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1 INTRODUÇÃO    

A afirmação da própria vida, felicidade, crescimento, liberdade do indivíduo, origina-
se de sua capacidade de amor, isto é, de seu desvelo, respeito, responsabilidade e 
crescimento. Se um indivíduo é capaz de amar produtivamente, ele também ama a 
si mesmo; se só pode amar a outros, é porque não pode de fato amar1. 

  

 Dentro dos meandros da psicanálise, trabalhamos e pesquisamos questões 

relativas, em última instância, ao desenvolvimento das potencialidades humanas, 

sua capacidade de ser e de produzir, situações estas que estão calcados em 

emoções que vivenciamos e sentimos. Do mesmo modo, tentamos elucidar a 

carência ou comprometimento dessas potencialidades e as possíveis respostas para 

os bloqueios no desenvolvimento normal do ser.  

 Sendo assim, a escolha do presente tema deve-se a uma inquietação 

pessoal no que diz respeito às questões concernentes à formação dos vínculos 

afetivos, suas escolhas e conseqüências e, também, a necessidade de uma 

preparação emocional dos pais, o quantum e os tipos de investimento que se fazem 

necessários para a formação de estruturas mentais ditas saudáveis.  

 Tendo em vista que o que caracteriza o indivíduo psicologicamente doente é 

a sua incapacidade para regular satisfatoriamente seus conflitos (BOWLBY, 2006, p. 

21) e que, portanto, uma chave para os cuidados com a criança é tratá-la de tal 

maneira que nenhum impulso emocional exacerbado possa pôr em risco a 

estabilidade psíquica. 

 Partindo do conceito de que vínculo afetivo é a atração que um indivíduo 

sente por outro indivíduo (BOWLBY, 2006, p. 96) e, tendo em vista que a mãe é o 

primeiro contato do bebê com o mundo externo que o circunda, visualiza-se a 

                                            

1 FROMM, Erich. Análise do Homem. Zahar: Rio de Janeiro, 1972, página 116. 
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importância da construção e preparação emocional materna no momento de 

constituir-se enquanto capacidade de holding deste novo ser. 

 No decorrer da presente pesquisa realizou-se um estudo das fases iniciais 

do desenvolvimento do bebê e da formação do psiquismo humano, que desde cedo 

já fará suas primeiras escolhas objetais, vinculares e afetivas e cujo primeiro objeto 

de desejo escolhido será a mãe. Para tanto, enfoquei aspectos como o narcisismo -

principalmente o primário enquanto uma fase necessária de um desenvolvimento 

saudável, a questão da mulher e da função materna, tipos de vínculos, relações 

objetais, a importância da família e o desenvolvimento humano como um todo. 

 O objetivo maior desse trabalho é oferecer à psicanálise um estudo que 

possa contribuir no sentido da prevenção de possíveis conseqüências geradas às 

crianças desde os primórdios da infância, no que diz respeito à forma como são 

tratadas por seus cuidadores e familiares, pois o trabalho preventivo é sempre o 

mais eficaz. 

 

 

2  O VÍNCULO, VINCULANDO-SE 

  

 A vinculação afetiva é o resultado do comportamento social de cada 

indivíduo de uma espécie, diferindo conforme o outro indivíduo de sua espécie com 

quem ele esteja tratando; isso implica, é claro, uma aptidão para reconhecer 

indivíduos. 

 Não há um estudo sistemático que mostre a função do vínculo, além da 

auto-preservação diante de possíveis ataques externos, onde os vínculos cumprem 

função defensiva de ocultar a carência e de desmentir a diferença que se descobre 

no outro evitando assim, o aumento brusco da angústia como forma de reação ante 

a ausência do objeto. 

 
O que, por questão de conveniência, designo como teoria da ligação, é um 
modo de conceituar a propensão dos seres humanos a estabelecerem 
fortes vínculos afetivos com alguns outros, e de explicar as múltiplas formas 
de consternação emocional e perturbação da personalidade, incluindo 
ansiedade, raiva, depressão e desligamento emocional, a que a separação 
e perda involuntárias dão origem. (BOWLBY, 2006, p. 168) 

 

 Aos poucos se constrói a noção de que toda ligação inclui uma perda. O que 

hoje se apresenta como ligação amanhã poderá representar perda da liberdade e da 
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individualidade. A criança que nos primeiros meses vê o vínculo materno como a 

relação que lhe proporciona segurança, caso esteja em um processo de 

desenvolvimento saudável, aos poucos poderá ver que o rompimento desse vínculo 

simbiótico faz parte da construção do seu eu. É perder para ganhar. 

 Erich Fromm (1972, p. 42-43) coloca em palavras uma verdade com a qual 

todos já nos deparamos: a de que o homem é o único animal que, biologicamente, 

não está preparado instintamente para adaptar-se ao mundo que o rodeia, mas se o 

homem não tratar de adaptar-se está fatalmente condenado a perecer. É nesse 

contexto que surgem as mudanças adaptativas do meio, onde emerge do ser uma 

capacidade de criar-se, recriar-se diante das intempéries que porventura apareçam 

no processo de humanização. 

 A natureza e construção dos vínculos dar-se-ão nesses moldes: uma 

capacidade de interação com o meio que cada ser desenvolve desde cedo, tendo 

por fim último a sobrevivência e, como somos seres cuja estrutura psíquica não 

sobrevive saudavelmente sem afeto, as diferentes formas de vínculos darão a 

sustentação emocional necessária ao ser em desenvolvimento. Porém, essas 

interações dinâmicas obedecem, não raro, a padrões de vivências experienciados 

na mais tenra idade e carregam consigo as marcas mnêmicas como uma forma de 

tatuagem emocional.  

O alimento desempenha um papel secundário na formação do vínculo. 

Nesse ponto, tanto Freud quanto Bowlby pensam de forma semelhante. Ligação é 

diferente de dependência, pois o comportamento de ligação é concebido como 

qualquer forma de comportamento que resulta em que uma pessoa alcance ou 

mantenha proximidade com algum outro indivíduo diferenciado e preferido, o qual é 

usualmente considerado mais forte ou mais sábio. 

 Segundo BOWLBY, em seu livro Apego (1990), nenhuma forma de 

comportamento é acompanhada por sentimento mais forte do que o comportamento 

de apego (BOWLBY, 1988, p. 224). Enquanto a criança está perto de uma figura de 

apego, sentir-se-á segura. A ausência das mesmas representará insegurança e 

angústia. O autor também nos esclarece que, ser dependente de uma figura 

maternal e estar apegado a ela são coisas muito diferentes (BOWLBY, 1988, p. 

244). Assim, nas primeiras semanas de vida, o bebê é dependente dos cuidados 

maternos, mas ainda não está apegado a mãe. 
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Com relação ainda às motivações que levam a formação dos vínculos, 

podemos detectar que o princípio da constância influencia e impulsiona o ser a criar 

vínculos, pois de acordo com este princípio, o objetivo do aparelho psíquico é manter 

o estímulo tão próximo de zero quanto possível, estimulando a quietude que é 

agradável e evitando a excitação que é desagradável. Tendo em vista que os 

vínculos cumprem função defensiva e adaptativa que, por sua vez, também atuam 

no sentido de reduzir a pulsão a um nível controlável, onde a ansiedade em excesso 

não cause danos à psique. 

 Mas que fatores podem ser causas geradoras de psiquismos patológicos?  

 
E assim como verificamos haver fortes razões para aceitar que a principal 
causa de uma personalidade instável e angustiada é a incerteza torturante 
quanto a se mostrarem as figuras de apego acessíveis e receptivas, 
verificamos haver também fortes razões para acreditar que o alicerce sobre 
o qual se constrói uma personalidade estável e autoconfiante é a certeza 
descuidada de contar com a presença e o apoio das figuras de apego 
(BOWLBY, 1988, p. 339-340). 

 

A relação do objeto representa a estrutura interna do vínculo. A análise do 

vínculo patológico permite compreender onde a estrutura normal da personalidade 

do sujeito entra em crise. Pichon-Rivière (1992) interpreta a despersonalização com 

a negação do vínculo, como uma tentativa de perda do ser, uma forma de não ser 

ninguém para não precisar estabelecer contato com o outro. Aqui se instalam 

patologias muito amplas, pois mesmo na tentativa de isolamento o que buscamos é 

o contato, embora este esteja soterrado e mascarado em meio a racionalizações que 

atendem a demanda de neuroses e outras patologias psíquicas.  

A despersonalização pode surgir como um meio de fugir dos vínculos ou 

mesmo em vínculos normais pode-se recorrer à despersonalização como uma forma 

de permitir-se ser quem se deseja, mas que sendo quem realmente se é não se 

consegue. Seria uma forma de ‘enganar’ o superego, podendo acarretar, ou não, a 

construção de falsos selfs. O vínculo é estabelecido pela totalidade da pessoa, por 

isso não se pode dizer que ele parte do id, ego ou superego.  

Podemos estabelecer vínculos com objetos internos e externos. Os internos 

interessam mais à psicanálise e os externos à psicologia social. A introspecção, na 

realidade, é um diálogo interno com um objeto que tenta esclarecer não tanto o 

objeto em si, mas o vínculo particular que esse objeto estabelece com o eu do 

sujeito (PICHON-RIVIÈRE, 1982: 38). 
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2.1 Alguns comentários sobre a questão da mulher e a sociedade atual 

 

O ‘dom’ feminino de poder gerar outro ser pode ser um grande exemplo de 

amor e doação, quando a mulher abre espaço em seu corpo, empresta sua energia, 

suas células para trazer ao mundo uma nova pessoa. Mas a indagação que faço é 

se esse filho possui um lugar no desejo dessa mãe antes de ocupar-se de seu corpo 

físico? Entender a maternidade como um momento de gerar-se e gerar um outro é 

demasiado importante em qualquer período histórico, ademais no presente onde a 

mulher passou a ocupar funções e espaços que há poucas décadas seria 

impensável.  

Qual o espaço da maternidade na atualidade, onde a carga horária de 

trabalho semanal pode ultrapassar às 44 horas? E quando termina a licença 

maternidade? Como a humanidade está reagindo diante das novas configurações 

familiares? A tríade moderna sofreu alterações profundas desde que Sigmund Freud 

estabeleceu os estudos acerca do Complexo de Édipo. Mas as fases de 

desenvolvimento emocional e psíquico humanos ainda são as mesmas, então como 

o ser se posiciona diante dessas novas realidades e organizações sociais tão 

dinâmicas que nem mesmo conseguimos estar constantemente atualizados? 

Há poucos séculos a função feminina e materna era desprezada. Contribuiu 

para isso a carga que alguns mitos2 colocam sobre a figura da mulher de ser até 

pouco tempo subjugada ao lar, seu único espaço geo-político e onde ali prestava 

conta de seus atos ao esposo e de seus pensamentos à Igreja Católica Apostólica 

Romana do Ocidente. 

A criação da pílula anticoncepcional data do início da década de 1960, na 

Inglaterra. Foi e é uma verdadeira revolução, a partir da qual a mulher pôde possuir 

domínio sobre seu corpo e sua sexualidade, tendo a possibilidade de escolher o 

momento de ficar grávida e não mais ter como profissão a procriação. Em menos de 

50 anos as mudanças foram aceleradamente perturbadoras. Nossas heranças 

antropológicas ainda são as mesmas, mas a forma de portarmo-nos diante da 

existência alterou-se significativamente.  No entanto, as indagações humanas mais 

                                            

2 Mito grego da caixa de Pandora: uma caixa que, quando aberta, trouxe ao mundo a mulher e junto com ela todos os males do 
mundo, ou mesmo o mito bíblico de Eva, que teria sido responsável pela sedução de Adão e, a partir disso, o pecado original. 
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profundas permanecem sendo as mesmas, entre elas: qual o propósito da 

existência.  

