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trying to show how he understood inhibition. We sought to clarify what was this 
defense to Winnicott, during his work, considering the psychoanalytic tradition 
described by Freud and Klein. This type of study contributes in theoretical and 
clinical terms, for example: currently, children who don’t interact with each 
other, children who don’t play at school or during a therapeutic session. In this 
study, we also could clarify different types of inhibition, for example: inhibition of 
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pathology, because Winnicott believed that only a healthy child can organize 
defenses, such as inhibition, to deal the unconscious conflicts. 
 
Keywords: Inhibition, Defense, Winnicott, Treatment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



viii 
 

RESUMO 
 
Yamamoto, Bruna Praxedes. A inibição como defesa: Um estudo psicanalítico 
do ponto de vista da obra de Winnicott. 2013. 71 pg. Dissertação (Mestrado em 
Psicologia como Profissão e Ciência) – Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, Centro de Ciências da Vida, Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia, Campinas, 2013. 
 
 
Esta pesquisa teve como objetivo explicitar a dinâmica, a gênese e os efeitos 
da inibição como uma defesa contra a angústia, advinda das relações inter-
humanas no desenvolvimento do indivíduo, no âmbito da teoria do 
desenvolvimento afetivo, do ponto de vista da obra de Winnicott. Para tanto, foi 
realizado um estudo teórico, com uma análise conceitual e estrutural da obra 
de Winnicott, buscando mostrar como ele compreendeu a inibição. Tratou-se 
de explicitar o que o autor considera como sendo essa defesa, ao longo de sua 
obra, levando em consideração a tradição psicanalítica, especialmente as 
propostas por Freud e Klein. Este tipo de estudo torna possível contribuir para 
abordar este problema, tanto em termos teóricos, como clínicos, tal como, por 
exemplo, a presença desse fenômeno nas escolas, atualmente, em crianças 
que não interagem com as outras, que não brincam na hora do recreio e têm 
problemas de desenvolvimento cognitivo. Ainda que, os aspectos operativos da 
prática clínica ou do tratamento clínico desses problemas não tenha sido objeto 
desta pesquisa, seus resultados apontam para uma orientação no trato dos 
problemas analisados. Neste estudo, também pudemos distinguir diversos tipos 
de inibição, tais como, a de brincar, a dos instintos, a da alimentação, da 
sexualidade, dentre outras. Além disso, alguns cuidados psicoterapêuticos 
foram distinguidos, sejam eles individual sejam do ambiente, necessários para 
que esse problema possa ser tratado. Nas considerações finais, salientamos 
que as fases mais primitivas do desenvolvimento emocional são as mais 
suscetíveis ao uso da inibição como defesa contra a angústia, logo, a provisão 
ambiental (especialmente aquilo que a mãe pode fornecer) tem uma 
importância decisiva. É importante ressaltar que nem sempre a inibição resulta 
numa patologia, uma vez que Winnicott acredita que somente uma criança 
saudável é capaz de organizar defesas, inclusive a própria inibição, para lidar 
pontualmente com os conflitos inconscientes. 
 
 
Palavras-chave: Inibição, Defesa, Winnicott, Tratamento. 
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Introdução 

 

 

 

 Atualmente, é frequente encontrar nas escolas, crianças que não 

interagem com as outras, que não brincam na hora do recreio ou que até 

mesmo no processo terapêutico, têm dificuldades de aprendizagem e para 

expressar. Entre adolescentes e adultos, também parece ser um fenômeno 

comum. Enfim, são sujeitos que costumam ser chamados de tímidos, retraídos 

ou inibidos.  

 Perguntas sobre “a causa” dessa inibição são frequentes: “O que 

ocorreu no percurso do desenvolvimento dessa criança para ela se inibir?”, 

“Por que ela tem dificuldade de se relacionar com as outras?”, “Houve alguma 

falha? Em que momento? Por quê?”, esses e outros questionamentos são os 

que se costumam ouvir para entender alguns dos comportamentos desse 

indivíduo, especialmente nas escolas. Bem como, além da compreensão da 

sua gênese, pergunta-se como ser possível tratar dessas inibições. 

 Diversos campos do saber, tais como a psiquiatria, a psicologia escolar, 

a psicologia cognitiva-comportamental e a psicanálise, têm abordado essa 

questão de diferentes maneiras, chegando a nomear o fenômeno de inibição 

intelectual, debilidade mental, um tipo de transtorno global do desenvolvimento, 

transtorno de déficit de Atenção – Hiperatividade (TDAH), etc. Vamos, no que 

se segue, retomar uma série de referências e modos de caracterizar o 

problema, tendo como objetivo especificar de que ponto de vista abordamos o 

fenômeno nesta pesquisa.  
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 No campo da psiquiatria, o termo inibição é considerado um  

Estado emocional que restringe, bloqueia ou impede que ideias, 

lembranças, fatos e representações mentais possam ser recordados 

conscientemente. Trata-se de um mecanismo psicofisiológico que 

proporciona, através de inibições e liberações sucessivas, um 

ajustamento individual adequado à vida social, à opção de atitudes e ao 

exercício das necessidades psicoemocionais. (Mielnik, 1987, p. 146)1 

Ou seja, nesse campo, a inibição não é apenas considerada um mecanismo 

psicológico, mas inclui também o fator fisiológico. O autor comenta ainda, que 

há uma ambivalência da inibição na infância, uma vez que a criança, 

Por um lado, tímida, inibida e incapaz de uma iniciativa e decisão, pelo 

outro a luta com os impulsos de liberação, a necessidade de ser 

agressiva, a vontade de se expressar e aparecer, de se tornar 

conspícua e saliente, de se opor ativamente às imposições e 

autoritarismos despóticos do adulto. Em consequência, terá um 

comportamento típico: durante o dia, inibida e bem comportada; a noite, 

pesadelos, terror noturno, enurese, gritos e sono agitado. (1987, p. 

147)2 

  Às vezes esse fenômeno também é nomeado como sendo uma inibição 

intelectual ou uma debilidade mental. Sanches e Berlinck (2010), por exemplo, 

consideram que a debilidade mental, na psiquiatria, representa o nível mais 

leve de comprometimento da inteligência, chamado de retardo mental.   

                                                           
1
 Para a elaboração das referências bibliográficas foi utilizado o programa EndNote que segue 

as normas da APA – American Psychological Association - 6ª edição, portanto, devido a esta 
formatação, algumas palavras nas referências finais não estão traduzidas para o português. 
2 Tais comportamentos são comuns de serem vistos na escola, por exemplo, quando a criança 

tem dificuldades de realizar tarefas em grupo, de se expor, ou de expressar suas ideias quando 
solicitado, ou no processo terapêutico, quando a criança não inicia nenhuma brincadeira, fica 
imóvel. Em contrapartida, há aqueles que têm a necessidade de desafiar o outro, agredir os 
colegas que são mais submissos, atacar o terapeuta, e assim em outros ambientes, como no 
âmbito familiar. 
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 Os autores acreditam que o caminho que conduz à inibição intelectual 

parte de um saber inconsciente que, em algum momento, já incomodou o 

sujeito. Em alguma etapa do desenvolvimento do individuo, por alguma razão, 

foi-lhe bloqueado um saber possuído por ele, já o que induz à debilidade 

mental parte da impossibilidade de acessar aquele saber. 

 No “Manual de psicopatologia infantil” (1991), Ajuriaguerra e Marcelli, 

descrevem que a inibição pode aparecer tanto em crianças calmas, submissas, 

consideradas obedientes, que mantêm contato com outras pessoas, quanto 

naquelas consideradas com inibições mais significativas, que se isolam do 

meio social, não brincam, não interagem em grupo e que, na maioria dos 

casos, a família considera esse comportamento uma timidez. Todavia, quando 

esse aspecto se torna excessivo, pode ocorrer um bloqueio nos processos de 

socialização da criança.   

 Além disso, a inibição pode afetar o corpo da criança: “pouco móvel, 

pouco ativa, mímica pobre. No ponto máximo trata-se de inabilidade gestual, 

até de verdadeiras dispraxias, que nada mais fazem do que agravar o círculo 

vicioso da timidez” (Ajuriaguerra & Marcelli, 1991, p. 282).  

 Henckel e Berlinck (2003), buscam repensar diferentes manifestações 

psicopatológicas na clínica e acreditam que com o enfraquecimento da inibição, 

a criança sente-se capaz de enfrentar situações desprazerosas. Para eles, a 

inibição pode estar relacionada a graves manifestações psicopatológicas, como 

o autismo, a psicose, a debilidade, entre outros. 

 No DSM-IV (2000), não há uma definição para a inibição, no entanto, 

encontra-se o termo Fobia Social, Transtorno Invasivo do Desenvolvimento e 

Transtornos Globais do Desenvolvimento. A primeira caracteriza-se pela fuga 
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de comportamento frente a situações sociais, a que o indivíduo é exposto, a 

segunda, “inclui comprometimentos qualitativos das habilidades sociais, um 

repertório restrito de interesses ou atividades e não se confina a uma 

habilidade acadêmica em particular” (p. 146). 

 Já os Transtornos Globais do Desenvolvimento, estes sendo um 

comprometimento em diversas áreas do desenvolvimento como: “habilidades 

de interação social recíproca, habilidades de comunicação ou presença de 

estereotipias de comportamento, interesses e atividades” (DSM-IV-TR, 2003, p. 

98). 

Partindo para outra área do conhecimento científico, a psicologia 

cognitivo-comportamental descreve a inibição interna, como sendo uma 

Hipótese, apresentada por I. P. Pavlov, de que um processo inibitório, 

proveniente do corpo, se opõe ao processo de excitação que é 

estabelecido pelo condicionamento. A resultante dos dois processos, 

em qualquer momento dado, determina a força da tendência para 

reagir. Se o processo excitatório não for reforçado, declina, e o 

processo inibitório ganha força relativa. (Cabral & Nick, 2001, pp. 189-

190) 

 Na pesquisa “Terapia cognitivo-comportamental da fobia social”, a 

inibição comportamental “inclui introversão, timidez, esquiva e medo de 

pessoas e objetos estranhos” (Ito, Roso, Tiwari, Kendall, & Asbahr, 2008, p. 97) 

Os autores descrevem a inibição comportamental como uma tendência dos 

indivíduos de se afastarem de situações novas. Quando manifesto, ocorre o 

risco de ser desenvolvida uma fobia social em crianças e adolescentes.  

Entretanto, ainda há a influência dos fatores ambientais e biológicos.  
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 Ademais, os autores correlacionam “inibição social precoce com 

respostas de proteção e controle exagerados dos pais. Essas, por sua vez, 

reforçam o retraimento da criança e consequentemente dificultam a exposição 

a situações sociais, formando um ciclo vicioso” (Ito, et al., 2008, p. 97). 

 Santiago (2005), visando a psicologia da educação, apresenta uma 

investigação clínico-conceitual da inibição intelectual, procurando circunscrever 

aquilo que é mais singular nesse fenômeno, tanto na sua estrutura, quanto na 

sua abordagem clínica. Retomarei alguns comentários da autora, tendo em 

vista a ampliação, ainda mais, da descrição do fenômeno que pretendo estudar 

neste trabalho. 

De acordo com a autora, no início do século XX, os educadores 

consideraram de grande importância os testes psicológicos para a decisão do 

destino escolar das crianças que tinham acesso à escola. Alguns anos depois, 

quando as teses psicanalíticas foram incorporadas como instrumentos de 

análise dos resultados de protocolos, os testes passaram a indicar também as 

possíveis influências da dimensão afetiva e da vida familiar na determinação do 

comportamento e das dificuldades do aluno em relação à aprendizagem 

escolar. A partir desse último aspecto, houve uma transformação na 

terminologia no âmbito da psicologia educacional de falsa debilidade, uma vez 

que o aluno com resultados contraditórios ao teste ou que apresenta 

dificuldade de aprendizagem escolar ou problemas de ajustamento; passa a 

ser rotulado como “criança problema”.  

Segundo Santiago (2005), a ideia adotada pela psicologia clínica de 

compreender a causa do fracasso nos conflitos intrapsíquicos - conflitos 

emocionais e problemas de afetividade na família - não é mais eficaz. Os 
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laudos psicológicos de casos de Dificuldade de Aprendizagem na Leitura e na 

Escrita demonstram que esse conflito explica-se a partir de aspectos da 

dinâmica familiar, impossibilitando o sujeito de dizer algo sobre si mesmo. 

Nessa mesma direção, Sartone (2008), também acredita que os 

pressupostos teóricos sobre a aprendizagem e outros aspectos, como o 

desenvolvimento da escrita, excluem o componente subjetivo encontrados na 

sua produção.  

Para os autores, talvez seja possível afirmar que a compreensão de 

todas as manifestações das dificuldades de aprendizagem da escrita, pode ser 

considerada como inibições ou sintomas, pois, faltaria, no âmbito escolar, 

alguns fundamentos essenciais que permitiriam à criança ter acesso à estrutura 

do saber. (Santiago, 2005) 

 Na psicanálise, esta como sendo, por assim dizer, uma psicologia do 

inconsciente, esse tipo de fenômeno também já fora reconhecido. De um modo 

que se procura considerar a inibição como um mecanismo de defesa contra as 

angústias que advém das relações inter-humanas. Freud (1925d), por exemplo, 

descreve que as inibições são  

Restrições das funções do ego que foram ou impostas como medida de 

precaução ou acarretadas como resultado de um empobrecimento de 

energia; e podemos ver sem dificuldade em que sentido uma inibição 

difere de um sintoma, porquanto um sintoma não pode mais ser descrito 

como um processo que ocorre dentro do ego ou que atua sobre ele (p. 

111). 

 No “Dicionário de termos de psicanálise de Freud”, Cunha (1970), 

descreve alguns tipos de inibição, tais como:  
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Inibição e angústia – muitas inibições são uma renúncia óbvia da 

função, porque a sua execução daria lugar a angústia. 

Inibição ocupacional – inibição, no terreno da ocupação que, como 

sintoma isolado, [...] é evidenciado pela diminuição do prazer no 

trabalho, pela pobreza da execução ou sob tais manifestações reativas. 

Inibição versus sintoma [...] os dois conceitos não tem origem no 

mesmo terreno. A inibição se relaciona especificamente com a função e 

não denota, necessariamente, algo patológico; uma restrição ou uma 

redução normal de uma função também pode ser chamada de inibição. 

(pp. 104-105) 

Anna Freud (1946), por sua vez, também pesquisou sobre esse 

fenômeno e ainda fez uma distinção entre inibição e restrição do ego, visto que, 

na primeira, o indivíduo se defende “contra a tradução em ação de um 

determinado impulso instintivo proibido” (p. 87), isto é, o ego se defende contra 

seus próprios processos internos. Já na restrição do ego, as situações externas 

desagradáveis são rechaçadas, porque poderiam remeter a revivescência de 

situações do passado, ou seja, o ego se defende contra os estímulos externos. 

Esse quadro descritivo geral sobre a inibição, pode ser compreendido 

como um problema de mau funcionamento neurofisiológico, uma disfunção 

cognitiva, ou ainda, na perspectiva psicanalítica clássica, um tipo de 

mecanismo de defesa contra angústias advindas da administração da vida 

instintual nos relacionamentos interpessoais. (Santiago, 2005) 

A obra de Winnicott e as transformações que ele propôs para o 

desenvolvimento da teoria e do método de tratamento psicanalítico têm sido 

comentadas ao longo dos anos. Abram (2008), Phillips (2006), Loparic (2006), 

Dias (2008), comentam que ao lado das questões relativas à administração da 
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vida instintual, uma série de outras determinantes que na vida humana dizem 

respeito ao desenvolvimento da continuidade de ser, ao desenvolvimento de 

um modo de ser dependente para um independente, de maneira tal que a 

teoria do desenvolvimento psico-afetivo do ser humano não ficam redutíveis à 

questão da sexualidade.  

 Winnicott (1988)3, menciona a possibilidade do bebê se tornar inibido 

caso haja alguma falha no percurso de seu desenvolvimento, assim, 

Enquanto no início a mãe aceita um alto grau de dependência como 

natural, o bebê saudável vive independente do pai, que por sua vez é 

absolutamente necessário para proteger a mãe, pois de outro modo o 

bebê se tornará inibido e perderá a capacidade para o amor excitado. 

(p. 90) 

 Pretendo mostrar como Winnicott entende o fenômeno da inibição, sem 

deixar de considerar que sua obra deriva das obras de Freud e de Klein, pois 

estes últimos trataram a inibição como um mecanismo de defesa, o que 

corresponde a avanços na psicanálise que estarão presentes no modo de 

pensar de Winnicott. 

 Na literatura secundária, dedicada à obra de Winnicott, não se 

encontram autores que ofereçam definições para o termo inibição. Contudo, há 

aqueles que mencionam a inibição no desenvolvimento do indivíduo, como 

Phillips (2006), que descreve a inibição como representada por uma 

preocupação com o objeto.  Em outro momento, ao relatar o jogo da espátula, 

menciona que uma criança inibida “cria um ambiente anormal para si mesma” 

(p. 114). 

                                                           
3 As referências bibliográficas referentes à obra de D. W. Winnicott seguiram o padrão 

estabelecido por Knud Hjulmand (1999) em a “Lista completa das publicações de D. W. 
Winnicott”. 
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 Dias (2002), em seu trabalho “A trajetória intelectual de Winnicott”, 

menciona a inibição, ao discutir o pensamento do autor com a teoria tradicional, 

referente à saúde e a doença. Assim, descreve que “o indivíduo saudável é o 

que está relativamente livre de uma repressão maciça e da inibição dos 

impulsos instintuais” (p. 143). Em outro texto, “O distúrbio psicossomático e a 

despersonalização“ (2008), a autora escreve sobre os estados de excitação, 

envolvendo a instintualidade, uma vez que tendo iniciado a excitação, deve-se 

iniciar um clímax, pois caso isso não ocorra, pode-se originar uma séria 

inibição instintual, que evitará o surgimento de excitações ou que tornará a 

excitação ameaçadora. 

 Phillips (2006) comenta um artigo escrito por Winnicott, “Discussão dos 

objetivos da guerra”, sobre o quanto a inibição e a licenciosidade “podem ser 

facilmente adquiridas cedendo-se responsabilidade para um líder ou princípio 

idealizado, mas o resultado é pobreza da personalidade” (p. 110). Tal 

afirmação partia para a compreensão do desenvolvimento do indivíduo 

doravante o amor primitivo e a dependência absoluta da mãe para a autonomia 

relativa, em que ela, pode reconhecer a existência de outras pessoas, sem 

uma grande perda de espontaneidade e desejo. 

 Considerando esse quadro geral sobre a inibição, será apresentado o 

entendimento que Winnicott tem desse fenômeno, a partir de suas citações 

diretas e indiretas sobre a inibição, atentando a totalidade de sua obra.  

 

1. Objetivos 

 A pesquisa teve dentre os objetivos compreender a inibição no 

desenvolvimento do indivíduo de acordo com a teoria do desenvolvimento 
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afetivo na obra de Winnicott para se obter um esclarecimento desse fenômeno, 

bem como o aprofundamento da compreensão da obra do autor como um todo.   

