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RESUMO 

 

 

A proposta apresentada pelo presente trabalho é fazer uma ponte entre as 

primeiras manifestações vinculares existentes com o vínculo do reconhecimento e 

como se mostram as relações daqueles que tiveram o investimento materno e as 

possíveis patologias dos que não tiveram a aoportunidade de estabelecer essa 

importante troca nas fases iniciais.  

 

Palavras-chave: Psicanálise, vínculos, função materna, olhar, espelho, 

desenvolvimento infantil, vínculo do reconhecimento. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Dentro da lógica psicanalítica e baseando-se em vivencias dárias, entendeu-

se a necessidade de contribuir, atravéz do presente trabalho, com alguns 

esclarecimentos e ligações que podem ser estabelecidas entre os primeiros 

relacionamentos da vida do ser humano, que é o de mãe e filho, e as construções 

psíquicas a partir desse vínculo, o reflexo dessa vivência na vida adulta e nas 

relações estabelecidas com o Outro. 

É muito presente no ser humano o desejo de relacionar-se, de manter uma 

certa fusão com o outro, assim, a busca pela aprovação é uma forma de sentir-se 

inteiro, completo, o que confirma a procura do olhar materno nos olhos dos Outros 

com os quais conviverá. À medida que essas trocas vão ocorrendo, é normal que 

surjam situações geradoras de insegurança, bem como bloqueios aparentemente 

sem significados; o que muitas vezes faz com que a pessoa sinta-se incapaz de ser 

e de produzir. Nesse momento que o autoconhecimento é a melhor forma de 

encontrar as respostas para essas angústias resgatando o controle da própria vida. 

As patologias aparecem quando o indivíduo não sabe regular seus conflitos, 

quando néga-se a olhar para o passado, quando não enfrenta-o com segurança. A 

proposta psicanalítica não visa apagar as falhas, os investimentos negativos dos 

pais, mas sim preparar a pessoa para compreender e controlar as suas emoções e 

sua história, bem como não repetir ou projetar nos futuros vínculos.    
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2 O VÍNCULO MÃE-BEBÊ DE WINNICOTT 

 

 

Para que se possa iniciar um estudo sobre vínculos é necessário saber sobre 

as primeiras manifestações vinculares da vida do ser humano. Os estudos de 

Winnicott falam nas tendências hereditárias que impulsionam o bebê para o 

crescimento. No entanto essa hereditariedade não garante esse desenvolvimento. É 

nesse momento que a mãe suficiente boa de Winnicott vem atuar proporcionando 

para o seu bebê um ambiente de cuidados conforme a sua necessidade. 

Primeiramente existirá um processo de adptação e reconhecimento da 

dependência absoluta daquele bebê que nesse momento necessita de uma mãe que 

lhe proporcione experiências para um desenvolvimento saudável. A mãe iniciará um 

processo delicado conceituado como “preocupação materna primária”, no qual será 

preciso muito apoio do pai e de seus familiares, pois é nesse momento que ela não 

se vê diferente do filho  para captar todas as necessidades nos mínimos detalhes. A 

sensibilidade desse período de tão intensa pode até ser comparado com uma 

doença, mas gradualmente as condições normais vão se estabelecendo novamente. 

Conforme a mãe vai desenvolvendo esse importante papel, vai se criando 

condições para a manifestação do sentimento de unidade e absoluta dependencia 

fisica e emocional. 

 

 

[...] do ponto de vista do bebê, nada existe além dele próprio, e 
portanto a mãe é, inicialmente, parte dele. Em outras palavras, há 
algo, aqui, que as pessoas chamam de identificação primária. Isto 
é o começo de tudo, e confere significado a palavras muito simples, 
como ser. (WINNICOTT, 2006, p.9). 
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A organização egóica da mãe que proporciona essa força, o que acaba 

estimulando cada vez mais essa dependência do ego fraco do bebê. 

 

 

Dizemos que o apoio do ego materno facilita a organização do ego 
do bebê. Com o tempo, o bebê torna-se capaz de afirmar sua própria 
individualidade, e até mesmo de experimentar um sentimento de 
identidade pessoal”. (WINNICOTT, 2006, p.9). 

                 

 

A expressão holding de Winnicott que é o apoio dessas necessidades egoicas 

atribui a mãe ser a base que proporciona ao seu filho a experiencia de si mesmo. O 

holding deve ser fornecido na fase de dependência absoluta até o momento em que 

o bebê ja esta mais seguro e com noção do espaço existente entre ele e sua mãe. 

Essa função definida por Winnicott não permite um treinamento, pois depende da 

mãe se identificar com o bebê passando confiança para este. 

A forma como a mãe aconchega fisicamente se filho, a forma de olhar 

oferecendo-se como espelho para o seu bebê, os cuidados dedicados para ele 

oportunizam que o desenvolvimento do seu ego não sofra perturbações fisica e 

emocionais.  O holding adequado protege das invasões ambientais, de situações 

que possam levá-lo a um sentimento de angústia e cria uma rotina especial para 

aquele bebê que com o passar do tempo vai se adequando ao se desenvolvimento.  

