


T Ó P I C A  N .  9

2

N O V E M B R O  2 0 1 5

TÓPICA É UMA PALAVRA DERIVADA 

DO VOCÁBULO GREGO “TOPOV”, O 

QUAL SIGNIFICA LUGAR, MAS PODE 

TAMBÉM SIGNIFICAR A MATÉRIA 

DE UM DISCURSO. . . . ,  NA RIQUEZA 

DE SUA SIGNIFICAÇÃO SEMÂNTICA, 

LEMBRA, POIS, QUE A NOVA 

REVISTA É O LUGAR DA PESQUISA 

PSICANALÍTICA”.

TRECHO DA APRESENTAÇÃO DA TÓPICA 1, 

POR ZEFERINO ROCHA



PRESIDENTE
Fernando Barbosa de Almeida

VICE-PRESIDENTE
Nádima Carvalho Olimpio da Silva

TESOUREIRA 
Maria Edna Melo Silva

SECRETÁRIO
Elpídio Estanislau da Silva Jr.

COORDENADORA DA COMISSÃO DE 
FORMAÇÃO PSICANALÍTICA
Ana Lucila Barreiros B.de Araújo 

COORDENADORA DA COMISSÃO 
CIENTÍFICA
Lenilda Estanislau Soares de Almeida

COMISSÃO CIENTÍFICA E EDITORIAL
Ana Lucila Barreiros B. de Araújo
Francisco José Passos Soares
Heliane de Almeida Lins Leitão
Maria Edna de Melo Silva
Nádima Carvalho Olimpio da Silva
Stella Maris Souza da Mota

PROJETO GRÁFICO/
DIAGRAMAÇÃO
Michel Rios

CAPA
Michel Rios e Luísa Estanislau

TÓPICA é uma publicação bienal do Grupo 

Psicanalítico de Alagoas (GPAL).

Parque Gonçalves Ledo, 47, Farol -  

CEP: 57021-340 - Maceió-AL

82 3221.1404

gpalmaceio@hotmail.com
ISSN 1980-8992



T Ó P I C A  N .  9

8

N O V E M B R O  2 0 1 5

O DESENVOLVIMEN-
TO DO INDIVÍDUO NO 
AMBIENTE RELACIO-
NAL NA PERSPECTIVA 
DE WINNICOTT1

HELIANE DE ALMEIDA LINS LEITÃO

RESUMO

A psicanálise, em suas diversas 
tradições, tem afirmado a impor-
tância do contexto relacional na 
constituição da subjetividade. Este 
artigo apresenta a contribuição da 
teoria de Donald Winnicott para 
uma compreensão do desenvolvi-
mento individual no  ambiente re-

lacional, considerando 
sua ênfase na indissocia-
bilidade indivíduo-am-
biente e seu conceito de 
fenômenos transicio-
nais. Implicações para a 
clínica psicanalítica são 
apontadas.
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A relevância das relações interpessoais para a 
constituição psíquica é, inegavelmente, en-
fatizada na psicanálise. Freud ressalta a im-
portância da identificação com outras pessoas 
para a formação do ego e superego, enquan-
to Klein enfatiza os processos de introjeção 
e projeção nas relações objetais como cons-
tituintes da vida mental. A teoria de Winni-
cott está centrada no papel fundamental do 
ambiente no desenvolvimento da pessoa e na 
concepção de que não existe indivíduo fora 
do seu contexto. Tal ênfase no fator ambiental 
resulta numa perspectiva radicalmente rela-
cional da constituição da subjetividade, a qual 
afirma o encontro interpessoal como criador 
da possibilidade para a emergência do self.  

A INDISSOCIABILIDADE INDIVÍDUO-
AMBIENTE

Segundo Winnicott (1952/2000), o indivíduo 
ao nascer não existe como uma unidade, mas 
como um elemento da unidade ambiente-in-
divíduo. Em suas palavras:

“(...) ‘Isso que chamam de bebê não existe.’ (...) 

a unidade não é o indivíduo, a unidade é o con-

texto ambiente-indivíduo. O centro da gravida-

de do ser não surge no indivíduo. Ele se encon-

tra na situação global.” (Winnicott, 1952/2000, 

p.165-166).