  Para tanto, o trabalho visou realizar uma investigação e uma leitura 

minuciosa da obra do autor com o intuito de localizar, na descrição da teoria do 

desenvolvimento, falhas que possam levar a uma inibição no desenvolvimento 

do indivíduo, bem como as fases em que pode ocorrer essa inibição e os 

possíveis cuidados para lidar com esse fenômeno. Vale ressaltar que esta 

pesquisa se refere a um estudo teórico, mantendo-se apenas nas indicações 

efetivas realizadas por Winnicott.  

 Além disso, o trabalho teve como finalidade estabelecer um quadro geral 

para localizar as passagens na teoria do desenvolvimento da obra do autor, em 

que este menciona explícita ou implicitamente a possibilidade de ocorrer uma 

inibição no sujeito.  

 

2. Relevância 

 O interesse em realizar esta pesquisa surgiu do convívio com uma 

criança que apresentava um desenvolvimento atrasado para sua idade, além 

de alguns comportamentos que a paralisavam frente a algumas situações, 

como, por exemplo, não se relacionar com os colegas da escola; começar a 

brincar e repentinamente parar; dificuldades em se aproximar de outras 

pessoas, tanto de uma criança, quanto de um adulto; dificuldade em fazer um 

desenho, em se expressar, além do desenvolvimento tardio para andar, falar, 

ler e escrever. Por essas dificuldades apresentadas, algumas suspeitas, por 

diversos profissionais da saúde e da educação foram consideradas, como 

autismo e debilidade mental. 
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 Fora essa situação em particular, havia outros motivos para realizar esta 

pesquisa, como o interesse em compreender esse fenômeno na perspectiva de 

Winnicott; e empregar essa compreensão na clínica, com o intuito de 

possibilitar o entendimento da inibição no processo terapêutico. 

 Desse modo, a pesquisa torna-se relevante tanto para se obter uma 

organização do desenvolvimento do fenômeno em questão, diante da 

compreensão da obra de Winnicott, quanto para o trabalho clínico, auxiliando 

os profissionais a obterem um esclarecimento sobre a inibição presente na vida 

de diversos indivíduos que procuram a clínica psicanalítica, assim como para 

outros profissionais da área da saúde, da educação, entre outras. Ainda que os 

aspectos operativos da prática clínica ou do tratamento clínico destes 

problemas não tenha sido objeto desta pesquisa, seus resultados apontam 

para uma orientação no trato dos problemas analisados. 

 

3. Perspectiva Teórica  

  Não há, ainda, entre os comentadores da obra de Winnicott, um 

consenso sobre a natureza e a amplitude de suas contribuições para o 

desenvolvimento da psicanálise. Alguns procuraram apontar de uma maneira 

mais sistemática, como ele redescreveu o modelo ontológico de homem, como 

a própria teoria do desenvolvimento do ponto de vista da psicanálise. Outros 

organizaram a sua obra para demonstrar a estrutura da evolução das 

descobertas do autor. 

 Dessa forma, uma estudiosa em Winnicott, Jan Abram (2008) organizou 

a obra do autor dividindo-a em duas partes. Na primeira, a autora descreve os 

arquivos, as publicações e os artigos selecionados da obra de Winnicott, e na 
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segunda, dividiu-a em quatro seções, sendo a primeira, o percurso de Winnicott 

até a chegada à psicanálise, e nas demais seções, delineia as três principais 

fases teóricas do autor. 

 Jan Abram (2008) considera a primeira parte - O ambiente individual 

inicial (1935-1944) - o principal estágio teórico de Winnicott, em que o autor 

passa a considerar o bebê um ser humano. Nessa fase, Winnicott percebeu 

que a origem do conflito edípico tinha início muito antes da postulação 

freudiana, através do jogo da espátula. Além disso, a partir de sua atuação em 

abrigos, Winnicott desenvolveu a teoria da tendência antissocial e do holding. 

 A segunda parte - Fenômeno transicional (1945-1959) – torna-se a 

principal teoria desenvolvida a partir da primeira fase e da noção de não-

integração primária. Durante essa fase, Winnicott aborda como o ego não 

desenvolvido do bebê é reforçado pelo ego da mãe através da identificação 

inconsciente no estágio de dependência absoluta e desenvolveu os processos 

de integração, personalização e realização. No decorrer dessa fase, muitos de 

seus trabalhos surgiram dos diálogos críticos das formulações kleinianas. 

 Na última fase - O uso do objeto (1960-1971) – o discurso de Winnicott 

aproxima-se mais ao de Freud do que ao de Klein. Foi essa fase que levou o 

autor ao auge de suas descobertas clínicas. Winnicott questionou o que faz a 

vida valer a pena, e o que propicia ao ser humano o sentimento de sentir-se 

real. 

 Outras autoras como Caldwell e Joyce (2011) também organizaram a 

obra de Winnicott, dividindo-a em quatro áreas: 1- O envolvimento relacional e 

o lugar da sexualidade infantil; 2- Agressão e destruição; 3- Ilusão e fenômenos 
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transicionais e 4- Teorias e práticas da psicanálise com adultos e crianças. 

Dessa forma, as autoras pretenderam apresentar as principais ideias de 

Winnicott de acordo com uma ordem cronológica da evolução de seu 

pensamento. 

 Na primeira área, as autoras descrevem o interesse de Winnicott em 

investigar a relação mãe-bebê a partir de suas práticas clínicas. Aqui, encontra-

se a preocupação da mãe em atender as necessidades de seu bebê, através 

da sua capacidade de identificar-se com as particularidades dele, adaptando 

suas responsabilidades, permitindo que ele se estabeleça e continue a ser ele 

mesmo. Além disso, desenvolve-se a ideia da “mãe devotada comum”, que é a 

primeira a permitir que o bebê crie o que ele precisa. 

 Na segunda área, Caldwell e Joyce (2011) citam a evolução das ideias 

de Winnicott sobre a agressão e a destrutividade. Para Winnicott, a origem da 

agressão se encontra no corpo e na motilidade, isto é, “toda experiência é 

física e não física” (p. 18). Já a fantasia de destrutividade cria o que é 

necessário para a individuação, porém isso só ocorre se a mãe sobreviver a 

esses ataques. 

 As autoras descrevem a próxima fase a ser estudada por Winnicott 

refere-se a “Ilusão e o fenômeno transicional”. Winnicott considera importante o 

espaço intermediário entre o espaço interno e a realidade externa, também 

acreditava que a presença de um objeto transicional depende de uma boa 

relação contínua com a mãe e o início de uma percepção de si mesmo e dos 

outros. No entanto, considera que não é o objeto e sim a ilusão como um 

universo no campo da experiência que é importante. 



14 
 

 A quarta e última fase, “Teorias e práticas da psicanálise com adultos e 

crianças”, relata as possibilidades de aplicar as descobertas de Winnicott sobre 

o processo infantil precoce. A analogia do autor entre a psicanálise e a relação 

mãe-bebê, emerge de seu interesse no desenvolvimento emocional, o que o 

levou a observar que as falhas ocorridas em momentos diferentes, produzem 

diferentes tipos de distúrbios. Seu interesse foi, nessas condições, a 

depressão, a tendência antissocial, os psicóticos e os borderlines. Além disso, 

o seu debate de cura enfatiza o cuidado, a adaptação e a confiança (Caldwell & 

Joyce, 2011). 

 Loparic (2006) numa análise filosófica epistemológica apresenta a obra 

de Winnicott de forma diferente, fazendo comparações com a psicanálise 

clássica. O autor defende que Winnicott teria proposto um novo paradigma, a 

saber, Winnicott teria considerado como exemplar de sua teoria a situação 

mãe-bebê, induzindo-o a desenvolver a teoria do desenvolvimento emocional 

do indivíduo. Tal consideração resultou na diferenciação do paradigma 

freudiano, uma vez que a relação edípica, triangular ou de “três corpos”, deixou 

de ser considerada. Assim, Winnicott formulou uma base teórica na relação 

mãe-bebê, dual, ou de “dois corpos”. 

 Ademais, considera-se a teoria do desenvolvimento emocional como a 

generalização-guia de Winnicott, assim como a teoria da sexualidade para a 

compreensão e o tratamento das psiconeuroses era para Freud. Dessa forma, 

Winnicott baseou-se na teoria do desenvolvimento afetivo como uma nova 

concepção do ser humano, acreditando que todos os indivíduos são parecidos, 

apesar dos fatores hereditários (Loparic, 2006). 
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 Em contrapartida, no texto “A noção de paradigma(s) na psicanálise: 

Winnicott e Freud”4, Barretta propõe que o elemento central da teoria freudiana 

é “a tese da defesa contra angústias infantis provocadas por impulsos eróticos 

e agressivos”. O autor afirma que caso essa seja a generalização guia da teoria 

freudiana, então “a teoria winnicottiana das psicoses parece ser um caso 

particular de aplicação dessa generalização, ainda que uma aplicação com 

modificações originais e de grande relevância clínica e teórica”. O autor ainda 

diz: 

Winnicott rejeita sim o emprego da teoria da sexualidade (do 

complexo de Édipo) para explicar as psicoses, mas aceita a teoria da 

defesa e o raciocínio tipicamente freudiano mesmo nesses casos, 

como nos casos neuróticos: os fenômenos clínicos (o manifesto) são 

o resultado de defesas (seja a repressão, a dissociação, a cisão, a 

desintegração, etc.) contra angústias (seja de impotência, seja a 

agonia impensável) infantis não-integradas (seja no sentido do 

reprimido, ou do dissociado ou do cindido).  

 Portanto, Barreta acredita que a descoberta de outras defesas, outras 

angústias, entre outros fenômenos, não implica em uma revolução 

paradigmática, mas sim em uma adaptação do modelo freudiano a um caso já 

previamente identificado. Logo, não se deve considerar que Winnicott fez uma 

revolução paradigmática, apenas tentou aplicar um paradigma (freudiano) a 

situações semelhantes com os devidos ajustes. 

 No paradigma freudiano, pode-se observar tanto a teoria das neuroses 

quanto a teoria das psicoses de Winnicott, sendo os casos algo particular do 

raciocínio psicanalítico. Entretanto, Winnicott “não abandona o paradigma 

                                                           
4
 Texto inédito autorizado pelo autor. 
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freudiano, mas amplia seu raio de abrangência”, ou seja, amplia o seu 

raciocínio psicanalítico a partir da sua experiência clínica (os casos de 

psicoses, borderline, tendência antissocial), no seu modo de pensar e 

investigar (Barretta). 

 Considerando esses diversos modos de compreender a teoria de 

Winnicott, serão ressaltados nesta pesquisa alguns fatores e conceitos 

propostos pelo próprio autor para um melhor entendimento sobre o tema 

abordado. Assim, serão considerados 3 estágios em função: 1) a dependência 

absoluta, 2) a dependência relativa e 3) rumo à independência, além da noção 

de Ser e a tendência à integração. 

 Winnicott (1965r), baseou-se nesses termos para examinar o 

crescimento, sem invalidar o modo de conceituação sobre o desenvolvimento 

em termos de zonas eróticas, denominado por Freud, ou de relações objetais, 

proposto por Klein. 

 No entanto, ao iniciar sua discussão sobre a dependência relativa, o 

autor se depara com um paradoxo: inicialmente o lactente é dependente da 

mãe, tanto da provisão física - quando este se encontra ainda no útero materno 

- quanto depois, como cuidado do lactente (Winnicott,1965r). 

 Após chegar ao fim da gravidez e nas primeiras semanas depois do 

nascimento do lactente, a mãe está totalmente preocupada com os cuidados 

de seu bebê. Esse processo é denominado “preocupação materna primária”. A 

mãe se encontra tão identificada com o lactente que sabe como ele está se 

sentindo, usa suas próprias experiências como bebê. Assim, ele encontra-se 

em um estado dependente, denominado dependência absoluta 

(Winnicott,1965r). 
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 Nesse estágio a provisão ambiental é realizada naturalmente de acordo 

com as necessidades da criança e é surpreendente como as mães atendem 

satisfatoriamente as necessidades do ego de seus bebês.  Aqui, o bebê ainda 

não tem condições de se conscientizar da provisão materna, ou seja, ele não é 

capaz de reconhecer que tudo o que lhe é oferecido e o modo como lhe é 

oferecido, é a mãe que o faz (Winnicott,1965r). 

 Após esse estágio, encontra-se a dependência relativa, o bebê já pode 

tomar conhecimento de sua dependência. Uma vez que esses processos 

tenham ocorrido, a criança é capaz de enfrentar as complexidades do mundo, 

identificando-se com a sociedade. A esse estágio foi chamado de rumo à 

independência. Agora a criança é capaz de viver uma experiência pessoal que 

é satisfatória.  

 A independência nunca é absoluta, uma vez que o “indivíduo normal não 

se torna isolado, mas se torna relacionado ao ambiente de um modo que se 

pode dizer serem o indivíduo e o ambiente interdependentes” (p. 80), isto é, a 

maturidade implica não somente crescimento pessoal, como também 

socialização, experiências, valores e costumes que circundam o indivíduo 

(Winnicott,1965r). 

 De acordo com o autor, após a passagem desses estágios, é de se 

esperar que os adultos continuem o processo de crescer e amadurecer, uma 

vez que raramente se atinge a maturidade completa. 

  Nos estágios iniciais a dependência é tão absoluta que não pensamos o 

novo indivíduo humano como sendo ele uma unidade. Nessa fase inicial, a 

unidade é o conjunto ambiente-indivíduo, já que, como mencionado 

anteriormente, nesse estágio de dependência absoluta, o lactente não tem 
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condições de perceber o ambiente, sem conseguir discriminar o EU e o não-EU 

(Winnicott,1988). 

 Quando o ambiente é suficientemente bom, facilita o processo de 

maturação. Assim, a provisão ambiental se adapta às necessidades do bebê. A 

mãe ou uma pessoa que esteja identificada com o lactente fornecerá essa 

sustentabilidade de modo natural. Caso isso ocorra de modo favorável, o bebê 

experienciará a continuidade de ser, possibilitando-o vir a ser um indivíduo, 

uma unidade e a se integrar (Winnicott,1963c). 

 Winnicott (1945d) afirma que a integração começa logo após o início da 

vida, “mas em nosso campo de trabalho nunca a poderemos considerar algo 

óbvio. Devemos estar conscientes de seu funcionamento e observar as 

flutuações”. O processo de integração ocorre por dois conjuntos de 

experiências, os fatores internos e os externos, que se refere “à técnica pela 

qual alguém mantém a criança aquecida, segura-a e dá-lhe banho, balança-a e 

a chama pelo nome” (p. 224). 

 Assim como a integração é importante, o sentimento de estar dentro do 

próprio corpo também o é, pois será a partir das experiências instintivas e das 

experiências de estar sendo cuidado, que ocorrerá a personalização. 

 De acordo com Winnicott (1963d), esse processo de integração inicia-se 

de forma oculta no lactente e continua na criança. Assim, “o lactente tende a 

viver em seu corpo e a construir o seu self na base do funcionamento corporal 

a que pertencem elaborações imaginosas que rapidamente se tornam 

extremamente complexas e constituem a realidade psíquica específica daquele 

lactente” (p. 90). Mas para isso, é preciso um ambiente que forneça e se 

adapte às necessidades desse bebê.  
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 É, pois, sem adentrar nessa discussão mais geral, mas considerando 

esses aspectos, que analisei o sentido, a função e a dinâmica da inibição do 

ponto de vista da obra de Winnicott. 

 

4. Método 

 Considerando que o objetivo do trabalho visou a compreensão da 

inibição no âmbito da teoria do desenvolvimento da obra de Winnicott, foi 

realizado um estudo teórico, com uma análise conceitual e estrutural da obra 

do autor, buscando mostrar como ele concebeu esse fenômeno. 

 O estudo da obra exigiu, por um lado, que cada parte, cada trecho em 

que o autor se referia ao problema da inibição, fosse lido em função de uma 

compreensão geral da sua obra; mas, por outro lado, o todo de sua obra 

também precisou ser entendido em função da compreensão de suas partes.  

 Tal método de leitura e interpretação da obra de um autor é denominado 

como sendo o método hermenêutico de interpretação e leitura5. A maneira de 

abordar o problema e meus objetivos torna possível fazer uma compreensão 

do fenômeno sistemático e dentro do sistema de Winnicott.  

Antes de especificar, mais em detalhes o caminho, retomarei alguns 

esclarecimentos sobre o sentido que adoto como referência para o termo 

hermenêutica, para caracterizar tanto o que significa “método hermenêutico de 

interpretação e leitura”, quanto para caracterizar a psicanálise como um tipo 

específico de hermenêutica, mais ainda, para diferenciar o que é a pesquisa 

clínica da pesquisa acadêmica (científica) em psicanálise, procurando pontuar 

o caminho do desenvolvimento desta pesquisa.  

                                                           
5
 Metodologia adotado pelo Grupo de Pesquisa “Winnicott e a psicanálise tradicional: estudos 

sobre o método de tratamento psicanalítico”, coordenado pelo Prof. Dr. Leopoldo Fulgencio. 
Sobre o método de leitura e interpretação usado, cf. Gadamer (2008) e Lawn (2007). 
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 A palavra hermenêutica, do grego hermeneuein, significa interpretar e 

tem duas origens. A primeira se refere ao mensageiro dos deuses - Hermes - 

que interpretava os desejos de Deus para que fossem conhecidos pelos 

mortais. A interpretação para os gregos é o esclarecimento das mensagens e 

dos sinais sagrados. Nesse âmbito, a teologia protestante do século XVII 

desenvolveu procedimentos e técnicas próprias para evitar o entendimento 

errôneo em textos complexos, como os sagrados, legais e literários. Portanto, o 

termo hermenêutica é adotado desde essa época no sentido de uma 

interpretação correta e objetiva, principalmente da Bíblia. A segunda origem se 

refere ao conhecimento oculto e secreto (Lawn, 2007). 

O filósofo alemão, Hans-Georg Gadamer (1990) conhecido como o autor 

de Verdade e método – Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica - 

foi o criador das “hermenêuticas filosóficas”. 

Para Gadamer, o “entendimento é hermenêutico”, ou seja, o processo de 

interpretação, como é utilizado nas leituras de textos é o mesmo utilizado nas 

práticas do entendimento (Lawn, 2007). 

 O todo deve ser entendido em relação as suas partes e as suas partes 

entendidas em relação ao todo. Essa dinâmica circular transformou-se em um 

modo de descrever a estrutura do entendimento humano diário (Lawn, 2007). 

 Ellenberger (1966), também acredita que a psicanálise é uma 

hermenêutica. O autor classifica as variedades de hermenêuticas em quatro 

grupos: tradutora, exegese, decifradora e desmistificadora.  

 A hermenêutica-tradutora visa a transposição de um texto com um tipo 

de linguagem para outro. 
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 A hermenêutica-exegese se propõe a tornar inteligível um texto obscuro. 

Nesse tipo de hermenêutica há duas variáveis a serem distinguidas, a primeira 

busca retornar o senso primitivo esquecido ou mal compreendido e a segunda 

consiste em uma transposição de um texto para outro, que corresponde a uma 

filosofia ou uma ideologia diferente (Ellenberger, 1966). 

 Quanto à hermenêutica-decifradora, consiste em dois sistemas de 

referência, do qual um é descobrir a partir do primeiro. Um exemplo é a função 

do criminalista que tem a tarefa de esclarecer um assassinato e identificar os 

culpados através de provas e de testemunhas (Ellenberger, 1966). 