Nossa espécie vive em adaptação constante, pois as circunstâncias do meio 

alteram-se ininterruptamente. Porém, a velocidade dessas alterações chegou a um 

nível estrondoso, onde muitas vezes observamos que as mudanças culturais não 

andam à mesma velocidade que as mudanças tecnológicas ou espaciais. Assim 

acontece com o conceito de família, atualmente fragmentado obedecendo a uma 

demanda evolutiva. Mas será que estamos preparados para pagar o preço de 

alterações tão aceleradas e profundas? Penso que não, pois cotidianamente nos 

espantamos com as atrocidades cometidas socialmente, entre elas inúmeros crimes 

contra a mulher e as crianças, colocando a família, enquanto unidade micro-política, 

em apuros. 

As mudanças são externas e internas ao ser, mas o processo de 

humanização é o mesmo, as etapas a serem vencidas são as mesmas, claro que 

dentro das especificidades e tempos de maturação de cada um. Tudo isso nos 

mostra o quanto somos perenes, mesmo após dominar o meio ambiente que nos 

cerca. Essa constatação de nossa finitude abala sobremaneira nosso narcisismo, 

pois construímos arranha-céus, mas continuamos frágeis a qualquer vírus letal que 

poderia dizimar os bilhões de habitantes do planeta em poucos dias. 

Fromm alerta-nos acerca de verdades imutáveis, a saber, que a mortalidade 

humana coloca-nos diante de uma dicotomia: embora todo ser humano seja portador 

de todas as potencialidades humanas, a curta duração da vida não lhes permite 

concretizarem-se completamente, mesmo nas condições favoráveis (Fromm,1972, p. 

45). É a filosófica questão do constante devir humano, onde a busca já é o caminho. 

 

2.2 Vínculos Afetivo-emocionais e a função materna 

 

 Torna-se impossível falar em vínculo afetivo sem tocar no assunto da 

maternidade ou maternagem - termo que prefiro por ser mais amplo. Entender a mãe 

como o primeiro canal de comunicação da criança com o seu meio e que, a partir 

desses processos iniciais lança as bases para as futuras comunicações que o eu da 

criança estabelecerá com os outros e consigo mesmo, faz-se imprescindível dentro 

da presente temática. A qualidade dessa comunicação, que nos primórdios se dará 
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em nível inconsciente, auxiliará na qualidade dos relacionamentos construídos pela 

criança a posteriori. 

 Segundo Winnicott, em A Criança e seu Mundo, 

 
Para que os bebês se convertam, finalmente, em adultos saudáveis, em 
indivíduos independentes, mas socialmente preocupados, dependem 
totalmente de que lhes seja dado um bom princípio, o qual está assegurado, 
na natureza, pela existência de um vínculo entre a mãe e o seu bebê: amor 
é o nome desse vínculo. Portanto, se você ama o seu filhinho, ele estará 
recebendo um bom princípio. (WINNICOTT, 1979, p. 17) 

 

O comportamento adaptativo da mãe torna possível ao bebê encontrar fora 

do self aquilo que necessita e espera. Através da experiência da maternagem 

suficientemente boa, o bebê passa para a percepção objetiva (WINNICOTT, 1979, p. 

197). Aí entra a importância do que Winnicott chamou de desenvolvimento da 

preocupação materna primária, que se constrói nas mães logo após o nascimento 

dos seus filhos, caso não haja algum transtorno psíquico. 

Para fins de auto-preservação psíquica da criança, faz-se necessário uma 

‘mãe suficientemente boa’, parafraseando Winnicott, que possa semear as bases 

para que essa criança saiba lidar com as situações de frustração futura. 

 
O perigo básico com que um bebê se defronta é que o seu aparelho 
psíquico possa ser perturbado pela presença de estimulação excessiva 
decorrente de necessidades fisiológicas insatisfeitas. O bebê é impotente 
para enfrentar sozinho esse perigo. A mãe, entretanto, pode pôr um fim ao 
perigo. (BOWLBY, 1990, p. 340) 

 

 As dores do parto, a amamentação, os sacrifícios feitos, estarão direta ou 

indiretamente intrínsecos aos sentimentos que a mãe nutre pelo bebê. Se isso se 

configura como vantagem ou desvantagem, dependerá muito mais do mundo 

emocional interno da mãe do que de qualquer outro fator, mesmo que físico. Pode 

parecer irrisório, mas diante de tantas novidades geradas pela maternidade, as 

‘cores’ e níveis de significado que cada parte desse processo ganhará, dependerá 

do quanto essa mulher está realmente preparada e amadurecida para passar a 

exercer o papel de mãe.  

 Muitas mulheres enfatizam as dores de parto, alastram aos quatro cantos 

que são momentos horríveis, ou seja, a lembrança que prevalece é de dor. Já 

outras, apenas relatam que ao verem o rosto do filho pela primeira vez foram 

tomadas por uma emoção indescritível. Em linguagem psicanalítica, essa mãe 
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amorosa já conseguiu, em meio a procedimentos hospitalares e fisicamente 

doloridos e incômodos, colocar seu olhar terno em direção ao seu filho como a 

imagem principal: aí o primeiro investimento narcísico do olhar de fato, além do olhar 

de investimento libidinal emocional intra-uterino que pode ser construído desde 

antes da concepção. 

 Cada vez que essa mãe olhar para seu filho, o que ela verá? Do que se 

lembrará com mais facilidade? Da dor do parto ou da alegria de tornar-se mãe? Que 

cargas emocionais esse filho já nascerá carregando? Uma carga de ‘peso’ ou de 

afeto e doação maternos? 

 
Em primeiro lugar, as frustrações realmente importantes são as que dizem 
respeito à necessidade que a criança tem de amor e atenção por parte dos 
pais. Desde que essas necessidades sejam satisfeitas, as frustrações de 
outras espécies importam muito pouco. (BOWLBY, 1990, p. 27) 

 

 Todas essas questões entram em acordo com um dos temas centrais que 

defendo nesse trabalho: nem toda mulher, por ter biologicamente as condições de 

gerar um filho, pode ou deve configurar-se enquanto mãe, caso não faça antes um 

trabalho de autoconhecimento e de elaboração de vivências parentais negativas 

internalizadas. Ser mãe, criar dentro de si o desejo de dar vida a outro ser e abrir 

espaço para a sua chegada são características de uma maternidade saudável. 

Entretanto, gerar um filho para consolidar o casamento ou mesmo para agradar o 

esposo e garantir a continuidade da família são características de outro processo, 

que não engloba, necessariamente, uma maternidade psicologicamente saudável 

para ambos os envolvidos no processo, podendo gerar conseqüências à psique da 

criança. 

 É aqui que introduzo a questão da emoção como força motriz de toda e 

qualquer construção vincular, bem como o alimento de nossas constituições 

psíquicas. “É só o amor”, como diria a música Monte Castelo, de Renato Russo. Mas 

que amor é esse, que muitas vezes, na mesma proporção pode gerar a saúde e a 

doença, a empatia e a cólera? Já nascemos sabendo o que é amar, como um 

conceito inato ou vamos moldando esse conceito de acordo com o que 

vivenciamos? 

O amor em doses normais é extremamente saudável, mas quando falta o 

equilíbrio, esse amor pode tornar-se patogênico, tanto pelo excesso quanto pela 

falta. A privação materna ocorre quando a mãe é incapaz de proporcionar à criança 
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os cuidados necessários e amorosos. Essa privação pode ser atenuada se, no lugar 

da mãe, outra figura de confiança da criança oferecer os cuidados, seja uma mãe-

substituta ou outra figura parental, então temos as chamadas situações de privações 

parciais. Parece-me difícil substituir a importância especular da figura materna por 

outra, a não ser que sejam vínculos construídos desde a mais tenra infância.  

 Bowlby, em seu livro Cuidados Maternos e Saúde Mental (BOWLBY, 1988), 

defende que além da privação existem diversas outras formas, oriundas da 

separação ou rejeição, que podem moldar as relações entre pais e filhos de formas 

pouco saudáveis, entre elas: 

 
(a)uma atitude inconsciente rejeitadora, subjacente a uma atitude amorosa; 
(b) necessidade excessiva, por parte da mãe, de manifestação e 
confirmação do amor; e (c) prazer inconsciente da mãe com um 
comportamento da criança, ao mesmo tempo que julga condená-lo. 
(BOWLBY, 1998, p. 15) 

  

 Winnicott afirma que a privação leva a uma tendência de comportamento 

anti-social (WINNICOTT, 1994, p. 55). Ao mesmo tempo, estabelece uma idéia de 

primeira infância mais tardia, que vai dos dez meses aos três anos, período onde o 

complexo de Édipo está em ebulição. Ao analisar pacientes, de qualquer idade, ele 

pôde entender que as psiconeuroses estabeleceram-se entre as idades de 2 a 5 

anos. Essas psiconeuroses surgem como defesas do ego diante de situações onde 

a criança não consegue regular satisfatoriamente sua ambivalência. Mesmo em 

ambientes saudáveis, faz parte da natureza humana ter impulsos, idéias e sonhos 

que exprimam conflitos intoleráveis, onde as ansiedades vêm à tona, nos 

sentimentos de contradição amor e ódio ou mesmo nas posições homossexual ou 

heterossexual na identificação com os pais. Mas isso tudo indica que a criança está 

adentrando no universo humano, está viva e atuante em seu meio ambiente. Aqui se 

ressalta a importância dos pais como reguladores e não mascaradores ou 

negadores dessas emoções. 

 
Todos reconhecem, por exemplo, a importância vital de uma relação estável 
e permanente com uma mãe (ou mãe-substituta) amorosa durante toda a 
infância, e a necessidade de aguardar a maturação antes de arriscar 
intervenções tais como o desmame e o treinamento de hábitos pessoais de 
higiene – e, na verdade, todas as outras etapas da “educação” de uma 
criança. (BOLWBY, 1998, p. 15) 
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 As defesas neuróticas surgem para aliviar a ansiedade gerada por essas 

situações. A base para o sentimento de ambivalência é a experiência de onipotência 

diante de um objeto, fato que é uma das funções maternas. Mas, posteriormente, a 

mãe tem a tarefa de desiludir o bebê, retirando deste a qualidade de onipotente. 

Esse processo de inserção do princípio de realidade pode ser um dos primeiros 

traumas psíquicos do ser.  

 

O trauma é um fracasso relativo à dependência. O trauma é aquilo que 
rompe a idealização de um objeto pelo ódio do indivíduo, reativo ao 
fracasso desse objeto em desempenhar sua função. O trauma varia de 
acordo com o estágio de desenvolvimento que a criança se encontra. 
(WINNICOTT, 1994, p. 113) 

 

 O trauma pode implicar, de início, um colapso na área da confiabilidade no 

meio ambiente em que o ser está inserido. O resultado disso mostra-se no fracasso, 

ou relativo fracasso, no estabelecimento da estrutura da personalidade egóica. 

Essas falhas podem levar o ego a construir cisões em sua estrutura, o que traz como 

conseqüência as patologias psicóticas. 

