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(a) Objetivo 

 

 O presente projeto visa a promover um diálogo crítico entre as teorias de Jean 

Laplanche e Donald D. Winnicott. 

 

(b) Objetivos específicos 

 

 Pretendemos investigar, de forma pormenorizada, a partir do diálogo teórico proposto: 

 

 O desvio biologizante na teoria winnicottiana; 

 O duplo papel do adulto na situação originário: entre o cuidado e a sedução; 

 As origens do eu e o suposto eu (e/ou self) das origens; 

 A violência: reação às invasões ambientais e/ou modo de satisfação pulsional; 

 A lógica do a posteriori e a lógica do amadurecimento; 

 Os modos de se lidar com a alteridade nas origens: entre a criatividade e a tradução; 

 O papel do analista no exercício clínico: ética da responsabilidade, ética do cuidado; 

 As consequências políticas do encontro entre Winnicott e Laplanche a partir de um 

diálogo com Michel Foucault. 

 

(c) Vínculo da Pesquisa com Trabalhos Anteriores 

  

 A valorização da pesquisa por meio do diálogo, tanto entre autores de uma mesma 

área do conhecimento, como entre autores provenientes de áreas diferentes, permeia toda 

minha experiência acadêmica. Durante a graduação em Psicologia (UFMG / 1994-9), além de 

ter cursado inúmeras disciplinas eletivas em outras faculdades – Letras e Filosofia – também 

participei de pesquisas interdisciplinares: psicanálise e literatura; psicanálise e filosofia. Tais 

interesses e método resultaram no meu trabalho de mestrado (Psicologia – UFMG / 2001-3), 

no qual estabeleço um diálogo entre a psicanálise e o pragmatismo. Meu objetivo ali foi 

articular as teorias de Freud e Laplanche com a filosofia pragmatista de Wittgenstein e Rorty. 

Finalmente, no doutorado (Literatura Brasileira – UFMG / 2004-7), ápice do diálogo pelo 

qual prezo, analiso uma obra literária – Sargento Getúlio – sob o prisma da filosofia política 

de Hannah Arendt e da estética filosófico-psicanalítica de Georges Didi-Huberman. 

 Ao longo desse percurso multidisciplinar, pode-se perceber que a psicanálise nunca sai 

do foco. O objetivo é sempre fazer trabalhar a teoria psicanalítica a partir do diálogo com 
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essas diferentes disciplinas e modos de operação conceitual. É pressuposto pessoal: tento 

evitar o “narcisismo teórico”, por considerar que, por mais cuidadoso e exigente que seja, ele 

corre o risco de não se abrir à crítica, crítica privilegiada justamente pelo confronto com 

outras áreas do conhecimento. 

 Já o interesse específico de comparar a teoria de Winnicott com a de Laplanche teve 

seu início na época em que lecionei (1999-2001 e 2003-4), como Professor Substituto 

(Departamento de Psicologia da UFMG), as disciplinas “Psicanálise da Criança” e 

“Psicopatologia Infantil”. Tal interesse se aprofundou quando, além de vários trabalhos 

apresentados em congressos, publiquei um artigo analisando os efeitos da violência na 

constituição infantil, comparando as teorias de Winnicott e Laplanche (cf. Belo, 2004). 

 Nas aulas ministradas no Curso de Especialização em Psicanálise (UFMG), também 

tenho praticado essa perspectiva dialógica não apenas dentro do campo psicanalítico, como 

também através do diálogo com outras disciplinas, o que tem, por sua vez, gerado resultados 

atestados pelas produções de diversos alunos sob minha orientação e também pela produção 

acadêmica junto aos professores desse Curso (cf. Marzagão, Ribeiro e Belo, 2001 e Belo, 

Marzagão e Pereira
1
, 2011). 

O mesmo acontece no meu exercício docente na Faculdade de Direito Milton Campos: 

por ser uma faculdade de Direito, a relação entre Psicanálise e Direito se impõe, de forma 

privilegiada. Na disciplina que ministro, Introdução à Psicologia, apresento os principais 

autores da psicanálise sobre o tema: Freud, Klein, Winnicott e Laplanche. Além disso, 

organizo, também na Faculdade Milton Campos, já há três anos, o Congresso Nacional de 

Psicanálise, Direito e Literatura
2
. 

 Por essa rápida exposição, portanto, como esse projeto continua meu interesse pela 

psicanálise e pela discussão interdisciplinar, presentes ao longo de toda minha formação 

acadêmica e também na docência. 

 

(d) Metodologia 

 

 O trabalho que pretendemos elaborar encontra seu modelo metodológico em 

Laplanche (1985 [1970], 1992c, 1992q) e nos desenvolvimentos desse método (cf. Ribeiro, 

2000; Bleichmar, 1993 e 1994; André, 1995). Em linhas gerais, trata-se de encontrar na 

própria teorização psicanalítica “linhas de força inconscientes”, buscando elaborar 

                                                 
1
 Exceção ao Prof. Dr. Antonio Marcos Pereira que é professor da Faculdade de Letras, da UFBA. 

2
 Para os Anais das três edições do Congresso (2008, 2009 e 2010), cf. www.conpdl.com.br. 
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interpretações analíticas do texto em exame, isto é, atentando-se para as contradições, os 

deslocamentos, as recusas, as forças inconscientes (cf. Laplanche, 1985 [1970]: 11-2). É 

importante percorrer a obra em questão sem nada omitir e sem nada privilegiar a priori, 

fazendo um equivalente epistemológico da regra fundamental do tratamento analítico (cf. 

Laplanche, 1992c: 33). Essa comparação faz cair por terra todas as considerações de 

ordenamento impostas pelo autor da obra: um detalhe pode ser tão importante quanto uma 

matéria insistentemente repetida. A cronologia linear deve ser suspensa ou, no mínimo, posta 

sob suspeita, na medida em que não se trata de averiguar qualquer “progresso” teórico, mas 

mudanças significativas no modo de operar teorica e clinicamente. 

 O breve artigo “Faut-il brûler Melanie Klein?”, de Laplanche (1992q), é um modelo 

importante para nossa pesquisa. Apesar de apenas esboçada a leitura crítica e analítica 

proposta ali, em muito pode contribuir para elaboração de um plano de trabalho para abordar 

a obra winnicottiana. Nesse artigo, Laplanche, a começar pelo título irônico, diz que não se 

trata de queimar Melanie Klein. Ele quer se aproveitar das ressonâncias dessa trágica imagem 

com os tempos da Inquisição. Trata-se, num certo sentido, de fazer a obra confessar algo que 

a própria autora não concordaria
3
. Isso feito em nome de uma “exigência originária” que 

norteia o próprio movimento teórico psicanalítico. “Fazer trabalhar” a teoria – algo próximo à 

Durcharbeitung (“perlaboração”) proposta por Freud – é um nome que se pode dar a essa 

metodologia. 

 Fazer dialogar autores pode nos levar além de uma dicotomia clássica: “(...) criticar do 

exterior conduz a opor uma linguagem a um outro; criticar do interior supõe aceitar as 

premissas, as pressuposições explícitas ou implícitas da teoria” (Oppenheimer, 1996: 5). 

Talvez não seja o caso nem de impor nossa linguagem, nem de ser subserviente à do outro
4
. 

Traduzir – como insiste Laplanche em muitos textos (cf. Laplanche, 1992v, 1992z, 1992w) – 

pode ser uma metáfora mais rica. Dialogar implica em traduções permanentes que podem ser 

desfeitas e repensadas. Implica, talvez, ainda de forma mais radical, na criação de um espaço 

transicional, que não é nem um, nem outro autor, mas um espaço da metabolização das 

diferenças, sem que uma necessariamente subsuma a outra.  

                                                 
3
 Laplanche, aliás, ao longo de sua obra e de forma esparsa, faz vários comentários à obra de Klein – assim como 

aqueles dirigidos a Winnicott. Nesse projeto, não abordaremos essas críticas, mas é importante ressaltar que essa 

leitura é um modelo a partir do qual propomos nossa aproximação de Winnicott. Algumas referências de 

Laplanche a Klein: cf. Laplanche, 1992: 191-214; 1993: 82-8, 1992k: 355. 
4
 A tarefa crítica se torna infinitamente mais fácil, quando os parceiros envolvidos estão, eles mesmos, dispostos 

à autocrítica. Lembremos que Winnicott dizia que “Freud era fácil de criticar, porque ele mesmo era sempre 

crítico de si mesmo” (Winnicott, 1983 [1962]: 161). 
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Scarfone (2005) lembra que o debate entre diferentes correntes teóricas da psicanálise 

é evitado e que pouca “fertilização-cruzada” é permitida (cf. Scarfone, 2005: 33). Essa 

fertilização-cruzada pode ser vista como um tipo de transicionalidade e como parte do 

processo de teorização psicanalítica, como sugere Jean-Luc Donnet. Isso significa manter o 

paradoxo, reconhecer a discrepância (écart) entre os regimes discursivos heterogêneos, de tal 

forma a evitar uma integração forçada ou a ausência de pluralismo dialógico (cf. Donnet, 

1995: 293). 