 Por último, a hermenêutica-desmistificadora. Ellenberger (1966) 

considera que esta “emite e desmistifica a falsa boa consciência atrás da qual 

se encontra o ressentimento” (p. 424). Portanto, pode-se considerar que este 

trabalho está baseado neste tipo de classificação, uma vez que o objetivo da 

pesquisa busca investigar e desmistificar a causa da inibição na obra de 

Winnicott. 

 Outro aspecto importante a citar no método, refere-se à distinção entre 

pesquisa clínica e pesquisa acadêmica. Em seu texto “Metodologia de 

pesquisa em psicanálise na universidade”, Fulgencio (2013) distingue a 

pesquisa empírica da pesquisa teórica em psicanálise. 

 A pesquisa empírica, próxima ao método de tratamento psicanalítico é 

caracterizada pelos estudos de casos ou estudos de tratamentos clínicos como 

objeto de pesquisa. Aqui, o analista registra as sessões e retoma o material, 

não com o objetivo de tratamento, mas, sim, para uma pesquisa específica, 

para teorizar um problema clínico (Fulgencio, 2013). 
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 Entretanto, na pesquisa teórica em psicanálise, na qual se insere o 

presente trabalho, o objeto da pesquisa é o autor ou o conjunto de autores a 

serem estudados. Assim, o método a ser utilizado, refere-se ao texto ou ao 

autor que “deve ser interpretado nele mesmo e no horizonte de sua época, as 

partes iluminando o todo e vice-versa, enfim, o método hermenêutico de 

interpretação e leitura” (Fulgencio, 2013, pp. 27-28). Além disso, tal pesquisa 

também tem o intuito de explorar algum ponto que foi pouco mencionado na 

obra de um autor; sistematizar o que se encontra disperso ou aprofundar um 

desenvolvimento teórico. 

 Partindo dessa perspectiva, a pesquisa buscou diante de um todo (obra 

de Winnicott) fazer um recorte de uma parte (estudo sobre a inibição) para se 

obter um conhecimento e entendimento sobre o fenômeno. 

 É importante ressaltar que este método de interpretação e leitura da 

obra de Winnicott teve o auxílio de alguns autores como Davis e David (1981), 

Abram (1996) (2008), Phillips (2006), Dias (2008), Loparic (2006) e Caldwell e 

Joyce (2011), como leituras secundárias, pois são autores que buscaram uma 

compreensão geral da teoria winnicottiana. 

 Para sistematizar a localização das citações sobre inibição na obra do 

autor, foi montado um quadro geral que contém o nome do livro, do artigo, o 

ano e o trecho em que foi encontrada uma referência direta ou indireta sobre o 

fenômeno da pesquisa. 

 A leitura da obra de Winnicott foi realizada a partir da lista completa das 

publicações do autor, compilada pelo Prof. Dr. Knud Hjulmand, que está 

organizada pelo ano de sua primeira publicação. 
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5. Desenvolvimento 

No Capítulo I, foram apresentados aspectos gerais da inibição como 

mecanismo de defesa no âmbito da psicanálise para Sigmund Freud, Anna 

Freud e Melanie Klein, dado que Donald Winnicott construiu as suas 

concepções nessas bases. 

 No Capítulo II, foi apresentado o quadro geral a partir do qual lemos e 

compreendemos a obra de Winnicott, especialmente a sua maneira de 

conceber o processo de desenvolvimento afetivo. Nesse sentido, foi dada uma 

atenção especial a alguns aspectos de sua teoria que foram, úteis para 

explicitar como ele concebe a inibição (ou melhor, os diversos tipos de inibição) 

como defesa contra as angústias existenciais. 

 No Capítulo III, retomamos a obra de Winnicott para mostrar e analisar, 

num quadro geral classificatório, os diversos momentos em que ele se refere à 

inibição. Nessa direção, pudemos distinguir diversos tipos de inibição, tais 

como a inibição do brincar, da agressividade, da instintualidade, da 

alimentação, da voracidade, entre outros. 

No Capítulo IV, foram apresentadas algumas possibilidades de 

intervenções e cuidados para serem realizados no processo terapêutico frente 

as inibições que surgem durante o desenvolvimento emocional do indivíduo. No 

entanto, tais intervenções são referências dos atendimentos clínicos de 

Winnicott, uma vez que a pesquisa trata de uma análise teórica da obra do 

autor. 

 E o último capítulo, o das Considerações Finais, procurou-se retomar os 

resultados obtidos nesta pesquisa. 
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Capítulo I 

Aspectos gerais da inibição como mecanismo de defesa na psicanálise  

 

 

 

 Há na psicanálise alguns autores que já discutiram a inibição 

considerando-a um mecanismo de defesa. No entanto, cada um deles 

compreendeu o fenômeno de modo diferente.  

 Neste primeiro capítulo, será apresentado um breve entendimento de 

como Freud, Anna Freud e Melanie Klein compreenderam esse fenômeno, uma 

vez que Winnicott partiu dessas bases para formular suas próprias teorias. 

 Os mecanismos de defesa, na psicanálise, correspondem a operações 

de natureza psíquica, realizadas pelo indivíduo para defender-se de uma 

angústia interna. Laplanche e Pontalis (2001) explicitam que estes mecanismos 

dependem, especificamente, não só do tipo de angústia (afecção) em jogo, 

mas também do grau de integração do indivíduo e do grau de elaboração do 

conflito psíquico.  

 O termo mecanismo de defesa é utilizado desde o início por Freud e 

passou a ser elemento importante para a investigação psicanalítica, 

principalmente após a obra de Anna Freud em seu livro “O ego e os 

mecanismos de defesa” (Laplanche & Pontalis, 2001). 

 Segundo Anna Freud (1946), a palavra defesa foi compreendida a 

princípio como “a luta do ego contra ideias ou afetos dolorosos ou 

insuportáveis” (p. 36). Posteriormente, a palavra foi abandonada e substituída 

por repressão.  
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 Em “Inibição, Sintoma e Ansiedade”, Freud retomou o antigo conceito de 

defesa, acreditando que seria uma vantagem usá-lo novamente, 

Desde que o empreguemos explicitamente como uma designação geral 

para todas as técnicas de que o ego se serve em conflitos que possam 

redundar em neurose, ao passo que retemos a palavra “repressão” para 

aquele método especial de defesa com que a linha de orientação 

assumida pelas nossas investigações nos tornou mais familiarizados, 

em primeira instância  (A. Freud, 1946, p. 36). 

 De acordo com Anna Freud (1946), os métodos defensivos descobertos 

pela análise tem a finalidade de auxiliar o ego na luta com a sua vida instintiva. 

Os métodos são motivados pelos principais tipos de ansiedade: ansiedade 

instintiva, ansiedade objetiva e ansiedade da consciência6.  

 Nas situações de conflito, o ego tende a rejeitar uma parte do seu 

próprio id. Dessa forma, “a instituição que estabelece a defesa e a força 

inovadora que é repelida, é sempre a mesma; os fatores variáveis são os 

motivos que impelem o ego a recorrer a medidas defensivas” (1946, p. 59). 

Assim, tais medidas têm por objetivo proteger o ego dos perigos que o 

ameaçam e evitar a experiência da dor. 

 De acordo com cada momento da vida e da própria estrutura específica, 

o ego seleciona diversos métodos de defesa, e pode utilizá-los tanto em seu 

conflito com os instintos, quanto na defesa contra a libertação de um afeto. 

Dessa forma, podem-se observar indivíduos com comportamentos hostis, 

irônicos, que dizem respeito aos resíduos de processos defensivos no 

passado, que evoluíram para características permanentes, dissociando-se de 

                                                           
6
 Cf. Anna Freud (1946) 
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suas situações originais, como os conflitos com os instintos e afetos (Freud, 

A.,1946) 

 Visando essa compreensão do conceito e utilização do mecanismo de 

defesa, a inibição será, então, apresentada como um desses mecanismos para 

os principais autores da psicanálise. 

 

1.1 A inibição para Freud 

 Em “Inibições, Sintomas e Ansiedades” (1925d), Freud inicia seu texto 

distinguindo inibição de sintoma. O autor acredita que a inibição está 

relacionada à função, sem haver obrigatoriamente uma implicação patológica. 

Ao contrário do sintoma, que advém de algum processo patológico, ou seja, 

existe inibição, quando há uma simples redução de função e existe sintoma, 

quando uma função passou por alguma modificação inesperada ou quando 

surge uma nova manifestação.  

 O autor apresenta alguns tipos de funções do ego que produzem 

inibições, tais como a função sexual, a de comer, a locomoção e a do trabalho. 

 A função sexual geralmente está sujeita a grandes perturbações. No 

entanto, a maioria delas exibem características de inibições simples, 

classificadas como impotência psíquica. Nos homens, as inibições desse tipo 

de função ocorrem devido ao desprazer psíquico, falta de ereção, ejaculação 

precoce ou ausência de ejaculação, falta da sensação de prazer no orgasmo e 

ocorrência que pode ser considerada como um sintoma (Freud,1925d). 

 Além disso, as inibições devido à função sexual podem ocorrer por: 1) 

afastamento da libido – considerada como a inibição mais pura e simples; 2)  a 

função pode não ser executada perfeitamente; 3) ser prejudicada por haver 
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condições ligadas a ela, ou alterada para outras finalidades; 4) impedida por 

medida de segurança; 5)  quando não puder ser impedida inicialmente pode 

ser interrompida pela manifestação de ansiedade e 6) caso for levada a efeito, 

pode haver uma reação de protesto à ela e uma tentativa de desfazer  o que foi 

realizado (Freud,1925d). 

 O autor faz uma relação da inibição com a ansiedade, por algumas 

inibições representarem o abandono de uma função, logo a reprodução desta 

causaria ansiedade.  

 Diante da inibição em função da nutrição, esta é frequentemente 

perturbada por uma falta de afeição para comer, causada por uma ausência da 

libido.  

  A função da locomoção, em algumas condições neuróticas é inibida 

pela falta de disposição para andar ou uma fraqueza para caminhar. Nos casos 

de histeria, ocorrerá uma paralisia do aparelho motor ou essa função do 

aparelho será eliminado (Freud,1925d). 

 O último exemplo citado pelo autor, está relacionado a inibição ao 

trabalho, na qual o indivíduo sente um desprazer em realizar suas tarefas. 

Torna-se incapaz de fazê-lo adequadamente ou, ao ser obrigado a executar 

tais atividades, experimenta reações como fadiga, tontura e enjoo.  

 Além disso, há algumas formas de inibições: 1- as inibições específicas, 

onde o ego renuncia a certas funções que se encontram dentro de seu campo, 

no intuito de não serem necessárias novas medidas de repressão, evitando, 

assim, entrar em conflito com o id; 2- as inibições com finalidade de 

autopunição, em que não é permitido ao ego, levar a efeito certas atividades 
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que acarretariam sucesso e 3- as inibições mais generalizadas do ego, em que 

este se encontra em uma tarefa psíquica considerada difícil, por isso, perde 

grande quantidade de energia (Freud,1925d). 

 Nessa perspectiva, Freud (1925d) considera a inibição um mecanismo 

de defesa que atua na vida do sujeito para impedir situações desagradáveis ou 

que acarrete um conflito no aparelho psíquico.  

 

1.2 A inibição para Anna Freud 

 Anna Freud, ao tentar explicitar seu trabalho clínico, teórico e de 

pesquisa, escreveu um livro específico sobre os mecanismos de defesa, 

intitulado “O ego e os mecanismos de defesa” (1946). 

 Nesse livro, a autora relata algumas das experiências dos educadores 

na escola, sendo uma dessas, a observação do surgimento de uma categoria 

intermediária entre as crianças inteligentes, interessadas e esforçadas, 

daquelas que são menos brilhantes e com dificuldades em iniciar um trabalho. 

A autora acredita que o contraste entre as boas aptidões e o desempenho 

fracassado dessas crianças que estão neuroticamente inibidas está 

relacionado a conteúdos e processos que são conhecidas através da análise 

de inibições genuínas. 

 De acordo com a autora, quando um indivíduo está inibido em raciocinar, 

falar ou tocar um instrumento, na verdade, não está evitando lidar mentalmente 

com as ideias, pronunciar palavras ou tocar as teclas de um piano, mas, sim, 

ficaram relacionadas com atividades sexuais passadas e que o sujeito afastou. 

 Disso decorre a seguinte pergunta: É possível esse indivíduo recuperar 

suas atividades, como por exemplo, o trabalho, após o surgimento de uma 
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inibição? A resposta é sim, a autora acredita que isso é possível desde que as 

condições em que tiverem de atuar forem modificadas. Todavia, as genuínas 

inibições não variam e as modificações no meio ambiente dificilmente as 

afetam. 

 Anna Freud (1946) também faz uma distinção entre inibição e restrição 

do ego. Um indivíduo que sofre de uma inibição neurótica “está se defendendo 

contra a tradução em ação de um determinado impulso instintivo proibido, isto 

é, contra a liberdade de ‘dor’ através de algum perigo interno” (p. 87). Assim, o 

ego se defende contra os próprios processos internos. 

 Na restrição do ego, as situações externas desagradáveis que ocorrem 

no presente são afastadas, uma vez que há uma ameaça de serem revividas 

as impressões semelhantes às do passado. Ao contrário da inibição, aqui o ego 

se defende contra os estímulos externos (Freud, A., 1946). 

 Além disso, há outra observação em relação a essas situações 

psíquicas: há um desejo instintivo em toda e qualquer atividade neuroticamente 

inibida. A autora relata que “a obstinação com que cada impulso separado do id 

insiste em alcançar sua meta, transforma o simples processo de inibição num 

sintoma neurótico fixo, o qual representa um conflito perpétuo entre o desejo do 

id e a defesa estabelecida pelo ego” (p. 87). 

 Outra observação apontada pela psicanalista refere-se ao fracasso na 

teoria da educação, quando é conferida ao ego infantil em desenvolvimento 

uma maior liberdade de ação, na escolha de suas atividades e interesses. A 

intenção desse processo é que o ego se desenvolva satisfatoriamente e a 

sublimação seja realizada. Dessa forma, ao invés do desenvolvimento da 

personalidade, há um empobrecimento do ego, já que, quando lhes faltar uma 
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orientação externa, sua escolha será determinada pela esperança de evitar a 

dor e não pelas suas habilidades ou capacidade de sublimação. 

 Pode-se fazer uma relação desse método escolar ao inverso: “uma 

criança que nada aprende numa escola onde se pratica o método livre mas 

passa o tempo todo observando ou desenhando, torna-se inibida sob um 

regime mais rigoroso” (Freud, A., 1946, p. 89). No entanto, uma inibição ou 

sintoma totalmente desenvolvido poderá ser modificado caso haja uma 

proteção externa, ou seja, se a mãe perceber a dificuldade e anormalidade de 

seu filho, esta protegerá e poupará essa criança das situações externas 

desagradáveis (Freud, A.,1946). 

 Logo, a autora acredita que uma parte significativa da atividade de uma 

criança “pode ser consumida para impedir o id de agir impulsivamente, as quais 

são destinadas, a assegurar a repressão; e essa perda de energia é evidente 

na inibição e restrição de outras atividades vitais” (1946, p. 41). 

 

1.3 A inibição para Melanie Klein 

 Ao iniciar suas observações analíticas,  Melanie Klein se interessou pelo 

problema da inibição intelectual e levantou algumas hipóteses como: nas 

crianças que apresentavam inibição intelectual e falta de curiosidade, não havia 

tolerância para o sadismo, impossibilitando transformar-se, por meio de 

sublimação, em pulsão de saber; uma vez que essas crianças não viveram 

com liberdade as suas pulsões de domínios, que eram inicialmente pré-

sexuais. Posteriormente, quando essas pulsões já estavam relacionadas às 
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sexuais, essas crianças não haviam tolerado o próprio sadismo e acabaram 

recalcando-o (Cintra, 2010). 

 Assim, Melanie Klein (1882-1960) considerava que a inibição se dava 

através do sadismo arcaico, com o qual a criança ataca e simultaneamente 

reconhece o corpo da mãe, sendo este seu primeiro objeto de conhecimento. 

Posteriormente, a autora descobre que “uma defesa maciça contra o sadismo, 

como aquela que encontramos na demência precoce, causa uma inibição 

epistemofílica geral” (p. 269).  

 Novas descobertas surgem em 1931, quando Klein apresenta dois 

grupos contrastantes de ansiedade que se seguem aos ataques sádicos e 

inibem o funcionamento intelectual. Estes sendo as ansiedades da condição 

perigosa do corpo da mãe e da realidade externa. Desse modo, as defesas 

contra o sadismo poderiam resultar tanto em inibições epistemofílicas 

generalizadas, quanto em inibições mais especificas (Klein, 1882-1960). 

 Contudo, ao aceitar a teoria de Freud sobre a pulsão de vida e de morte, 

a autora deixa de estudar o sadismo e começa a desenvolver a interação entre 

o amor e o ódio. No início desta nova fase, Klein caracteriza a inibição 

intelectual provida de ansiedades persecutórias. 

 Em “O desenvolvimento de uma criança” (1921) e “O papel da escola no 

desenvolvimento libidinal da criança” (1923), Klein (1882-1960) segue com a 

teoria de Freud sobre a capacidade intelectual como “uma sublimação libidinal 

que pode ser inibida pela ansiedade de castração” (p. 269). Porém, em seus 

novos estudos, a autora acredita no efeito inibidor das fantasias agressivas. 

 Klein (1882-1960) considera a ansiedade como um dos fatores que se 

inibe o funcionamento intelectual, visto que há a ansiedade do corpo da mãe e 
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da realidade externa que interfere na exploração do mundo externo e impede a 

autoexploração. Pode-se afirmar também que as defesas contra o sadismo 

podem gerar não só uma inibição epistemofílica generalizada, como inibições 

intelectuais específicas. Até esse ponto, a contribuição de Klein para a inibição 

intelectual dava-se através de um estudo sobre o sadismo, mas, 

posteriormente, passa a estudar o amor e o ódio em interação.   

 A autora relata mais um elemento da inibição intelectual: o excesso de 

ansiedade relacionado à destruição no corpo da mãe que inibe a capacidade 

de ter uma noção sobre o conteúdo. Assim, a ansiedade também está 

relacionada às coisas perigosas que acontecem dentro do corpo da criança, 

podendo impedir a investigação a seu respeito.   

 Esse desenvolvimento dependerá do fato de o pênis se tornar 

representante do ego do indivíduo, podendo sofrer inibições nas funções do 

ego no processo de desenvolvimento. Inicialmente o menino vê o pênis como o 

órgão executor do seu sadismo, assim o pênis adquire o significado das 

funções e da consciência do ego. Paralelamente, o pênis internalizado do pai – 

o superego – torna-se representante do inconsciente. Se a criança tiver muito 

medo do superego e do id, ela não será capaz de conhecer seus processos 

mentais, o conteúdo do seu corpo, por consequente não utilizará o pênis como 

órgão regulador e executor do ego. Entretanto, se o superego desempenha 

domínio sobre o ego, possivelmente este se fechará às influências do mundo 

exterior, na tentativa de manter o controle (Klein, 1882-1960). 