 Não nos esquecendo de que no período fetal a criança já sente, através da 

sua ligação fusional com a mãe, as alterações em seu meio ambiente externo e que 

já tem o poder de causar inquietações em seu mundo interno das emoções. Essas 

vivências intra-uterinas, somadas a padrões hereditários, ligados à 

transgeracionalidade, podem ser fatores desencadeadores de distúrbios mentais em 

diversos níveis.  

 Mas o que seria normalidade psíquica? Pode-se dizer que o indivíduo que 

conseguiu organizar satisfatoriamente suas defesas diante das ameaças dos 

conflitos intoleráveis e suas pulsões e que essa pessoa é relativamente livre da 

repressão e da inibição de seu instinto. 

 O trauma implica um abalo na capacidade de acreditar que a criança 

construiu. Quanto mais desenvolvido for o ego da criança no momento do trauma, 

maior será sua ferida.  

 Separações longas entre mães e filhos antes dos três anos de idade devem 

ser feitas em circunstâncias realmente necessárias e devem ser planejadas com 

cuidado. De forma alguma a criança deve ser deixada com pessoas que não 

conhece e, por isso, deve-se dar preferência a parentes e vizinhos, dentro do 

possível precedidos por um período de transição de alguns dias, onde a mãe 
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biológica e a substituta cuidem concomitantemente da criança. E como essa criança 

reagirá diante da volta da mãe? A mãe não deve espantar-se se, de início, a criança 

não a reconhecer ou rejeitar vir em seu colo.  

 A questão do olhar da mãe é demasiadamente importante no processo de 

formação das estruturas mentais. Um olhar terno e verdadeiro, onde a mãe consiga 

estar em sintonia com as demandas de seu filho, é um olhar estruturante no bom 

sentido, pois auxilia na formação de uma auto-estima elevada. 

 
O que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe? Sugiro que, 
normalmente, o que o bebê vê é ele mesmo. Em outros termos, a mãe está 
olhando para o bebê e aquilo com que o que ela se parece acha 
relacionado com o que ela vê ali. (...) Muitos bebês, contudo, têm uma longa 
experiência de não receber de volta o que estão dando. Eles olham e não 
se vêem a si mesmos. Há conseqüências. Primeiro, sua própria capacidade 
criativa começa a atrofiar-se e, de uma ou de outra maneira, procuram 
outros meios de obter algo de si mesmos de volta, a partir do ambiente. 
(WINNICOTT, 1979, p. 154-155) 
 

 Sendo assim, podemos concluir e atribuir à figura materna vital importância 

na construção de um sujeito capaz de desenvolver vínculos saudáveis e exercitar 

todo o seu potencial de vida para ser. E, na mesma medida, o inverso dessa 

construção, pode ser visualizado quando esse espelho não dá conta da demanda 

libidinal do bebê. 

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, 1979, p.157) 

 

 Entre as tantas funções da mãe, uma delas é sobreviver às mordidas, 

arranhões e puxões de cabelo dos filhos. Se sobreviverem, o bebê poderá encontrar 

um novo significado para a palavra amor e poderá construir fantasias.  

 Winnicott, em seu livro Os Bebês e suas Mães (p. 43-49), identifica etapas 

para a origem do indivíduo, resumidamente, são elas:  

1- O ato de conceber mentalmente: é um ato emocional; 

2- A concepção: é um ato físico; 

3 - O cérebro como órgão: entre dois ou três meses quando há o desenvolvimento 

muito rápido no início das transformações que culminarão na existência de um 

cérebro; 

4- Sinais de vida: entre três e cinco meses evidencia-se que o feto está vivo e 

chutando; 
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5- Viabilidade: questões de nascimentos prematuros; 

6- A psicologia torna-se significativa: o cérebro como órgão torna possível a 

acumulação de dados, bem como os primórdios de uma separação e classificação 

dos fenômenos; 

7-O nascimento: acarreta maiores transformações nos pais do que na criança; 

8- EU, não-EU: a partir desse ponto, a fisiologia pode ser entregue aos seus próprios 

cuidados; 

9- Objetividade: a criança se dará conta de que existe um mundo interno e um meio 

externo a ela; 

10- Código moral: desenvolvimento de um código moral pessoal; 

11- O brincar e a experiência cultural: começa com atividades lúdicas muito intensas, 

que são uma característica exclusiva das crianças muito novas, e pode evoluir para 

uma vida cultural de infinita riqueza; 

12- A realidade psíquica pessoal: de acordo com suas experiências e capacidades 

de armazenar experiências, o indivíduo desenvolve uma capacidade de acreditar ou 

confiar.  

Sentimentos de amor e gratidão surgem direta e espontaneamente no bebê 
como resposta ao amor e as cuidados da mãe. O poder do amor –que é a 
manifestação das forças que tendem a preservar a vida- está presente no 
bebê ao lado dos impulsos destrutivos e encontra sua expressão 
fundamental no apego ao seio da mãe, que depois se transforma no amor 
por ela enquanto pessoa. (KLEIN, 1996, p. 352) 

 

 Aqui se visualiza o amor como gerador de saúde e a sua falta como indício 

de desequilíbrio somático e emocional. 

 

2.2.1- Questões relativas à amamentação 

  

 A amamentação é um dos mais importantes momentos de comunicação 

entre mãe e bebê. É o momento onde a mãe pode verificar na prática a sua 

capacidade de ser empática, de colocar-se no lugar do recém nascido.  

 Amamentar é uma forma de amar. Antes de tudo, uma forma de amar a 

natureza humana que deu às mulheres a divina capacidade de ser provedora do 

sustento físico –e emocional- dos filhos. É uma conexão física, espiritual e emocional 

entre criador e criatura. A mãe deve estar em silêncio e em processo de 

autoconhecimento para que isso facilite a sintonia entre mãe e filho, tendo em vista 
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que o leite materno não é só alimento, é também comunicação, amor, presença, 

calor, palavra, sentido, preenchimento, olhar. Com esse enfoque a amamentação 

não se torna uma dificuldade. Apoio, contenção e confiança para ser uma mesma, 

mais do que nunca: é isso que a mãe necessita para dar de mamar a seu filho.  

 Muito mais do que preocupar-se com horários, compromissos ou indicações 

médicas, a mãe deve seguir a sua intuição materna, interligada emocionalmente 

com seu filho. O ato de amamentar é um ato de comunicação, tanto da mãe com ela 

mesma, quanto entre a díada mãe-bebê. Leite fraco não existe. Toda mãe tem pré-

condições de amamentar, mas se o leite não flui, descartados os problemas físicos, 

há que se verificar como essa mãe está em termos emocionais. 

 Segundo Gutman (GUTMAN, 2003), autora na qual me embasei na questão 

da amamentação, a idéia do intervalo de três horas entre uma mamada e outra é 

fruto da ignorância e do desrespeito ao ritmo humano. Imaginar que o recém nascido 

vai ficar mal-acostumado se for atendido a cada vez que pedir o alimento é muito 

errado. Ele deve ser atendido sempre que reclamar por isso.  

 O reflexo de sucção é muito forte nos bebês durante as primeiras horas após 

o nascimento. Por isso só devem ser afastados de sua mãe nesses momentos, 

quando houver necessidade devido à problemas de saúde. Quanto mais tempo o 

bebê ficar longe de sua mãe, mais difícil será ele recuperar essa capacidade de 

sugar, dependerá de um esforço pessoal e de muita vontade e desejo de sua mãe 

amamentá-lo.  

 Aqui a palavra chave é paciência, que é a ciência da paz. Paz, tranqüilidade 

e sustento emocional são o que necessitam a mãe e o bebê. As mães que 

amamentam com prazer são as que estão em constante comunicação com seus 

filhos e com elas mesmas. As mães que são induzidas com rapidez a alimentar o 

bebê com mamadeira “porque o leite não desce ou está aguado”, começam um 

movimento de separação com relação ao bebê. 

 Bebês que choram e requisitam a atenção da mãe constantemente podem 

estar fazendo porque não desejam ficar no moisés e, sim, em contato mais direto 

com a mãe. Bebês que dormem muito estão sozinhos, necessitam de maior contato 

emocional e corporal. Não adianta despertá-los a cada 3 horas para fornecer-lhes 

alimento se, logo após a mamada eles sabem que serão deixados no moisés. O 

ideal é que cada mãe entre em harmonia com o seu bebê e a melhor maneira de 

fazer isso é sinceramente.  
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Se a mãe é ansiosa e ambivalente, amamentar quando o bebê pede 
acarretará provavelmente mais problemas do que a amamentação rotineira, 
regulada pelo relógio, quando a mãe é uma pessoa descontraída e feliz. 
(BOWLBY, 2006, p. 32) 

 

 A base do desmame é uma boa experiência de amamentação. O pai e a 

mãe normais não esperam ser adorados pelos filhos e, sim que estes os vejam 

como os seres humanos que verdadeiramente são. 

 

2.2.2 Questões relativas à perda e luto na infância 

 

 Winnicott discorda de Bowlby no aspecto do luto patológico gerado pela 

perda da figura materna, entre seis meses até quatro anos ou mais, que 

habitualmente dá origem aos processos de luto patológico. Enquanto Bowlby vê de 

forma dolorosa e patogênica esse processo, Donald acentua os aspectos positivos 

das perdas, como pré-condições para o crescimento e amadurecimento emocional, e 

conclui: “parece-me que o Dr. Bowlby está falando como se não existisse uma coisa 

chamada fantasia na primeiríssima infância” (WINNICOTT, Op. Cit., p. 329). 

 Sentimentos e ações como a ansiedade e protesto, desespero e 

desorganização, desligamento e reorganização podem surgir como respostas 

comportamentais à perda.  

 Vejamos o relato de Bolwby com relação ao comportamento de um bebê de 

15 a 30 meses que separa-se pela primeira vez de sua mãe, com a qual mantém 

uma relação segura: 

 
Primeiro com lágrimas e raiva, o bebê exige que sua mãe regresse e parece 
ter esperança de conseguir reavê-la. Esta é a fase de protesto, e pode durar 
vários dias. Depois se torna mais calmo, mas, para um observador 
perspicaz, é evidente que o bebê continua tão preocupado quanto estava 
antes com a ausência da mãe e ainda anseia pelo seu regresso; mas suas 
esperanças dissiparam-se e ele entra na fase de desespero. Essas duas 
fases se alternam freqüentemente: a esperança converte-se em desespero 
e o desespero em renovada esperança. Finalmente, porém, ocorre uma 
mudança maior. O bebê parece esquecer sua mãe, de modo que, quando 
ela regressa, permanece curiosamente desinteressado e, inclusive, pode 
parecer que não a reconhece. Esta é a terceira fase – a do desligamento. 
Em cada uma dessas fases a criança é propensa a birras e episódios de 
comportamento destrutivo, muitas vezes de um tipo inquietamente violento. 
O comportamento da criança ao voltar para casa depende da fase atingida 
durante o período de separação”... “Quando finalmente se desfaz, torna-se 
manifesta a intensa ambivalência de seus sentimentos pela mãe”. Se a 
separação for superior a 6 meses, corre-se o risco de a criança nunca mais 
recuperar sua afeição pelos pais e entrar na fase do luto. (BOWLBY, 2006, 
p. 72) 
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 O sentimento ou a vivência de perda, inerentes ao constante devir humano, 

pode gerar algum processo de luto patológico, tanto quando acontece em situações 

mais primitivas como na fase adulta. As perdas começam cedo e são necessárias ao 

amadurecimento do bebê, desde que bem trabalhadas e inseridas em um processo 

evolutivo. O problema surge quando a perda é interpretada como trauma, bem como 

quando esse trauma não é elaborado. Por exemplo, a perda da onipotência de sua 

majestade o bebê, a perda da simbiose mãe-filho ou mesmo o desmame, podem ser 

apresentados às crianças como momentos de ganhos, se a mãe mostrar os 

benefícios que cada uma dessas etapas traz. Mostrar excessivamente o aspecto das 

perdas, pode fazer com que a criança focalize os aspectos negativos das escolhas e 

das etapas da vida, podendo gerar um adulto que teme mudanças e/ou tem medo 

tomar decisões. 