 Por fim, é possível, em alguma medida, considerar esse projeto como interdisciplinar. 

Apesar de estarmos dentro do mesmo campo disciplinar, a psicanálise, é relevante lembrar 

que, ao comparar autores como Laplanche e Winnicott, estamos em campos epistemológicos 

não-coincidentes. Há, insistimos, pontos de contato, mas muitos pressupostos são distintos e, 

portanto, muitas consequências teórico-clínicas também. Além disso, como se verá, não 

hesitaremos em dialogar com outras disciplinas no decorrer da pesquisa, em especial a 

filosofia, afinal, nossos dois autores assim o fizeram também ao longo de suas respectivas 

obras. 

 

(e) Justificativa 

 

1. Desvio biologizante 

 

 Laplanche critica, ao longo de toda sua obra (cf. Laplanche, 1985 [1970], 1992 

[1987]), a presença do biológico na obra freudiana como recurso explicativo sobre o que é a 

subjetividade humana. Essas explicações biológicas – que vão desde a hereditariedade, 

passando pela filogenética até a recuperação do componente orgânico na pulsão de morte – 

são consideradas por Laplanche um tipo de desvio. Ali onde a intepretação psicanalítica 

deveria manter o rumo, ela se desvia para o biológico. E que rumo é esse? A origem da 

subjetividade sempre marcada pela sexualidade inconsciente do outro que cuida do bebê. 

 “Nada tenho contra uma concepção que admite a gênese; mas recuso-me a reduzir a 

gênese a fatores de diferenciação, de desenvolvimento ou de maturação” (Laplanche, 1992: 

65n37): essa recusa é um pressuposto teórico dos mais importantes. Não há nada como um eu 

desde as origens. O bebê humano nasce desprovido de subjetividade e esta é resultado da 

interação que ele terá com os adultos que cuidam dele. Essa situação “antropológica 

fundamental” é chamada de originária. Ao descrevê-la, Laplanche (1992 [1987]) recupera a 

teoria da sedução – abandonada parcialmente por Freud – lembrando que a sedução não 
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precisa ser violenta ou da ordem do abuso: ela é generalizada. O adulto que cuida do bebê 

deposita nele excitações. Parte dessas excitações são traduzidas – “ligadas”, por assim dizer – 

e formam o eu da criança; ao mesmo tempo, a outra parte das excitações não traduzidas – que 

permanecem “desligadas” – formam o isso. Pensar no recalcamento a partir de um modelo 

tradutivo contribui para Laplanche colocar em evidência que o bebê recebe mensagens do 

adulto. Essas mensagens são enigmáticas, pois são comprometidas com o próprio 

inconsciente do adulto. A teoria da sedução generalizada, resumida assim, deixa evidente o 

que já chamamos “primazia da alteridade” (Belo, 2003). 

 Uma primeira hipótese de trabalho é pensar que há na teoria de Winnicott um forte 

desvio biologizante e, atrelado a isso, uma igualmente forte recusa do sexual como algo 

fundamentalmente oposto ao funcionamento egoico. Nossa primeira proposta é tentar um 

percurso semelhante ao executado por Laplanche diante da obra de Freud. Além de examinar 

o papel de conceitos como “natureza humana” ou “tendência inata ao desenvolvimento” na 

teoria de Winnicott, o próximo passo é apontar como aparece – e como é recusado – o 

pulsional na teoria desse autor. 

 

2. O pulsional em Winnicott 

 

 Winnicott, num texto ainda do início de sua carreira como psicanalista, já deixava 

claro o desvio biologizante dos médicos que tentavam explicar sintomas como a enurese a 

partir do biológico. Ele diz: 

 

Tais sintomas são tipicamente humanos e a grande diferença entre o ser 

humano e outros mamíferos é, talvez, a tentativa bem mais complicada por 

parte do primeiro de fazer com que os instintos obedeçam em vez de 

governar. E é nessa tentativa que a causa das doenças são comuns no homem 

e praticamente ausentes nos animais deve ser naturalmente buscada. 

(Winnicott, 1978 (1931): 72)
5
 

 

 Se o autor supõe que os instintos não nos governam, a quem, em termos 

metapsicológicos, devem obedecer? Em muitos textos encontramos essa resposta: 

 

(...) não é a satisfação instintual que faz um bebê começar a ser, sentir que a 

vida é real, achar a vida digna de ser vivida. Na verdade, as gratificações 

                                                 
5
 Ao longo do projeto, mantive as traduções consultadas da obra winnicottiana. Winnicott raramente usa drive 

para traduzir o Trieb freudiano. O autor prefere instinct, o que parece estar de acordo com o forte viés 

biologicista de sua teoria. 
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instituais começam como funções parciais e tornam-se seduções, a menos 

que estejam baseadas numa capacidade bem estabelecida, na pessoa 

individualmente, para a experiência total, e para a experiência na área dos 

fenômenos transicionais. É o eu (self) que tem de preceder o uso do instinto 

pelo eu (self); o cavaleiro deve dirigir o cavalo, e não se deixar levar. 

(Winnicott, 1975: 137) 

 

 A citação acima coloca em evidência muitos pontos de contato e discordância entre 

Winnicott e Laplanche. Curiosamente, a palavra sedução aparece como algo a mais, algo que 

será traumático, pois além da capacidade do bebê. A questão é que, para Winnicott, a 

sedução, ao que parece, deve ser evitada. Para Laplanche, ela é a origem inevitável da 

constituição psíquica. O uso da metáfora cavalo/cavaleiro vem a calhar para deixar claro 

como o pulsional está sob o controle do eu na teoria winnicottiana. É importante lembrar a 

passagem na qual Freud se vale também dessa metáfora: 

 

A importância funcional do ego se manifesta no fato de que, normalmente, o 

controle sobre as abordagens à motilidade compete a ele. Assim, em sua 

relação com o id, ele é como um cavaleiro que tem de manter controlada a 

força superior do cavalo, com a diferença de que o cavaleiro tenta fazê-lo 

com a sua própria força, enquanto que o ego utiliza forças tomadas de 

empréstimo. A analogia pode ser levada um pouco além. Com frequência 

um cavaleiro, se não deseja ver-se separado do cavalo, é obrigado a conduzi-

lo onde este quer ir; da mesma maneira, o ego tem o hábito de transformar 

em ação a vontade do id, como se fosse sua própria. (Freud, 1976 [1923]: 

39) 

 

 O uso da metáfora por Freud é mais “copernicana” do que em Winnicott – 

excessivamente “ptolomaica”
6
, isto é, quando comparamos o eu ao cavaleiro devemos manter 

em evidência que o eu não está no controle total da situação, apesar de parecer que sim. É 

copernicano apontar para o cavalo e sua força muitas vezes incontrolável, assim como é 

ptolomaico priorizar excessivamente o poder do eu. 

O movimento ptolomaico fica ainda mais claro quando pensamos na teoria 

essencialista que postula um “Self Verdadeiro”, enraizado no corpo, mas um corpo sem 

conotação erótica: “o impulso (drive) não era por prazer, mas por desenvolvimento, e as 

fundações da teoria psicanalítica prévia – o Inconsciente e os Instintos – foram submetidas a 

esse projeto” (Phillips, 1988: 97). A análise de Ribas (2000: 102) aponta, em Winnicott, o 

                                                 
6
 Freud alinha-se a Copérnico e Darwin no que tange aos golpes narcísicos aplicados contra a humanidade. Tal 

movimento de suspeita com relação aos poderes do eu é denominado por Laplanche de revolução copernicana. 

Um movimento contrário que visa recuperar a centralidade do eu – não apenas nas teorias sobre o humano, como 

também na prática cotidiana – é chamado de movimento ptolomaico. 
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registro do eu como apulsional. Goldman (1993: 155) também assegura que a preocupação do 

autor não era a economia libidinal, mas a integridade do self. 

Há também, entretanto, diversos momentos “copernicanos” na obra de Winnicott. 