Ao afirmar que o bebê não existe indepen-

dente do seu ambiente, Winnicott 
destaca a necessidade dos cuidados 
maternos para a sobrevivência física 
e psíquica do ser humano ao nascer. 
É a noção da dependência inicial do 
bebê que coloca em destaque o va-
lor do ambiente externo. Winnicott 
afirma que “se aceitamos a ideia 
de dependência, então começa-
mos já a examinar o fator externo” 
(1963a/1983, p.227). Obviamente 
os cuidados maternos ocorrem no 
contexto relacional como resposta 
da mãe, ou seu substituto, à depen-
dência absoluta do bebê. Segundo 
Winnicott, este contexto relacional 
precisa se caracterizar por vínculo 
afetivo e identificação da mãe com 
o bebê que a capacitam a oferecer-
-lhe os cuidados necessários. Se os 
cuidados maternos oferecidos são 
suficientemente bons no sentido de 
atender às necessidades do bebê, 
são garantidas as condições para 
o seu desenvolvimento emocional 
saudável. Assim, Winnicott afirma 
que o desenvolvimento individu-
al ocorre no contexto relacional e é 
dependente da provisão ambiental. 

Importante considerar que, para 
Winnicott, o ambiente é concebido 
também em termos de sua externa-
lidade, para além de processos pro-
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jetivos (tão enfatizados por Klein). Ele aponta 
a importância da mãe real e da sua capacidade 
de atender às necessidades do bebê, destacan-
do a relevância da realidade externa. Ao fo-
calizar na importância da pessoa real da mãe, 
sua atitude, disponibilidade e atributos, Win-
nicott realça o fator externo, afirmando que a 
externalidade do objeto/outro é constituinte 
do mundo interno. Neste sentido, suas ideias 
fortalecem uma perspectiva relacional e des-
tacam a dimensão interpsíquica na constitui-
ção do intrapsíquico, a qual é especialmente 
enfatizada no conceito de fenômenos transi-
cionais.

OS FENÔMENOS TRANSICIONAIS 

O conceito de fenômenos transicionais repre-
senta uma importante e original contribuição 
de Winnicott à teoria psicanalítica. Focalizan-
do inicialmente na relação mãe-bebê, Winni-
cott (1971/1975) afirma que o desenvolvimen-
to individual ocorre no contexto interpessoal 
através de experiências transicionais no espa-
ço potencial, uma área intermediária entre o 
mundo interno e o mundo externo. Os fenô-
menos transicionais ocorrem, portanto, numa 
terceira área mental, entre o intrapsíquico 
(subjetivo, interno) e a realidade externa (ob-
jetivamente percebida). 

Inicialmente os fenômenos transicionais re-
ferem-se ao processo de transição do bebê de 
um estado de fusão para um estado de relação 

com a mãe, a qual é gradualmente 
percebida como um objeto separa-
do e independente. Os fenômenos 
transicionais são experiências que 
envolvem a sobreposição de pro-
cessos internos e externos, para as 
quais contribuem tanto a realidade 
psíquica como o mundo externo. Os 
objetos transicionais, por exemplo, 
são objetos simultaneamente cria-
dos pela imaginação do bebê e en-
contrados no ambiente material que 
o cerca. Podem ser brinquedos ou 
objetos macios, tais como uma fral-
dinha ou ponta de cobertor que se 
tornam importantes para o bebê, 
especialmente na hora de dormir. 
Os objetos transicionais são utiliza-
dos pelo bebê como meio de mitigar 
a ansiedade de separação caracterís-
tica desta transição.