 A autora ainda cita mecanismos de inibição intelectual que surgem como 

resultado da ação exagerada da ansiedade. Por exemplo, o interesse pelo 

saber intelectual, que substitui a incapacidade da criança de adquirir qualquer 
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tipo de conhecimento, aparece ao lado de outros impulsos obsessivos. Essa 

obsessão pode estar acompanhada por um vazio no corpo, de 

empobrecimento, “ela está calcada na ansiedade da criança, derivada dos 

níveis mais profundos de sua mente, de ter seu interior destruído ou 

preenchido por substancias ‘más’ e perigosas, ficando privada de substâncias 

‘boas’” (p. 281). 

 A partir dos casos clínicos, Melanie Klein (1882-1960) concluiu que  

A presença de situações iniciais de ansiedade excessivamente fortes e 

a predominação de um superego ameaçador, derivado dos primeiros 

estágios de sua formação, são fatores fundamentais, não só na gênese 

das psicoses, mas também na produção de distúrbios no 

desenvolvimento do ego e de inibições intelectuais (pp. 281-282). 

Para a autora, a inibição intelectual é um caminho para se evitar a 

angustia de castração e permitir fazer a economia do sintoma neurótico. 

(Cintra, 2010). 

Após uma breve apresentação da inibição como um mecanismo de 

defesa e do funcionamento da inibição para importantes estudiosos da 

psicanálise, será realizada, no próximo capítulo, uma construção do 

desenvolvimento desse mecanismo de defesa, a partir da leitura minuciosa 

realizada na obra de Winnicott, de acordo com sua teoria do desenvolvimento 

emocional. 
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Capítulo II 

A inibição na teoria do desenvolvimento de Winnicott 

 

 

 

Como já mencionado anteriormente, não há na obra de Winnicott um 

artigo específico sobre a inibição, sua gênese, os tipos de inibição e sua 

finalidade. Contudo, encontram-se diversas citações sobre o fenômeno dentre 

os textos que o autor escreveu que reunidas podem nos fornecer uma 

compreensão desse elemento. 

Neste capítulo tratarei de uma inibição geral, a fim de apresentar no 

capítulo imediatamente posterior, os tipos de inibições que podem surgir 

durante o desenvolvimento emocional da criança. 

No decorrer da obra de Winnicott, encontram-se diversas passagens que 

o autor menciona a importância da mãe no período inicial do desenvolvimento 

do bebê. Ele acredita que serão a partir das falhas realizadas pela mãe e pelo 

ambiente, que um distúrbio e até mesmo uma inibição, poderá ocorrer no 

percurso do desenvolvimento da criança. Assim, diz Winnicott 

É especialmente no início que as mães são vitalmente importantes, e de 

fato é tarefa da mãe proteger o seu bebê de complicações que ele 

ainda não pode entender, dando-lhe continuamente aquele pedacinho 

simplificado do mundo que ele, através dela, passa a conhecer. [...] 

Toda falha relacionada à objetividade, em qualquer época, refere-se à 

falha nesse estágio do desenvolvimento emocional primitivo (1945d, p. 

228). 
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  Pode-se compreender que essa tarefa essencial no início do 

desenvolvimento do bebê faz parte do estágio de dependência absoluta, em 

que o bebê necessita do auxílio da mãe e esta tenta suprir suas necessidades 

sem muitas vezes, saber exatamente o que o bebê quer. Nesse estágio, a 

provisão ambiental é realizada naturalmente de acordo com as necessidades 

da criança e algumas mães conseguem atender satisfatoriamente as 

necessidades do ego de seus bebês (Winnicott,1965r). 

  O autor continua enfatizando tal importância no decorrer de sua obra, 

como se demonstra a seguir: 

Uma porção básica de provisão ambiental facilita o tão importante 

desenvolvimento maturativo7 das primeiras semanas e meses e 

qualquer falha na adaptação inicial é um fator traumático interferindo no 

processo de integração que leva ao estabelecimento no indivíduo de um 

self8 que existe, que adquire existência psicossomática e desenvolve 

uma capacidade de se relacionar com objetos. (1963a, p. 231) 

 Dessa forma, as crianças que são integradas e socializadas são 

capazes de sofrer de inibições e organizações de defesas contra a ansiedade. 

Tais defesas também podem ser estabelecidas no interior da personalidade da 

criança, quando as ansiedades e os conflitos são tão dolorosos que ela precisa 

organizar defesas internas contra esses fatores (Winnicott,1993e). 

Pode-se considerar também, um dos motivos para o surgimento de 

futuros problemas, assim como o surgimento de uma inibição, a ruptura entre a 

criança e o seu lar. Winnicott (1939b), acredita que: 

                                                           
7
 Grifo do autor. 

8
 Grifo do autor. 
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É bem possível, para uma criança de qualquer idade, sentir-se triste ou 

perturbada ao ter que deixar o lar, mas o que desejamos sublinhar é 

que, no caso de uma criança menor, essa experiência pode significar 

muito mais do que a experiência real de tristeza. Pode, de fato, 

equivaler a um blackout9 emocional e levar facilmente a um distúrbio 

grave do desenvolvimento da personalidade, distúrbio esse que poderá 

persistir por toda a vida (p. 10). 

 Portanto, pode-se incluir a inibição como um desses distúrbios nesse 

período. Tal ocorrência pode surgir no período inicial do desenvolvimento da 

criança, como mencionado anteriormente, uma vez que uma parte de si que 

estava se integrando a partir das experiências daquele ambiente, será 

desintegrado por esse distanciamento de tudo e de todos que a ajudou ou que 

a afetou de alguma forma para ela se desenvolver (Winnicott,1939b). 

 O autor compreende que “algumas das inibições, no entanto, surgem 

logo no início. O bebê e a mãe nunca ‘sintonizam’. Neste ponto, a mãe pode 

ser vista como sendo teoricamente a responsável, ainda que, certamente, não 

se trate de uma acusação” (1948b, p. 242). 

 Da mesma forma, na investigação da neurose, Winnicott (1945h), 

percebeu que o bloqueio que impedia o desenvolvimento emocional tinha 

origem na infância inicial – dos 2 aos 4 anos de idade.  Este sendo o período 

de explorar os relacionamentos interpessoais intensos, no qual se desperta a 

ansiedade mais severa Essa ansiedade leva a um estabelecimento de defesas 

nos indivíduos, como a inibição. Nesse período, é fundamental que a criança 

                                                           
9
 Grifo do autor. 
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tenha pessoas e um ambiente satisfatório, porque serão usadas pela criança 

em crescimento, como ideais para o processo de construção de uma lei moral. 

 O ego forte capacita a criança a organizar defesas e desenvolver 

padrões pessoais marcados por tendências hereditárias e será através de uma 

boa relação entre mãe-filho que o ego da criança se tornará forte. Caso isso 

não ocorra, é provável que se possam ocorrer reações a colapsos ambientais e 

“os bebês que recebem apoio egóico inadequado ou patológico tendem a 

apresentar padrões de comportamento semelhantes (inquietude, 

estranhamento, apatia, inibição, complacência)” (Winnicott,1965vf, pp. 24-25). 

 Winnicott (1988) enfatiza que é durante o período de desenvolvimento 

emocional, anterior à latência e posterior à aquisição da capacidade para 

relacionamentos interpessoais, a importantíssima existência de um ambiente 

familiar. Contudo, o autor acrescenta que, apesar de tal importância não é 

essencial, 

Talvez seria melhor dizer que ele se torna gradualmente menos 

essencial, à medida que o tempo vai passando e a criança se torna 

capaz de usar situações triangulares substitutas, nas quais poderá 

extravasar e exaurir a dimensão total dos sentimentos dos quais ela é 

capaz (Winnicott,1988, pp. 174-175). 

 Em outras passagens, o psicanalista continua afirmando a importância 

do cuidado especial para com as crianças pequenas, já que ela está passando 

por um desenvolvimento psicológico muito mais rápido do que a criança 

escolar, e, consequentemente, os efeitos dos traumas são maiores na idade 

pré-escolar. (1996l) 
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 Para que as falhas não ocorram, é importante que a mãe, não só esteja 

presente e atenta para atender as necessidades do lactente, como também 

tenha um olhar especial para ele, vendo, investindo e considerando-o como um 

ser com potencial. 

 Winnicott (1947b) não faz referência somente ao atendimento das 

necessidades do bebê no âmbito dos cuidados fisiológicos, mas principalmente 

no âmbito dos aspectos psicológicos, uma vez que 

Nas questões do corpo é possível cometer erros, admitir até raquitismo, 

e mesmo assim criar um filho sem coisa pior que umas pernas tortas. 

Mas do lado psicológico, um bebê privado de algumas coisas correntes, 

mas necessárias, como um contato afetivo, está vetado, até certo ponto, 

a perturbações no seu desenvolvimento emocional que se revelarão 

através de dificuldades pessoais, à medida que crescer (pp. 95-96). 

 Posteriormente, a fisiologia funde-se com a psicossomática e, 

inicialmente, ocorrem os controles advindos do processo de socialização e em 

seguida, os controles e inibições patológicas, associadas à repressão e aos 

conflitos inconscientes (Winnicott,1988, p. 45). 

 Até o momento, a origem da inibição foi compreendida a partir das 

necessidades não atendidas do bebê. No entanto, a proteção excessiva da 

mãe também pode levar a uma inibição.   Winnicott (1938b) acredita que “pode 

ocorrer uma proteção tão grande da mãe, que a criança se torna inibida ou se 

retrai” (p. 115). É comum algumas mães tentarem suprir constantemente as 

necessidades de seu filho, que, em certos momentos, não lhe permite explorar 
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o mundo, a ter descobertas e a experimentar, o que o impede de ser 

espontâneo e criativo. 

 Winnicott (1965g) acredita que algumas mães funcionam em dois níveis. 

Num primeiro, querem que as suas crianças cresçam, encontrem o mundo, 

sejam independentes e num outro, não concebem a ideia de deixar seu filho ir. 

Não conseguindo, todavia, abdicar de sua função materna, pois “é mais fácil 

para ela sentir-se maternal quando seu bebê é dependente, do que quando, 

pelo crescimento, ele já começa a gostar de ser separado, independente e 

desafiador” (p. 53). 

 De acordo com o autor, 

A mãe aceita um alto grau de dependência como natural, o bebê 

saudável vive independente do pai, que por sua vez é absolutamente 

necessário para proteger a mãe, pois de outro modo o bebê se tornará 

inibido e perderá a capacidade para o amor excitado (1988, p. 90). 

 A partir disso, pode-se dizer que, inicialmente a mãe se encontra fundida 

com o bebê, o que Winnicott chama de preocupação materna primária. Dessa 

forma, o pai tem a tarefa de cuidar da mãe para esta conseguir atender às 

necessidades do filho, sem se sentir desamparada. Consequentemente, a mãe 

será capaz de revestir a criança de cuidados, impedindo a ocorrência de 

qualquer tipo de inibição. 

 Após o período da infância, a sociedade encontra dificuldade e 

intolerância para lidar com essas crianças que cresceram: os adolescentes. Um 

exemplo é a não aceitação de deixá-los livres para experimentar o novo. 
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Assim, considera-se ideal as crianças que sejam “boas”. “O ‘bom’10 na 

adolescência, significa ‘não engajar-se irrefletidamente em relacionamentos’. O 

‘irrefletido’, aqui, refere-se a gestações descuidadas e filhos ilegítimos. Muitos 

jovens vive sua adolescência de modo um tanto quanto inibido” 

(Winnicott,1961b, p. 65). 

 Tal inibição pode ocorrer por privar o adolescente de se sentir livre, de 

fazer escolhas, de ser espontâneo, não permitindo o amadurecimento e as 

experiências da nova etapa desse desenvolvimento. Nesse momento, o 

surgimento de uma inibição pode ser considerado como uma falha da 

sociedade, a qual impõe aos adolescentes que não se comportem como 

crianças, pois estão saindo dessa fase, e que ajam como adultos. Contudo, os 

jovens deixam de experienciar ou desafiar a continuidade do próprio 

crescimento e as novas experiências. 

 

2.1 Inibição, retraimento, timidez e introversão 

 

 Outros termos além da inibição, como timidez, retraimento e introversão 

são utilizados no decorrer da obra de Winnicott. No início desse trabalho, foi 

mencionado que é comum ouvir questionamentos dos comportamentos de 

indivíduos que são chamados de tímidos, retraídos ou inibidos, porém 

Winnicott procurou compreender cada um deles. 

 De acordo com Winnicott (1958e), a inibição “indica uma pobreza da 

experiência instintiva, ou do desenvolvimento do mundo interno, e a 

                                                           
10

 Grifo do autor. 
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consequente ausência relativa de ansiedade normal a respeito dos objetos 

internos e dos relacionamentos” (p. 110). 

 Diferente da timidez, o autor acredita que esse fenômeno pode ser 

considerado normal e saudável. Winnicott (1964d) dá exemplo de uma criança 

atrevida e de uma tímida, considerando que 

A primeira criança é feliz por descobrir que a hostilidade manifestada é 

limitada e consumível, ao passo que a segunda criança jamais atinge 

um extremo satisfatório e fica sempre esperando sucessivas 

dificuldades. E, em alguns casos, as dificuldades realmente existem (pp. 

264-265). 

 Nesse caso, o indivíduo não consegue viver criativamente, ficando em 

estado de alerta, esperando que os conflitos apareçam a qualquer momento. 

Já na inibição, não há sequer essa ansiedade de que algo possa vir a 

acontecer, uma vez que não é possível esse tipo de desenvolvimento. 

 Por outro lado, o retraimento é “um desligamento momentâneo de uma 

relação com a realidade externa durante a vigília, este desligamento tendo às 

vezes a natureza de um breve sono” (Winnicott,1955e, p. 253). 

 O autor ainda acredita que o “retraimento emocional torna-se uma 

característica essencial do padrão (exceto nos casos extremos, em que o 

verdadeiro eu está oculto. Nestes casos, mesmo o retraimento está fora do 

alcance enquanto defesa primitiva)” (1958b, p. 298). 

 Winnicott (1988) toma como exemplo o artista, que poderá se retrair por 

parecer que suas criações são fracassadas, mesmo que a sociedade o aprecie, 

pois terá a sensação de ter sido falso com seu verdadeiro self.  
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 E por último a introversão, onde “o individuo vive num ambiente que é 

ele mesmo e, certamente, trata-se de uma vida muitíssimo pobre. Não há 

crescimento, pois não há enriquecimento a partir da realidade externa” 

(Winnicott,1945d, p. 231). Assim, o indivíduo fica preso a si mesmo, sem a 

possibilidade de explorar o mundo externo e de se relacionar com o outro. Esse 

fenômeno é semelhante à inibição, visto que ambos apresentam dificuldades 

no desenvolvimento do mundo interno. 

 Após a apresentação da inibição de um modo geral, visando 

compreender sua origem e sua dinâmica no desenvolvimento emocional do 

indivíduo, serão apresentados no próximo capítulo, os diversos tipos de 

inibição possíveis de serem identificados a partir da leitura da obra de 

Winnicott. 
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Capítulo III 

Os diversos tipos de inibição 

 

 

 

 Após a compreensão da gênese da inibição (oriunda do início do 

desenvolvimento do bebê) e da função da inibição (como uma organização de 

defesa contra ansiedades e conflitos inconscientes), serão apresentados neste 

capítulo, os diversos tipos de inibição, a partir das citações que o autor remete 

ao fenômeno abordado. 

 Será nesse âmbito que tentarei compreender a inibição nos diferentes 

períodos e situações da vida do indivíduo, como a inibição da instintualidade, 

do brincar, da agressividade, da voracidade, dentre outros. 

 

3.1 Inibição da instintualidade 

 Winnicott redescreveu a teoria da sexualidade partindo de dois 

princípios, a raiz da instintualidade e a raiz identitária. Assim, as principais 

conquistas adquiridas no processo de amadurecimento, referem-se ao 

desenvolvimento da vida instintual,  

Que consiste na elaboração imaginativa de todos os instintos – 

impulsos de natureza biológica – integração desses instintos no si-

mesmo e nas relações interpessoais, duais, triangulares ou múltiplas, 

terminando por estabelecer a sexualidade como o tipo instintual 

dominante na fase adulta” (Loparic, 2005, p. 316). 

 Além disso, há o desenvolvimento de características sexuais que não 

advém biologicamente, decorrente de inter-relacionamentos de diversos tipos. 
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 Winnicott (1955c) acredita que a inibição dos instintos é “uma das 

defesas contra as ansiedades depressivas” (p. 369), que resulta na diminuição 

de todas as consequências das experiências instintivas. 

 Assim, as principais defesas contra a ansiedade intolerável provocada 

pelos conflitos inconscientes vinculados à vida instintiva, são de vários tipos: “o 

próprio instinto é inibido e torna-se inaceitável para o eu total, ou passa a ser 

aceito somente em condições que tornam a sua satisfação periclitante” 

(Winnicott, 1958m, p. 419). 

 Quando a mãe deixa de exercer a sua função, ou seja, quando não 

atende as necessidades do bebê, a consequência é “a inibição dos instintos e 

um empobrecimento geral da personalidade e em seguida também uma perda 

da capacidade para sentir culpa” (Winnicott,1955c, p. 316). 

 O autor acrescenta que sem o sentimento de culpa, a criança pode ter 

prazeres sensuais instintivos No entanto, perderá a capacidade de amar com 

afeição, podendo ocorrer uma inibição no amor11. Aqui, uma inibição (instintual) 

poderá levar a outra (inibição no amor). 

 Mais uma vez, o psicanalista ressalta a importância do vínculo mãe-filho, 

enfatizando que no estágio de dependência absoluta, a mãe é de suma 

importância para apresentar o mundo ao seu bebê. Caso isso não ocorra, o 

bebê poderá se inibir frente suas necessidades biológicas como, por exemplo, 

a ocorrência de uma inibição da instintualidade, da alimentação12.  

 Caso o bebê não se sinta envolvido na relação com sua mãe, o 

processo de integração poderá ser anulado, “de modo que a vida instintual 

                                                           
11

 Item 3.5 do Capítulo III. 
12

 Item 3.4 do Capítulo III. 
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torna-se inibida ou então dissociada da relação geral da criança com os 

cuidados que lhe são fornecidos” (Winnicott,1984f, pp. 151-152). O bebê 

perderá ou não conseguirá sentir vitalidade, não conseguirá se integrar e terá 

dificuldades nos relacionamentos interpessoais. 

 Partindo da compreensão que a origem da inibição ocorre no início do 

desenvolvimento emocional do indivíduo, tal fenômeno poderá se instalar no 

bebê até sua vida adulto. Dessa forma, Winnicott (1989vl) acredita que outro 

fator, como a psiconeurose na adolescência,  surge também como uma 

“ameaça de falsas soluções, falsas soluções que provem de dentro do 

indivíduo, inibições, rituais obsessivos, fobias e sintomas de conversão, defesa 

contra a ansiedade associadas com a vida instintual que agora ameaça por 

uma mentira nova”  (p. 58). 

 Durante o período de socialização da criança, os instintos são 

manejados através de autocontrole, isto é, quando houver um conflito da 

psique com as exigências do instinto e da realidade externo ou social, haverá 

um prejuízo. Prejuízo este que poderá acarretar grandes danos, portanto, “o 

conflito entre o impulso e o Ego ideal encontra-se no inconsciente reprimido, as 

inibições, compulsões e ansiedades resultantes são mais cegas, menos 

capazes de se adaptar às circunstâncias, e mais danosas para o corpo e suas 

funções e processos” (Winnicott,1988, p. 43). 