Pensemos na noção de desintegração, isto é, “o abandono aos impulsos, incontroláveis porque 

agem por conta própria; e, além disso, esse fato evoca a ideia de impulsos igualmente 

incontroláveis (porque dissociados) dirigido contra a própria pessoa” (Winnicott, 1978 

[1945]: 282). Não seria o caso de valorizar a ideia de desintegração não como apenas 

resultado de falhas ambientais, mas como algo sempre presente na constituição subjetiva, em 

menor e maior grau? 

 Uma passagem interessante sobre o lugar do pulsional é aquela na qual Winnicott 

(1989 [1969]) diz que a vida, em grande medida, é sobre como gerenciar “clímaxes 

fracassados”. Eles são tão inconvenientes que as pessoas se organizam para se distrair pelo 

maior período possível para as excitações não aparecerem. O autor continua: 

 

Isso pode ser bem conveniente, mas é claro que o excesso disso pode ser 

tedioso. Qualquer um pode escrever um livro chamado “A técnica do viver”, 

que seria uma descrição das maneiras que ele ou ela aprendeu a se adaptar a 

fim de evitar os inícios das excitações e, alternativamente, a arranjar um 

modo de as excitações alcançarem um clímax. (Winnicott, 1989 [1969]: 

562). 

 

Nossa hipótese quanto a esse ponto é a seguinte: as excitações e o clímax são tão 

proibitivos nessa teoria talvez porque Winnicott tenha também descrito o quão terríveis 

podem ser as excitações. As experiências descritas em “Fear of Breakdown” podem ser lidas 

como descrições de terríveis ataques pulsionais ao eu. Por mais que, nesse texto, Winnicott 

ainda se valha de todo seu instrumental biologicista, ele afirma que a existência pode começar 

somente a partir da não-existência (Winnicott 1989 [1963]: 95). Nesse texto, fica claro o 

caráter disruptivo do pulsional. É para evitá-lo que Winnicott insiste tanto numa relação 

específica entre a mãe e o bebê, como veremos a seguir. 

 

3. A mãe e o bebê 

 

A mãe provavelmente se horrorizaria se lhe fosse esclarecido que, com todas 

as suas expressões de ternura, ela está despertando a pulsão sexual de seu 

filho e preparando a intensidade posterior desta. Ela considera seu 

procedimento como um amor “puro”, assexual, já que evita levar aos 

genitais da criança mais excitações do que as inevitáveis no cuidado com o 
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corpo. Mas a pulsão sexual, como bem sabemos, não é despertada apenas 

pela excitação da zona genital; aquilo a que chamamos ternura um dia 

exercerá seus efeitos, infalivelmente, também sobre as zonas genitais. 

(Freud, 1989 [1905]: 210) 

 

 Essa citação, muitas vezes lembrada por Laplanche para apontar o caráter 

generalizado da sedução, deixa claro que há um vetor da mãe para o bebê enfatizado nessa 

teoria. O diálogo entre Laplanche e Winnicott nos ajuda a perceber – e a resolver uma 

aparente contradição – a dupla direção de um vetor entre a mãe e o bebê. A mãe que 

traumatiza e ampara; o bebê passivo, mas também “hermeneuta” (criador e tradutor): 

evidentemente, encontramos passagens nas obras de ambos os autores que tensionam esses 

vetores. Mesmo comparado a Freud, a impressão é que também temos uma “alteração do 

vetor” (Ribas, 2000: 98) na obra de Winnicott: 

 

Se, a partir da situação de amamentação do lactente, Freud privilegiava o 

apoio das pulsões orais sobre a necessidade da fome para demonstrar o 

caráter sexual dessa atividade vital para o bebê, Winnicott – porque Freud já 

fez uma parte do trabalho – privilegia, pelo contrário, as condições 

fornecidas pelo ambiente para que a força pulsional enriqueça e fortifique o 

bebê em vez de assustá-lo. (Macedo, 1999: 26) 

 

 É nessa direção que podemos ler a principal crítica de Winnicott à obra de Melanie 

Klein e à pouca importância que a autora deu ao “ambiente”. Para o autor, Klein nunca 

reconheceu “realmente que juntamente com a dependência da fase precoce da lactação há, na 

verdade, um período em que não é possível descrever um lactente sem descrever a mãe de 

quem o lactente ainda não se tornou capaz de se separar para se tornar um self” (Winnicott, 

1983 [1962]: 161). Não basta, entretanto, reconhecer que um bebê não existe sozinho. É 

preciso pensar no duplo papel desempenhado pela mãe: 

 

A propósito da oposição ligação/desligamento, voltemos ainda um instante 

para situação originária de sedução. Por ter insistido sobre os elementos de 

instabilidade, agressão e desligamento incluídos nas mensagens do outro, 

por ter declarado ironicamente que a mãe, a fim de gerar o pulsional na 

criança, deveria ser “suficientemente má”, corremos o risco de negligenciar 

o fato que o outro, parental ou não, fornece também à criança o essencial de 

seu arsenal de ligação: seu amor, seus cuidados, seu suporte (holding) 

confortam o narcisismo infantil; por outro lado, [o outro] leva também para a 

criança os elementos – verbais, mas também extraverbais – indispensáveis 

para sua autoteorização; ele veicula à criança, remanejados a sua maneira, os 

mitos e cenários coletivos. Tudo isso, e outras coisas mais, são os “pais 

suficientemente bons” (Laplanche, 1999e: 142-143). 
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 Parece-nos evidente que há em Winnicott e Laplanche uma convergência: “(...) o 

principal perigo contra o qual a mãe protege [o bebê] é a própria mãe” (Laplanche, 1998: 

342). A preocupação materna primária é certamente um conceito na direção dessa mãe que 

protege e fornece os elementos de “ligação” pulsional ao bebê. 

 Silvia Bleichmar (1994) sugere uma saída que nos parece integrar esse duplo aspecto 

do materno. A autora também propõe uma “mãe suficientemente má”, isto é, “aquela que dá 

origem à pulsão de morte” (Bleichmar, 1994: 39), mas insiste no caráter de “duplo 

comutador” que a mãe possui: 

 

Nas origens do psiquismo, dois movimentos: aquele que funda a pulsão sob 

o modo da pulsão de morte, objeto-fonte excitante que deve encontrar canais 

de derivação, de ligação, e o propiciamento destas ligações, mesmo antes da 

instalação do ego do incipiente sujeito psíquico, mesmo antes, 

consequentemente, do recalcamento originário, criando os pré-requisitos de 

sua instalação. (Bleichmar, 1994: 37) 

 

 Parece impossível falar da função materna sem uma teoria clara sobre as origens do eu 

ou, talvez mais radicalmente, para acompanhar Winnicott, da própria vida psíquica. Nosso 

projeto, portanto, deve levar em consideração o estudo desse aspecto. 

 

4. As origens do eu 

 

Sob a pena de Winnicott, a sedução e seus efeitos constitutivos são constantemente 

recusados: “(...) é possível satisfazer um impulso oral e ao fazê-lo violar a função do ego da 

criança (...). Uma satisfação alimentar pode ser uma sedução e pode ser traumática se chega à 

criança sem apoio do funcionamento do ego” (Winnicott, 1983 [1962]: 56). Aliás, nesses 

casos, quando a satisfação oral está dissociada do ego, quando ela atua como uma sedução, “o 

mais importante para a criança é não comer”, isso vai deixá-la não seduzida e “existindo 

enquanto indivíduo (mesmo se ela morrer)” (Winnicott, 1990: 136). 

 A mãe-objeto sexual – partícipe ativa e passiva frente ao bebê – cede lugar à mãe-

ambiente: “nessa última condição ela não é objeto das pulsões em busca de satisfação, mas 

suporte da experiência inaugural da identificação primária, experiência primeira de 

organização egóica, sem a qual não faz sentido falar de satisfação pulsional” (Plastino, 2007: 
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210). Nos sintomas como a anorexia, o que Winnicott quer destacar é isso: se não há 

integração entre o eu e a satisfação pulsional, é preferível não existir
7
. 

Percebe-se como é importante discutir a constituição da subjetividade ao longo dessa 

pesquisa. O diálogo entre Winnicott e Laplanche, quanto a isso, parte de uma hipótese 

semelhante, enunciada de forma esquemática assim: “não há id antes do ego” (Winnicott, 

1983 [1962]: 55). A questão que se impõe é “há um ego desde o início?”. Winnicott parece 

sempre apontar para alguma instância subjetiva no bebê, por mais que queira também recusá-

la.  