 

2.3 Relações objetais 

 

 O bebê, enquanto o maior objeto de amor da mãe é também fonte de 

satisfação. O objeto é algo que desejamos, algo que põe nossa libido ou energia 

vital para trabalhar. Se o filho é desejado, entra nas relações objetais que formam os 

vínculos. Em termos estruturais, podemos dizer que a mãe obtém de seu filho 

satisfações do id, do ego e do superego. As satisfações que qualquer mãe pode 

obter de sua relação com a criança são determinadas por vários elementos, entre 

eles: 

a) através da natureza dos elementos constituintes da sua personalidade; 
b) através das transformações pelas quais esses elementos constituintes 
passam até a época do nascimento da criança; 
c) pela maneira pela qual uma dada criança, em virtude do equipamento 
genético, tem a capacidade de realizar a síntese desses vários elementos 
da personalidade da mãe, bem como adaptar-se as circunstâncias da 
realidade exterior. (SPITZ, 1979, p. 184) 

  

 O desejo é de ser desejado e não de objeto. Nesse momento é que entra em 

ação o quantum de investimento libidinal essa criança recebeu, o quanto lhe foi 

configurado um lugar na família, o quanto a função especular de seus entes pode 

atribuir-lhe uma valoração libidinal a ponto de constituir-se enquanto objeto de 

desejo de outrem. O segundo tempo da identificação simbólica é o da eleição do 
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objeto identificatório, e aqui a natureza e a força dos vínculos exercerá papel 

direcionador das escolhas. 

O desejo que Freud nomeia é enigmático, e se diferencia da necessidade, 

que pode se satisfazer num objeto adequado. Como é sabido, o desejo é de outro 

registro para a psicanálise. Ele aparece mascarado nos sintomas, sonhos e 

fantasias, que são signos de percepção pelos quais uma experiência de prazer ou 

desprazer tem sido memorizada no aparelho psíquico sob a forma de traços 

mnêmicos. Quando se procura o objeto na realidade, a procura é a partir desses 

traços, objeto que remete a algo perdido desde o início, mas que deixa uma 

inscrição.  

Talvez se possa dizer que as relações objetais que satisfazem mãe e filho 
sejam relações nas quais operam forças, no sentido de ambos se 
completarem, de maneira não só a proporcionarem-se satisfação, mas 
também de modo que um deles, ao obter a satisfação, possa proporcioná-la 
ao outro. (GREENBERG & MITCHELL, 1994, p. 185) 

 

Kohut utiliza a expressão objetos do self (1971) para referir-se a dois tipos de 

objetos primordiais, especulares:  

1. Os que funcionam como um espelho da criança e que, mediante 

incessantes elogios e admiração a este, outorgam-lhe uma imagem do self 

grandioso.  

2. O objeto parental que reflete para o filho uma imagem grandiosa que os 

pais têm de si próprios, constituindo a imagem parental idealizada. (Zimerman, 

2001). 

O primeiro objeto de amor e ódio do bebê – a mãe- é ao mesmo tempo 
desejado e odiado com toda intensidade e força características dos anseios 
arcaicos da criança. Muito no início, esta ama a mãe no momento em que 
ela satisfaz suas necessidades de alimentação, aliviando seus sentimentos 
de fome e lhe oferecendo o prazer sensual que obtém quando sua boca é 
estimulada ao chupar o peito”. (KLEIN, 1996, p. 347) 

 

 O processo de identificação primária é a identificação com um objeto que ainda 

não foi diferenciado de si pelo sujeito investidor. Já a identificação secundária, ou 

apenas identificação, é tratar emocionalmente um objeto diferenciado como se não 

fosse diferenciado, quando este é investido psicoenergeticamente. 

 O medo do não reconhecimento pelos que o cercam, ou seja, o medo de 

não constituir-se enquanto objeto do desejo de outro, pode levar o ser a construção 

de falsos selfs, como uma forma de adaptação ao meio e, ao mesmo tempo, um 

instinto de sobrevivência emocional. A criança internaliza a imagem do cuidador que 
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é capaz de prover continente emocional. Através dessa internalização, o cuidador, 

possuindo as qualidades adequadas, permitirá que a criança adquira uma estrutura 

de self capaz de conter conflito e sofrimento e que possa realizar as suas escolhas 

objetais futuras de forma mais emocionalmente saudável e equilibrada. 

Quanto mais o sujeito regressar à situações primitivas, mais as relações 

objetais que predominarão serão as estabelecidas com os objetos internos. A 

estereotipia é um tipo de relação com objetos internos, é uma espécie de ritual 

obsessivo com relação a um objeto que pode estar localizado em qualquer lugar do 

corpo ou da mente. Dessa forma é a experiência de frustração libidinal que invoca a 

agressão do bebê com relação a seu objeto libidinal e, dessa maneira, dá origem a 

um estado de ambivalência. Do ponto de vista subjetivo do bebê, é a mãe que se 

torna um objeto ambivalente, porque acolhe e depois frustra, dá o peito e depois o 

tira, dá o colo e depois o larga e as vezes some do campo de visão da criança por 

horas, deixando-o em estado de alerta. 

 Algumas mães podem não conseguir fazer o bebê passar do relacionar-se 

para o uso dos objetos, ou seja, o sujeito perceber que o objeto é externo a si, não 

como entidade projetiva, mas como uma entidade por direito próprio e merecedora 

de respeito e ética. O relacionar-se com o objeto pode se dar em termos subjetivos, 

mas o fazer uso do objeto faz parte de uma realidade necessariamente externa. 

Pode-se observar a seqüência: sujeito relaciona-se com o objeto; objeto acha-se em 

processo de ser encontrado, ao invés de colocado pelo sujeito no mundo; sujeito 

destrói objeto; objeto sobrevive à destruição; sujeito pode usar objeto (WINNICOTT, 

1998, p. 177). Se a mãe sobrevive às agressões do bebê ela se torna uma pessoal 

real da qual a criança pode fazer uso enquanto objeto. 

 O estágio de dependência absoluta ou quase absoluta tem a ver com 

estágios bem regressivos, onde o bebê ainda não distinguiu um não-eu do eu. 

Sendo assim, o objeto é um objeto subjetivo, não percebido objetivamente. 

GREENBERG & MITCHELL, ao referir-se aos estudos de Freud: 

 
Em Luto e Melancolia, voltou-se para a experiência analítica com pacientes 
deprimidos, observando a relação entre a perda de um objeto na realidade 
(ou a perda de características especialmente valorizadas do objeto, tais 
como o seu amor) e uma perda do ego percebida (isto é, da auto-estima). 
Ele sugere que quando a libido é retirada de um objeto, seguindo-se a sua 
perda, sob certa circunstância não é empregada no estabelecimento de 
novas catexias de objeto, mas é, de preferência, retirada para o ego, ou 
seja, se estabelece um narcisismo secundário. Quando isto ocorre, a libido 
“serviu para estabelecer uma identificação do ego com o objeto 
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abandonado. Assim, uma perda de objeto foi transformada numa perda de 
ego e o conflito entre o ego e a pessoa amada numa divisão entre a 
atividade crítica do ego e o ego como alterado pela identificação”. Aqui, no 
conceito de identificação, encontramos, pela primeira vez, a capacidade do 
objeto de influenciar a natureza da estrutura psíquica. (GREENBERG & 
MITCHELL, 1994, p. 51) 

 

 Relações vinculares e escolhas objetais são dois conceitos que não existem 

sozinhos, estão intrinsecamente relacionados, pois a escolha de um objeto de 

desejo pressupõe a formação de um vínculo afetivo.  

 

2.4 – Narcisismo primário 

 

Quanto mais investimento libidinal a criança receber por parte de seus 

cuidadores, menores serão as chances de desenvolvimento de psicopatias graves, 

que surgem, justamente, das falhas e vazios constitutivos ou de problemas gerados 

durante o processo de diferenciação. Além disso, é fácil observar que a catexia 

objetal libidinal não eleva à auto-estima. A dependência diante do objeto de amor 

tem como efeito a redução daquele sentimento: uma pessoa apaixonada é humilde. 

Um indivíduo que ama priva-se, por assim dizer, de uma parte de seu narcisismo, 

que só pode ser substituída pelo amor de outra pessoa por ele. Sob todos esses 

aspectos, a auto-estima parece ficar relacionada com o elemento narcisista do amor. 

 Durante os primeiros anos de vida, o inconsciente do bebê está ligado ao 

inconsciente da mãe, formando uma simbiose emocional. Nessa fase de indistinção, 

a criança recebe o que vem de seu cuidador primário, como se fosse algo advindo 

de si próprio. É somente a partir da entrada da ‘Metáfora Paterna’ que a fusão 

emocional entre mãe e filho pode começar seu necessário rompimento. A partir 

desse momento, a criança insere-se no mundo do simbólico, realiza o seu processo 

de individuação e construção egóica: abre-se o caminho para o surgimento do seu 

eu.  

 Em seu texto de 1914 Sobre o Narcisismo, Freud desenvolveu as idéias de 

narcisismo primário e secundário. No narcisismo primário, o primeiro modo de 

satisfação da libido seria o auto-erotismo conceituado como o prazer que o órgão 

retira de si mesmo; essas pulsões, de forma independente, procuram cada qual por 

si, sua satisfação no próprio corpo. Nesse período, ainda não existe uma unidade 

comparável ao eu, nem uma real diferenciação do mundo. Freud destaca a posição 
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dos pais na constituição do narcisismo primário dos filhos. Freud fala que o amor dos 

pais aos filhos é o narcisismo dos pais renascido e transformado em amor objetal. O 

narcisismo primário representaria de certa forma, uma espécie de onipotência que 

se cria no encontro entre o narcisismo nascente do bebê e o narcisismo renascente 

dos pais. 

 Já no narcisismo secundário, há dois momentos. No primeiro o investimento 

nos objetos, e depois esse investimento retorna para o seu ego originário. Quando o 

bebê já é capaz de diferenciar seu próprio corpo do mundo externo, ele identifica 

suas necessidades e quem ou o que as satisfaz; o sujeito concentra em um objeto 

suas pulsões sexuais parciais, há um investimento objetal, que em geral se dirige 

para a mãe e o seio como objeto parcial. 