 As funções corporais têm seus conflitos, que 

Se desenvolvem em associação com ideias, envolvem inibições e 

confusões na vida corporal; o crescimento, nesse contexto, não implica 

apenas transpor estágios devido ao aumento da idade, mas também a 

administração de cada estágio à medida que surge, sem que se sofram 
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muitas perdas no que se refere às bases instintivas do sentimento. 

Entretanto, são exatamente nestes primeiros estágios do 

desenvolvimento instintivo que tem início as sérias repressões que 

paralisam as vidas de muitos indivíduos (Winnicott,1965t, p. 36). 

 Portanto, pode-se compreender que a inibição do instinto ocorre entre o 

conflito das funções corporais com as exigências do mundo externo, podendo 

irromper no processo de desenvolvimento do andar, de falar, de se alimentar, 

entre outros, possibilitando o surgimento de um novo tipo de inibição. 

 

 

3.2 Inibição da agressividade 

 Para Winnicott (1964d), a agressividade tem dois significados. Um se 

refere a uma reação direta ou indireta frente à uma frustração, e outro se refere 

as muitas fontes de energia do indivíduo.   

 Os impulsos agressivos têm origem antes mesmo do nascimento do 

bebê como, por exemplo, quando a mãe diz que seu filho está chutando ou 

dando pontapés dentro de sua barriga. No entanto, inicialmente esse 

comportamento não é considerado agressivo e, sim, um simples impulso 

desencadeador de um movimento de explorar o que é novo. 

Consequentemente, esses primeiros movimentos levam a uma descoberta do 

mundo que não é o eu da criança.  Assim, a agressão “está sempre ligada, 

desta maneira, ao estabelecimento de uma distinção clara entre o que é e o 

que não é o eu” (Winnicott,1964d, p. 264). 

 Algumas crianças tendem a ver seus próprios impulsos agressivos 

controlados na agressão de outros. Todavia, esse processo fornece à criança 

expectativas de perseguição, tornando a agressiva uma autodefesa contra 



47 
 

ataques impensáveis. Por outro lado, uma criança nitidamente agressiva que 

se relaciona com uma que não exerce a agressividade, ocorre certo grau de 

inibição de todos os impulsos, ou seja, a criança não terá capacidade criadora, 

uma vez que “esta se acha vinculada à irresponsabilidade infantil e a uma 

existência sem cuidados nem preocupações.” Já na criança sadia, esta 

desenvolverá a capacidade para se colocar na situação de outra pessoa e se 

identificar com objetos externos (Winnicott,1964d, p. 265). 

 O autor acredita que este é um processo difícil e que leva tempo para 

que o bebê consiga controlar suas ideias e excitações agressivas, sem perder 

a capacidade para ser agressivo em momentos adequados, tanto no ódio 

quanto no amor. Caso ele não obtenha esse equilíbrio, pode-se entender que 

uma inibição da agressividade advirá.  

 Por esse elemento agressivo nos impulsos de amor excitado, por 

exemplo, e aos mesmos associados, o bebê sente a vida como algo perigosa 

e, portanto, “a maioria dos indivíduos torna-se inibida, em certo grau” 

(Winnicott,1949n, p. 122). 

 Segundo Winnicott (1957d), o bebê que pode machucar ou sente 

impulso para essa ação, encontra-se na existência de uma inibição dos 

impulsos agressivos. 

 O que se espera é que a criança seja capaz de ser destrutiva, odiar, 

agredir e gritar, ao invés de aniquilar o mundo, só assim será possível “encarar 

a agressão concreta como uma realidade positiva”. Para tanto, a mãe terá que 

ter paciência e tempo suficiente para os processos maturação e possibilitar a 

criança desenvolver essa capacidade (Winnicott,1964d, p. 270). 
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3.3 Inibição no brincar 

 

 Como dito no início do trabalho, é comum encontrarmos na clínica ou 

nas escolas, crianças que têm dificuldade de brincar, de iniciar uma brincadeira 

ou de dar continuidade a essa. 

 De acordo com Winnicott (1968i), o brincar facilita o crescimento, conduz 

aos relacionamentos grupais e pode ser uma forma de comunicação na 

psicoterapia, tanto a favor da comunicação consigo mesmo, quanto com os 

outros. Além disso, o brincar tem um tempo e um lugar, na qual o autor 

denominou espaço potencial. Esse espaço se relaciona com o mundo interno 

da criança e com a realidade concreta, ou externa, e implica confiança. 

 Quando falamos de brincar, não nos referimos apenas às crianças, mas 

também aos adultos. Podemos encontrar o brincar dos adultos nas escolhas 

das palavras, nas inflexões de voz e até mesmo no senso de humor 

(Winnicott,1968i). 

 Já as crianças, brincam por prazer, para dominar angústias, controlar 

ideias ou impulsos não dominados, que levem à angústia. No entanto, se a 

excitação corporal for intensa, ou se um grau de ansiedade for insuportável; o 

brincar se destruirá, pois a criança terá o sentimento de ameaça de existir 

como pessoa, tornando impossível o brincar. Ademais, o autor afirma que é no 

brincar e, possivelmente, apenas no brincar que “a criança ou o adulto fruem 

sua liberdade de criação” (p. 79). E é sendo criativo que o indivíduo descobre o 

eu. Logo, se há uma inibição no brincar, a criança é incapaz de continuar 

sendo, há uma interrupção do desenvolvimento emocional, na busca do eu e a 

consequência é a incapacidade de fazer, de ser criativo (Winnicott, 1942b). 
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  Winnicott (1947a) também acredita que as brincadeiras são 

enriquecidas pelas ideias e pelos simbolismos sexuais, porém “se houver uma 

forte inibição sexual13, seguir-se á uma inibição lúdica” (p. 171). 

 Neste tipo de inibição, assim como na inibição dos instintos, é possível o 

surgimento de uma nova inibição no desenvolvimento da criança a partir de 

outra. 

 

3.4 Inibição da alimentação 

 Este tipo de inibição foi um dos mais encontrados na obra de Winnicott. 

O autor cita diversas vezes a inibição da alimentação e dá exemplos clínicos 

para expor o fenômeno. 

 Segundo Winnicott (1945c), a alimentação da criança se refere à relação 

mãe-filho. Esse ato é a prática da relação de amor entre esses dois indivíduos. 

Somente após o estabelecimento da confiança um no outro, é que a 

alimentação começa a cuidar de si própria, ou seja, se a relação da mãe e de 

seu bebê teve início e houve um desenvolvimento emocional natural, não será 

preciso nenhuma técnica alimentar (quantidade, horários). O bebê tomará a 

porção certa de leite no ritmo adequado e saberá o momento de parar. 

 Winnicott encontrou frequentemente inibições ligeiras ou severas da 

alimentação, geralmente iniciando a perda de apetite na primeira infância. 

Algumas situações ou fases que pode surgir uma inibição da alimentação 

durante o desenvolvimento do bebê são:  

O nascimento de um novo bebê, perda da primeira pessoa que 

amamentava o bebê, o afastamento de casa, primeira refeição com 

                                                           
13

 Item 3.8 do Capítulo III. 



50 
 

ambos os pais, tentativas de induzir a criança a comer sozinha, 

introdução de alimento sólido ou simplesmente mais consistente, 

reações ansiosas a mordidas no bico do seio (1958e, p. 92). 

 Além disso, o nascimento dos dentes também pode ocasionar a perda 

de apetite, ou a recusa em aceitar tudo o que for novo (Winnicott,1948b). Essas 

são algumas das causas da falta de apetite, vinculadas à uma defesa contra a 

ansiedade e a depressão. 

 O autor acredita que “a maneira de fazer com que o bebê se iniba 

quanto ao mamar ao seio e, na verdade, quanto à alimentação em geral, é 

apresentar o seio ao bebê sem lhe dar qualquer chance de ser o criador do 

objeto que precisa ser encontrado” (1988, p. 124). É importante a mãe 

apresentar os alimentos novos proporcionando-os na medida da capacidade da 

criança de se relacionar com elas, para que não haja uma recusa. Além disso, 

caso a refeição de um bebê seja fornecida de modo mecânico, sem constituir 

uma experiência enriquecedora para o bebê, poderá interromper nele a 

sensação de continuar sendo e, consequentemente, poderá surgir uma inibição 

da alimentação. 

 Portanto, em condições extremas “uma criança de qualquer idade pode 

tornar-se tão ativamente inibida quanto à alimentação, que o resultado vem a 

ser fatal. Entre um saudável capricho e uma inibição patológica, todas as 

gradações são possíveis” (Winnicott,1988, p. 40). Por isso, é importante a 

atenção dos pais no início do desenvolvimento de seus filhos, pois, conforme 

alguma situação ou o modo como for apresentado os alimentos ao bebê, 

poderá surgir uma inibição da alimentação. 
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3.5 Inibição no amor 

 Quem ainda não conheceu uma criança com dificuldades de expressar 

seus afetos, dificuldade em demonstrar e receber um carinho? Infelizmente é 

comum nos depararmos com esse tipo de criança e até mesmo com esse tipo 

de adulto  

 Essas crianças geralmente necessitam de um pai rigoroso, que também 

pode ser carinhoso, mas essencialmente deve ser severo e forte, uma 

autoridade que possa pôr limites, quando esta se encontra em estado de 

excitação. Apenas quando essa figura paterna está em evidência “é que a 

criança recupera seus primitivos impulsos amorosos, seu sentimento de culpa 

e seu desejo de corrigir-se”  (Winnicott,1946b, p. 258). Caso contrário, essas 

crianças só poderão tornar-se cada vez mais inibidas no amor e, 

consequentemente, mais deprimidas e despersonalizadas, acabando por 

serem incapazes de sentirem a realidade das coisas, exceto a realidade da 

violência.   

As ideias de amor se seguem às de ódio e o ciúme é um conflito 

emocional doloroso, um sofrimento pessoal, em que (quando o conflito é 

demasiado) surgem a perda da capacidade total, inibições, recalque, 

resultando em um sintoma (Winnicott,1953d). Pode-se compreender que a 

dificuldade da criança de demonstrar ou receber afeto são sintomas de uma 

defesa, como da inibição do amor, advindo das necessidades do bebê de ter 

sido cuidado. 

 Winnicott (1988) acredita que a base de tudo é o amor que se 

desenvolve entre a criança e as outras pessoas. Se considerarmos saúde 

como ausência de doença neurótica, então “a saúde se estabelece na 
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organização do primeiro relacionamento triangular (Complexo de Édipo) onde a 

criança é impulsionada pelos instintos de natureza genital recém-sugeridos”. (p. 

67) O termo Complexo de Édipo representa a descrição de um ganho em 

saúde, uma vez que  

A doença não deriva do Complexo de Édipo, mas da representação 

das ideias e inibições das funções que se referem ao doloroso 

conflito expresso pelo termo ambivalência, como, por exemplo, 

quando o menino se percebe odiando e desejando matar e temendo 

o pai que ele ama e em quem confia, porque está apaixonado pela 

esposa do pai (1988, p. 67). 

 Winnicott (1988) acredita que as defesas sempre existirão e levarão à 

criação de sintomas. Consequentemente, esses sintomas são “organizações 

de defesa contra a ansiedade, na verdade contra a ansiedade de castração, 

ansiedade que surge dos desejos de morte inerentes ao Complexo de Édipo” 

(p. 68). 

 É importante os pais tolerarem as ideias e as tensões advindas da 

ambivalência do amor e do ódio da criança, pois, assim, ela conseguirá chegar 

a esse ponto de seu desenvolvimento físico e emocional, capaz de tolerar os 

sentimentos mais intensos, sem precisar construir defesas contra a ansiedade, 

tal como uma inibição. 

   

3.6 Inibição da voracidade 

 Novamente, retomando a importância da criança em integrar-se, pelos 

cuidados da mãe e pelas experiências instintivas que tendem a aglutinar a 

personalidade a partir de dentro; o processo de integração pode ser adiado 

devido a inibição precoce do ataque voraz. Winnicott (1945d) diz que, 
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Na vida normal do bebê ocorrem longos períodos de tempo nos quais o 

bebê não se importa em ser uma porção de pedacinhos ou um único 

ser, nem se ele vive no rosto da mãe ou em seu próprio corpo, desde 

que de tempos em tempos ele se torne uno e sinta alguma coisa (p. 

224). 

 Winnicott (1958c) distingue a sofreguidão da voracidade, uma vez que o 

termo voracidade é utilizado nas formulações teóricas sobre as exigências 

instintivas feitas à mãe pela criança, no período de aceitação inicial do princípio 

de realidade.  

 Num certo momento, a criança cessa de manifestar-se ansiosa por 

alimento, ganhando assim paz de espírito, mas perdendo a avidez. Surge, 

então, uma inibição da avidez saudável, uma vez que ela perda a plena 

satisfação de experimentar. Nesse momento, é importante a mãe acompanhar 

o sintoma para continuar atuando de um modo natural para contorna-lo 

(Winnicott, 1946c). 

 

3.7 Inibição da sexualidade 

 A inibição sexual pode acarretar prejuízos tanto na vida infantil, quanto 

na adulta. Há brincadeiras sexuais relacionadas, em maior ou em menor grau à 

fantasia sexual, assim, “uma criança sexualmente inibida é um fraco 

companheiro e está empobrecida, tal como um adulto sexualmente inibido” 

(Winnicott,1947a, p. 174). 

 Quando a masturbação acompanha as ideias sexuais de um modo sem 

ser muito notada, a criança não encontra problemas para lidar com esse 
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fenômeno. Entretanto, encontram-se problemas quando há relação da 

compulsão para a masturbação com a inibição das sensações sexuais. Deste 

modo, “a criança fica exausta por seus esforços por produzir satisfação e um 

clímax que não pode facilmente atingir. Desistir envolve uma perda do sentido 

de realidade ou do sentido de valor” (Winnicott,1947a, p. 179). 

 Por vezes, é uma atitude carinhosa ajudar uma criança a sair desse 

impasse por uma intervenção rigorosa dos pais, 

Um dos efeitos da ansiedade sobre o conteúdo da fantasia é o de 

acarretar o prolongamento dos estágios iniciais do ato, e 

simultaneamente pode ocorrer uma tentativa obsessiva de masturbar-se 

a fim de compensar a falta de autoconfiança provocada pela inibição 

(Winnicott,1931p, p. 72). 

 Nesse caso, o ideal seria a veiculação de informação sobre o sexo para 

a criança. Winnicott (1949j) acredita que  

A educação não é substituto para a exploração e realização pessoal. As 

verdadeiras inibições são resistentes à educação e no caso médico 

para o qual a psicoterapia não é útil essas inibições são mais bem 

tratadas através da compreensão de um amigo. (p. 248) 

 Caso a sexualidade da criança seja imatura, perturbada ou inibida ao 

final do período de relacionamentos interpessoais, ela ressurgirá da mesma 

forma na puberdade, imatura, perturbada e inibida (Winnicott,1988). 

 O psicanalista questiona se a experiência sexual pode vir acompanhada 

dos significados da palavra amor. Ele acredita que, no que diz respeito a esses 

aspectos, “a doença é um incômodo, e as inibições podem ser destrutivas e 
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cruéis em sua ação, a impotência pode machucar mais do que o estupro”  

(1971f, p. 8) 

 Winnicott (1986i) compreende a inibição sexual não apenas 

negativamente, mas considera que “as inibições sexuais são tão interessantes 

quanto construtivas e contribuem para a sociedade na mesma medida que as 

compulsões sexuais” (p. 200). Logo, o indivíduo está procurando se descrever 

um ao outro, na tentativa de não se sair muito mal. 

 O relacionamento entre os seres humanos totais, já integrados, tem 

maior possibilidade de surgir na intenção de “um jogo sexual inibido ou num 

comportamento afetivo com ênfase na dependência ou independência” 

(Winnicott,1962a, p. 166). Nesse momento de integração, os adolescentes 

precisam encontram alívio para a tensão sexual, o que resulta na compulsão à 

masturbação.  

 No entanto, muitas vezes esse indivíduo é proibido de encontrar esse 

alívio, tanto pela falta de sentido, quanto pelo impedimento do ambiente, por 

não compreender essa necessidade, que é natural do desenvolvimento do 

indivíduo. Assim, uma das consequências pode ser o surgimento de uma 

inibição sexual.  

 

3.8 Inibição do impulso 

 De acordo com Winnicott (1945d), uma criança que mantém a agressão 

dentro dela, permanecendo tensa, séria, tentando manter a todo o momento o 

controle, adquire certo grau de inibição dos impulsos, podendo afetar sobre 

maneira a capacidade de criar, uma vez que 
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Esta se acha vinculada à irresponsabilidade infantil e uma existência 

sem cuidados nem preocupações. Não obstante, no caso desta ultima 

alternativa, embora a criança perca algo em termos de liberdade 

interior, pode-se afirmar que há um benefício na medida em que o 

autodomínio começou a desenvolver-se, a par de certo respeito pelos 

outros e uma proteção para o mundo daquilo que, de outra maneira, 

seria crueldade implacável da criança (p. 265). 

 Outro aspecto que possibilita o surgimento de uma inibição do impulso, é 

a inconfiabilidade da figura materna, “o sentimento de culpa fica intolerável e a 

criança é pressionada a retroceder para a inibição, ou perda do impulso que é, 

de fato, parte do amor primitivo” (Winnicott,1984b, p. 123). 

 Nesse momento, a confiança na figura materna é imprescindível, já que 

o bebê necessita sentir que o objeto, ou a mãe, sobrevive aos seus ataques, as 

suas fantasias; para trazer o sentido de alívio e de que é possível viver em um 

lugar, no qual não se sinta perdido. 

 Winnicott (1989vl) afirma que na inibição do impulso, há uma perda da 

pulsão instintual no relacionamento com objetos, levando a um 

empobrecimento da experiência de vida da criança.  Tal empobrecimento pode 

acarretar em outro tipo de inibição, como visto anteriormente. 

 

 

3.9 Inibição intelectual  

 

 A inibição intelectual muitas vezes é confundida com debilidade mental 

ou autismo. Winnicott (1988) acredita que não há sentido no termo “saúde 

intelectual”, uma vez que, tanto o intelecto quanto a psique, depende de um 

funcionamento de um órgão do corpo, nesse caso, o cérebro. A base do 
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intelecto é a qualidade do cérebro. Durante um tratamento de distúrbio mental, 

o neurocirurgião corta o cérebro resultando numa inibição de defesas contra a 

loucura, dessa forma o intelecto é atingido ou os processos mentais são 

modificados, mesmo que o corpo permaneça sadio.  

 O autor distingue o intelectual do emocional, uma vez que  

No curso do desenvolvimento emocional, mesmo seu curso normal, 

frequentemente envolve inibições intelectuais: as ansiedades também 

envolvem coerção intelectual, produzindo uma criança que precisa14 

saber, que precisa ser ótima aluna, e para a qual o desenvolvimento 

intelectual é mais uma questão de defesa contra sentir-se mal do que 

uma questão de prazer (1996l, p. 77). 

 Winnicott (1988) acredita que a inibição para o uso da aritmética é 

decorrente da inabilidade de a criança começar a formular o conceito de um, de 

unidade, do self. O autor diz que 

É bem conhecido o fato de que a incompetência para lidar com a 

aritmética mais simples de modo algum implica na incapacidade para 

cálculos mentais abstratos extremamente complexos, e de fato pode 

haver uma correlação entre o uso exagerado do raciocínio matemático 

abstrato e uma inibição das funções mais simples de adição e 

subtração (p. 138). 