Uma hipótese para essa constante tensão é a ausência da lógica do a posteriori nessa 

parte importante da teoria do autor inglês. A temporalidade do a posteriori, como nos sugere 

Ribeiro (2011), é fundamental para escaparmos ao paradoxo de ter que levar em consideração 

as experiências dos bebês antes que eles tenham um ego e, ao mesmo tempo, compreender 

como essas experiências são determinantes na constituição dessa mesma instância. Sob uma 

perspectiva laplancheana é também correto dizer que não há id antes do ego, mas não para 

afirmar algum tipo de vivência egoica anterior às satisfações pulsionais
8
. No caso de 

Laplanche, essa frase serviria apenas para insistir na formação simultânea desses dois campos 

de força. 

 Para retornar à questão do item anterior – evidentemente conectada ao atual – é 

necessário compreender a presença materna para além da função de amparo (holding). 

Winnicott descreve o momento no qual a mãe deve ser ativa ao identificar-se com seu bebê 

não apenas para aceitar seu gesto espontâneo, mas para ser criativa com ele: 

 

A mãe que foi capaz de satisfazer as necessidades mais primitivas pelo 

simples cuidado físico possui agora uma nova função. Ela deve ir ao 

encontro do momento criativo específico, e saber disso através de sua 

própria capacidade para identificar-se com o bebê e pela observação do seu 

comportamento. A mãe está esperando ser descoberta. (Winnicott, 1990: 

122) 

 

                                                 
7
 Jacques André comenta essa passagem e a articula com o tema da natureza humana, também alvo de nossas 

críticas: “(...) para restabelecer a necessidade, recusar de se nutrir; a anorexia para escapar à loucura oral, para 

reencontrar a natureza contra a carga pulsional. A natureza não é um dado inaugural, é um objetivo a atingir, 

talvez a reinstaurar, mais frequentemente ainda sem dúvida a inventar” (André, 2006: 24). 
8
 Algumas interpretações do conceito de self levam a crer que há, na obra winnicottiana, elementos para se 

pensar nessas viviências pré-egoicas. Por exemplo: “A arte permite esse contato com os núcleos primitivos do 

self anteriores às sínteses egoicas unificadoras” (Lins e Luz, 1998: 201). O caráter fortemente psicossomático do 

self apontados por outros autores (Davis e Wallbridge, 2002) também apontam na mesma direção. O risco aqui 

permanece conceber um ego antes do recalcamento originário e de origem não sexual. Nesse sentido, é preciso 

analisar com cautela a aproximação entre o self verdadeiro e o processo primário proposta por Goldman (1993: 

155-6). 
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  Partimos também da mesma hipótese levantada por Ribeiro (2011): é mais apropriado 

supor que a mãe que se depara com a tarefa de ser criada pelo bebê seja protagonista e ativa 

nesse processo. A mãe, como fica claro na citação acima, se identifica com o bebê “com sua 

própria iniciativa de criá-lo, ou seja, injeta nele, sem necessariamente se dar conta disso, a 

criatividade que lhe atribui” (Ribeiro, 2011: 38). Mais adiante, Winnicott assegura: “Ela 

própria [a mãe] precisa estar dotada de um tipo de potência especial, pois nem um seio cheio 

demais nem um seio inteiramente inerte serão perfeitamente apropriados. Ela será muito 

ajudada pela experiência da potência genital de seu homem” (Winnicott, 1990: 123). Mais 

uma vez, estamos de acordo com a interpretação – que é também uma hipótese de trabalho – 

que Ribeiro faz dessa passagem: 

 

(...) à semelhança de um pênis túrgido que penetra o corpo materno para 

fecundá-lo, o seio potente da mãe penetra o corpo do bebê para inoculá-lo 

com a “criatividade” que ele está apto a receber, mas que não possui 

primariamente. Do nosso ponto de vista, então, o bebê não criaria nem 

introjetaria nada; o seio lhe seria injetado juntamente com a potência criativa 

da mãe. (Ribeiro, 2011: 38) 

 

 A partir de uma perspectiva laplancheana, portanto, a “simbiose” entre a mãe e o bebê 

é sempre perturbada pela “erogeneidade” materna. A mãe não entra apenas com os elementos 

da autoconservação (Laplanche, 1989: 54). Ali onde Winnicott insiste em apontar o apoio (o 

anaclítico, o holding), Laplanche faz ver os elementos de sedução que perpassam essa cena. A 

sedução é recusada talvez de forma proporcional ao desejo de conceber o eu como sendo 

isolado. Pensemos nos modelos gráficos propostos por ele que deixam esse isolamento bem 

claro: o eu é representado por um duplo círculo fechado, um dentro do outro (cf. Winnicott, 

1978 (1952): 380 e Winnicott, 1990: 148), literalmente, uma “mônada” fechada: 

 

(...) Winnicott, com essa ideia certamente fecunda de uma área 

intermediária, permanece não obstante prisioneiro de uma concepção 

genética que quer fazer tudo ser engendrado a partir do “me”, de uma 

mônada inicialmente subjetiva, a passagem do me ao not-me operando-se 

graças a essa primeira estação, que pode persistir a seguir de maneira 

autônoma, e que é o transicional. Encontraríamos em Freud o lugar marcado, 

numa posição completamente diferente, para a noção de transicional. Penso 

precisamente no que ele chama de sexual-pré-sexual. (Laplanche, 1993: 196-

7) 

 

 Para Laplanche, o movimento seria o oposto, portanto: do sedutor ao seduzido, algo 

que é depositado no bebê; algo que vem de fora e não de dentro; do not-me ao me, através 
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desse first not-not-me
9
 que seria o sexual-pré-sexual. Para Laplanche, chamar o objeto 

transicional de “first not-me possession” implicaria em pressupor apenas “me-possessions” 

anteriores a ele, daí ele enfatizar o fato de o eu ser um objeto também a ser “adquirido” (cf. 

Scarfone, 2005: 34). 

 

5. A agressividade e o sexual 

 

 Para Winnicott, no início da vida, a motilidade é precursora da agressão: mover-se, 

agarrar, sugar, morder. Esses movimentos ainda não estão “fundidos com a vida erótica”. 

Caso isso não aconteça, a agressividade se transforma em destrutividade: seja com relação aos 

objetos, seja de uma forma sem sentido, como nas convulsões (cf. Winnicott, 2001 [1958]: 

17). A agressão é vista como “evidência de vida” e, sob condições favoráveis, os impulsos 

eróticos e a motilidade se fundem. Um exemplo dessa fusão é o apetite. O amor-apetite pode 

até ser “cruel, doloroso, perigoso”, mas só o é “por acaso” (cf. Winnicott, 1999 [1939]). A 

falha ou a perda dessa fusão produz “um elemento potencial de destrutividade pura (isto é, 

sem sentimento de culpa) no indivíduo”. Para Winnicott, porém, mesmo essa destrutividade é 

uma forma de vida. O autor é enfático: “o conceito de instinto de morte parece desaparecer 

por não ser necessário”
10

 (Winnicott, 1983 [1959-64]: 117). 

 Capítulo à parte em nosso projeto, a recusa winnicottiana ao conceito de pulsão de 

morte deve ser mais bem compreendida. Laplanche também o recusa tal como proposto por 

Freud, isto é, severamente atrelado à biologia. O autor francês propõe revigorar esse conceito 

denominando-o pulsão sexual de morte. Trata-se de colocar em evidência o caráter sexual e 

disruptivo da pulsão: a assim chamada pulsão de morte não seria nada mais que a re-

instauração, na teoria freudiana, do polo indomado da sexualidade (cf. Laplanche, 1999h: 

203). 

 Se, em Laplanche, sexual e violência são fortemente atrelados, em Winnicott, por sua 

vez, são raros os momentos nos quais o sexual se associa à violência. Um deles é o seguinte: 

“há uma relação entre o abandono da masturbação e o início do comportamento antissocial” 

                                                 
9
 É o caso de se pensar nas sutis diferenças entre um first me-possession – o eu como objeto – e isso que 

Laplanche propõe um first not not-me-possession, isto é, um eu possuído com algum distanciamento. Isso daria 

margem para repensar também no falso self como um tipo específico de “possessão” ou, para usar a linguagem 

freudiana, de “investimento”. 
10

 O autor reitera sua recusa à pulsão de morte em vários momentos de sua obra, sempre de forma enfática: 

“simplesmente não acho válida sua [de Freud] ideia de instinto de morte” (Winnicott, 1983 [1962]: 161). 
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(Winnicott, 1999 [1939]: 99)
11

. O autor atribui essa ideia a Anna Freud e não a desenvolve. 