Com o tempo, a criança vai percebendo que ela não é o único objeto de 

desejo da mãe, que ela não é tudo para ela; sua majestade, o bebê (FREUD, 1974, 

p. 14) começa a ser destronado. Essa é a ferida infligida no narcisismo primário da 

criança. A partir daí, o objetivo consistirá em fazer-se amar pelo outro, em agradá-lo 

para reconquistar o seu amor; mas isso só pode ser feito através da satisfação de 

certas exigências; a do ideal do seu eu.” (Nazio, 1988, p. 59). Em uma pessoa 

“normal”, a libido vai do ego para os objetos e, posteriormente após a satisfação do 

desejo, retorna ao ego. No narcisismo secundário há o retorno ao ego da libido 

retirada dos seus investimentos objetais. “A libido não traz, nela própria, qualquer 

indicação quanto à natureza do objeto que deve investir. A única referência 

permanece a fornecida pela experiência primária de satisfação” (GARCIA-ROZA, 2000, 

p. 57) 

 E é essa experiência primária de satisfação que norteará as futuras escolhas 

objetais de cada pessoa, o desejo de voltar a receber e sentir essa carga afetivo-

emocional de acolhimento e satisfação. 

  

2.5 – Relacionando-se 

 

 Fromm (1972, p. 98) distingue três tipos de relacionamentos entre pessoas: 

relacionamento simbiótico, afastamento destrutivo e amor, e explica que no 

relacionamento simbiótico a pessoa relaciona-se com as demais, mas perde ou 

nunca alcança a sua independência: evita a solidão tornando-se parte da outra 

pessoa e internalizando-a como um objeto ou desejando ser internalizada pelo outro 
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da mesma forma. Já numa outra forma de convívio os outros são vistos como 

ameaça e o afastamento torna-se a forma de relacionamento negativo que se 

estabelece. Esse afastamento é, muitas vezes, acompanhado de um sentimento de 

auto-engrandecimento, que nos faz visualizar semelhanças com a estrutura 

narcisista. Essa forma foi denominada por Erich Fromm como afastamento destrutivo 

–de si e do outro- que gera uma ausência ou carência de objetos identificatórios, 

exceto o si mesmo.  

 
O espírito de destruição é a forma ativa do afastamento; o impulso para 
destruir outros provém do medo de ser destruído por eles. Como o 
afastamento e a destrutividade são as formas passiva e ativa da mesma 
espécie de relacionamento, muitas vezes aparecem misturados, em 
proporções variáveis. Sua diferença, contudo, é maior do que a entre as 
formas ativa e passiva do relacionamento simbiótico. A destrutividade 
resulta de um bloqueio mais intenso e mais completo da produtividade do 
que o afastamento. Ela é a perversão da ânsia de viver; é a energia de vida 
não-vivida transformada em energia para a destruição da vida. (FROMM, 
1972, p. 100) 

 

 Já o amor é a forma mais produtiva de relacionamentos interpessoais. É 

aquela forma que pressupõe aceitação, empatia, entrega, doação. Mas como uma 

psique que está doente pode exercitar esse tipo de vínculo consigo mesmo? É difícil 

falar em amor e aceitação quando as formas de entendimento sobre o que é o amor 

estão organizadas em parâmetros que não tenham como diretriz a aceitação, a 

empatia, a capacidade de ser continente de si próprio e de outrem. Partindo dessas 

idéias sobre relacionamentos que se estabelecem entre pessoas, podemos observar 

o quanto o amor está em todos os certames de nossas vidas. O quanto é ele que 

move ou a sua falta que coloca o sujeito em estado de inércia evolutiva. A 

potencialidade humana para amar é a primeira e mais importante de todas as 

qualidades de nossa espécie. Porém, falhas nas mais tenras tentativas de 

conjugação do verbo amar, podem causar seqüelas devastadoras vida a fora.  

 É preciso trabalhar-se internamente, no sentido de que o processo de 

autoconhecimento da mãe possibilite uma escuta consciente do inconsciente do 

filho. 

Enquanto que a mãe sensível parece estar constantemente “sintonizada” 
para receber os sinais de seu bebê, é capaz de interpretá-los corretamente 
e responder-lhes pronta e apropriadamente, a mãe insensível 
freqüentemente não notará os sinais do seu bebê, interpretá-los-à 
incorretamente quando os notar, e responderá a eles tardiamente, de um 
modo inadequado, ou não lhes dará resposta alguma. (BOLWBY, 2006, p. 
151) 
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 Na formação dos vínculos afetivos, o alimento desempenha papel 
secundário no comportamento de ligação de uma criança à sua mãe. Esse 
comportamento de ligação se manifesta com o máximo vigor durante o segundo e 
terceiro anos de vida e persiste com menos intensidade indefinidamente. 
 Classificar alguém como “dependente” denota conotação pejorativa, ao 
passo que descrever alguém como “confiante em outra pessoa” nada tem de 
depreciativo. Enquanto o conceito de ligação subentende sempre ligação a uma ou 
mais pessoas especialmente amadas, o conceito de dependência não implica tal 
relacionamento e, pelo contrário, tende a ser anônimo.  
 

2.6 – Tipos de vínculos 

 

 David Zimerman (2004, p. 333) classifica os tipos de vínculos em quatro: os 

de amor, ódio, conhecimento e reconhecimento. Ele explica que o chamado vínculo 

tantalizante é uma forma patológica do vínculo do amor, onde o desejo chave é de 

domínio e apoderamento do objeto amado. Esse tipo de vínculo pode ser construído 

por pais obsessivos que exerçam seduções tentalizantes sobre seus filhos, 

obrigando-os a colocarem-se em estado de suplício caso não façam tudo de acordo 

com o pensamento dos pais.  

 Os vínculos se organizam em uma estrutura, formando sistemas, que levam 

a existência de uma relação entre todos os elementos, cuja base é a emoção, 

matéria-prima fundamental para a construção de toda e qualquer forma de vínculo. 

Bem como, o tipo de emoção predominante no vínculo é que vai articular, definir e 

caracterizar a forma de vincularidade (Winnicott, 1979, p. 398). Outras 

características dos vínculos:  

- são imanentes (sempre existem e não se separam do sujeito); 

- possuem diferentes significados para cada ser; 

- sua estrutura é reticular -em forma de rede, onde todos s elementos estão 

entremeados; 

- não se moldam apenas entre pessoas, mas também intrapessoais. 

 Zimerman dedica um capítulo, o 38º, de seu livro Manual de Técnicas 

Psicanalíticas, para elucidar-nos acerca dos tipos de vínculos, que são: 

 Vínculo do amor: também pode manifestar-se como uma oposição à emoção 

do amor, onde por “puritanismo” em nome do amor o sujeito opõe-se à obtenção da 
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emoção de prazer, pois as emoções exacerbadas quase sempre se referem a um 

ódio escondido. 

 Vínculo do ódio: vínculo baseado na agressividade, que pode adquirir 

caráter destrutivo ou construtivo, pois as vezes a agressão pode relacinar-se com 

proteção da vida. 

 Vínculo do conhecimento: “o conceito psicanalítico de conhecimento (K, 

Bion) alude ao vínculo que une os pensamentos e as emoções, com a função 

vinculadora de dar sentido e significado às experiências emocionais” (Zimerman, 

2004, p. 402), tem muito a ver com o enfrentamento do não-saber.  

 Vínculo do reconhecimento: reconhecimento de si e de suas vivências, 

reconhecimento do outro como alguém diferente de si mesmo, ser reconhecido ao 

outro e pelo outro.  

 Os laços afetivos são co-dependentes da forma como se organizaram os 

comportamentos de apego do indivíduo. O processo de personalização é constante, 

mas esse devir de tornar-se pessoa, não foge do que se construiu nos primeiros 

períodos de vida, os primeiros aprendizados, os primeiros vínculos. Hoje somos a 

ordenação desordenada do que se experiencia seja nas esferas de id, ego ou 

superego, pois afinal somos um todo único em meio a tantas partes.   

O vínculo paranóico caracteriza-se pela desconfiança, pela exigência que o 
sujeito experimenta em relação aos outros. O vínculo depressivo 
caracteriza-se por estar permanentemente carregado de culpa e expiação, 
enquanto que o vínculo obsessivo se relaciona com o controle e a ordem. O 
vínculo hipocondríaco é aquele que o indivíduo estabelece com os outros 
através de seu corpo, da saúde e da queixa. O vínculo histérico é o vínculo 
da representação, sendo sua principal característica a plasticidade e a 
dramaticidade. (PICHON-RIVIÈRE, 1982, p. 24) 

 
 Nenhum paciente apresenta um único tipo de vínculo, pois as relações 

estabelecidas com os objetos e com o mundo são mistas. No centro do vínculo 

depressivo está a dor moral, a culpa e a expiação, onde as relações de objetos 

estão assentadas no campo da preocupação com o que o outro pensa e em como 

irá aplicar o castigo. A visão de mundo torna-se triste gerando danos à 

personalidade total do indivíduo.  

 

2.7 – E a família? Onde fica? 

  

Muito do contorno dos filhos é desenhado através da observação de 

características dos pais, irmãos mais velhos e pessoas significativas da família. Não 
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se esquecendo que a criança fica mais impressionada pelas emoções que sente vir 

dos pais do que por suas intenções como adultos, dessa forma a criança absorve a 

raiva ao invés do controle. 

 Segundo Bettelheim: a família mais feliz é aquela em que, cada membro, 

dados sua idade e nível de maturidade, age com consideração e respeito em relação 

à natureza individual e específica de todos os outros (BETTELHEIM, 1988, p. 247). 

 Aos olhos da criança pequena, o pai desempenha um papel secundário, e 

seu valor cresce apenas à medida que a criança se torna mais capaz de arranjar-se 

sozinha. Os pais auxiliam na construção das condições materiais para que suas 

esposas possam dedicar-se aos cuidados do bebê, sem maiores preocupações e, 

também, como companheiros da mãe dão-lhe o apoio necessário em momentos de 

tamanha demanda energética, física e emocional.  

 Uma das funções mais importantes da família é a de introduzir o princípio de 

realidade à criança, como uma fase, mesmo que traumática, necessária ao 

desenvolvimento do bebê. A mãe está sempre ‘traumatizando’ no sentido de criar as 

condições para que essa criança cresça, para que o bebê passe de dependência 

absoluta para dependência relativa. 

 
Algumas das relações entre pais e filhos mais envenenadas que levam a 
graves problemas nas crianças resultam do fato de os pais verem ciscos 
nos olhos de seus filhos pra não verem toras nos seus. (BOLWBY, 2006, p. 
36) 

 

Outra importante função dos pais é distinguir as frustrações necessárias das 

desnecessárias, evitando assim, o acúmulo excessivo e prejudicial de sentimentos 

de ambivalência que possam colocar o aparelho psíquico em estado de constante 

alerta, visando a defesa de sua estrutura, mesmo que a defesa de sua estrutura 

recaia sobre a despersonalização ou cisão do eu. 

 

2.8 – Criando seres humanos: o desenvolvimento do bebê 

 

 Uma grande variedade de experiências contribui para que o bebê forme uma 

visão de si próprio, um desenvolvimento que se dá através da interação entre ele e 

seus cuidadores primários e/ou secundários. O que mais tarde será o eu de uma 

pessoa já está contido no eu corporal do bebê, assim, as atitudes que se 

desenvolvem com relação a seu corpo são importantíssimas, por isso é crucial que 
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experiências como a amamentação sejam de prazer e cumplicidade, momento onde 

inclusive a forma de segurar o bebê -se é desajeitada, apressada, preocupada com 

os demais afazeres- faz muita diferença. Se a atitude dos pais é positiva, de 

acolhimento e respeito pelas fases de desenvolvimento do bebê, este virá a sentir 

que seu corpo é bom, funciona bem e tem interações que são aceitas. Dessa forma, 

com essa qualidade de atitudes e intenções, o eu corporal e, conseqüentemente o 

eu psíquico do bebê terá significados positivos.  