 Nesse sentido, a inibição intelectual não diz respeito apenas às 

dificuldades cognitivas, vai além, refere-se à impossibilidade de continuar 

sendo, de o indivíduo se tornar uma pessoa inteira, uma vez que há a 

expectativa da sociedade para o indivíduo ser bom, sem poder levar em conta 

suas falhas e necessidades. 

                                                           
14

 Grifo do autor. 
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 Enfim, esses foram os diversos tipos de inibição encontrados no 

decorrer da obra de Winnicott. A proposta aqui foi a de apresentar os possíveis 

tipos de inibição que podem surgir durante o desenvolvimento emocional do 

indivíduo, e suas consequências. No entanto, pode haver outras possibilidades 

para novas análises, porém, não era o objetivo desta pesquisa. 

 A seguir, serão apresentados alguns cuidados proposto por Winnicott, 

para lidar com a inibição no processo terapêutico.  
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Capítulo IV 

Alguns cuidados psicoterapêuticos para lidar com a inibição 

 

 

 

 

 Após a compreensão da gênese da inibição e dos diversos tipos de 

inibição, observados na literatura de Winnicott, também foi possível recortar 

algumas passagens na obra do autor sobre o tratamento psicoterapêutico,. 

  Assim, Winnicott (1960a) acredita que é importante o profissional não 

ficar inseguro e não se sentir sob tensão frente às ansiedades ou aos conflitos 

dos pacientes. O paciente que está sob as bases de defesas e inibições, faz 

com que as defesas do ego diminua sua capacidade de enfrentar novas 

situações. “O psicoterapeuta (analista ou psicólogo analista) deve permanecer 

vulnerável e ainda assim reter seu papel profissional durante suas horas de 

trabalho” (p. 147). 

 Na prática psiquiátrica, seria possível trazer de volta uma pessoa 

retraída, a partir de um “fornecimento de um pedaço de mundo extremamente 

simplificado, um pedaço de mundo para o qual o paciente pudesse 

gradualmente voltar sem sofrer impressões dolorosas” (Winnicott,1948b, p. 

252). Tal provimento deveria ter sido realizado pela mãe, ao apresentar o 

mundo e as novas experiências, proporcionando ao seu bebê, na medida da 

capacidade da criança de compreendê-las. 

 Quando vemos uma criança infeliz e retraída, temos maiores resultados 

favoráveis, se acolhermos e as sustentarmos com simpatia, do que empurrá-la 

para um estado de falsa vivacidade e esquecimento. Dessa forma, haverá a 

possibilidade de uma mudança real na criança, indicando uma tendência 
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natural a se recuperar da perda ou do sentimento de culpa, mesmo quando não 

houve um trágico acontecimento (Winnicott,1996j). 

 No entanto, Winnicott (1988) acredita que nem mesmo as crianças 

doentes estão o tempo todo ansiosas ou o tempo todo mal. É importante saber 

de que tipo é a ansiedade que produz a ameaça; por exemplo,  

As defesas podem ser contra o medo de perder o pênis, ou de perder 

alguma função importante associada a um instinto. Podem ser também 

defesas contra a depressão, ou seja, contra uma desesperança 

pertencente a sentimentos de culpa, inconscientes eles mesmos, ou 

relativos a algum elemento inconsciente. Também é possível que as 

defesas sejam contra o medo de perder o contato com a realidade 

externa, ou contra o medo de uma desintegração caótica. (1988, p. 36)  

 Assim, a criança poderá apresentar qualquer tipo de inibição contra tais 

medos e conflitos, porém apenas conhecendo sua origem o psicoterapeuta 

poderá intervir e obter resultados satisfatórios. 

 Em seu artigo “Atendimento de caso com crianças mentalmente 

perturbadas”, Winnicott (1965e) utiliza o termo atendimento de caso para 

descrever um processo de solução de problemas, que consiste em um serviço 

social. Diferente de uma psicoterapia, o profissional de atendimento de caso 

apesar de saber a respeito do inconsciente, não há espaço para utilizar uma 

interpretação do inconsciente. O autor acredita que a psicoterapia pode-se 

desenvolver, sem que haja um atendimento de caso em paralelo, visto que 

O paciente infantil é apresentado por adultos que reconhecem nele um 

distúrbio, e o paciente adulto é capaz de realizar seu próprio 
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atendimento de caso após livrar-se das inibições, compulsões, 

mudanças de humor e outros sintomas que derivam sua energia dos 

conflitos emocionais inconscientes (p. 177). 

Porém, muitas vezes o atendimento de caso pode ser demorado, 

preocupante e desanimador. Além disso, o autor acredita que o atendimento de 

caso não é eficiente para o tratamento de distúrbios mentais infantis, ou para 

lidar com uma inibição, por exemplo. 

Na situação de terapia infantil, o profissional é não raro recompensado 

pelo surgimento de uma criança que, pela primeira vez, é um indivíduo. 

(Winnicott, 1965vf, p. 25) E isso com certeza, é muito gratificante para o 

profissional que se dedica ao caso e observa a evolução do desenvolvimento 

do paciente. 

 Todavia, para conseguir chegar a essa etapa, são necessários tempo, 

paciência, segurança e possibilidade de apresentar ao paciente, que tenha 

uma inibição, aquilo que não lhe foi proporcionado ou (houve) falhas no início 

do seu desenvolvimento emocional, por não ser atendida alguma necessidade. 
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Considerações finais 

 

 

 

 O objetivo dessa pesquisa foi compreender a inibição no 

desenvolvimento do indivíduo à luz da teoria do desenvolvimento, na obra de 

Winnicott, para explicitar sua gênese, os tipos de inibição e possíveis 

intervenções e cuidados para o trabalho terapêutico a partir do atendimentos 

clínicos de Winnicott. 

 Assim, a organização das citações do autor, sobre o tema abordado 

possibilitou compreender que as fases mais primitivas do desenvolvimento 

emocional, são as mais suscetíveis ao uso de uma inibição como uma defesa 

contra a angústia. Esta inibição vai depender do conflito que o bebê 

experienciará para se formar um tipo específico de inibição, podendo ser tanto 

por uma falta, quanto por um excesso de cuidado. Assim, a consideração da 

provisão ambiental (especialmente aquilo que a mãe pode fornecer) tem uma 

importância decisiva.  

 Ademais, esse fenômeno surge como uma defesa contra uma ansiedade 

emocional, ou frente a um conflito, e é importante ressaltar que nem sempre 

inibição resulta numa patologia. Winnicott acredita que somente uma criança 

saudável é capaz de organizar defesas, como a inibição, para lidar com os 

conflitos inconscientes. 

 Tal compreensão nos leva a acreditar que uma inibição pode transformar 

a vida criativa do indivíduo em um mundo pobre, pois esta defesa impossibilita 

seu gesto espontâneo, de ser e continuar sendo. 
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 A partir da apresentação de diferentes tipos de inibição, na obra de 

Winnicott, também verificou-se que uma inibição específica pode acarretar o 

surgimento de outra, ou seja, uma criança pode apresentar uma inibição dos 

instintos, podendo desenvolver uma inibição específica da alimentação, por 

exemplo.  

 Essa pesquisa não só visou apenas o entendimento teórico sobre a 

inibição, mas principalmente, uma possível resolução de um problema 

empírico, encontrado nos dias atuais nas clínicas. Por isso, foi possível apontar 

algumas intervenções para lidar com o fenômeno da inibição. Ainda que os 

aspectos operativos da prática clínica ou do tratamento clínico desses 

problemas, não tenham sido objetos de estudo dessa pesquisa, seus 

resultados apontam para uma orientação no trato do fenômeno analisado. 

 Nesse aspecto, verificamos a importância do papel do terapeuta em se 

manter firme e seguro frente a um paciente inibido, a importância de acolhê-lo 

e apresentar-lhe cuidadosamente o novo que não foi possível ser 

proporcionado o suficiente pelo ambiente. Para tanto, deve-se saber a origem 

desse conflito para poder intervir nessa defesa.  

 A leitura minuciosa e sistemática da obra do autor, também suscitou a 

criação de um quadro geral, no qual foi localizado e organizado um material 

específico sobre a inibição, que estava disperso na obra de Winnicott. A partir 

desse quadro, também pudemos verificar a relevância desse fenômeno para o 

autor, uma vez que foram encontradas diversas citações sobre o tema 

abordado. 
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 A partir desse quadro, serão possíveis futuras pesquisas a serem 

desenvolvidas, já que agora há um material organizado sobre o fenômeno. 

Assim, essa pesquisa proporciona possiblidades para estudos posteriores mais 

profundos e possibilita a abordagem de outras questões relacionadas à 

inibição. 

 Espera-se que o presente trabalho tenha contribuído, tanto de modo 

teórico, para o desenvolvimento da inibição na obra de Winnicott; quanto de 

modo clínico, para a compreensão e resolução de problemas empíricos. 
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Anexo 

 



Nº LIVRO ARTIGO DATA PÁGINA CITAÇÃO Nº LIVRO ARTIGO DATA PÁGINA CITAÇÃO

1 Pensando sobre crianças Breve comunicação sobre a enurese 1930b 161

"A enurese representa uma persistência anormal de um estágio emocional normal; na psiconeurose, a micção pode passar a ser reinvestida de sentimentos que pertencem

adequadamente à organização genital, e por consequência estão sujeitos às inibições, compulsões, anestesias e excitações dessa condição. Nenhuma teoria da enurese

pode ser seriamente considerada se não levar em conta o material de fantasia inconsciente do paciente. Além disso, nenhuma “cura” para a enurese, apoiada por histórias de

caso, pode ser aceita se não demonstrar uma apreciação, por parte do observador, da importância da sugestão inconsciente por parte do médico." (inhibitions)

80
O Ambiente e os Processos 

de Maturação
Contratransferencia 1960a 147

"Uma atitude profissional pode, certamente, ser montada sobre a base de defesas e inibições e obsessão da ordem, e sugiro que é aí que o psicoterapeuta está

particularmente sob tensão, porque qualquer estruturação das defesas do ego diminuiu sua capacidade de enfrentar a nova situação. O psicoterapeuta (analista ou psicólogo

analista) deve permanecer vulnerável e ainda assim reter seu papel profissional durante suas horas de trabalho. Acho que o analista profissional que mantem comportamento

correto está mais à vontade que o analista que (ainda que com comportamento correto) retém a vulnerabilidade que faz parte de sua organização defensiva flexível. "

(inhibitions)

2 Da pediatria à psicanálise Notas sobre normalidade e ansiedade 1931p 72
"Um dos efeitos da ansiedade sobre o conteúdo da fantasia é o de acarretar o prolongamento dos estágios iniciais do ato, e simultaneamente pode ocorrer uma tentativa

obsessiva de masturbar-se a fim de compensar a falta de autoconfiança provocada pela inibição." (inhibition)
81

A Família e o 

Desenvolvimento Individual
Fatores de integração e desintegração na vida familiar 1961b 65

"É muito difícil atingir o pleno crescimento durante a adolescência. A sociedade não aprecia a livre-experimentação entre os adolescentes, e sempre há muitos que desejam

das crianças que sejam “boas”. O “bom” na adolescência, significa “não engajar-se irrefletidamente em relacionamentos”. O “irrefletido”, aqui, refere-se a gestações

descuidadas e filhos ilegítimos. Muitos jovens vive sua adolescência de modo um tanto quanto inibido. Dentre homens e mulheres imaturos que se casam, muitos encontram

na família motivo para grande alegria e alivio; mas não nos surpreendamos se o crescimento de seus próprios filhos os desafiar a dar continuidade ao próprio crescimento,

que se sustara à época da adolescência." (inhibited)

3 A criança e o seu mundo Timidez e perturbações nervosas nas crianças 1938b 241-242

"É aconselhável recordar, evidentemente, que o nervosismo e a timidez revestem-se de um aspecto normal e saudável. No meu departamento, posso reconhecer certos tipos

de distúrbio psicológico pela ausência de timidez normal. Uma criança rondará enquanto estou examinando outro paciente e vem direta para mim, sem me conhecer, saltando

para os meus joelhos. As crianças mais normais são medrosas, fazem-me exigências como processo e técnica para se tranquilizarem. São capazes até de dizer que preferem

ir para o pai etc." (shyness)

82 Privação e Delinquência A luta para superar depressões 1962a 166

"A atividade masturbatória premente pode constituir, nesse estágio, uma forma repetida de desvencilhar-se do sexo, mais do que uma forma de experiência sexual. Quer

dizer, será uma tentativa repetida de resolver um problema puramente fisiológico que se torna urgente antes de se revelar o pleno significado de sexo. Com efeito, as

atividades heterossexuais ou homossexuais compulsivas também podem servir ao propósito de livrar-se da tensão sexual numa época em que ainda não se desenvolveu a

capacidade de união entre seres humanos totais. A união entre seres humanos totais tem maiores probabilidades de surgir, em primeiro lugar, na intenção de um jogo sexual

inibido ou num comportamento afetivo com ênfase na dependência ou independência. Também se trata aí de um padrão pessoal aguardando o momento de integrar-se aos

novos desenvolvimentos instintuais; mas, nesse longo meio tempo, os adolescentes têm que encontrar alivio para a tensão sexual, e por isso se deve esperar o recurso à

masturbação compulsiva, o que pode perturbar o jovem adolescente por causa de sua falta de sentido." (inhibited)

4 Privação e Delinquência Evacuação de crianças pequenas 1939b 10

"É bem possível, para uma criança de qualquer idade, sentir-se triste ou perturbada ao ter que deixar o lar, mas o que desejamos sublinhar é que, no caso de uma criança

menor, essa experiência pode significar muito mais do que a experiência real de tristeza. Pode, de fato, equivaler a um blackout emocional e levar facilmente a um distúrbio

grave do desenvolvimento da personalidade, distúrbio esse que poderá persistir por toda a vida."

83
O Ambiente e os Processos 

de Maturação

Dependência no cuidado do lactente, no cuidado da criança e na 

situação psicanalítica
1963a 231

"Uma porção básica de provisão ambiental facilita o tão importante desenvolvimento maturativo das primeiras semanas e meses e qualquer falha na adaptação inicial é um

fator traumático interferindo no processo de integração que leva ao estabelecimento no indivíduo de um self que existe, que adquire existência psicossomática e desenvolve

uma capacidade de se relacionar com objetos."

5 Privação e Delinquência Evacuação de crianças pequenas 1939b 15

"Esse menino tem vindo ao meu departamento no hospital desde os três anos de idade. Tudo estava bem com ele até que a irmã nasceu (Tony tinha 18 meses de idade).

Tornou-se então violentamente ciumento, sobretudo quando a mãe amamentava o bebê. Corria para a mãe, puxava-a pela saia e tentava conseguir o peito para ele, ou ficava

rondando por perto, furioso, quando a mãe mudava as fraldas do bebê ou preparava o berço. Esse ciúme do novo bebê converteu-se lentamente em amor pela irmãzinha e

em prazer por brincar com ela. Quando tinha dois anos, Tony sofreu uma crise de diarréia. O segundo grande evento em sua vida foi a difteria, contraída quando estava perto

dos três anos. Pouco depois disso ele desenvolveu a inibição alimentar que persiste até hoje, embora quando bebê fosse alegre e guloso. Desenvolveu suscetibilidade a uma

depressão bem definida. A assistente social, em visita domiciliar, apurou que ele fora muito bem tratado quando bebê, embora não a um grau anormal, e que quando a irmã

nasceu o pai encarregou-se dele enquanto a mãe se dedicava exclusivamente ao novo bebê. Tony atualmente apresenta boa saúde física." (inhibition)

84 Privação e Delinquência O desenvolvimento da capacidade de envolvimento 1963b 115
"O outro aspecto tem a ver com a relação do bebê com a mãe-ambiente e, desse ângulo, pode ocorrer uma proteção tão grande da mãe, que a criança se torna inibida ou se

retrai. Eis um elemento positivo na experiência infantil do desmame e uma das razões por que algumas crianças se desmamam espontaneamente." (inhibited, turns away)

6 Privação e Delinquência Crianças na guerra 1940b 27

"Num outro grupo está a criança tímida, que desenvolve facilmente uma forte tendência passivo-masoquista, ou que sofre de uma capacidade para sentir-se perseguida.

Acho que essa criança se aflige com as notícias de guerra e com a própria ideia de guerra, em grande parte por causa de sua ideia fixa de que o bem perde, é derrotado.

Sente-se derrotista. Em seus sonhos, o inimigo abate os compatriotas dela ou, pelo menos, a luta nunca termina, a vitória nunca acontece, e desenvolvem-se cada vez mais a

crueldade e a destruição." (timid)

85
O Ambiente e os Processos 

de Maturação
O desenvolvimento da capacidade de se preocupar 1963b 73

"O outro aspecto tem a ver com o relacionamento do bebê com a mãe-ambiente e deste ângulo pode vir uma proteção tão grande por parte da mãe que o bebê se torna

inibido e se afasta. Aqui existe um elemento positivo na experiência do desmame pelo lactente, sendo uma da razão por que alguns bebês se desmamam eles próprios."

(inhibited, turns aways)

7 A criança e o seu mundo Sobre influenciar e ser influenciado 1941a 230
"O professor tem de suportar esses desapontamentos e, por seu turno, a criança tem de suportar os acessos de humor e as dificuldades ou inibições de caráter do professor.

Certas manhãs, até os professores podem saltar da cama de mau humor." (inhibitions)
86 A criança e o seu mundo As raizes da agressividade 1964d 264-265

"Como exemplo, temos o contraste entre a criança atrevida e a tímida. Numa, a tendência é para obter o alívio que faz parte da manifestação ostensiva de agressão e

hostilidade e na outra há uma tendência para encontrar essa agressão, não no eu, mas algures, e ter medo dela ou ficar apreensiva, na expectativa de que se exerça sobre a

criança, proveniente do mundo externo. A primeira criança é feliz por descobrir que a hostilidade manifestada é limitada e consumível, ao passo que a segunda criança jamais

atinge um extremo satisfatório e fica sempre esperando sucessivas dificuldades. E, em alguns casos, as dificuldades realmente existem." (timid)

8 Da pediatria à psicanálise  A observação de bebês numa situação padronizada 1941b 115

"A presente descrição do comportamento normal é fidedigna apenas quando se trata de uma criança entre os cinco e os treze meses de idade. Depois desta idade os seus

interesses tornam-se tão mais amplos, que se a espátula é ignorada e o bebê estende a mão para o mata-borrão eu não posso ter certeza de que se trata de uma verdadeira

inibição em relação ao interesse primário. Dito de outro modo, a situação torna-se rapidamente complicada, aproximando-se ao que ocorre normalmente na análise de uma

criança de dois anos, com a desvantagem (em relação à análise) de que como a criança é jovem demais para falar, o material apresentado é mais difícil de compreender.