As possíveis falhas, se percebidas pela mãe podem ser corrigidas 

proporcionando um sentimento de segurança, mas se existir um comportamento de 

abandono ou alguma situação desestruturante o bebê viverá uma experiencia de 

invasão, enfraquecendo seu ego e comprometendo seu self. “O fracasso das mães a 

nível da mãe dedicada comum é um dos fatores na etiologia do autismo” 

(WINNICOTT, 2006, p.2) 

Ao se defender dessas agonias o indivíduo pode desenvolver um transtorno 

psicótico e autista, pois as invasões por culpa da mãe fazem com que o bebê reaja 

ao meio ambiente ocasionando um trauma. O fato de não ter mecanismos psíquicos 

para se defender do imprevisível faz com que ocorra uma distorção do 

desenvolvimento. 

Outra função definida por Winnicott é personalização, que se apresenta como 

um processo de inter-relação entre psique e soma, o momento que se percebe 
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existir uma realidade interna, um esquema corporal e um exterior. A função do 

manejo é caracterizada como o cuidado do corpo, a satisfação das necessidades e 

aceitação plena do corpo do seu bebê. As falhas no manejo, o fracasso na união 

entre psique e corpo, dificultarão o envolvimento da realidade interna do bebê com 

sua realidade externa abrindo espaço para a invasão do meio ambiente que irá 

confundir esse ser em formação. 

O estado de “dependência absoluta” deve ser considerado temporário, visto 

que todo o processo de regressão da mãe visa apenas estimular o amadurecimento 

de seu filho e realizar a tendência inata à integração de uma unidade. O objeto 

transicional vem inserido nesse contexto como uma forma de misturar algo do 

mundo externo a parte interna da criança, confirmando a passagem da dependência 

absoluta para a relativa.  

Segundo Winnicott durante o desenvolvimento egóico os processos de 

maturação possibilitam três realizações que são a integração e personalização já 

citadas e o início das relações objetais. Nesse último a criança desenvolve meios 

para poder sobreviver às frustrações da mãe, dessa forma, com o objeto transicional 

se instaura o início da separação da unidade antes estabelecida entre a mãe e o seu 

bebê. 

Durante esse processo de transição o bebê ainda vive esse conflito do “eu e 

não-eu”, mundo externo e interno, permitindo um amadurecimento somente àquele 

que teve uma boa maternagem e que introjetou confiança e segurança. Mesmo 

sabendo que a nossa independência nunca será absoluta é importante salientar que 

o indivíduo sadio não é aquele que vive em absoluta independência e sim aquele 

que foi amparado e acolhido estabelecendo bases vinculares para o seu 

desenvolvimento futuro. 
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3 INTRODUÇÃO AO ESTUDO DOS VÍNCULOS 

 

 

As questões vinculares fazem parte de nossa vida de maneira muito intensa. 

A todo o momento pode-se observar pessoas relatando experiências sobre essas 

relações, no trabalho, nos relacionamentos entre casais, entre as famílias e amigos, 

bem como internamente entre seus pensamentos e sentimentos, entre sua criança 

interior com o presente adulto. A palavra vínculo, segundo vocabulário: 

 

 

[...] tem origem no étimo latino vinculum, o qual significa uma união, 
uma atadura de características duradouras. Da mesma forma, 
vínculo provém da mesma raiz que a palavra vinco (com o mesmo 
significado que aparece, por exemplo, em vinco das calças, ou de 
rugas, etc.), ou seja, ela alude a alguma forma de ligação entre as 
partes que estão unidas e inseparadas embora permaneçam 
claramente delimitadas entre si. (ZIMERMAN, 2001, p.428). 

 

 

 A psicanálise que em outros momentos manteve seu foco nas questões 

pulsionais de Freud, nas questões objetais trazidas por Melanie Klein, hoje se inclina 

para o paradigma da vincularidade de maneira a entender essa relação existente 

entre duas ou mais pessoas ou entre partes separadas de um indivíduo. Pode-se 

observar que a noção de vínculo é antiga e trazida por outros autores como apego, 

ligação, relacionamento. No entanto quem nomeou como vínculo e estudou de forma 

mais profunda, descrevendo suas modalidades foi o psicanalista Bion, o qual nos 

trouxe uma definição mais completa. “Assim, Bion definiu vínculo como sendo uma 

estrutura relacional-emocional entre duas ou mais pessoas, ou entre duas ou mais 

partes separadas de uma mesma pessoa”. (ZIMERMAN, 2004, p. 398). 
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O conceito de Bion nos remete ao pensamento de que essa relação pode se 

dar de forma interna (relações intrapessoais) e externa (interpessoais), ou seja, 

existe uma influência recíproca entre as pessoas tanto as existentes dentro como 

fora do sujeito. Isto se dá pelo fato de os vínculos primitivos permaneçam atuando 

nessa relação internamente e também com o meio externo. A emoção passa ser 

uma condição básica para que exista essa relação, pois é o tipo de emoção que ira 

definir a vincularidade.  

 

 

3.1 O vínculo “R” de Zimerman 

 

 

De forma a caracterizar as várias configurações de vínculos Bion classificou-

os em “amor”, “ódio” e “conhecimento”, sendo que um quarto vínculo foi 

acrescentado por David E. Zimerman, o “vínculo do reconhecimento”. 

Segundo esse autor, o quarto vínculo foi inserido por estar diretamente ligado 

às primitivas etapas da organização e evolução da personalidade, como também por 

considerar a necessidade de reconhecimento um sentimento universal. Essa 

necessidade pode ser enfocada a partir deste quarto vértice: “R” de reconhecimento 

de si próprio. 

