um propósito ou, pelo contrário, o deixar-se
invadir por uma emoção ou um propósito. Com isto, facilita-se a apropriação
diferencial, abre-se espaço para a ampliação do concernimento, para a
presentificação de passados ou futuros antes desconsiderados, para as identi-
ficações com pessoas, características ou idéias impossíveis de serem conside-
radas em outras situações. Abre-se um parêntese transgressor nas apropria-
ções cotidianas para, em seguida, voltar a elas, quem sabe de uma forma
diferente. A clínica psicanalítica é um desses parênteses transgressores, co-
criado pelo jogar do analista e do analisando.

Parafraseando Durkheim15 poderíamos dizer que, o jogar na terceira
área do viver é o “indivíduo em ato” recriando permanentemente sua identi-
dade, de um modo intrinsecamente associado a um artefato cultural. Os pro-
cessos são singulares numa cultura que tanto potencializa a criação quanto
coage ou impõe coercitivamente um certo nível de aquiescência (compliance).
As inovações metapsicológicas propostas por Winnicott podem contribuir
para que os psicanalistas possam escutar diferencialmente esse “indivíduo
em ato” na cultura. Quando se considera o vitalismo, os destinos da força de
vida e a teoria da transicionalidade, os psicanalistas passam a privilegiar como
desafio instigante de nosso tempo tanto o mal-estar quanto o bem-estar na
cultura.

Fania Izhaki
Membro do Fórum do Circulo Psicanalítico do Rio de Janeiro
Doutoranda do Instituto de Medicina Social
Membro da CODEPSI
Consultório: Rua Siqueira Campos 121/604, Copacabana, RJ.
tel.: 9355-1901
e-mail: faniaizhaki@hotmail.com

15.Durkheim definia os rituais como “a sociedade em ato” pois considerava sua execução imperativa
para recriar periodicamente a identidade moral (ser moral) da sociedade. Até mesmo o cumprimento
do mais simples dos rituais, perpetua uma identidade na medida em que sua execução revela a
identificação a um grupo específico e diferenciado.
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