Esse elo entre a masturbação e a agressividade, porém, parece revelador e importante para 

explicitar o caráter pulsional (isto é, sexual) da violência. Outra associação entre a 

agressividade e o sexual é o “método masoquista”, também apenas mencionado por 

Winnicott: “por meio do qual o indivíduo encontra o sofrimento e, ao mesmo tempo, expressa 

agressividade, é punido e, assim, aliviado de sentimentos de culpa, e desfruta de excitação e 

gratificação sexuais” (Winnicott, 1999 [1939]: 100). Finalmente, mais um elo, também não 

explorado a fundo: “originalmente, porém, é o bom objeto, o corpo materno, que excita o 

impulso de morder e produz ideias de morder” (Winnicott, 1979a: 268). Tomar essas e outras 

passagens, mostrando as contradições ou pontos obscuros, será relevante para levar adiante 

essa hipótese de que a violência é sempre sexual. 

Ainda dentro desse tópico, temos uma concordância com ressalvas, por assim dizer. A 

tendência antissocial é sempre vista como secundária. É uma reação à privação. A criança 

antissocial tenta reencontrar algo de bom que ela já teve e perdeu. A tendência antissocial e o 

falso self são conceitos que demonstram claramente o caráter secundário e reativo da 

violência na teoria winnicottiana. É como se a violência pudesse simplesmente não existir – 

ou, no máximo, ser bem integrada ao eu e à sua relação com o outro – caso houvesse um 

ambiente favorável. Essa dimensão reativa deve ser sublinhada e está de acordo com o que 

propõe Laplanche: “Penso que a agressividade dirigida para fora, a agressividade diante do 

outro, é uma reação à agressividade contra si mesmo, isto é, justamente a agressividade da 

sexualidade que não se consegue dominar” (Laplanche, 2004: 194). Os autores concordam 

com o reativo, mas não com o caráter secundário. Isso tem uma explicação: para Laplanche o 

trauma é constitutivo e, nesse sentido, primário
12

. A dimensão violenta – em menor ou maior 

grau – estará sempre presente na formação do eu. 

Acreditamos que levar em consideração a lógica do a posteriori – em grande medida 

ausente na obra de Winnicott, pois substituída pela lógica do amadurecimento – tornará mais 

compreensível o caráter sexual da violência e o trauma como constitutivo. Laplanche (2006) 

dedica uma problemática ao tema do après-coup e nela sentimos, mais uma vez, uma 

                                                 
11

 Não estamos confundido o sexual com o genital. Insistimos no fato de que a masturbação é um dos modos de 

escoamento, por assim dizer, das excitações depositadas pelo adulto no corpo da criança. 
12

 É evidente que há espaço para o trauma na teoria winnicottiana. Todavia, quase sempre dessexualizado. 

Pensemos na noção de “trauma do não-acontecido”, proposto por Dias (2003). O gesto espontâneo do bebê, não 

recebido por um mãe ausente, ficará no vazio. O resultado não é frustração, mas “quebra na continuidade de ser 

(breakdown)” (Dias, 2003: 172-3). Mas como pode haver essa quebra se não havia ainda um “ser” para ser 

quebrado? 



14 

 

aproximação possível entre os autores, pois o autor defende uma visada mais “interpessoal” 

do que “intrapessoal” do a posteriori: 

 

O a posteriori (après-coup) não se dá num mesmo indivíduo na sucessão de 

etapas de sua vida. Ele se dá, primeiro, na simultaneidade de um adulto e de 

um infans. A mensagem enigmática do adulto (que é ela mesma habitada 

pelo inconsciente deste) constitui o “ab anteriori” (“l’avant-coup”) desse 

processo, instituindo no receptor um desequilíbrio primeiro que o 

impulsiona a traduzir, num segundo tempo, no a posteriori, e de maneira 

sempre imperfeita. Esse ab anteriori é aquele das primeiras mensagens 

concretas veiculadas à criança pelo adulto no quadro inelutável da “situação 

antropológica fundamental”. (Laplanche, 2006: 171) 

 

 “De maneira sempre imperfeita”: importante insistir nisso, pois na teoria winnicottiana 

encontramos uma profícua teoria da criatividade que pode ser aproximada dessa teoria 

tradutiva laplancheana. 

 

6. Amadurecimento, criatividade, tradução 

 

Dias (2003) lembra que o amadurecimento pessoal, tal como proposto pela teoria 

winnicottiana, depende de dois fatores: a tendência inata ao amadurecimento e a existência 

contínua de um ambiente facilitador. Essa tendência inata se dirige à “integração numa 

unidade”: 

 

(...) o impulso para viver, manter-se vivo e amadurecer não é descrito em 

termos de forças: não é a libido que passa por diferentes fases ou fixações 

objetais; é a natureza humana que se temporaliza, em virtude da sua 

tendência inata ao crescimento, gerando, gradualmente, um si-mesmo 

integrado, internamente e com o ambiente. (Dias, 2003: 97) 

 

 A força do desvio biologizante é bastante intensa aqui como fica evidente a partir de 

uma leitura laplancheana. Ao falar em “natureza humana”, corremos o risco de pressupor um 

eu para e desde sempre imune ao outro. O outro, aliás, aparece como fator de perturbação. 

Winnicott afirma que “as coisas estão correndo bem, quando o desenvolvimento pessoal do 

ego do bebê não sofreu qualquer perturbação, nem no seu aspecto emocional, nem no seu 

aspecto físico” (Winnicott, 1978 [1949]: 324)
13

. A ideia de perturbação ambiental pode ser 

                                                 
13

 Há em Freud também algumas passagens que levam a acreditar numa tendência inata: “O neurótico realmente 

curado tornou-se outro homem, embora, no fundo, naturalmente permaneceu o mesmo; ou seja, tornou-se o que 

se teria tornado na melhor das hipóteses, sob as condições mais favoráveis. Isso, porém, já é muita coisa” (Freud, 
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examinada de várias formas. Parece haver a pressuposição de que o ambiente deva ser o 

menos intrusivo possível para que não haja nenhuma demanda que distraia o bebê de seu 

processo de crescimento. Se houver uma demanda antes do tempo de o bebê estar preparado 

para ela, ele deixa de “existir” e passa a reagir (cf. Winnicott, 1978 [1949]: 328). Para que seu 

modo de vida pessoal seja preservado, o bebê precisa de um mínimo de invasões. A mãe deve 

se adaptar ativamente às necessidades do bebê, identificando-se com ele. 

Mais uma vez, insistimos, pensar nas origens do eu é importante nesse diálogo. Para 

ainda permanecer com a metáfora do amadurecimento, podemos pensar na importante 

imagem aportada por Ferenczi: “Pensa-se nos frutos que ficam maduros e saborosos depressa 

demais, quando o bico de um pássaro os fere, e na maturidade apressada de um fruto bichado” 

(Ferenczi, 1992 [1933]: 104). Nessa imagem, fica claro que o outro pode fornecer matéria 

prima ou estímulos (mais ou menos perturbadores) para o amadurecimento do bebê. Não se 

trataria, portanto, de uma natureza, mas de algo aportado, implantado, pelo outro
14

. 

 A partir de Laplanche, as críticas à teoria do amadurecimento seriam apontar o desvio 

biologizante e a dessexualização do eu. Além dessas críticas dialógicas, acreditamos que, na 

própria obra de Winnicott, encontramos uma contradição entre essa teoria do amadurecimento 

e a teoria do brincar criativo. Ao invés de reagir, o bebê brinca e cria. Nessa situação, o bebê 

encontrou boa recepção da mãe para os gestos que ele endereça a ela. Winnicott descreve esse 

estado em três tempos: 

 

a) Relaxamento em condições de confiança baseada na experiência; 

b) Atividade criativa, física e mental, manifestada na brincadeira; 

c) A somação dessas experiências formando a base do sentimento do eu 

(self). (Winnicott, 1975: 85) 

 

Nesse estado, “o indivíduo pode reunir-se e existir como unidade, não como defesa 

contra a ansiedade, mas como expressão do EU SOU, eu estou vivo, eu sou eu mesmo. Nesse 

posicionamento tudo é criativo” (Winnicott, 1975: 85). Criar é quase o mesmo que criar-se, 

sentir-se existindo. Nessa parte da teoria, fica mais clara a presença do outro. Parece-nos 

                                                                                                                                                         
1976 [1916-7]: 508). Que tipo de ambiente ou de experiência seria essa “melhor das hipóteses”? Em 

contraposição a essa imagem, também em Freud, encontraremos conceitos como os de “construção” ou 

“perlaboração” que vão na direção oposta a algo imutável na subjetividade. 
14

 A metáfora de Ferenczi também é útil para marcar a diferença entre o que Laplanche (1992k) chama de 

implantação e intromissão. A “invasão” do outro sobre a subjetividade incipiente do bebê pode ser mais ou 

menos intrusiva. A implantação é uma sedução generalizada, associada aos cuidados básicos. A intromissão é o 

modo de sedução mais restrita, mais violenta, menos comprometida com os cuidados. Seja mais ou menos 

intrusiva, ressaltamos a importância de se perceber qualquer interferência (impingement) já e desde o início 

como “uma interpelação ética”, como nos sugere Butler (2005: 89), ao fazer dialogar Laplanche e Foucault. 
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sempre insuficiente dizer que a teoria do amadurecimento já pressupunha o outro. Nesse 

contexto, o outro é praticamente reduzido à sua função de suporte e recalcado como excitante. 