Muitos filósofos da antiguidade já se manifestavam sobre o vínculo hoje 

chamado de reconhecimento. Dentre eles pode-se citar Sócrates com sua célebre 

frase “Conhece-te a ti mesmo”, que muito nos tem a dizer sobre o autoconhecimento 

tão marcado pelos estudos psicanalíticos. No discurso de Platão o “conhecer é 

reconhecer” também remete a questão de o sujeito fazer um reconhecimento de 

conteúdos que entendia estarem fora dele.  

Da mesma forma, Aristóteles constatou que o ser humano poderia buscar 

suas respostas dentro de si mesmo, no entanto, a dificuldade se mantinha ao ter que 

se libertar de alguns mecanismos de defesa utilizados para que o acesso não fosse 

realizado. Outro filósofo que aparentemente chega muito próximo de conceitos 

winnicottianos é George Berkley (1685-1753), autor da frase que traduzida do latim 

significa “Ser, é ser percebido”, de tal forma que o reconhecimento seja essencial 

para que exista. 
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Dentro da Psicanálise vários autores trouxeram sua contribuição para o 

estudo desse vínculo, começando por Freud que com o conceito de “Complexo de 

semelhante”, ou seja, o momento em que a criança começa a perceber que existem 

semelhanças e diferentes entre ela e as outras pessoas. Bion de certa forma 

confirma as idéias freudianas falando na socialização e na necessidade de o 

indivíduo pertencer a um grupo para que possa ir se afastando dos conflitos 

narcísicos.  

A sensibilidade de Winnicott fez com que ele voltasse o seu olhar para aquele 

primeiro vínculo estabelecido entre a mãe e o seu bebê fornecendo condições para 

o entendimento de todo um processo vincular estabelecido durante a vida das 

pessoas. O olhar reconhecedor da mãe, ou “o primeiro espelho” representam a sua 

existência. 

 

     

Voltando a Winnicott, é ele quem nos lembra que muitos bebês têm 
uma longa experiência de não receber de volta o que estão dando e 
que não há experiência mais penosa e terrível do que a de “ver e não 
ser visto”, e nesses casos, de não ser refletido no espelho, 
provavelmente embaçado, distorcido ou opaco da mãe. (ZIMERMAN, 
2010, P.195). 

 

 

As palavras de Zimerman sobre a teoria de Winnicott nos dão uma dimensão 

da importância do assunto do qual tratamos no presente artigo, o que motivou a dar 

ênfase na relação direta do vínculo do reconhecimento e o nosso vínculo mais 

primitivo que são os primeiros contatos entre mãe e bebê. O conceito de “Verdadeiro 

Self e Falso Self” vem reforçar uma característica muito forte presente na maioria 

das pessoas, que é a necessidade de se apresentar conforme a idealização do outro 

mesmo que tenha que “forjar” ou apresentar um falso self para a aprovação externa.  

Infelizmente a realidade nos mostra pessoas que vivem um eterno “faz de 

conta”, usando uma máscara que acaba encobrindo a sua essência. Assim, “faz de 

conta que eu sou aquilo que aparento ser, mas que eu, bem no fundo, sei que não 

sou!”. (ZIMERMAN, 2010, p.195) 

Conduzir a vida através de um falso self pode estar relacionado a esse desejo 

de querer estar sempre sendo aprovado pelo outro, o que o torna escravo dessa 

aceitação, ou desse olhar que ainda pertence à mãe. As teorias de Lacan reforçam a 
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necessidade do outro para o reconhecimento do seu self, dessa forma nomeou um 

de seus estudos como “o estágio do espelho”, que em resumo fala do sujeito que 

necessita desse “espelho” para se ver de forma completa. 
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4 O RECONHECIMENTO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA 

 

 

Na prática da situação analítica é imprescindível que exista uma empatia 

entre analista e analisando que reforce a aliança de trabalho e permita que o 

analista se reconheça no lugar do paciente e o ajude a resolver seus dilemas 

existências.  Assim, é possível compreender quando se escuta que o analista só 

poderá levar seu paciente até onde ele foi, podendo entrar questões 

contratransferenciais, que vão permitir ou não esse “colocar-se no lugar do outro”.   

Outra situação importante vivida em análise é quando o autoconhecimento 

permite que se volte a conhecer questões preexistentes dentro do sujeito. Isto se dá 

quando a parte consciente aciona as memórias recalcadas no inconsciente por 

algum trauma ou repressão. Se em algum momento o paciente verbalizar que não 

deseja acessar esses sentimentos que estão junto aos traumas é necessário fazer-

lhe pensar sobre a seguinte frase: “a realidade não muda simplesmente porque 

resolvemos não reconhecê-la”. (ZIMERMAN, 2010, p.200)  

O não enfrentamento condena o indivíduo a viver um processo de sofrimento 

cada vez que a emoção for acionada. Por esse motivo o papel do analista além de 

continente é ajudar o paciente nessa busca, fazendo-o pensar porque motivo pensa 

e age dessa ou daquela forma. Reconhecer um trauma é um processo doloroso e 

complexo, visto que cada pessoa tem um histórico e tem isso internalizado de forma 

diferente.  