 Esses sentimentos e vivências básicas são extremamente importantes a 

todo ser humano. As experiências infantis, a saber, o banho, a troca de fraldas, o 

embalo para dormir, o vestir, o despir, enfim, momentos onde a criança estabelece 

um nível de interação tanto física quanto emocional com seus cuidadores, inclusive o 

seu pai. Nesses pequenos atos os bebês já estão sofrendo as influências, positivas 

ou negativas, que serão partes constituintes de seu desenvolvimento como um todo. 

Essas horas diárias auxiliarão na construção de uma auto-estima corporal e 

emocional, pois não podemos mais falar em uma divisão entre a psiquismo e o 

físico. O desenvolvimento da ciência psicanalítica não comporta mais o 

cartesianismo preponderante por séculos. É a psique que coordena o soma, que, 

por sua vez, funciona como um espelho da alma. E por falar em espelho 

rememoremos a célebre frase de Winnicott, onde ele afirma que o rosto da mãe é o 

precursor do espelho. 

 
O desenvolvimento da individualidade começa mesmo é na infância, 
quando o comportamento dos pais exprime –ou não consegue exprimir- seu 
interesse e preocupação com o corpo do filho e com o que ele é capaz de 
fazer, e a convicção deles de que seu corpo é valioso, merecedor de todo 
amor e carinho. Sinais são dados diariamente. Por exemplo, quando um 
bebê atira coisas fora do berço e espera que as devolvamos para que possa 
jogá-las novamente, está testando se, apesar de suas dúvidas, é verdade 
que ele pode atuar nesse mundo. (BETTELHEIM, 1988, p. 130) 

 

 A birra pode ser uma expressão do desespero da criança que percebe que 

não consegue fazer algo por si mesma, ainda está em fase de descobrir seu corpo e 

entender as coisas que pode fazer por ela. A etapa seguinte é a de jogar coisas para 

fora do berço. São interações internas à psique do bebê, tentativas de construção de 

uma individualidade, de perceber se existe um corpo e se ele está integrado, se 

pode obedecer as ordens de movimento. Em momentos de ataques de birra, a 

criança adentra em um ódio e raiva profundos, onde muitas vezes esquece o que 

motivou o ataque. Bettelheim aconselha que, antes de brigar e gritar mais que a 
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criança, os pais encontrem outros atrativos que desviem a atenção dela, como 

algum objeto que ela goste de ver ou pegar. A marca de perda da onipotência e as 

bases para o entendimento de que a criança precisa de um outro eu para realizar 

determinadas tarefas estarão lançadas. 

 O quantum de afeto positivo e palavras de engrandecimento que os pais 

introjetarem nos filhos –tanto através das palavras quanto dos gestos de 

amorosidade- principalmente no que diz respeito ao seu próprio corpo, servirá como 

instrumento para que, na adolescência por exemplo, esse corpo recheado de 

valoração benéfica, possa causar no ser o desejo de mantê-lo bem cuidado e 

inviolável, não recaindo em artifícios que possam colocá-lo em risco.  

 A questão da disciplina, tão discutida nos dias de hoje, é ponto importante 

na relação entre pais e filhos. A questão de como disciplinar gera ansiedade interna 

nos pais que, se não estiverem muito atentos, podem repetir inconscientemente 

modelos do passado com os quais também não se adaptaram e que podem ter lhes 

causado dor emocional e/ou física. O castigo -físico ou moral- tem o poder negativo 

de colocar a ‘vítima’ contra o disciplinador. Não esquecendo que a dor física se 

acaba em poucos minutos, mas que a dor emocional e a marca das vivências fica 

impregnada eternamente no ser.  

 O diálogo sincero, o entendimento da força que as palavras contêm, que 

pode tanto gerar o bem quanto produzir as bases de um não-ser, pode ser o melhor 

caminho para um entendimento. Mas esse diálogo necessita de, no mínimo, um par. 

E se um dos pais não vê a criança como um ser único, dotado de sua inteligência e 

ritmos próprios, não haverá diálogo e sim um monólogo ainda mais improdutivo e 

castrador à criança. Recaímos, diversas vezes, num tema comum: o olhar –a forma 

como os pais olham (ou não) para seus filhos, se realmente os vêem ou apenas 

passam os olhos sobre eles, aqui entendendo-se o olhar como capacidade de ser 

continente. 

 Se existe uma observação cotidiana verdadeira, embasada nas vivências 

emocionais ou mesmo num trabalho interno dos pais no sentido do entendimento e 

elaboração de suas próprias vivências, o que existirá, via de regra, será apenas a 

repetição do que outrora permeou as experiências infantis dos pais. É aí que os 

recalques vêm à tona: através da repetição. Os pais já foram crianças, as crianças 

estão aprendendo a ser crianças.  
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 É certo que os pais oferecem modelos identificatórios para os filhos, a 

questão é saber o quão emocionalmente saudáveis serão esses modelos, contudo, 

se os pais demonstrarem repetidamente prazer, e tudo vai bem, num próximo passo 

os filhos começarão a dar satisfações mais específicas à sua individualidade, 

através de identificação parcial com os pais (BETTELHEIM, 1988, p. 128). Bem 

como, nem sempre os aspectos internalizados são os que os pais gostariam que 

fossem, mas num ato de subestimação da capacidade infantil de compreender seu 

meio e suas emoções, inclusive as latentes, as crianças podem escolher para copiar 

aspectos das personalidades dos pais que eles desejam esconder. 

 A criança aprende, também, por imitação. As células copiadoras presentes 

no cérebro atuam desde os primórdios da infância, trabalhando no sentido de 

preparar o ser para agir em seu meio. Muito mais do que ouvir o que os pais 

gostariam de ter feito após acalmarem-se diante de ataques de raiva, a criança 

presencia a reação do pai e a grava como se suas retinas fossem uma máquina 

filmadora. Essas informações ficarão armazenadas e, em maior ou menor grau, 

poderão voltar à memória e externalizarem-se através dos atos dessa criança que 

logo se tornará um adulto. 

 Se a criança e seu corpo recebem amor e carinho, enquanto ela cresce 

descobre e estabelece seu eu através desse amor outrora internalizado, que se 

transforma em respeito por si e seu corpo enquanto pessoa. Mas, se essa criança 

teve seu corpo e sua psique emocionalmente e/ou fisicamente agredidos com 

palavras, surras, e outras violências de diversos níveis, vê o corpo como 

internalização de coisas más, que causaram dor, favorecendo a construção de uma 

baixa auto-estima e auto-imagem. 

 Tendo em vista que auto-estima e auto-imagem são conceitos 

intrinsecamente ligados, e que se constroem ao longo do desenvolvimento do ser, 

se o corpo desse ser quando criança for recheado de negatividades ou agressões, 

poderemos visualizar as conseqüências na fase adulta, seqüelas que podem ser 

variadas, como por exemplo a dificuldade de estabelecer relacionamentos, pois o 

outro pode ser visto como ameaça, um novo agressor em potencial. A capacidade 

de estabelecimentos de vínculos afetivos saudáveis fica seriamente comprometida, 

pois como formar um vínculo se não há existe no interior do ser a capacidade de 

reconhecer indivíduos. 
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 Para que um adulto consiga compreender bem uma criança, faz-se 

necessário uma atitude de empatia do adulto para com a criança, não no sentido de 

ver nela maturidade ou conhecimentos que ainda não consegue possuir, mas sim, 

no sentido de vê-la como um ser que sente, que interage com o meio, enfim, que 

merece ser tratado da melhor forma possível. 

 Se os pais, por algum motivo, ao invés de servirem como apoio e 

fortalecerem o desenvolvimento do filho, criarem dificuldades, a criança pode optar 

por deixar em segundo plano seu eu e obter a segurança necessária ligando-se 

simbioticamente à sua mãe, ou mesmo buscando mais tarde nas drogas, álcool, 

roupas, etc, o preenchimento dos vazios ou a busca de limites. Bem como, podem 

optar pela criação de um falso self, alimentando uma futura desintegração psíquica 

ou psicose. Essas são formas de defesa interna diante de situações internas e 

externas ameaçadoras. 

 Tudo que se fala em termos de psicanálise é subjetivo, pois estamos 

tecendo idéias sobre como as pessoas captam os acontecimentos de seu meio e 

isso por si só é subjetivo, sendo que há um mundo emocional interno que é 

permeado por escolhas muito próprias e que nem sempre podem ser mensuradas 

ou catalogadas. 

 Vivenciamos diversas formas de perda durante a nossa existência. O luto 

faz-se presente já no momento do nascimento, onde a mudança de habitat do bebê 

o faz passar pelo primeiro rito de passagem da vida. No decorrer dos anos, um outro 

momento de importante perda relaciona-se com a perda das fantasias (que, para a 

psique do bebê são reais) de onipotência da criança diante de sua mãe. Esse 

processo se dá justamente no caminho da individuação, momento em que o bebê 

deixa de ser apenas id e passa a ter um ego próprio, em fase de maturação. Esse 

processo é longo, podendo durar toda uma vida e inclusive nunca ser concluído, 

porém ele contempla diversos momentos como os episódios de separação entre 

mães e filhos.  

Como uma criança pequena, entre as idades de cerca de doze meses e três 
anos, reage quando é separada da figura materna à qual está apegada e 
colocada com estranhos, num lugar estranho. Sua reação inicial (...) é de 
protesto e de esforço premente para recuperar a mãe perdida. “Ela 
freqüentemente chorará muito alto, sacudirá o berço, agitar-se-á e buscará 
avidamente qualquer imagem ou som que possa anunciar a mãe ausente”. 
Isso pode continuar. Com altos e baixos, por uma semana ou mais. Durante 
esse tempo, a criança parece ser estimulada, em seus esforços, pela 
esperança e expectativa de que sua mãe volte. 
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Mais cedo ou mais tarde, porém, o desespero surge. O anseio pela volta da 
mãe não diminui, mas a esperança de sua satisfação esmorece. Por fim, as 
incansáveis e barulhentas exigências cessam: a criança torna-se apática e 
retraída, seu desespero só é interrompido, talvez, por um lamento 
intermitente e monótono. Ela passa a um estado de sofrimento inexprimível. 
(BOWLBY, 1998, p. 6) 

 

 Longe de ter esquecido a mãe, a criança encontra-se fortemente voltada 

para ela, à sua espera, deseja fortemente o seu retorno, fato que aliviaria a 

ansiedade gerada pela perda, mesmo que temporária, e que coloca às pulsões em 

estado de caos. 

 Se há um desenvolvimento psíquico sadio, o comportamento do apego leva 

ao desenvolvimento de laços afetivos entre a criança e seus progenitores, em 

primeiro lugar e, posteriormente, entre adultos. Laços, uma vez construídos, caso 

tenham de ser desfeitos por alguma intempérie da vida, causam dor, sofrimento e 

sentimento de perda e, conseqüente luto, que muitos autores, incluindo Anna Freud, 

Spitz e Robertson, chamam de ‘pesar’. 