Já na teoria da criatividade winnicottiana, por mais que se mantenham fortes cores solipsistas 

(EU SOU), o outro parece ser mais reconhecido, como fica claro na noção de “espaço 

potencial”. 

 Algumas noções na obra de Winnicott – espaço potencial, objeto transicional, área de 

ilusão – fornecem importantes elementos para postular a primazia da alteridade na 

constituição subjetiva. São esses conceitos – e não o de tendência inata – que nos solicitam 

incluir Winnicott no campo das “relações de objeto”. No verbete “Relação de Objeto”, 

Laplanche e Pontalis (1992) explicam que o termo “relação” ganha nova força na teoria 

psicanalítica quando se descortina o seu caráter de “inter-relação”. Na verdade, não se trata 

apenas – em teorias como as de Klein, Winnicott e Laplanche, por exemplo – de pensar como 

o sujeito constitui os seus objetos, mas também analisar como os objetos modelam a atividade 

do sujeito. O de presente na expressão “relação de objeto” acentua a inter-relação: 

“efetivamente, falar de relação com o objeto ou com os objetos implicaria que estes 

preexistissem à relação do sujeito com eles, e, simetricamente, que o sujeito já estivesse 

constituído” (Laplanche e Pontalis, 1992: 444). Os autores concluem o verbete com uma 

advertência importante: 

 

Na medida em que a noção de relação de objeto por definição acentua a vida 

relacional do sujeito, ameaça levar alguns autores a considerarem 

principalmente determinantes as relações reais com o meio. Reside nisso um 

desvio que será recusado por qualquer psicanalista, para quem a relação de 

objeto deve ser estudada essencialmente ao nível fantasístico, entendendo-se 

evidentemente que as fantasias podem vir a modificar a apreensão do real e 

as ações que se referem a ele. (Laplanche e Pontalis, 1992: 446) 

 

 Num exemplo curioso, com claras ressonâncias políticas, Winnicott interpreta o 

famoso “God save the King!” deixando claro que leva em consideração o papel da fantasia 

nas relações. Para ele, o dito “Deus salve o Rei!” quer dizer que realmente matamos o Rei na 

fantasia inconsciente e que desejamos salvá-lo de nossa fantasia. E ainda: “na nossa realidade 

interna, o pai internalizado está sempre sendo morto, roubado, queimado e cortado”. É 

possível – e isso será fonte de grande prazer – encontrar a “personalização deste pai 

internalizado em um homem real a quem podemos ajudar a salvar” (Winnicott, 1978 [1935]: 

250). Percebe-se como a fantasia está atrelada, em Winnicott, à criatividade. É como se a 
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criança tivesse que criar relações nas quais fantasias inconscientes pudessem ser elaboradas. 

O vetor, porém, é de ida e volta: 

 

O impulso criativo inato desaparece a menos que seja correspondido pela 

realidade externa (“realizado”). Toda criança tem que recriar o mundo, mas 

isso só é possível se, pouco a pouco, o mundo for se apresentando nos 

momentos de atividade criativa da criança. A criança procura algo e 

encontra o seio, e criou-se o seio. O sucesso dessa operação depende da 

sensibilidade da adaptação da mãe às necessidades da criança, sobretudo no 

começo. (Winnicott, 2001 [1958]: 16) 

 

 A criança endereça seu gesto espontâneo, mas precisa encontrar recepção ao mesmo. 

Criar é um ato conjunto, apesar de sentido como singular. O encontrado tem que ser criado, 

isto é, representado e significado em si. Laplanche (1999n) também admite que a criação é um 

“movimento ptolomaico-narcísico”, mas enfatiza que a criação é uma abertura: “abertura pelo 

reencontro, que renova o traumatismo dos enigmas originários; abertura ao e para o público 

indeterminado (...)” (Laplanche, 1999n: 335). Pensemos nesse público, em primeiro lugar, 

como o adulto que cuida do bebê. Este deve criar “inspirado” – termo que Laplanche quer 

recuperar – por aquilo que o outro deposita nele. A criação serve para traduzir (movimento 

ptolomaico) essas excitações depositadas, mas pode ser feita de tal forma a manter “o 

aguilhão do enigma” presente na obra criada (dimensão copernicana). Roussillon (2008) 

parece ir na direção que propomos ao articular Laplanche e Winnicott: 

 

É porque a criatividade primária se choca contra a alteridade e a 

exterioridade de seu primeiro objeto que ela poderá receber, com a ajuda 

desse mesmo objeto, a via que leva ao símbolo: a alteridade do objeto deve 

ser simbolizada do lado de fora, mas ela também deve ser simbolizada como 

alteridade implantada do lado de dentro, como alteridade constitutiva do eu. 

(Roussillon, 2008: 162) 

 

 A relação com a alteridade constitutiva, na situação originária, é a “musa inspiradora” 

que impele o sujeito a criar: os objetos de fora e os de dentro. Tanto em Laplanche quanto em 

Winnicott o objeto aparece de forma bem real, concreta. No entanto, em ambos os autores, a 

teoria da criatividade mostra como esse real deve ser traduzido/criado. Desenvolver, portanto, 

a crítica à “tendência inata ao amadurecimento” – que dá a ideia de que um bebê pode se 

constituir sem a intervenção do outro – seja por um tensionamento dentro da própria obra 

winnicottiana, seja por um diálogo com Laplanche, nos levará a pensar em outras questões 



18 

 

relevantes como o papel da arte e da criatividade nos dois autores. Passemos agora às 

consequências clínicas do diálogo proposto. 

 

7. Consequências clínicas 

 

O fato é que, quando lidamos com pessoas saudáveis, nossa principal 

preocupação deve ser a de acompanharmos o tempo dos processos naturais; 

a pressa e o atraso equivalem a uma interferência. Além disso, se 

conseguirmos ajustar-nos a esses processos naturais, podemos deixar a 

maioria dos mecanismos mais complexos a cargo da própria natureza, 

restando a nós apenas observar e aprender. (Winnicott, 2001 [1957]: 173) 

 

A crença na teoria do amadurecimento ou de processos naturais tem consequências 

clínicas consideráveis. Na citação acima, algumas delas devem ser destacadas: com pessoas 

“saudáveis”, o papel do analista é, de certa forma, reduzido ao de acompanhante observador. 

A palavra a ser destacada é interferência. É como se a interpretação sempre corresse o risco 

de ser precipitada ou tardia demais. Nesse sentido, parece-nos correta a hipótese de Phillips 

quando ele atrela a crença de Winnicott na natureza a uma suposta “crítica encoberta aos 

métodos hiperinterpretativos da psicanálise que não têm fé no desenvolvimento como uma 

tendência humana natural” (Phillips, 1998: 99). O excesso de interpretação fica mais evidente 

quando a interpretação “não funciona”: 

 

Mas a interpretação que não funciona significa, sempre, que a fiz no 

momento errado ou da maneira errada, e a revogo incondicionalmente. Se a 

interpretação estiver correta, pode ocorrer que me tenha equivocado ao 

verbalizar esse material daquele modo e naquele momento em particular. 

Interpretações dogmáticas deixam à criança apenas duas alternativas: a 

aceitação do que eu disse como uma doutrina ou a rejeição da interpretação, 

de mim e de toda a situação. (Winnicott, 1984: 17-8) 

 

 Em Laplanche também encontramos uma crítica ao excesso de interpretação. Para o 

autor francês, a psicanálise deve se aproximar de uma anti-hermenêutica, isto é, evitar códigos 

pré-estabelecidos para traduções de eventos psíquicos. O autor critica o simbolismo e a 

tipicidade das intepretações em prol da livre associação ou do que ele chama destradução. 

Para Laplanche, teorias têm um forte caráter defensivo. Desde crianças, fazemos teorias – e 

interpretações – para dominar um enigma proposto pelos adultos. Toda criança é um 

hermeneuta, um tradutor, na medida em que deve lidar com as mensagens vindas do outro. 