No caso da criança, existem as que a se permitem e conseguem verbalizar, 

pela maturidade do entendimento e aquelas que viveram o trauma em um período 

mais primitivo quando ainda não tinham capacidade de elaboração, vindo a tona 

somente os sentimentos de dor, permanecendo escondida  a natureza do trauma. 
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Quando o paciente se vê angustiado por desconhecer a causa de algo que 

representa um pavor para ele, mas não consegue reconhecer, o analista tem o papel 

de conduzir a esse reconhecimento através da análise. No entanto se esse 

profissional estiver despreparado e com as suas questões não resolvidas não 

conseguirá ajudar e tampouco reconhecer que essa atitude é responsabilidade do 

analista. 

Zimerman fala sobre a imantação do trauma, que da mesma forma que um 

eletroímã que atrai metais, é possível que as situações traumáticas tenham essa 

característica de atração de situações equivalentes. Percebe-se que esta repetição é 

muito comum, pois seguidamente se escuta alguém se queixando de situações que 

ocorrem de forma repetitiva como, por exemplo, a busca de um companheiro que 

possui características negativas que lembrem o seu genitor. A compulsão, a 

agressividade, a infidelidade, o abandono, são vivencias que as pessoas não 

percebem que tem internalizado e que atraem esse tipo de relacionamento 

propositalmente para repetir o primitivo trauma.  

Freud chamaria a “imantação do trauma” de Zimerman de “compulsão a 

repetição”; casos que impedem muitas vezes que as pessoas se percebam normais 

e consigam realizar seus sonhos. 

A psicanálise através do autoconhecimento pode ajudar na identificação 

desses traumas, permitindo que a pessoa possa refletir e entender quando alguns 

estímulos a levarem a sentir coisas negativas. Saber que ocorreu algo muito 

marcante e entendê-lo como não pertencente na situação atual, mas presente em 

nosso psiquismo é um atalho para o não sofrimento. 

Uma questão muito importante é investigar os medos e as fobias para que se 

identifique onde iniciaram. Em meio a um processo de educação, algumas vezes os 

pais, com a intenção de controle, apresentam um discurso inconsciente para 

amedrontar a criança para que esta venha a obedecer as suas ordens. Muitas são 

as ameaças: 

 

 

[...] a do “bicho papão” que pega as crianças desobedientes; a 
existência de “lobisomens”, metade homem e metade lobo que 
devora quem comete pecados; a de que Deus tudo sabe, escuta e 
vê, e castiga as crianças que brigam e/ou não fazem as lições e, 
assim por diante [...]. (ZIMERMAN, 2010, p.203). 
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 Certamente a tarefa de educar e disciplinar um filho torna-se um repetição do 

modo pelo qual os pais foram ensinados. Os fatores positivos são trazidos para a 

consciência, mas os negativos são manifestados da mesma forma só que 

inconscientemente. O excesso de medo dos pais pode estar presente na criação 

desse filho que receberá uma proteção demasiada que nada mais é do que uma 

projeção do medo vivido até os dias atuais pelos pais. O medo aflorado pelos seus 

traumas, pelas suas vivencias e até mesmo os que são passados de uma geração 

para a outra. 

Essa semente aparentemente inocente de colocar medo nos filhos pode 

desencadear na vida adulta dessa criança várias questões negativas como a 

insegurança, a baixa auto-estima, medo dos relacionamentos, medo de ser 

abandonado, medo de ter medo e assim por diante. O próprio “complexo do 

imerecimento”, que faz com que as pessoas se sintam culpadas pelo sucesso tão 

desejado e acabem muitas vezes sofrendo quando alcançam seus objetivos.   

O educador pode ter um papel muito importante nesses casos onde ele pode 

trazer o esclarecimento de que o medo é algo natural do ser humano e que é preciso 

saber dialogar com esse medo. O terapeuta também tem esse objetivo, claro que de 

forma mais profunda, de através da escuta diferenciar o medo, que realmente 

ameaça a segurança e as fobias, que são medos mais intensos que desorganizam e 

incapacitam a pessoa. Saber quando o medo tem razões reais ou está embasado 

em fantasias equivocadas é uma evolução muito grande para o processo analítico. 

Os estudos psicanalíticos sobre a clínica infantil demonstram a preocupação 

com as fábulas, os mitos, presente nos dias atuais em casa e na escola. É um 

estímulo que antigamente era visto como inocente e hoje pode desencadear 

situações desestruturantes na vida do indivíduo. Algumas histórias remetem a uma 

construção negativa, como por exemplo, o conto de João e Maria, que fala do 

abandono vivido, a submissão do pai à madrasta má, o medo da floresta, o pavor de 

estar em poder de uma bruxa que poderá devorá-los.  

Trabalhar com fábulas e mitos continua sendo importante para a criança, no 

entanto é necessário saber direcionar as informações para que já se inicie um 

processo de diferenciação do que é real e o que é fantasia, bem como usar essas 

histórias para mostrar que o lado positivo, a coragem de João e Maria, o 

enfrentamento do medo da floresta, o companheirismo dos irmãos, o 

arrependimento do pai e o acolhimento ao voltarem para casa. 
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O medo fisiológico corresponde a uma reação adequada à situação 
real, ou imaginada e exagerada diante do perigo. Nessa segunda 
hipótese pode acontecer que o medo, não reconhecido, se 
transforme em pânico, portanto, com uma certa desorganização das 
funções do ego (perceber, pensar, juízo crítico, etc). (ZIMERMAN, 
2010, p. 205).  