Objetos e fenômenos transicionais 
se referem à experiência da ilusão 
que é permitida no espaço interpsí-
quico proporcionado pela materna-
gem suficientemente boa. Winni-
cott afirma que a mãe disponível e 
sintonizada com o seu bebê lhe ofe-
rece oportunidades de encontrar o 
seio desejado no momento em que 
ele está pronto para criá-lo. Nes-
ta experiência ocorre a sobreposi-
ção da realidade externa e do mun-
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do interno. O seio real é oferecido pela mãe 
e experienciado pelo bebê como um objeto 
subjetivo, criado por ele. Segundo Winnicott 
(1971/1975):

“A mãe, no começo, através de uma adaptação 

quase completa, propicia ao bebê a oportunidade 

para a ilusão de que o seio dela faz parte do bebê, 

de que está, por assim dizer, sob o controle má-

gico do bebê. (...) o seio é criado pelo bebê repe-

tidas vezes, pela capacidade que tem de amar ou 

(pode-se dizer) pela necessidade. Desenvolve-se 

nele um fenômeno subjetivo, que chamamos de 

seio da mãe. A mãe coloca o seio real exatamente 

onde o bebê está pronto para criá-lo, e no mo-

mento exato.” (p. 26).

Segundo Winnicott, a ilusão de ter criado o 
objeto é fundamental para o desenvolvimen-
to emocional saudável e a criatividade. Win-
nicott ilustra esta experiência na Fig.1 do dia-
grama apresentado abaixo:

 

Fonte: Winnicott (1971/1975, p.27)

A experiência de ilusão cria uma 
área intermediária onde se sobre-
põem a criatividade e a realidade 
objetivamente percebida. Os fenô-
menos transicionais, tais como o 
objeto transicional, tornam-se pos-
síveis nesta área onde é permitida a 
ilusão  (Fig. 2 no diagrama). Os ob-
jetos transicionais ao mesmo tempo 
se diferenciam e se relacionam com 
os objetos internos e externos.

Com a maturação, o bebê se tor-
na mais independente do ambien-
te e pode suportar a experiência da 
desilusão vivenciada no ambiente 
que o confronta com a externalida-
de do objeto e a sua existência fora 
do controle do seu desejo. No en-
tanto, Winnicott (1971/1975) afirma 
a importância da área intermediária 
ou espaço potencial ao longo da vida 
como possibilidade para o brin-
car criativo, a experiência cultural 
e a relação analítica. Neste sentido, 
amplia a compreensão da importân-
cia do espaço potencial para a expe-
riência humana.

O conceito de fenômenos transi-
cionais no espaço potencial afirma 
mais radicalmente a relevância atri-
buída por Winnicott ao ambiente 
no desenvolvimento individual, em 
especial ao contexto relacional. No 
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espaço potencial o que é concebido subjetiva-
mente depende e se sobrepõe ao que é encon-
trado no ambiente, sendo mediado pelo en-
contro interpessoal.  

 A abordagem relacional de Winnicott traz 
implicações teóricas para a clínica psicanalí-
tica. A partir desta ênfase, Winnicott atribui 
grande importância ao ambiente relacional 
estabelecido na situação analítica. Conside-
rando o fator externo, questiona a ideia de 
‘neutralidade’ e destaca que a disponibilida-
de e atributos do analista são constituintes 
da experiência subjetiva do paciente. Afirma, 
ainda, que na situação clínica ocorre uma so-
breposição entre as áreas mentais do pacien-
te e do analista na criação do espaço potencial 
(Winnicott, 1971/1975), no qual verifica-se a 
mútua influência e a cooperação entre analis-
ta e paciente. A interpretação, por exemplo, 
é concebida como uma construção que con-
ta com a colaboração ativa e criativa do pa-
ciente na análise, em sua interlocução com o 
analista. Segundo ele, apenas a interpretação 
produzida neste espaço interpsíquico pode 
ser reconhecida pelo paciente como cria-
da por ele. Quando a interpretação não pode 
ser reconhecida pelo paciente ela se constitui 
numa experiência intrusiva que ameaça a ne-
cessidade de privacidade do paciente. Assim, 
alerta para o risco de interpretações que não 
emergem da experiência criativa do pacien-
te: (...) “aí há o perigo do analista interpre-
tar, ao invés de esperar que o paciente des-

cubra criativamente.” (Winnicott, 
1963b/1983, p. 172). 

Afirmando que apenas no contex-
to interpessoal é possível o desen-
volvimento emocional saudável e a 
emergência do self criativo, a teoria 
de Winnicott ressalta, portanto, a 
interdependência e indissociabili-
dade entre o indivíduo e o seu am-
biente, e entre processos intrapsí-
quicos e o campo interpsíquico. 
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