Esse movimento, além de defensivo, tende a “fechar” sentidos. Quando Laplanche propõe 
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uma anti-hermenêutica, ele propõe a preservação do caráter enigmático daquelas mensagens e 

o caráter algo provisório de todas as traduções que fazemos delas (cf. Laplanche, 1999j)
15

.  

Para Laplanche, portanto, não é a natureza ou uma tendência inata que impediria o 

analista de interpretar demais. Na verdade, essa “pulsão a traduzir”, esse impulso a fazer 

sínteses é próprio do funcionamento do eu. Nesse sentido, o analista não precisa apoiar tanto 

esse movimento, já que ele é algo “automático” (cf. Laplanche, 1999i: 239). A força deve ser 

na direção contrária: a destradução, a preservação do enigma, o “desligamento” das redes que 

compõem o eu. O trabalho do ego, durante a análise, é, a um só tempo, preso e livre. Na 

tabela abaixo, sistematizo esses dois modos descritos por Laplanche (1992α: 414-5): 

 

Preso Livre 

...pela força que o move, que força a traduzir e 

que tem sua origem na efração do outro e de 

ligar o outro infantil (Der Andere) da 

mensagem enigmática à “outra coisa” (Das 

Andere) interna que é o inconsciente. 

...nisso em que as mensagens do outro, sendo 

enigmáticas, não liberam todo seu sentido 

numa “revelação” bastando-se a ela mesma. 

 

...pelo trabalho associativo, que o obriga a 

recosturar sem cessar os ‘pontos nodais’, que 

não são invenções do analista, mas restos da 

‘realidade psíquica’; e a repercorrer as vias 

obrigatórias das traduções e de recalcamentos 

antigos. 

...nisso em que o recalque não exerce uma ação 

cega e mecânica, mas pode ser reintegrada 

num contexto mais vasto e significativo. 

... nisso que os esquemas de ligação não são 

inventadas ex nihilo: eles são fornecidos ao 

ego pelo ambiente social e cultural, se bem que 

como toda descoberta, todo destino, seja ele o 

mais singular, não é jamais tão novo como 

parece à primeira vista. 

...nisso que a nova tradução é, no melhor dos 

casos, uma formulação nova, mais rica e mais 

englobante, e isso porque ela é precedida de 

uma destradução. 

 

Em resumo, podemos dizer que Laplanche e Winnicott compartilham o mesmo receio 

de o analista “doutrinar” o paciente. Ambos também deixam por conta do paciente o trabalho 

associativo, de reconstrução, que a interpretação produz. A diferença, mais uma vez, recai 

sobre o caráter naturalista dessa reconstrução em Winnicott e o caráter sexual-pulsional em 

Laplanche. 

 Se tomarmos a palavra “interferência” proposta por Winnicott e dermos a ela seu 

sentido sexual, devemos levantar a hipótese geral de que uma das principais consequências 

clínicas da teoria winnicottiana é evitar retraumatizar o paciente
16

. No artigo “Os objetivos 

do tratamento psicanalítico”, Winnicott (1983 [1962]) diz que o analista dá apoio ao ego do 

                                                 
15

 Cf. Yi (2000) para uma leitura minuciosa do que é a anti-hermenêutica proposta por Laplanche. 
16

 Bastante semelhante ao que se depreende da leitura feita por Oppenheimer (1996) da obra de Kohut (cf. 

Oppenheimer, 1996: 154). 
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paciente assim como a mãe o faz para tornar “forte o ego da criança”. O resultado disso é que 

o ego do paciente se torne independente, revelando suas características individuais. Winnicott 

ainda salienta que a força do ego resulta num “relaxamento das defesas” e o paciente pode 

“reunir tudo dentro da área de sua onipotência” (1983 [1962b]: 154). A impressão que temos 

é a de um ego livre – “não mais preso à sua doença” – mas estranhamente dessexualizado. 

Aqui fica evidente como as tendências inatas ao desenvolvimento propostas por Winnicott 

implicam em conceber o ego como uma “área livre-de-conflitos”. A maturidade do ego é 

alcançada quando experiências pulsionais o fortalecem. Já a imaturidade é percebida quando 

“experiências pulsionais provocam uma ruptura do ego” (Winnicott, 1978 [1956]: 495). 

 De uma perspectiva laplancheana pode-se dizer que o trabalho do analista, tal como 

descrito por Winnicott, coloca em evidência apenas a parte “terapêutica”, isto é, aquela 

voltada à reconstrução do ego, presente numa psicanálise. No artigo “Psychanalyse et 

psychothérapie”, Laplanche (2007q) admite que a maior parte do tempo de uma psicanálise é 

psicoterapia, isto é, o exercício de recolocar em forma ou “religar” o que a análise descobriu 

ou “desligou”. O ato analítico, entretanto, é de outra natureza: além de raro, é 

fundamentalmente desligante, algo aparentado ao trabalho da pulsão sexual de morte (cf. 

Laplanche, 2007q: 272). 

 O que a comparação entre Laplanche e Winnicott mostra, nesse contexto, é a 

relevância de se pensar nessa “terapêutica do eu”, mas sem recusar a origem alteritária e 

sexual do eu. Evitar retraumatizar não significa recusar a origem traumática do eu, pode 

significar, talvez, auxiliá-lo em novas e melhores traduções para os traumas que o 

constituíram. É importante pensar que o trauma é o que Winnicott chama “reação à não-

confiabilidade no processo de cuidado”, mas não porque há uma “interrupção do vir-a-ser” 

(Winnicott, 1982 [1963]: 91). Trata-se de pensar nessa reação como inevitável, pois 

constitutiva da subjetividade. Não havia um ser para ser interrompido pelo sexual implantado 

pelo outro, mas certamente haverá um ser para lidar com isso que foi implantado. 

 Souza (2007) lembra que a “tradição ferencziana” – uma parte da teoria psicanalítica 

que considera o papel do meio ambiente na constituição da subjetividade – torna necessário 

pensar numa distinção entre duas éticas clínicas: a da responsabilidade e a do cuidado. A 

primeira faz o analista convidar o sujeito a se responsabilizar por seu inconsciente e por suas 

escolhas. Já na ética do cuidado não se trata de chamar o sujeito a reconhecer o desejo contra 

o qual se defende nem responsabilizá-lo pelas escolhas defensivas que deram singularidade ao 

seu desejo. Trata-se, nesse caso, “a partir de uma relação transferencial de confiança, apenas 

fazer com que o emprego de certas defesas se torne desnecessário” (Souza, 2007: 337). Na 
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ética do cuidado, a função de holding do analista é valorizada e isso tem uma série de 

implicações sobre como a interpretação deve ser fornecida ao paciente. Em muitos casos – 

principalmente aqueles demarcados por uma constituição subjetiva precária – o trabalho 

analítico deve ser muito mais norteado pela ética do cuidado do que pela ética da 

responsabilidade. Nossa hipótese é que o diálogo entre Laplanche e Winnicott pode nos 

ajudar a pensar o exercício clínico como um espaço transicional-potencial entre essas duas 

éticas indispensáveis. 

 

8. Consequências políticas 

 

 Explorar a dimensão política do diálogo entre Laplanche e Winnicott parece-nos 

relevante para explicitar melhor a parte da teoria dos dois autores menos comentada pela 

fortuna crítica de suas obras. 

 Há algo profundamente político em afirmar que “se sentir real é mais que existir; é 

encontrar um modo de existir como si mesmo, relacionar-se com objetos como si mesmo e ter 

um eu (self) para o qual retirar-se para relaxamento” (Winnicott, 1975: 161). Nossa hipótese 

é: se sentir-se real tem a ver com a constituição de uma identidade – uma relação consigo 

mesmo – e essa constituição tem a ver com o “ambiente”, então é possível pensar nesse 

ambiente não apenas como a mãe, mas como sendo mais amplo: a cultura, o político. 

 Nos artigos winnicottianos sobre política (democracia, guerra e feminismo, por 

exemplo), encontramos mais uma vez a presença da ideia de maturidade. É dessa forma que 

ele compreende nazistas e fascistas como imaturos, de “uma mentalidade desafiadoramente 

adolescente”, incapazes de aproveitar a ideia de liberdade. 

 

A liberdade representa uma pressão sobre a personalidade do indivíduo; (...) 

[do homem livre] é retirada qualquer lógica que o desculpe de seus 

sentimentos agressivos ou de raiva, a não ser a insaciabilidade da própria 

cobiça. (...) Não é de admirar que as pessoas temam não somente a 

liberdade, mas também a ideia de liberdade e o dar liberdade. Ser mandado 

proporciona grande alívio ao homem (...). (Winnicott, 1999 [1940]: 221) 

  

 Impossível não pensar na importância do masoquismo como posição originária – tal 

como descrito por Laplanche (1992d e 1992γ) e André (1995) – para se compreender 

efetivamente o “alívio em ser mandado”. 