 

 

A citação acima reforça que a melhor saída é o enfrentamento das questões 

que causam medo, pois a negação pode levar a um caminho doloroso, no qual não 

é possível saber qual a razão do sentimento que se faz presente. Algumas 

observações importantes devem ser feitas para que o analista consiga ajudar o 

paciente quando este apresentar comportamentos de pânico e medos como, por 

exemplo, a percepção de que atrás de uma baixa auto-estima ou de uma culpa pode 

estar camuflado o medo de algo; deve focar na identificação do que é consciente e o 

que é inconsciente; pode estimular um enfrentamento da fobia (conduta 

contrafóbica).  

Esta intensidade da reação apresentada mediante um estímulo pode significar 

que o trauma continua muito presente, visto que, continuamos acessando esses 

traumas, mas quando existe o reconhecimento é possível que essa emoção seja 

mais controlada.  

Uma patologia que infelizmente se torna muito comum em nosso meio é a 

anorexia. Doença essa, que reforça um desejo incontrolável de ser reconhecido 

pelos outros mesmo que para isto seja necessário comprometer a saúde do corpo e 

da mente. Essa patologia possui muitas vítimas em função da imagem criada de um 

corpo irreal, que segundo as propagandas é o que vai abrir caminhos para que a 

pessoa seja plenamente feliz. Uma compulsão que precisa ser reconhecida e 

enfrentada com muita coragem. 

 

 

No curso do tratamento psicanalítico desses pacientes, observa-se 
virtualmente que junto com um grave transtorno da imagem corporal 
sempre existe uma intensa conflitiva com a mãe internalizada, 
representada como inimiga do desabrochar de sua sexualidade. 
(ZIMERMAN, 2001, p.36) 
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As questões internalizadas ou ocultas que se manifestam de alguma forma 

sem serem elaboradas, normalmente reaparecem causando algum distúrbio. 

Reconhecer aquilo que está dentro de si é importante para se aprender a ter um 

“diálogo” maduro com a emoção que ressurge ao receber um estímulo.   

 

 

 

4.1 Reconhecimento do outro. 

 

 

Voltando um pouco a falar da relação mãe-bebê, da dependência absoluta, do 

espelho que permite o reconhecimento de si no outro, pode-se iniciar a associação 

do segundo enfoque proposto que fala no “reconhecimento do outro”.  O narcisismo 

primário confirma essa fase em que o bebê vê a mãe como uma extensão sua, e 

conseqüentemente deve satisfazer todas as suas vontades. Quando ocorre uma 

fixação nessa etapa o indivíduo não consegue aceitar que existam diferenças entre 

ele e o outro. 

A chamada transferência narcísica pode se manifestar de forma totalmente 

simbiótica, como a vivida nos primórdios de sua existência; gemelar, como que uma 

equiparação ao outro e especular, fazendo com que o outro represente o espelho 

anteriormente vivido com a mãe. Assim, pode-se citar como exemplo a projeção que 

o individuo pode fazer no outro, da figura materna que sempre foi autoritária, ou do 

pai agressivo.  

São representações que estão presentes no seu inconsciente, mas que 

podem ser direcionadas através da análise a um novo olhar. Esse “re-conhecimento” 

do outro deve estar baseado em uma realidade mais objetiva afastada das 

idealizações que normalmente se deposita no outro. As ilusões vão se tornando 

vivas com o passar do tempo e cada vez mais concretas, e quando se percebe já se 

vive um sofrimento por algo que não existe. 

As distorções em relação à realidade normalmente significam que algo 

precisa ser investigado.  
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Se não houver um reconhecimento das causas originais dessa forma 
de distorção, a pessoa que apresenta essa patologia, mesmo sendo 
esteticamente muito bonita, pode ter o sintoma de uma idéia delirante 
de que ela é muito feia, no entanto, o contrário também acontece, por 
exemplo, uma moça que não é bonita, porém em sua percepção ela 
se acha uma “miss universo”. (ZIMERMAN, 2010, p. 210) 

 

 

Como falado anteriormente, é muito comum nos dias atuais as questões 

envolvendo a imagem do corpo e isto se da, também em função de modelos 

apresentados na mídia, pois as pessoas tentam se moldar e ao fazer isso, fantasiam 

algo que não existe.   

Todo esse processo envolvendo as fases do desenvolvimento do ser humano 

é necessário para que o sentimento de identidade vá se formando. A escolha por 

qual caminho seguir será sempre decisão de cada um, conforme aquelas 

transferências mais primitivas que vimos anteriormente, se representadas pela 

simbiose, serão movidas pelo sentimento de posse, mas se a identificação ocorrer 

de forma positiva o sentimento de ser “igual” virá naturalmente por uma questão de 

admiração. 

 

 

4.2 Ser reconhecido ao outro 

 

 

Ser reconhecido ao outro talvez seja uma prática muito difícil para uma 

grande maioria, pois consiste em demonstrar um sentimento de gratidão, 

consideração, é uma demonstração de amor e conhecimento. Considera-se essa 

atitude uma virtude, pois no momento que se desprende de uma redoma egoísta, 

capaz de reconhecer falhas e culpas, o indivíduo é levado a uma prática de amor ao 

próximo quando o considera, demonstrando um sentimento de agradecimento. 