Antes dos treze meses de idade, no entanto, nesta ‘situação-padrão’ o fato de o bebê ainda não falar não é um problema." (inhibition)

87 A criança e o seu mundo As raizes da agressividade 1964d 265

"Observando outro gênero de oposto, podemos contrastar a criança que é facilmente agressiva com uma que mantem a agressão “dentro dela” e, portanto fica tensa,

excessivamente controlada e séria. Segue-se, naturalmente, certo grau de inibição de todos os impulsos e, assim, da capacidade criadora, pois esta se acha vinculada à

irresponsabilidade infantil e uma existência sem cuidados nem preocupações. Não obstante, no caso desta última alternativa, embora a criança perca algo em termos de

liberdade interior, pode-se afirmar que há um benefício na medida em que o autodomínio começou a desenvolver-se, a par de certo respeito pelos outros e uma proteção para

o mundo daquilo que, de outra maneira, seria crueldade implacável da criança. Na criança sábia desenvolve-se, com efeito, a capacidade para colocar-se na situação das

outras pessoas e identificar-se com objetos externos e pessoas." (inhibition)

9 Da pediatria à psicanálise A observação de bebês numa situação padronizada 1941b 117

"A variação mais frequente e mais interessante ocorre durante a hesitação inicial, que pode estar ausente ou então exagerada. Um bebê aparentemente não se interessa pela

espátula, e levará muito tempo até tomar consciência de seu interesse, ou até tomar coragem para demonstra-lo. Outro não levará mais de um segundo para pega-la e coloca-

la na boca. Em ambos os casos há um desvio da normalidade. Se a inibição é severa haverá um sofrimento maior ou menor, sofrimento que pode ser realmente intenso."

(inhibition)

88 Tudo começa em casa O valor da depressão 1964e 63

"[...] quando se sonha e se recorda um sonho, relatando-o de modo apropriado, isso por si só já é uma indicação de que o sonhador é capaz de enfrentar as tensões internas

envolvidas no sonho. O sonho também indica força do ego, e, além disso, o conteúdo do sonho deu uma amostra da dinâmica da realidade psíquica interna, pessoal, da

garota.

Aqui se poderia falar de ódio reprimido e de desejo de morte na posição heterossexual, conduzindo a uma inibição dos impulsos instintuais. O que é característico, no

entanto, seria omitido nessa linguagem, ou seja, o humor, a sensação de falta de vida na moça. Se ela ficasse viva, sua mãe sairia ferida. Trata-se de um sentimento de culpa

operando preventivamente."

10 Da pediatria à psicanálise A observação de bebês numa situação padronizada 1941b 124

"Se examinarmos a hesitação do bebê na minha situação-padrão, poderemos dizer que os processos mentais subjacentes a ela assemelham-se aqueles que subjazem à

diarreia, ainda que seus efeitos sejam opostos. Tomei como exemplo a diarreia, mas poderia ter tomado qualquer outro processo fisiológico capaz de ver-se exarcebado ou

inibido de acordo com a fantasia inconsciente que venha a afetar um órgão ou uma função específica. Do mesmo modo, considerando a hesitação da criança na situação-

padrão, é possível dizer que mesmo sendo o comportamento do bebê uma manifestação do medo, ainda há lugar, ao descrevermos a situação, para a fantasia inconsciente.

O que vemos é a consequência do fato de que o impulso do bebê para estender o braço e agarrar está sujeito a um controle capaz inclusive de provocar a sua negação

temporária. Irmos mais longe e descrevermos o que se passa na mente do bebê não pode ocorrer apenas a partir da observação direta. No entanto, como afirmei

anteriormente, isto não significa que não haja na mente do bebê algo correspondente à fantasia inconsciente, cuja existência na mente de uma criança mais velha ou de um

adulto que hesitem em situações semelhantes pode ser comprovada através da psicanálise." (inhibition)

89
O Ambiente e os Processos 

de Maturação
Distorção do ego em termos de falso e verdadeiro self 1965m 133

"Entre o lactente e o objeto existe algo, ou alguma atividade ou sensação. À medida que isto une o lactente ao objeto (como o objeto parcial materno), se torna a base da

formação de símbolos. Por outro lado, à medida que há algo separando ao invés de unir, sua função de levar a formação de símbolos fica bloqueada."

11 Da pediatria à psicanálise Desenvolvimento emocional primitivo 1945d 224

"A tendência a integrar-se é ajudada por dois conjuntos de experiências: a técnica pela qual alguém mantém a criança aquecida, segura-a e dá-lhe banho, balança-a e a

chama pelo nome, e também as agudas experiências instintivas que tendem a aglutinar a personalidade a partir de dentro. Muitas crianças se encontram bem longe no

caminho da integração em certos períodos já durante as primeiras 24 horas de vida. Em outras o processo é adiado, ou ocorrem recuos devidos a inibição precoce do ataque

voraz. Na vida normal do bebê ocorrem longos períodos de tempo nos quais o bebê não se importa em ser uma porção de pedacinhos ou um único ser, nem se ele vive no

rosto da mãe ou em seu próprio corpo, desde que de tempos em tempos ele se torne uno e sinta alguma coisa." (inhibition)

90
A Família e o 

Desenvolvimento Individual
Aconselhando os pais 1965c 173-174

"[...] o problema é: devem eles dar um passo além de suas habilidades especiais e ingressar no campo da psicologia, isto é, da vida e do viver? Eis minha resposta: sim, se

eles forem capazes de guardar e conter em si mesmos os problemas pessoais, familiares e sociais com que são colocados em contato, deixando que a solução aparece por si

só. Isso implica um sofrimento. É uma questão de suportar as preocupações e agonias de uma história de caso, de conflito individual, inibições e frustrações, discórdia

familiar ou dificuldades econômicas. Não é necessário ser estudante de psicologia para poder ser útil. Basta devolver à pessoa o caso que ela contou, após tê-lo devidamente

contido temporariamente em si mesmo. Mas se uma pessoa, por temperamento, tende a agir, aconselhar, interferir ou tentar ocasionar as mudanças que ela considera ser

boas, minha resposta é: não, essa pessoa não deve sair de sua especialidade, que é a doença orgânica." (inhibitions)

12 Da pediatria à psicanálise Desenvolvimento emocional primitivo 1945d 228

"É especialmente no início que as mães são vitalmente importantes, e de fato é tarefa da mãe proteger o seu bebê de complicações que ele ainda não pode entender, dando-

lhe continuamente aquele pedacinho simplificado do mundo que ele, através dela, passa a conhecer. Somente com base numa fundação desse tipo pode desenvolver-se a

percepção objetiva ou a atitude cientifica. Toda falha relacionada à objetividade, em qualquer época, refere-se à falha nesse estágio do desenvolvimento emocional primitivo.

Somente com base na monotonia pode a mãe adicionar riqueza de modo produtivo."

91
A Família e o 

Desenvolvimento Individual
Atendimento de caso com crianças mentalmente perturbadas 1965e 177

"Permita-se-me começar por esclarecer o uso que fazemos do termo “atendimento de caso” (casework) no presente estado de nossa formação em assistência social. O

atendimento de caso é descrito como um processo de solução de problemas. O termo atendimento de caso é usado para descrever a função total de uma agencia particular

no trato de um determinado problema. A psicoterapia é coisa totalmente diferente, e muitas vezes se desenrola sem que um atendimento de caso se desenvolva em paralelo,

uma vez que o paciente infantil é apresentado por adultos que reconhecem nele um distúrbio, e o paciente adulto é capaz de realizar seu próprio atendimento de caso após

livrar-se das inibições, compulsões, mudanças de humor e outros sintomas que derivam sua energia dos conflitos emocionais inconscientes." (inhibitions)

13 Da pediatria à psicanálise Desenvolvimento emocional primitivo 1945d 231

"Voltemos rapidamente meio estágio atrás: é comum, creio eu, dizer-se que existe um estágio ainda mais primitivo de relação objetal, em que o objeto age de modo

retaliatório. Isto aconteceria antes de uma verdadeira relação com a realidade externa. Neste caso o objeto, ou o ambiente, é tão parte do eu quanto o são os instintos que os

conjuram. Na introversão precoce, e portanto de natureza primitiva, o indivíduo vive num ambiente que é ele mesmo, e certamente se trata de uma vida muitíssimo pobre.

Não há crescimento, pois não há enriquecimento a partir da realidade externa." (introversion)
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"Mas, quando a criança se retrai, isso pode ser sinal de que há algo errado com a mãe que se julgava perfeita. Algumas mães funcionam em dois níveis. Num nível (devo

chama-lo o nível de cima?), querem apenas uma coisa: que sua criança cresça, saia do cercado, vá à escola, encontre o mundo. Noutro nível, que suponho ser mais profundo

e não de todo consciente, não concebem a ideia de deixar seu filho ir. Neste nível mais profundo, em que a lógica não tem grande papel, a mãe não consegue abdicar dessa

coisa tão preciosa que é sua função materna; é mais fácil para ela sentir-se maternal quando seu bebê é dependente, do que quando, pelo crescimento, ele já começa a

gostar de ser separado, independente e desafiador." (shrinks back)

14 A criança e o seu mundo Diagnóstico educacional 1945d 237

"[...] A seleção de acordo com a idade e o sexo tem sido, certamente, muito debatida entre os professores. Outra seleção poderia ser ultimamente realizada de acordo com os

tipos psiquiátricos. Quão estranho ensinar a crianças retraídas e preocupadas a par das extrovertidas e daquelas cujas mercadorias estão bem patentes na vitrina! Quão

estranho ministrar o mesmo ensino a uma criança na fase depressiva e, a essa mesma criança, quando tal fase já cedeu o lugar a um humor mais descuidado e confiante!

Quão estranho ter uma só técnica para o domínio da verdadeira excitação e para a orientação do efêmero e instável impulso contradepressivo, ou humor exaltado!"

(withdrawn)
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"A partir de uma grande confusão inicial, a psicologia extraiu a ideia, hoje aceita, da existência de um processo contínuo de desenvolvimento emocional que se inicia antes do

nascimento e permanece por toda a vida, até (com sorte) a morte natural. [...] a partir dessa base podemos estudar o modo de ocorrência do processo e os vários estágios em

que ele pode encontrar-se ameaçado por perigos internos (instintos) ou externos (falha ambiental)."

15 Pensando sobre crianças Para um estudo objetivo da natureza humana 1945h 37

"Incidentalmente, quando é feita uma investigação da neurose, sempre se descobre que o bloqueio impedindo o desenvolvimento emocional tem sua origem na infância inicial.

É por volta das idades de 2, 3 e 4 anos, quando estão sendo experienciados os relacionamentos interpessoais mais intensos, que é despertada a ansiedade mais severa. A

ansiedade conduz a um estabelecimento de defesas nos indivíduos, e são estas defesas organizadas que aparecem como doença neurótica ou transtornos de caráter. Nessa

época, quando a criança esta com 2, 3 ou 4 anos, o individuo ainda não é uma unidade independente; nesta idade, podemos dizer que o ego de uma criança está no processo

de construir um Superego pessoal para o manejo e emprego do Id (instintos). Seres humanos amorosos e um ambiente estável são especialmente necessários neste período,

e as pessoas circundantes são usadas pela criança em crescimento como ideais e como rigorosas, durante o processo de construção de um Superego mais pessoal, com

suas próprias ideias sobre controle e liberdade. Esta é uma declaração em termos psicanalíticos; evidentemente, os termos não são essenciais, mas eles são símbolos uteis

para a construção teórica e para a discussão."
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"(c) as crianças doentes no sentido de serem retraídas. Nesses casos, a integração é um fato consumado, e a defesa se dá em termos de uma organização de forças

malignas e benignas. Essas crianças vivem em seu próprio mundo interior, o qual, embora sendo artificialmente benigno, é perigoso devido à operação da magia. Seu mundo

exterior é maligno ou persecutório." (withdrawn)

16 A criança e o seu mundo Aspectos da delinquência juvenil 1946b 258

" [...] Quando uma criança rouba açúcar, está procurando a boa mãe, a sua própria, de quem tem o direito de tomar toda a doçura que ela comporta. De fato, essa doçura é da

criança, pois foi ela quem inventou a mãe e a sua doçura a partir de sua capacidade de amor, de sua capacidade primitiva de criar, seja o que isso for. Está igualmente

procurando o seu pai, poderíamos dizer, que protegerá a mãe dos ataques que a criança lhe faz. Quando uma criança rouba fora de casa, está ainda procurando sua mãe,

mas o faz com um maior sentido de frustração e precisando cada vez mais, ao mesmo tempo, de encontrar a autoridade paterna que possa pôr e, de fato, ponha um limite ao

efeito positivo de seu comportamento impulsivo e à concretização de ideias que assaltam a criança quando se encontra num estado de excitação. Na delinquência total é difícil 

uma observação fidedigna, pois nos deparamos com a necessidade aguda da criança de encontrar um pai rigoroso, que proteja a mãe quando ela é encontrada. O pai

rigoroso que a criança evoca pode ser também carinhoso, mas, em primeiro lugar, deve ser severo e forte. Só quando a figura paterna, severa e forte, está em evidencia é

que a criança recupera seus primitivos impulsos amorosos, seu sentimento de culpa e seu desejo de corrigir-se. A menos que caia em dificuldades graves, o delinquente só

poderá tornar-se cada vez mais inibido no amor e, por consequências, cada vez mais deprimido e despersonalizado, acabando, finalmente, por ser incapaz de sentir a

realidade das coisas, exceto a realidade da violência." (inhibited)
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"(k) Todas as crianças que são suficientemente integradas e socializadas para serem capazes de sofrer (quando perturbadas) das inibições, compulsões e organizações de

defesas contra a ansiedade, as quais são grosso modo classificadas sob a denominação de psiconeurose. " (inhibitions)

17 A criança e o seu mundo O que entendemos por uma criança normal? 1946c 143

"No que me diz respeito, uso a seguinte descrição de uma criança normal. Uma criança normal pode empregar qualquer dos recursos (ou todos) que a natureza forneceu para

defesa contra a angustia e o conflito intolerável. Os recursos empregados (em saúde) estão relacionados com o tipo de auxilio que estiver ao alcance. A anormalidade revela-

se numa limitação e numa rigidez na capacidade infantil para empregar sintomas, e uma relativa carência de relações entre os sintomas e o que se pode esperar como auxílio.

Naturalmente, é preciso admitir-se o fato de que, nos primeiros tempos da infância, é reduzida a capacidade para discernir qual o tipo de auxílio que está ao alcance, e uma

correspondente necessidade para estreita adaptação por parte da mãe."
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Crescimento e desenvolvimento na fase imatura 1965t 36

"Em primeiro lugar faço uma simplificação, distinguindo o estado de excitação do estado de não-excitação. O estado de excitação obviamente envolve a operação dos

instintos. Sabemos que toda função corporal tem sua elaboração imaginativa e também os conflitos, que se desenvolvem em associação com ideias, envolvem inibições e

confusões na vida corporal; o crescimento, nesse contexto, não implica apenas transpor estágios devido ao aumento da idade, mas também a administração de cada estágio

à medida que surge, sem que se sofram muitas perdas no que se refere às bases instintivas do sentimento. Entretanto, são exatamente nestes primeiros estágios do

desenvolvimento instintivo que tem início as sérias repressões que paralisam as vidas de muitos indivíduos. Quão necessárias são, pois, para a criança que começa a andar,

a estabilidade e a continuidade de seu ambiente em seus aspectos físicos e emocionais!" (inhibitions)

18 A criança e o seu mundo O que entendemos por uma criança normal? 1946c 145-146

" [...] Por vezes, a criança cessa de manifestar-se ansiosa por alimento, desse modo ganhando paz de espírito, mas perdendo algo de valioso, visto que, se não houver

ansiedade ou avidez, não é possível experimentar a plena satisfação. Assim, aqui temos um sintoma – inibição da avidez saudável – que devemos esperar, em certa medida,

nas crianças a quem chamamos normais. Se, ao tentar toda espécie de subterfúgios para contornar o sintoma, a mãe souber a respeito de que é toda essa agitação, ela não

será tão suscetível de entrar em pânico e estará apta a fazer seu jogo para ganhar tempo, o que é sempre uma boa coisa na assistência à criança. É maravilhoso o que uma

criança pode conseguir, no fim, só porque alguém que é pessoalmente responsável continuou calma e constantemente atuando de um modo natural." (inhibition)
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"Quando o par mãe-filho funciona bem, o ego da criança é de fato muito forte, pois é apoiado em todos os aspectos. O ego reforçado (e, portanto, forte) da criança é desde

muito cedo capaz de organizar defesas e desenvolver padrões pessoais fortemente marcados por tendências hereditárias.

Essa imagem de ego fraco e forte aplica-se também ao caso dos pacientes (crianças e adultos) que estão regredidos e dependentes na situação terapêutica. Concentrar-me-

ei, porem, na descrição da criança. É esta criança, cujo ego é forte devido ao apoio do ego da mãe, que cedo torna-se verdadeiramente ele mesmo ou ela mesma. Se o apoio

do ego da mãe não existe, ou é fraco, ou intermitente, a criança não consegue desenvolver-se numa trilha pessoal; o desenvolvimento passa então, como já disse, a estar

mais relacionado com uma sucessão de reações a colapsos ambientais que com as urgências internas e fatores genéticos. Os bebês bem cuidados rapidamente estabelecem-

se como pessoas, cada um deles diferente de todos os outros que já existiram ou existirão, ao passo que os bebês que recebem apoio egóico inadequado ou patológico

tendem a apresentar padrões de comportamento semelhantes (inquietude, estranhamento, apatia, inibição, complacência). Na situação de terapia infantil, o profissional é não

raro recompensado pelo surgimento de uma criança que, pela primeira vez, é um indivíduo." 

19 A criança e o seu mundo A criança e o sexo 1947a 171

"Normalmente, as brincadeiras infantis são gradualmente enriquecidas pelas ideias e pelo simbolismo sexuais, e, se houver uma forte inibição sexual, seguir-se á uma

inibição lúdica. Existe aqui uma possibilidade de confusão suscitada pela falta de uma definição clara de brincadeira sexual. A excitação sexual é uma coisa e o desempenho

de fantasias sexuais é outra. A brincadeira sexual com excitação corporal é um caso especial e na infância o resultado é suscetível de se apresentar bastante difícil. O clímax

ou detumescência é, frequentemente, mais representado pela explosão agressiva que se segue à frustração do que por um verdadeiro alivio da tensão instintiva, tal como

pode ser obtido por uma pessoa mais velha, após o início da puberdade." (inhibition, inhibition)

98 Conversando com os pais Segurança 1965vg 103
"[...] É o meio circundante que possibilita a cada criança crescer, e sem adequada confiabilidade ambiental o crescimento pessoal de uma criança não pode acontecer, ou será

um crescimento distorcido."

20 A criança e o seu mundo A criança e o sexo 1947a 174
"Há outras brincadeiras sexuais relacionadas, em maior ou menor grau, à fantasia sexual. Não pretendemos afirmar aqui que as crianças só pensam em sexo: contudo, uma

criança sexualmente inibida é um fraco companheiro e está empobrecida, tal como um adulto sexualmente inibido." (sex-inhibited, sex-inhibited)
99 Conversando com os pais Segurança 1965vg 104

"[...] Quando a mãe é bem sucedida em tudo o que faz no começo, o resultado é uma criança cujas dificuldades realmente não decorrem das interferências do mundo mas da

vida e do conflito que acompanha os sentimentos vitais. Portanto, em circunstâncias sumamente satisfatórias, na segurança suficientemente boa dos cuidados dispensados à

criança, esta começa a viver uma vida pessoal e individual."