 
Muitas das emoções mais intensas surgem durante a formação, 
manutenção, ruptura e renovação das relações de apego. A formação de 
um laço é descrita como apaixonar-se por alguém, a manutenção do laço 
como amar alguém e a perda de uma pessoa querida como sofrer por 
alguém. Da mesma forma, a ameaça da perda provoca ansiedade e a perda 
real dá origem à tristeza; todas essas situações podem provocar a raiva. A 
manutenção inquestionada de um laço é experienciada como uma fonte de 
segurança, e a sua renovação, como uma fonte de alegria. (BOWLBY, 
1998, p. 41) 

 

 Tendo em vista que a função do vínculo é a de proteção, a criança vê-se 

desprotegida com a perda de uma ou mais figuras de apego. Esse sentir-se 

desprotegido coloca a ansiedade em níveis difíceis, que dificultam o funcionamento 

normal do aparelho psíquico. Essa dificuldade real de digerir a tensão gera 

inscrições psíquicas, que ficam gravadas no mundo emocional do ser e voltam à 

tona cada vez que se revive esse estado de tensão, através de acontecimentos e 

situações que a existência coloca em nossa frente.  

 A questão do brincar tem sido estudada por diversos autores da psicanálise, 

como um meio importante e uma etapa transicional da criança, a exemplo Winnicott 

e Bettelheim. As brincadeiras são formas de interação da criança com as outras e 

consigo mesmas. As vivências lúdicas são os momentos que possibilitam que a 

criança aprenda como as coisas funcionam, o que pode ser feito com os objetos, 

aprendem regras de convívio e de conduta e que se perdem o mundo não acaba. Aí 
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mais uma oportunidade de aprendizado emocional, de lidar com os momentos onde 

os acontecimentos não obedecem às nossas ordens, onde, perdendo ou ganhando, 

ainda temos a oportunidade de fazer parte de um grupo. O mundo adulto e real nos 

exige esse tipo de sabedoria: saber perder e saber ganhar, como etapas 

necessárias do constante devir humano. E acrescento que um desenvolvimento 

emocional e psíquico saudável consegue vislumbrar que ganhos e perdas estão 

intrinsecamente ligados. 

 Precisamos saber é da comunicação que acompanha ou não o processo de 

amamentação. A satisfação do impulso instintual do bebê é garantida com o leite 

que lhe é concedido, mas o canal comunicativo entre a díada dar-se-à através da 

experiência de mutualidade que resulta de identificações cruzadas. Ou seja, 

enquanto a mãe já foi um bebê e pode adaptar-se as condições o bebê está ‘sendo’ 

no mundo há pouco e não consegue ter identificações com o que recém começa a 

viver e sentir. O bebê depende da capacidade dessa mãe de ser empática e agir 

ativamente na construção do canal comunicativo e vincular. 

 Essa questão da comunicação divide o mundo dos bebês em duas 

categorias: 

1 – bebês que não foram suficientemente “desapontados” na primeira 
infância e cuja crença na confiabilidade conduz à aquisição de uma 
confiabilidade pessoal que é ingrediente importante do estado que pode ser 
denominado de “no sentido da independência”. Estes bebês têm uma linha 
de vida e mantém uma capacidade de se deslocarem para frente e para trás 
(desenvolvimentalmente) e se tornarem capazes de correr todos os riscos, 
por se acharem bem garantidos. 
2 – bebês que foram significativamente “desapontados” uma vez ou em um 
padrão de fracassos ambientais (relacionados ao estado psicopatológico da 
mãe ou do substituto materno). Estes bebês portam consigo a experiência 
da ansiedade impensável ou arcaica. Sabem o que é estar em um estado 
de confusão aguda ou conhecem agonia da desintegração. Sabem o que é 
ser deixado cair, cair eternamente, ou cindir-se em desunião 
psicossomática. (WINNICOTT, 1994, p. 201) 

 

 Aí entram as defesas com o objetivo de evitar a cisão da personalidade, ou 

como acontece muitas vezes diante de um trauma absurdamente grande, a defesa 

torna-se a própria cisão do ego, criando psicopatologias graves que podem até 

excluir o ser do convívio social. A integração no ser humano em desenvolvimento 

tem a ver com a união satisfatória entre a psique e o soma. 

 Não podemos falar em consciente ou inconsciente do bebê, tendo em vista 

que este, em seus primeiros meses de vida é apenas um complexo anatômico 

somado a um potencial para o desenvolvimento de uma personalidade humana.  
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 A ansiedade é a força motriz das neuroses. Quando uma mãe reage 

neuroticamente e/ou histericamente diante de um pequeno machucado de seu filho, 

e logo pensa que o mesmo irá morrer, é a ansiedade que está falando e o bebê a 

capta, o que faz ativar a sua ansiedade interna. 

 Segundo Karen Horney há quatro formas de escaparmos da ansiedade: 

racionalizando-a, negando-a, narcotizando-a ou evitando pensamentos, impulsos ou 

sentimentos que possam despertá-la. 

 
Se uma pessoa necessita de afeição de outra só para afirmar-se contra a 
ansiedade, a questão comumente ficará de todo toldada em sua mente 
consciente, porquanto em regra ela não sabe se está dominada pela 
ansiedade e que, por conseguinte, luta desesperadamente para conseguir 
qualquer espécie de afeto só com o fito de reafirmar-se. (HORNEY, 1979, p. 
35) 
 

 A prática de segurar bem o bebê durante um bom tempo com afeto cria as 

condições para o desenvolvimento de sentimentos de confiança em um mundo 

amigável. E o mais importante é que por terem sido segurados bem, as crianças 

tornam-se capazes de atravessar bem todas as fases de seu desenvolvimento 

emocional. 

 Winnicott, em A Criança e seu Mundo, coloca-nos diante de uma constatação 

muitas vezes relegada por outras ciências: mesmo no ventre, seu bebê já é um ser 

humano, e no momento em que nasce já teve uma grande soma de experiências, 

tanto agradáveis como desagradáveis (1979, p. 20). 

 Os alicerces de quem somos, inevitavelmente, são plantados nos primeiros 

meses de vida, ou mesmo antes da concepção, quando os pais constroem um lugar 

para seus filhos em seus desejos. Urge decidir se faremos eternamente a colheita 

dessa plantação ou optaremos por lançar novas sementes e realizar novas colheitas. 

Independência significa autonomia: a pessoa tornar-se viável como ser emocional e 

fisicamente. Certa vez ouvi de um sábio mestre que chega um momento em nossa 

existência onde insistir nas idéias de que ‘mamãe não me amou’ ou ‘papai não me 

amou’ já não cabem mais como justificativa para que não tomemos as rédeas de 

nossas escolhas e que sigamos em processos de intencionalidades inconscientes 

ou conscientes negativas. 

 O bebê não quer tanto receber a alimentação na hora correta, mas receber de 

forma amorosa daquela que ame realizar esse atos com ele. Uma mãe atenta sabe 

identificar os tipos de choro que o bebê emite, que, segundo Winnicott (1979: 65) 
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são quatro: satisfação, dor, raiva e pesar. Um bebê que perdeu a crença em sua 

mãe não chora de raiva, deixa apenas de querer ou chora num ar de desilusão, ou 

bate a cabeça no travesseiro, na parede ou explora as diversas coisas que pode 

fazer com o seu corpo e como defesa desloca a libido dos objetos externos para si, 

surgindo aqui presságios de traços narcisistas ou mesmo de uma constituição 

psíquica narcisista. 

 Winnicott estabelece que o bebê não se configura como uma unidade em si 

mesmo, a unidade corresponde a organização entre o indivíduo e o seu meio. O 

elemento autêntico no self constrói-se sobre a identificação com o objeto, onde se 

constitui um campo relacional, de onde a criança poderá emergir como sujeito caso 

aceite o paradoxo de que o objeto está ali porque ele o criou, pois é a criança que 

tem a capacidade de atribuir significado sobre seus objetos. 

 
O inevitável conflito que se desenvolve em nós quando amor e ódio são 
dirigidos para uma só e mesma pessoa. Ficará claro que os passos dados 
pelo bebê ou a criança ao avançar no sentido da regulação dessa 
ambivalência tem importância decisiva para o desenvolvimento de sua 
personalidade. Se a criança seguir um caminho favorável, ela crescerá 
consciente de que existem, em seu íntimo, impulsos contraditórios, mas 
estará apta a dirigi-los e controlá-los, e a ansiedade e culpa que eles 
engendram será suportável. Se o seu progresso for menos favorável, a 
criança será assediada por impulsos sobre os quais sente não ter controle 
ou ter um controle inadequado; em conseqüência disso, sofrerá uma 
ansiedade aguda com relação à segurança das pessoas que ela ama e 
também temerá o revide que, acredita ela, não deixará de cair sobre sua 
própria cabeça. É nesse caminho q está o perigo – o perigo de a 
personalidade recorrer a uma série de manobras, cada uma das quais cria 
mais dificuldade do que resolve. Por exemplo, o medo da punição que é 
esperada como resultado de atos hostis – e também, é claro, de intuitos 
hostis, pois nunca é fácil para uma criança distinguir claramente uns dos 
outros – acarreta freqüentemente mais agressão. (BOLWBY, 2006, p. 19) 

 

 Ao mesmo tempo, a união da mãe com o bebê, enquanto este é um 

ocupante do corpo dela, é indistinguível da união que a mãe sente com seu próprio 

corpo. Esse feto foi investido narcisicamente, ato que normalmente se reserva ao 

próprio corpo. Com o parto, a mãe passa por um período de separação, de renúncia 

ao sentimento de que o bebê ainda se confundia com ela. Mas esse processo é 

lento e, ainda por muito tempo, a mãe sentirá as conquistas e os fracassos do bebê 

como sendo suas conquistas e seus fracassos. Ainda há um processo de ligação 

simbólica que demorará alguns anos dentro de um desenvolvimento psíquico-

emocional saudável e normal para se desfazer.  
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 No início da vida do bebê as satisfações têm relação com a satisfação das 

necessidades fisiológicas que oferecem segurança à criança, propiciam-lhe a 

descarga da tensão da necessidade e/ou do desprazer. Após o aparecimento do 

ego, as necessidades da criança são mais complexas e passam a englobar aspectos 

fisiológicos e psicológicos, ou seja, afetivo-emocionais. A criança não precisa 

apenas que sua fralda seja trocada, mas precisa entender que juntamente com esse 

cuidado ela ganha afeto, sente-se olhada, estabelece contato físico e fortalece os 

vínculos necessários à sobrevivência. As respostas maternas às ações da criança 

podem fortalecer (ou não) o processo de amadurecimento do bebê, e também 

alimentar o vínculo simbiótico.  

 Na relação mãe-filho, a mãe é a parte ativa e dominante e a criança, ao menos 

no início, recebe passivamente o que vem da mãe, fato que leva Spitz a concluir que 

distúrbios da personalidade materna se refletirão nas perturbações da criança 

(SPITZ, 1979, p. 186) e, na primeira infância, esses prejuízos são causados por uma 

relação insatisfatória, ou seja, uma mãe que não atenda à demanda libidinal do filho. 

Essas insatisfações podem adquirir caráter tanto qualitativo quanto quantitativo com 

relação aos cuidados primários.  

  

3 CONCLUSÃO 

 Um vínculo é normal quando sujeito e objeto tem livre escolha, porém, nas 

primeiras etapas do desenvolvimento infantil não existe essa regra, o que não exclui 

o caráter normal do vínculo. O vínculo torna-se expressamente patológico quando se 

estabelece uma dependência parasitária entre os pares. A criança passa da etapa 

parasitária para a simbiótica e, se o desenvolvimento desenrolar-se dentro dos 

conformes, para uma independência em relação ao objeto. Lembro-me aqui das 

frases populares: as coisas que amo deixo livres ou quem ama não prende. Talvez 

elas explicitem o que é um vínculo normal, dentro de uma dialética relacional sujeito-

objeto, onde nem sempre chega-se a uma síntese. Se essa dialética for quebrada, 

algo patológico está pedindo passagem. 