 

 

4.3 Ser reconhecido pelos outros. 
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Desde muito cedo, a criança demonstra a necessidade de “ser vista, para que 

possa existir”, assim, é possível compreender melhor os fatores que estimulam a 

questão do ser reconhecido pelo outro. Somos importantes na medida em que 

somos reconhecidos, nos valorizamos pelo olhar do outro, buscamos ser aquilo que 

os outros esperam que sejamos. Será que vivemos para os outros? 

Inicia-se o processo de individuação pelas relações objetais, segundo a teoria 

de Melanie Klein, que mesmo derivando da teoria do instinto de Freud, se afasta por 

atribuir mais importância aos relacionamentos interpessoais, salientando a 

maternidade pela intimidade com a mãe e ainda o entendimento de que os contatos 

e as relações humanas como fundamentais para o comportamento humano. 

A fase das frustrações passa a representar para a criança que a mãe não faz 

parte dela e que existe um outro separado, assim, a partir desse momento os 

vínculos com os objetos passam a fazer parte desse ser que conviverá com eles 

durante toda a sua existência. 

 

 

[...] quer no plano intra- (dentro do psiquismo de cada pessoa existe 
uma permanente interação entre partes diferentes, como, por 
exemplo, o id interagindo com o ego e o superego; ou uma interação 
entre as partes infantil e adulta; ou entre as partes sadia e doente, 
etc.); inter- (interação do sujeito com o mundo exterior); ou 
transpessoal (nesse caso, o vínculo tem uma dimensão interativa 
mais ampla, como, por exemplo, entre comunidades, nações, etc.). 
(ZIMERMAN, 2010, p.212) 

 

 

O ser humano precisa desse reconhecimento mútuo, e nos casos em que 

essa necessidade não existe, vamos estar diante de uma patologia, que é 

caracterizada pela indiferença quanto a esse aspecto e um desligamento da 

realidade. O desejo do reconhecimento é visível em todas as pessoas, pela 

necessidade de ser valorizado e por significar que conquistou sua individualidade. 

A relação existente entre analista e analisando também nos remete a uma 

quase comparação com o vínculo vivido entre mãe e filho. Isto se dá pelo papel 

exercido pelo analista frente às questões trazidas pelo paciente. Com o intuito de 

conter as angustias do paciente, ou simplesmente direcionar a ele aquele olhar o 

qual falhou ou nem existiu.   
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Conforme a necessidade, o analista pode representar um papel um pouco 

mais acolhedor podendo até emprestar seu ego para que o paciente sinta-se seguro 

para enfrentar as questões mais delicadas. No entanto isso só será possível se o 

paciente estiver certo de que está sendo visto e reconhecido pelo seu analista. Esse 

reconhecimento na prática clínica se dá também na troca, semelhante a da mãe com 

o seu bebê, assim, em várias situações observa-se o investimento do paciente.  

Segundo pensamentos winnicottianos, muito se carrega para a fase adulta 

quando os vínculos primitivos não foram estabelecidos, sendo comum aparecer na 

clínica algumas situações que mobilizam o analisando como o silêncio do analista, o 

medo do abandono e da separação, vivido em alguns momentos em que o analista 

precisa afastar-se do atendimento.  

  A interpretação desses medos deve ser visto pelo analista como uma 

oportunidade de conhecer alguns traumas que permanecem ocultos. Nesses casos 

a leitura pode denunciar várias situações: 

 

 

[...] o significado oriundo de um trauma precoce devido ao fato real 
de que a mãe, ou o pai saiu de casa e nunca mais voltou; ou um 
outro trauma em que alguém fez um passeio e morreu porque o 
avião caiu [...] (ZIMERMAN, 2010, p.215) 

 

 

Existirão situações que denunciarão a angustia do paciente que permanece 

ligada a outros fatores, reproduzindo um medo infantil que é projetado diretamente 

no analista. Da mesma forma, como o reconhecimento na clínica se da como “uma 

via de mão dupla”, o analista também pode vivenciar situações de culpa durante o 

afastamento, às vezes em resposta as pressões que indiretamente são feitas pelo 

paciente. 

A dependência da criança de apoderar-se de um “outro” para que possa 

construir o seu próprio self, aparece como uma forma saudável, pois nessa fase ela 

tem a necessidade dessa ligação para que possa construir a sua individualidade 

baseada em identificações. No caso dos transtornos narcisistas, o sujeito não admite 

que um “outro” seja diferente dele, isto levará a pessoa a fazer uma reprodução 

daquilo que observa não poder ter posse absoluta.  
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Dentro desse narcisismo, o ser humano desloca a necessidade do 

reconhecimento para a construção de fetiches que de maneira fantasiosa deixam as 

coisas parecendo como ele gostaria de fosse, como forma de ter a admiração dos 

outros. A dependência de ser reconhecido como um ser especial faz com que a 

pessoa não consiga se igualar aos demais, e vivendo essa superioridade acabam 

não conseguindo interagir com um grupo, e como forma de preservar a sua auto-

estima acaba se revoltando e violando normas sociais e até familiares. 