Atingir a liberdade, percebe-se, não é para qualquer um. O mesmo vale para a 

democracia. Winnicott, dessa vez, é mais explícito e diz que há uma “tendência democrática 
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inata” entendida como uma tendência natural “em direção à criação, à recriação e à 

manutenção da máquina democrática” (Winnicott, 1999 [1950]: 253). Para que essa tendência 

se desabroche é preciso um “bom lar comum”, isto é, aqueles que protejam o 

desenvolvimento natural de seus bebês
17

. 

 Mais uma vez, podemos tensionar a teoria winnicottiana mostrando que há também 

momentos em que o autor pensa na posição singular do indivíduo – não garantida por 

nenhuma tendência inata – frente ao grupo: “cada membro individual de nossa sociedade deve 

atingir seu próprio crescimento, no seu ritmo próprio, e desenvolver seu próprio sentido de 

responsabilidade, baseado em sua preocupação verdadeiramente pessoal acerca de seus 

próprios impulsos amorosos e suas consequências” (Winnicott, 1978 [1948]: 203-4). Esse 

deslocamento de uma responsabilidade universal para uma noção mais singularizada de 

resposta é exatamente a proposta de Laplanche (1999f)
18

. Insistir nesse deslocamento é um 

recurso poderoso contra a ideia de um “código moral inato” que vez ou outra aparece na obra 

winnicottiana: 

 

(...) não é solução para o problema dos valores morais aguardar que a 

criança desenvolva seus próprios valores, não se encarregando os pais de 

oferecer nada que se origine do sistema social local. Além disso, há uma 

razão especial pela qual um código moral deve estar ao alcance da criança: o 

fato do código moral inato ao lactente e à criança pequena ter uma 

característica ferrenha, crua e incapacitante. (Winnicott, 1982 [1963]: 95) 

 

 Mais uma vez o desvio biologizante entra em ação: o sadismo é atribuído ao “inato”. 

Poderíamos chamar essa tendência, inspirados por Laplanche (1998) e Cardoso (2002), de 

“dessexualização biologizante” da moral. É preciso lembrar que “oferecer valores morais”, 

como sugere Winnicott não deixa de ter forte dimensão sexual e um inevitável compromisso 

com forças inconscientes: “a moral não é transmitida por simples adestramento (...) há um 

outro circuito (...) que dá ao conflito a marca do pulsional (...)” (Laplanche, 1998: 273). 

  Se o masoquismo é o ponto de origem como deixa clara a teoria de Laplanche, ele não 

é – e talvez não deva ser – o ponto de chegada, como fica muito evidente ao ler Winnicott. 

Nesse sentido, é possível ver em Winnicott elementos importantes para prosseguir o projeto 

da Aufklärung kantiana – tal como interpretado por Foucault (2008) – e atrelar fortemente 

democracia com “maioridade”. Podemos entender maioridade como algo oposto à submissão. 

                                                 
17

 Sobre as relações entre democracia e psicanálise (a partir de uma perspectiva laplancheana), cf. Belo, 2010 e 

2011. 
18

 Quanto a esse deslocamento da responsabilidade para resposta, cf. os Anais do III CONPDL, cujo tema foi, 

justamente, “Responsabilidade e Resposta”:  
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Nesse sentido, Winnicott está de acordo com essa perspectiva, pois considera que 

“imoralidade para o lactente é se submeter, à custa de seu modo pessoal de viver” (Winnicott, 

1982 [1963]: 95). É tarefa dos adultos propiciarem à criança a oportunidade de ser criativa na 

arte da vida de tal forma que ela não precise copiar nem se submeter, mas que possam 

desenvolver “genuinamente uma forma de auto-expressão” (Winnicott, 1982 [1963]: 98). 

Partimos da hipótese de que tais posições não devem ser descartadas como uma “psicologia 

do ego”. Concordamos com Mizrahi (2010) – que compara de forma brilhante as teorias de 

Winnicott e as do último Foucault
19

 – quando afirma: “o holding do analista pode inspirar 

escolhas políticas menos referidas ao desamparo e à docilidade, implicando portanto uma 

ligação fundamental entre o resgate da criatividade em relações pessoais satisfatórias e o 

resgate da participação criativa na esfera pública” (Mizrahi, 2010: 189)
20

. 

 A noção de “espaço potencial” também nos parece fecunda do ponto de vista político. 

Esse espaço entre a mãe e o bebê que deve ser preenchido criativamente com o brincar. Aqui, 

é importante ressaltar, Winnicott deixa de lado as tendências herdadas e afirma que esse 

espaço depende, para sua existência, “de experiências do viver”. É preciso desenvolver a 

hipótese de que essa “terceira área do viver humano” – nem dentro do indivíduo, nem fora – é 

política, no sentido em que só pode existir a partir da e na relação com o outro. 

 É importante tentar “fazer trabalhar” a contradição entre, de um lado, noções como as 

de brincar e espaço potencial e, de outro, a ideia de que “o núcleo pessoal do eu que é um 

isolado autêntico” (Winnicott, 1983 [1963b]: 166). Dito de outro modo: num extremo, temos 

a linguagem, ela mesma como espaço transicional (cf. Phillips, 1998: 148), nos colocando 

permanentemente em contato com o outro; no outro extremo, a ideia de que “cada indivíduo é 

isolado, permanentemente sem se comunicar, permanentemente desconhecido, na realidade 

nunca encontrado” (Winnicott, 1983 [1963b]: 170). Como interpretar esse “sofisticado jogo 

de esconder”, no qual “é uma alegria estar escondido, mas um desastre não ser achado” 

                                                 
19

 A crítica desse autor considera a última parte de sua obra representada pelo curso Hermenêutica do Sujeito e o 

“retorno aos gregos” proposto por ele a fim de pensar no que ficou designado estética da existência. Cf. Foucault 

(2001). 
20

 Mizrahi (2010), aliás, é apenas uma das muitas recepções dialógicas com a filosofia à obra winnicottiana no 

Brasil. Além do diálogo com Foucault proposto por ela, Graña (2007) procura a “ancestralidade filosófica” de 

Winnicott em Berkeley, Hume e Merleau-Ponty. Em São Paulo, tem vigor a recepção heideggeriana do 

psicanalista inglês, tal abordagem é bem sistematizada em Santos (2010) e nos artigos reunidos em Dias e 

Loparic (2011). Nas universidades e escolas de psicanálise do Rio de Janeiro, a aproximação se dá, além de 

Foucault, com os pragmatistas Dewey, James e Dennett, como vemos nos vários artigos reunidos em Bezerra 

(2007). Aqui em Belo Horizonte, tive também a oportunidade de orientar o trabalho monográfico de Custódio 

(2010), no qual defendemos uma aproximação de Winnicott e Schiller. Certamente, num projeto interdisciplinar 

como o que propomos, estamos atentos a essa multiplicidade dialógica. 
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(ibidem: ibid), sem cair em algum tipo de solipsismo?
21

 Como preservar o que nos parece 

relevante dessa ideia – a singularidade, a proteção à privacidade, a constituição de uma tópica 

à prova de invasões devastadoras etc. – sem pagar o tributo de um “eu central (...) para sempre 

silencioso” (ibidem: 174), que existe justamente por nunca ter sido encontrado?
22

 Não pode 

haver participação política, evidentemente, se o eu não for reconhecido pelo espaço público. 

 

(f) Perspectivas de desenvolvimentos futuros 

 

 A partir desse projeto, visualizamos a possibilidade de examinar e explorar as obras de 

Winnicott e Laplanche através de artigos acadêmicos sobre os vários temas aqui sugeridos e 

orientações de pesquisa na Graduação e na Pós-Graduação (Especialização, Mestrado e 

Doutorado). 

 Essa pesquisa aponta para possíveis campos de atuação como docente. Além de 

disciplinas envolvendo as teorias de Laplanche e Winnicott, outras disciplinas relacionadas à 

psicanálise – incluídos aqui tópicos história da psicanálise e de interlocução entre psicanálise 

e filosofia – podem ser realizadas. Essas disciplinas podem ter caráter mais introdutório, 

especialmente na graduação, e serem aprofundadas, abrindo um campo de pesquisa tanto na 

Graduação quanto na Pós.  

Além das disciplinas teóricas, estágios supervisionados sob a perspectiva clínica 

oriunda dessas articulações teóricas propostas podem ser oferecidos na Graduação. 
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