 A maternagem ‘suficientemente boa’ (termo criado por Winnicott e 

amplamente divulgado no meio psicanalítico) fornece as bases necessárias para o 
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desenvolvimento contínuo do bebê como pessoa. A idéia do seio bom da mãe é uma 

projeção de uma qualidade semelhante no bebê. A mãe suficientemente boa recebe 

a projeção e torna-se uma pessoa real, com a qual o bebê pode identificar-se e não 

apenas invejar, encaminhando-se para reconhecer paulatinamente que a mãe faz 

parte do meio e não de seu eu. Porém, se a maternagem não se dá de forma 

satisfatória, pode gerar no bebê a idéia de ser perseguido pelo ‘seio mau’, com o 

qual não pode identificar-se. Daí pode surgir a psicose e uma enormidades de 

patologias psíquico-emocionais. Como falarmos então, em padrões genéticos se 

somos uma soma de tudo que nos rodeou, das sensações, emoções, prazeres e 

desprazeres que vivenciamos? 

 Na fase da fusão emocional mãe-bebê, a criança não é sujeito e sim objeto 

do desejo de sua mãe. Aqui podemos entender, mais uma vez, a importância da 

maternagem cuidadosa e amorosa, pois essa criança depende da mãe para 

constituir-se enquanto sujeito, processo que o deixará apto a realizar suas escolhas 

objetais. Se faltar elementos constitutivos importantes, faltarão bases sólidas para 

que essa criança ‘seja’, conjugando o verbo ser. Dessa forma, o trabalho será 

realizado no sentido da construção do ‘não-ser’, alguém potencialmente bloqueado, 

com falhas narcísicas, falhas na auto-estima, fraco desenvolvimento da capacidade 

de estabelecer vínculos, já que os seus vínculos iniciais não deram o suporte e a 

sustentação necessários para que do devir emergisse um ser apto a gozar 

plenamente de suas capacidades e potencialidades e construir seu processo de 

humanização. 

 Essa falha narcísica é gerada pela falta do olhar materno, por esse ser não 

fazer parte do desejo materno ou nem sentir-se suficientemente cuidado e olhado 

por essa mãe que não pôde ser empática com seu filho. Liríope, mãe de Narciso 

segundo a Mitologia grega, não desejou seu filho que foi fruto de um estupro, ou 

seja, de um ato não consentido. O Narciso mítico não foi fruto do desejo. Nasceu e 

cresceu sem conseguir desenvolver sua capacidade de amar e ser amado pelos que 

o cercavam, direcionando seu amor exclusivamente a ele mesmo. Esse é o 

narcisismo como uma tentativa de compensação da falta de sentir-se integrado ao 

desejo do outro -um viés patológico para o amor ou mesmo diante de sua falta- que 

também surge como uma forma de defesa do aparelho psíquico diante de situações 

vivenciais e/ou emocionais inóspitas. 
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 A função ambiental envolve o segurar, o manejar e a apresentação de 

objetos. A maturação nessa fase do bebê significa, segundo Winnicott, integração e 

inter-relacionamento psicossomático e a relação de objeto. 

 
O que o bebê vê quando olha para o rosto da mãe? Sugiro que, 
normalmente, o que o bebê vê é ele mesmo. Em outros termos, a mãe está 
olhando para o bebê e aquilo com o que ela se parece se acha relacionado 
com o que ela vê ali. (WINNICOTT, 1975, p. 154) 
 

 Muitos bebês vivenciam longas esperas, almejando um retorno do olhar que 

não vem. Entre as conseqüências, a capacidade criativa fica comprometida, e a 

criança buscará outros meios de obter algo de volta de si mesmo, a partir do 

ambiente. 

A falta do olhar é, também, uma forma de violência, assim como a 

indiferença e o não atendimento às necessidades básicas das crianças por 

ignorância ou falta de experiência. A violência do desamparo ou abandono 

emocional pode doer muito mais do que algumas palmadas. Outras formas de 

violência como a falta de diálogo, falta de carinho e atenção, cobranças exageradas, 

chantagem emocional, afastamento seguido e não explicado também prejudicam a 

estabilidade emocional do ser. O não estabelecimento de uma comunicação que 

englobe palavras, um sentido para a presença dessa criança na família e amor, 

acima de tudo, também podem ser sentidos como atos de violência pelas crianças. 

Se não se sentem notados, olhados, pela falta ou falhas no processo de 

conhecimento e reconhecimento que a mãe deve fazer com o filho, a criança 

encontrará outros meios de ser notada, seja pelo choro, seja pelo sintoma ou pelo 

surgimento de doenças. 

 A orientação produtiva humanista baseia-se no trabalho, no amor e no 

raciocínio. O primeiro trabalho é de amor e aceitação de nós mesmos? Sim! Um 

certo egoísmo que a atualidade condena erradamente. Amar a si próprio é o 

caminho para amar aos outros. É uma virtude e não pecado. Nesse sentido Fromm 

nos elucida: se é uma virtude amar a meu próximo como um ser humano, deve ser 

uma virtude –e nunca um vício- amar a mim mesmo, visto ser eu também um ser 

humano (FROMM, 1990, p. 115). 

No decorrer dos estudos deparei-me com muitos enfoques, porém recai 

numa esperada e atestada resposta diante de muitas inquietações: sem amor e 

preparo emocional por parte dos cuidadores primários as chances do bebê 
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constituir-se em um ser psicológica e emocionalmente saudável são pequenas, 

comparando-se com um filho que surja como fruto de um desejo interno sincero dos 

pais e entremeado por amor, mesmo antes de sua concepção. 

A emoção, nosso constituinte imaterial mais sublime, necessita ser 

trabalhada em diversos momentos da existência humana, em especial, no momento 

em que uma mulher responsabiliza-se pela gestação e criação de um novo ser, que 

estará apto –ou não- a atuar no mundo. 

Autores brilhantes como Donald Winnicott e John Bolwby foram meus faróis 

em meio a um mar que questionamentos e inquietudes. 

 Laura Gutmam chama de esqueleto emocional as condições ideais para o 

desenvolvimento dos filhos. Se a criança cai e se machuca não é o mais correto 

dizer a ela que não doeu, pois ela está sentindo dor e confunde-se com a 

contrariedade que lhe é informada. Em muitas situações do cotidiano, ao invés de os 

pais brigarem com a criança quando ela toma em suas mãos alguma peça de 

porcelana ou de valor que não deveria ser pega, é mais fácil entregar um brinquedo 

mais atrativo à criança do que ficar gritando para que ela largue a peça valiosa.  

 Também é importante tratar momentos de rituais como a hora de dormir, não 

como uma obrigação, pois essa atitude pode gerar certa contestação por parte da 

criança e, sim, que se convide a criança com bom humor para ir até sua cama. Este 

ato diário pode ser acompanhado de um aspecto lúdico que o torne mais leve e em 

consonância com o nível de desenvolvimento de cada criança. Assim, além de 

facilitar a própria vida dos pais, pode-se fornecer à criança uma forma de regulação 

amistosa de seus conflitos, evitando a criação excessiva da raiva que é inseparável 

da punição e pode gerar um processo de culpa prejudicial ao pleno desenvolvimento 

das potencialidades humanas. Culpa essa que, se em nível patológico, pode 

construir personalidades masoquistas, auto-depreciativas e de baixíssima auto-

estima. Poderão tornar-se adultos que pensam não merecer conquistas e 

felicidades. 

Os pais que sabem ouvir o que o desenvolvimento bio-psíquico-emocional 

de seus filhos requisita, ou seja, pais que estão emocionalmente hábeis em fazer a 

escuta empática, não de suas neuroses, mas de reais demandas de seus filhos, são 

pais que com menos dificuldade lidarão com as situações adversas, inclusive nos 

momentos em que exercerem a função de colocar limites, inserindo a criança no 

princípio da realidade ou adentrando na chamada metáfora paterna. 
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As etapas ‘normais’ do desenvolvimento infantil e, ouso dizer também das 

formações vinculares são: dependência total, dependência relativa e independência. 

O processo de individuação é construído já dentro da etapa da dependência. 

É uma dialética que passa da calmaria do aparelho psíquico para a elevação dos 

índices da ansiedade, já no desenrolar normal do indivíduo. É essa ansiedade 

pulsional que põe o aparelho psíquico em estado de alerta e conduz às modificações 

mais expressivas da personalidade ou mesmo da estrutura e escolha dos vínculos 

afetivos. 

Vinculamo-nos visando a proteção do aparelho psíquico. E enquanto temos 

a certeza de estarmos protegidos possuímos as condições favoráveis para 

empreender nosso desenvolvimento pessoal, sem ter de nos preocuparmos tanto 

com as intempéries que fazem parte do processo, pois não estamos sós: podemos 

contar com uma palavra reconfortante, um olhar colhedor, um ombro amigo, um 

colo, um consolo. O vínculo reduz a sensação de desamparo que pode ser parte 

constituinte de inúmeros psiquismos.  

A criança que conseguir passar pelas fases de desenvolvimento de forma 

satisfatória, terá mais chances de ser um adulto que estabelecerá vínculos 

saudáveis e que contribuam para o crescimento enquanto ser e para a felicidade. 

Fixações em fases mais primitivas não contribuem para um desenvolvimento 

saudável, ao contrário, impedem ou dificultam a passagem para as demais etapas 

do desenvolvimento. Um exemplo pode ser o crescente número de atitudes anti-

sociais divulgadas na atualidade. 

Mesmo quando o indivíduo racionalmente busca a solidão, seu inconsciente 

está clamando por contato. Se os primeiros vínculos não tiveram a atitude de 

atendimento às demandas libidinais da criança, se esta não se sentiu amada, 

olhada, desejada ou não teve a certeza de possuir um lugar na família e no mundo, 

esse ser, quando adulto, verá nos que o cercam possíveis inimigos em potencial e 

suas neuroses poderão gritar: “não quero sofrer, não vou me relacionar com a ou b 

para evitar sofrimento”.  

 O conflito extrapsíquico, ou seja, o conflito entre as necessidades da criança 

e as oportunidades limitadas que o meio ambiente proporciona para a satisfação 

dessas necessidades gera uma descarga pulsional que ativa conflitos intrapsíquicos. 

Quanto ao meio ambiente externo, é importante saber em que medida as frustrações 

e demais influências impostas por ele desenvolvem o conflito intrapsíquico de tal 
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forma e com tanta intensidade que o equipamento psíquico imaturo do bebê não 

possa regulá-lo satisfatoriamente e busque formas de sobreviver a tamanhas 

catexias pulsionais. Aí entram em ação as fantasias, as defesas do ego e, quando 

em casos mais graves, a divisão do eu e desencadeamento de psicoses e da 

esquizofrenia. 

 Após todas as informações aqui expostas, finalizo com a conclusão de que o 

amor verdadeiro, consciente e psicologicamente ‘saudável’ é e sempre será o 

melhor ingrediente para a formação de qualquer vínculo afetivo, em especial os que 

se estabelecem com os bebês através dos cuidadores primários, que tem em última 

análise, a tarefa de preparar essa pessoa para ser no mundo em que vivemos, 

nunca esquecendo que ao nascer a criança já é uma pessoa. 
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