Existe por parte do analisando a fantasia e o medo da dependência em 

relação ao analista, que por representar características positivas e que estão lhe 

trazendo conforto e discernimento para resolver as questões existenciais pode ao 

mesmo tempo frustrá-lo em algum momento que seja necessário a separação, 

mesmo que temporária.  

Por maior que seja a dor vivida o indivíduo em determinados momentos 

acaba não conseguindo viver a análise por não suportar imaginar estar dependente 

de algo que ele não tem o domínio. Em alguns casos, como falado anteriormente, o 

próprio analista, inconscientemente acaba contribuindo para gerar essa 

dependência. 

Também poderá ser observada situação de configurações edípicas como 

projetar-se no analista para sentir-se fundido ou ainda, uma configuração narcísica 

ocultada por uma aparência edípica. 

 

 

Aliás, um bom exemplo de configuração narcísica camuflada por uma 
aparência edípica é a situação de uma “pseudogenitalidade, tal como 
ela aparece manifestamente nos casos de don juanismo ou de 
ninfomanias”. (Zimerman, 2010, p. 217) 

 

 

Nesses casos a pessoa somente investirá o seu amor naquele que a faz 

sentir-se amado, desejado, o que caracteriza e explica a intensa troca de parceiros 

para viver um tipo de paixão ilusória presente no início de todos os relacionamentos. 

O reconhecimento nesse caso está relacionado ao condicionamento de ser amado 

para poder amar.  

As organizações edípicas têm início pelas idealizações dos pais em relação 

aos filhos. Desde o reconhecimento do sexo biológico da criança até a escolha do 
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gênero sexual a ser desenvolvido. Alguns pais não entenderem os motivos que 

levam seus filhos a fazer suas escolhas de vida, no entanto cabe uma auto-análise 

da história edípica dos genitores, se existe algum ponto que conscientemente 

transferem para os filhos (pois sabemos que inconscientemente muito se passa). 

 É importante ver os filhos como seres independentes, mas para isso é 

importante saber que mesmo os desejos mais secretos são sentidos e interpretados 

de formas diferentes para cada pessoa. Um exemplo disso é o fato de os pais 

desejarem ter um filho homem ou uma filha mulher e a criança perceber esse desejo 

e não podendo atender fisicamente atender o esperado tenta de forma psíquica ser 

o que esperam dela. 

No momento da decisão de ter um filho é importante iniciar um processo de 

ajustes na estrutura da família, de entender que a história de vida da criança pode 

ser construída diferente da experiência dos pais. A família por ser o primeiro grupo 

do recém-nascido deverá recebê-lo de forma acolhedora, não esquecendo que essa 

inclusão será uma experiência nova tanto para a criança como para o grupo, ou 

seja, entrará um ser com uma demanda, exigindo cuidado e amparo e a família 

também com seus desejos e sua história que será inconscientemente sentida pelo 

bebê. A carga de expectativas depositada será um gerador de angustia e ansiedade, 

na fase infantil ou na vida adulta, se em algum momento a criança sentir que não 

correspondeu como o esperado.  

Toda esta preparação refletirá na formação dos futuros grupos, na escola, nos 

grupos sociais, nos esportivos, fazendo com que o indivíduo se junte aqueles com 

quem existe maior identificação de suas demandas. Isso pode ocorrer de forma 

positiva, em times esportivos, grupos de jovens, grupos de estudo, ou de forma 

negativa, como as gangues e grupos sociais que de juntam de forma rebelde para 

se auto-afirmarem e receberem reconhecimento do próprio grupo.  

Como forma de mostrar a sua identidade adulta o adolescente transgride os 

hábitos e valores da família pelo simples fato de fazer diferente do exemplo que lhe 

foi transmitido. Claro que o adolescente pode representar essa libertação de forma 

positiva do seu modo e não apresentar esse caráter agressivo e rebelde, e é nesse 

momento que vai ser possível observar se a família está preparada para ter um ser 

independente e que defende suas idéias muitas vezes contrárias as que lhe foi 

passada. 
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5 IDENTIFICANDO AS PATOLOGIAS NO VÍNCULO (-R). 

 

 

Algumas patologias podem aparecer em função do sentimento de não sentir-

se aceito, como por exemplo, a criação de um “falso self”que é instituído com o 

propósito de aparentar aspectos positivos, que correspondam as expectativas dos 

investidores. No entanto como existe também o falso self negativo que possui uma 

máscara de desvalia ou baixa auto-estima que encobrem pontos muito positivos.  

Muitas vezes esses aspectos vão se tornando comum na formação do 

indivíduo em razão do “espelho deformador” apresentado por uma mãe que em 

função de situações depressivas e com o intuito de proteger o seu filho acaba 

transferindo coisas do tipo “que não vale a pena amar”, “não vale a pena sofrer”, 

“chorar é vergonhoso”, despertando certo bloqueio, não deixando que este ser 

arrisque-se a viver os prazeres da vida. 

Outro caso que remete a uma patologia, ou “–R” conforme Zimerman, é 

quando a necessidade de reconhecimento é insaciável, normalmente presente em 

pessoas com traços histéricos (que tem características muito próximas com o 

narcisismo) mesmo quando seus desejos são atendidos é comum observar certo 

impressionismo como que para acumular impressões de modo a reviver as 

sensações de suas fases anteriores em relação a mimos e reconhecimentos. O que 

torna isso uma patologia é o fato que a pessoa será escrava desse desejo de 

sempre impressionar escondendo um grande vazio que consome o seu psiquismo. 

Frente a essas patologias, existe varias situações que são vividas dentro do 

setting analítico entre analista e analisando. O reconhecimento é o fator que, nesses 

casos, ira determinar o rumo que o tratamento ira tomar. O setting instituído é aquele 

que somará a atitude interna do psicanalista, com a preparação externa, que 
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envolve as regras, o preço da seção, os horários, enfim, é o conjunto de situações 

que permitirá a dupla analítica fazer uma aliança que permita que o analisando 

consiga trazer os conteúdos necessários para o seu analista. 

O paciente que vive uma configuração narcísica entende que o espaço 

psíquico é único, sendo assim, este será ou só dele ou do analista.  Nesse contexto 

passa a existir uma fantasia de domínio do analista sobre o paciente, o que poderá 

ser o maior gerador das resistências vividas no setting. Seria uma espécie de luta 

pela sobrevivência psíquica que poderá causar um investimento como forma de 

domínio do analisando para com o analista, ou uma atitude antecipatória e 

preventiva da dominação, fantasiando que ele pode se colocar como dominador. 

Nesse caso, se o analista não estiver prevendo essa atitude e não contornar esse 

investimento corre o risco de viver patologicamente essa contratransferência.  

O analista possui o papel de espelho para o seu analisando, em especial para 

os que vivem alguns transtornos narcísicos, que possuem características de não 

abandonar a análise, mas demonstram desprezo sobre ela. Nesses casos vale 

comentar sobre algumas possibilidades que são repetidas na prática analítica: 

 

 

2. Famintas por espelho, que sentem necessidade de encontrar no 
analista um espelho, inicialmente estruturante, que reconheça e 
aceite seu exibicionismo, assim refletindo a grandiosidade do seu 
self. (Zimerman, 2001, p.279).   

 

 

Obter esse reconhecimento pelo analista, recebendo a confirmação daquilo 

que idealizou para si, é o principal investimento desse tipo de paciente. Em não 

ocorrendo o esperado, se o analista não reconhecê-lo como deseja, sobrevém a 

fúria narcísica. 

É importante frisar essa atitude interna do analista quanto a interpretação dos 

conteúdos, pois dela dependerá grande parte do sucesso da análise. Mesmo que 

necessite a troca entre um e outro, é imprescindível que o analista tenha maior 

maturidade psíquica para poder atuar. A compreensão dos aspectos vinculares 

favorece essa aproximação, pois o analista entenderá quando estiver sendo “usado” 

como o espelho que o indivíduo não teve. O vazio e o silêncio serão característicos 
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nesses casos, e ai entra novamente a interpretação do não dito, do pedido de ajuda 

que fica nesse vazio. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como na história do Patinho Feio, fábula usada como metáfora para  ilustrar 

as idéias trazidas pelo presente trabalho,  percebe-se que na vida real em muitos 

momentos vestimos a idéia de que somos “patinhos feios” introjetando uma espécie 

de  desmerecimento e incapacidade frente a vida. No entanto é preciso que se faça 

a leitura desse conto até o final para descobrir que o “patinho” se descobre um lindo 

cisne quando recebe o carinho e o reconhecimento com amor,  fazendo uma 

reelaboração de sua autoestima  passando a se ver com identidade. 

 Para a construção de uma segurança básica, segundo Winnicott, é 

necessário ter o “olhar” que faz crescer, ter prazer pela vida, fazendo a pessoa 

sentir-se única e forte. Ao nascer temos pela mãe real todo o acolhimento capaz de 

suprir as necessidades fisiológicas, uma espécie de dependência que deverá ser 

bem satisfeita. Esse acolhimento vínculante passa a ser base para a construção de 

tantos outros que serão vivenciados. 

A vinculação pelo reconhecimento faz com que o indivíduo faça um balanço 

daquilo que já existe dentro dele, mas que por diversos motivos pode ser escondido 

dele próprio. Permite olhar o outro, reconhecendo-o como um ser diferente e 

autônomo o que acarretará em um despertar de gratidão, uma experiência de 

conseguir ser agradecido aos outros. E ainda, como forma de completar, a quarta 

dimensão proposta para esse vínculo, o reconhecimento pelos outros, que 

representa um dos principais responsáveis pelas inseguranças vividas na 

atualidade. 

 Refletir sobre as vivências significa identificar que existe uma forte influência 

que é capaz de definir as novas histórias, como o casamento e  as experiências de 
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casal, a chegada dos filhos e a vinculação como pais, profissionalmente com os 

colegas de trabalho, no círculo de amizades e assim por diante. 

A forma de interpretação do olhar do outro e o vínculo estabelecido a partir 

desse momento serão responsáveis pelo crescimento ou engessamento do 

psiquismo do sujeito. Mesmo que a experiência tenha sido negativa, é importante 

que se tenha coragem para se fazer uma desconstrução da imagem dos objetos 

motivadores dos bloqueios. Por esse motivo, o vínculo estruturante, é impulso para 

se viver de forma mais segura permitindo o autoconhecimento, a vivência da 

autoestima e a construção de novas histórias. 
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