21 A criança e o seu mundo A criança e o sexo 1947a 179

"Quando tudo corre bem, a masturbação que acompanha as ideias sexuais acontece sem ser muito notada, ou só é reconhecida através da alteração do ritmo respiratório da

criança, ou da sua cabeça suada. Contudo, surgem problemas quando há uma combinação da compulsão para masturbar com a inibição das sensações sexuais. Nesse

caso, a criança fica exausta por seus esforços por produzir satisfação e um clímax que não pode facilmente atingir. Desistir envolve uma perda do sentido de realidade ou do

sentido de valor. Contudo, persistir redundará por fim em debilidade física, as denunciadoras olheiras a indicarem um conflito e que, de costume, são erroneamente atribuídas

à própria masturbação. Por vezes, é uma atitude carinhosa ajudar uma criança a sair desse impasse por uma intervenção rigorosa dos pais." (inhibition)

100 Conversando com os pais Segurança 1965vg 107
"[...] De modo que vejo as coisas assim: boas condições nos estágios iniciais da vida levam ao surgimento de um sentimento de segurança, e o sentimento de segurança leva

ao autocontrole, e quando o autocontrole é um fato então a segurança que é imposta é um insulto."

22 A criança e o seu mundo A criança e o sexo 1947a 182 "A base para a sexualidade adolescente e adulta foi estabelecida na infância, bem como as raízes de todas as perversões e dificuldades sexuais." 101 O bebê e suas mães O ambiente saudável na infância 1968f 55-56

"Quando estamos tratando de crianças mais velhas e adultos, descobrimos que grande parte dos distúrbios com os quais temos de lidar, em termos de distúrbios da

personalidade, acabam por se mostrar evitáveis; em geral, trata-se de problemas que foram causados por médicos e enfermeiras, ou por concepções médicas errôneas.

Descobrimos inúmeras vezes que, se um médico, enfermeira ou suposto auxiliar não tivesse interferido nos processos naturais extremamente sutis que dizem respeito ao

relacionamento entre a mãe e o bebê, talvez os distúrbios do desenvolvimento pudessem ter sido evitados."

23 A criança e o seu mundo A criança e o sexo 1947a 182
"A prevenção dos distúrbios sexuais adultos bem como de todos os aspectos, salvo os puramente hereditários, das doenças mentais e psicossomáticas, situa-se nos

domínios dos que se ocupam da assistência à infância." 
102 O bebê e suas mães A amamentação como forma de comunicação 1969b 20-21

"[...] Do ponto de vista da saúde mental, a mãe (se agir de forma adequada) estará também criando os fundamentos da força de caráter e da riqueza de personalidade do

indivíduo. A partir de uma tal base positiva, o indivíduo tem, com o passar do tempo, uma oportunidade de lançar-se no mundo de uma forma criativa, e de desfrutar e usar

tudo aquilo que o mundo tem a lhe oferecer, inclusive o legado cultural. Infelizmente, é uma grande verdade que, se uma criança não começar bem, então poderá não

desfrutar do legado cultural e a beleza do mundo não passará de um colorido torturante, impossível de desfrutar. Assim, portanto, existem “os que têm” e “os que não têm”, e

isso nada tem a ver com finanças; tem a ver com aqueles que começaram muito bem suas vidas, e com aqueles que não tiveram a mesma sorte."

24 A criança e o seu mundo Mais ideias sobre os bebês como pessoas 1947b 95-96

"Nas questões do corpo é possível cometer erros, admitir até raquitismo, e mesmo assim criar um filho sem coisa pior que umas pernas tortas. Mas do lado psicológico, um

bebê privado de algumas coisas correntes, mas necessárias, como um contato afetivo, está votado, até certo ponto, a perturbações no seu desenvolvimento emocional que

se revelarão através de dificuldades pessoais, à medida que crescer. Por outras palavras: à medida que a criança cresce e transita de fase pra fase do complexo

desenvolvimento interno, até seguir finalmente uma capacidade de relacionamento, os pais poderão verificar que a sua boa assistência constitui um ingrediente essencial. Isso

tem um sentido para todos nós, pois segue-se que, na medida em que somos razoavelmente maduros ou sadios como adultos, cada um de nós deve reconhecer que um bom

principio de vida nos foi fornecido por alguém."

103 Pensando sobre crianças
Um vínculo entre a pediatria e a psicologia infantil: observações 

clínicas
1969f 221

"Nós tomamos muitas coisas como naturais, se somos sadios, e por que não deveríamos? Mas como clínicos podemos usar a nossa saúde para examinar o significado da

saúde e o custo em termos do atendimento à criança. Podemos investigar os pontos de fracasso do desenvolviento e examinar a organização das defesas da personalidade

contra a ansiedade intolerável. "

25 Da pediatria à psicanálise Pediatria e psiquiatria 1948b 242
"Algumas das inibições, no entanto, surgem logo no início. O bebê e a mãe nunca ‘sintonizam’. Neste ponto, a mãe pode ser vista como sendo teoricamente a responsável,

ainda que, certamente, não se trate de uma acusação." (inhibitions)
104 Tudo começa em casa O conceito de indivíduo saudável 1971f 8

"Em termos da aquisição da genitalidade plena, a maturidade, ou a saúde, assume uma forma especial quando o adolescente se transforma no adulto que pode se tornar pai.

É conveniente que um rapaz que gostaria de ser igual a seu pai sonhe heterossexualmente e que desempenhe sua capacidade genital em sua plenitude; e também que uma

moça que deseja ser igual à mãe seja capaz de sonhar heterossexualmente e experimentar orgasmo genital na relação sexual. O teste é: será que a experiência sexual pode

ser acompanhada de um vínculo e dos significados mais amplos da palavra “amor”?

No que diz respeito a esses aspectos, a doença é um incômodo, e as inibições podem ser destrutivas e cruéis em sua ação, a impotência pode machucar mais do que o

estupro. No entanto, hoje em dia não nos sentimos satisfeitos com uma avaliação da saúde em termos das posições do id. É mais fácil descrever os processos

desenvolvimentais em relação à função do id do que em termos do ego e de sua complexa evolução, mas mesmo assim o segundo método não pode ser evitado."

26 Da pediatria à psicanálise Pediatria e psiquiatria 1948b 242

"O pediatra, ao registrar cuidadosamente o histórico de crianças pequenas, espanta-se com a frequência das inibições ligeiras ou severas da alimentação. Ele descobre que

existem certos momentos críticos que podem ser numerados. (Tive em análise um caso grave de uma criança de três anos cuja inibição na alimentação teve início aos doze

meses, num certo dia em que ela foi colocada na mesa para comer junto com o pai e a mãe, isto é, os três ao mesmo tempo.) Um momento muito comum para a perda do

apetite seria perto da chegada de um novo irmão. Em muitos casos a perda do apetite começa ainda na primeira infância. Existe a inibição quanto a comer sozinho, e

também a mudança da avidez para a recusa do alimento na época do desmame, da passagem do seio para a mamadeira ou do término da mamada ao seio de uma

determinada pessoa, ou então por ocasião da introdução de alimentos sólidos, ou mesmo quando é introduzido um alimento menos líquido. O nascimento dos dentes pode ser

acompanhado por uma perda de apetite. Mesmo em bebês muito jovens podemos encontrar uma recusa em aceitar tudo o que for novo, e por vezes encontramos, ao

contrário, um interesse apenas pelo que é novo." (inhibitions, inhibitions, inhibition)

105 Tudo começa em casa O conceito de indivíduo saudável 1971f 13

"Vamos ampliar esse assunto para a doença mental e para a saúde mental do adulto. Na doença esquizoide, o estabelecimento de relações objetais fracassa: o paciente se

relaciona com um mundo subjetivo ou malogra em se relacionar com qualquer objeto fora do self. A onipotência é assegurada através de delírios. O paciente se retrai, fica

fora de contato, estupidificado, isolado, irreal, surdo, inacessível, invulnerável e assim por diante."

27 Da pediatria à psicanálise Pediatria e psiquiatria 1948b 251

"Aconteceu que, por termos analisado a questão do contato com a realidade, foi-lhe possível compreender que ele havia invejado o menino que bateu no poste. O que quero

dizer é que a ele essa batida pareceu muitíssimo real, em contraste com a sua crescente e aflitiva inibição e a falta de sensação de realidade no contato com a mãe,

secundária à repressão de seus desejos edipianos." (inhibition)

106 O brincar e a realidade O lugar em que vivemos 1971q 150-151

"A característica especial desse lugar em que a brincadeira e a experiência cultural têm uma posição, está em que ele depende, para sua existência, de experiências do viver,

não de tendências herdadas. Um bebê recebe trato sensível na ocasião em que a mãe está-se separando dele, de modo que a área para a brincadeira é imensa; um outro

bebê tem uma experiência tão infeliz nessa fase de seu desenvolvimento que lhe dá pouca oportunidade de desenvolver-se, exceto em termos de introversão e extroversão.

O espaço potencial, no ultimo caso, não tem significação, porque nunca houve como erigir um sentimento de confiança combinada com fidedignidade, e, portanto, não houve

uma auto-realização relaxada."

28 Da pediatria à psicanálise Pediatria e psiquiatria 1948b 252

"No manejo de crianças podemos observar acontecimentos semelhantes. O sentimento de irrealidade pode apresentar-se como uma ‘febre’ por novidades. Isto aparece já no

manejo da alimentação precoce, no problema do bebê que recebe um alimento novo atrás do outro, e que se dá bem com um deles por alguns dias até que perde o interesse.

Mas o novo pode também ferir. Seria interessante ter em mente que para o bebê, o novo, seja por seu gosto, textura, aparência ou som, pode causar um impacto semelhante

ao sofrido por minha conhecida, e ferir fisicamente. Uma mãe boa e comum é parcimoniosa em questão de coisas novas, proporcionando-as na medida da capacidade da

criança de entender-se com elas. Na prática psiquiátrica, conforme sugeri anteriormente, talvez seria possível trazer de volta uma pessoa retraída pelo fornecimento de um

pedaço de mundo extremamente simplificado, um pedaço de mundo para o qual o paciente pudesse gradualmente voltar sem sofrer impressões dolorosas. Na análise de

casos fronteiriços, algo dessa provisão é fornecido pelos limites do contexto analítico, sendo essa provisão o pré-requisito para o trabalho baseado na interpretação verbal."

(withdrawn)

107 Explorações Psicanalíticas Resposta a comentários 1972c 150

"Na psicopatologia, alguns dos maiores bloqueios ao envolvimento instintual – ou pulsional – aparecem quando paciente = objeto se transforma violentamente em paciente-

confronta-e-é confrontado-pelo-objeto, a envolver uma mudança desde uma defesa aconchegante para uma posição de ansiedade de alto grau e uma percepção súbita de

imaturidade. Não posso evita-lo, mas exatamente neste estágio pareço ter abandonado a escada (elementos masculinos e femininos) pela qual subi até o lugar onde

experienciei esta visão."

29 A criança e o seu mundo  Educação sexual nas escolas 1949j 248

"Em resumo, a informação completa e franca sobre o sexo deveria estar ao alcance das crianças, mas não tanto como uma coisa que faz parte das relações delas com

pessoas conhecidas e respeitadas. A educação não é substituto para a exploração e realização pessoal. As verdadeiras inibições são resistentes à educação e no caso

médico para o qual a psicoterapia não é útil essas inibições são mais bem tratadas através da compreensão de um amigo." (inhibitions. inhibitions)

108 Privação e Delinquência A ausência de um sentimento de culpa 1984b 123
"Se o sentimento de culpa da criança está ausente no padrão, então ela não chega ao ponto de permitir o impulso. Instala-se, em vez disso, o medo, e a criança se inibe com 

relação a todo o sentimento que naturalmente se constrói em torno desse impulso." (inhibited)

30 A criança e o seu mundo As crianças e as outras pessoas 1949n 118

"Vai por mau caminho o bebê cuja mãe trate dele, ainda que o faça na melhor das intenções, acreditando que os bebês pouco mais são, no princípio, do que um feixe de

fisiologia, anatomia e reflexos condicionados. Sem dúvida, esse bebê será bem alimentado normal, mas se a mãe não souber ver no filho recém-nascido um ser humano,

haverá poucas probabilidades de que a saúde mental seja alicerçada com uma solidez tal que a criança, em sua vida posterior, possa ostentar uma personalidade rica e

estável, suscetível não só de adaptar-se ao mundo, mas também de participar de um mundo que exige adaptação." 

109 Privação e Delinquência A ausência de um sentimento de culpa 1984b 123
"(1) A inconfiabilidade da figura materna torna vão o esforço construtivo, de modo que o sentimento de culpa fica intolerável e a criança é pressionada a retroceder para a

inibição, ou perda do impulso que é, de fato, parte do amor primitivo." (inhibition)

31 A criança e o seu mundo As crianças e as outras pessoas 1949n 119

"Podemos encontrar facilmente uma mãe incapaz de viver no mundo do bebê, o qual terá de viver no mundo da mãe. Uma criança em tais condições pode fazer grandes

progressos, do ponto de vista de um observador superficial. Só quando chegar à adolescência ou até mais tarde ainda é que formulará, por fim, um protesto apropriado e,

então, ou sofre um colapso ou só encontrará a saúde mental numa atitude de rebeldia ou desafio."

110 Privação e Delinquência A psicologia da separação 1984f 151-152

"[...] Quando as coisas correm bem, o objeto que é mãe ou a figura materna permanece durante um certo período de tempo, enquanto a criança chega ao pleno

reconhecimento do objeto, no momento da experinencia instintiva, como parte da mãe que está constantemente presente. Nessa fase ocorre a formação gradual, no indivíduo,

de um senso de envolvimento. A perda da mãe durante essa fase leva a uma reversão do processo. Não estando a mãe presente quando o bebê se sente envolvido, anula-se

o processo de integração em curso, de modo que a vida instintual torna-se inibida ou então dissociada da relação geral da criança com os cuidados que lhe são fornecidos. O

senso de envolvimento, nesse caso, acaba por se perder, ao passo que quando o objeto, ou seja, a mãe, continua existindo e desempenhando o seu papel, o senso de

envolvimento é gradualmente fortalecido. É o florescimento desse processo que resulta nessa coisa madura a que se dá o nome de capacidade para o luto." (inhibited)

32 A criança e o seu mundo As crianças e as outras pessoas 1949n 122

"Existe outro processo pelo qual a vida emocional do bebê forma a base para a vida emocional do individuo numa fase ulterior. Falei sobre o modo como os impulsos

instintivos participam da relação do bebê com a mãe, desde o principio. A par desses poderosos instintos estão os elementos agressivos, e há também todo o ódio e cólera

que resultam da frustração. O elemento agressivo nos impulsos de amor excitado, e aos mesmos associados, faz com que se sinta a vida como algo perigosa e, por causa

disso, a maioria dos indivíduos torna-se inibida, em certo grau." (inhibited)

111 Tudo começa em casa A pílula e a Lua 1986i 200

"Portanto, podemos pensar em termos da lógica da situação: será que é lógico ter famílias enormes, isso sem considerar o fato de as pessoas poderem cria-las, ou o fato de

ser ou não lógico entupir nossa terra com um número excessivo de criança? Podemos responder: “Não, não é.” Tudo bem! Vamos ter apenas dois filhos, ou três, por casal, ou

só três quando um deles for mongoloide ou falecer de poliomielite; e então vocês poderiam dizer: “Vamos ter quatro, porque eu queria um menino e acabamos tendo três

meninas seguidas.” De qualquer modo, a coisa emperra e volta tudo à estaca zero, quando vocês continuam tendo filhos, quando eles aparecem. E pode ser que vocês

descubram que estão tendo uma diminuição em suas inibições – em suas inibições sexuais, que talvez resulte em não haver absolutamente nenhuma criança na família – e

de repente vocês percebem que estão falando sobre coisas que são puramente inconscientes. Num certo sentido, as inibições sexuais são tão interessantes quanto

construtivas e contribuem para a sociedade na mesma medida que as compulsões sexuais, de tal modo que estamos apenas nos descrevendo uns aos outros, e esperando

não nos sair muito mal."

33 Da pediatria à psicanálise Psicoses e cuidados maternos 1953a 305

"Existem dois métodos pelos quais a questão da psicose infantil pode ser abordada. O primeiro consiste em identificar na pré-puberdade e mesmo nos primeiros anos da

infância organizações mentais bem conhecidas da psiquiatria de adultos. Creak (1952), por exemplo, toma um certo tipo de psicose caracterizada por uma introversão 

organizada, com padrões de comportamento bizarro e distúrbios secundários do funcionamento físico, e descreve claramente um tipo de criança muito conhecido pelos

psiquiatras. Da mesma forma pode-se-ia tomar a melancolia, a labilidade maníaco-depressiva, a agitação hipomaníaca e vários tipos de estados confusionais, e identificar a

sua ocorrência nada rara na infância: o material necessário para tanto é abundante." (introversion)

112 Tudo começa em casa O lugar da monarquia 1986j 277

"Há duas considerações importantes que surgem do fato de uma coisa boa que tenha sido submetida, sem proteção, a todo tipo de sentimento ter sobrevivido, o que implica

inibição do impulso e postergação do momento da verdade, o teste verdadeiro. 

Uma dessas considerações diz respeito aos indivíduos envolvidos, em qualquer época. A sobrevivência da coisa (aqui, a monarquia) a torna valiosa, e capacita pessoas de

os tipos e idades a perceberem que a vontade de destruir não tem nada a ver com raiva – tem a ver com um amor primitivo, e a destruição ocorre na fantasia inconsciente, ou

no sonho pessoal que corresponde ao dormir. A coisa fica destruída apenas na realidade psíquica interna pessoal. Na vida desperta, a sobrevivência do objeto, seja lá qual

for, traz um sentido de alívio e um novo senso de confiança. Agora fica claro que é devido a propriedades que são suas que as coisas podem sobreviver, apesar de nosso

sonho, apesar do pano de fundo da destruição em nossa fantasia inconsciente. O mundo começa a existir agora por si próprio: um lugar onde viver, não um lugar para recear

ou ao qual sempre devemos obedecer ou no qual ficamos perdidos; e também não um lugar onde lidar apenas com os sonhos ou com a indulgência à fantasia."

34 Da pediatria à psicanálise Psicoses e cuidados maternos 1953a 314

"Como defesa contra as terríveis ansiedades do estado paranoide nos primeiros tempos de vida, não é raro surgir um estado organizado ao qual já foram dados diversos

nomes (por exemplo, introversão defensiva patológica). O bebê vive permanentemente em seu próprio mundo interno, o qual, porem, ainda não está solidamente organizado.

O complicador da perseguição externa é mantido a distância através de uma fuga à integração, evitando o estado de unidade. Ao relacionar-se com uma criança desse tipo,

vemo-nos entrar e sair do mundo interno em que ela vive, e enquanto estamos dentro dele ficamos sujeitos a um controle mais ou menos onipotente, controle esse, porem,

que não é exercido a partir de um ponto central consistente. É um mundo mágico, que faz com que nos sintamos loucos. Todos os que já trataram de crianças psicóticas

desse tipo sabem o quão é louco é preciso estar para viver ali, e no entanto é necessário estar ali, e permanecer ali por longos períodos a fim de alcançar algum resultado

terapêutico." (introversion)

113 Natureza Humana 1988 31

"O desenvolvimento intelectual não é comparável ao da psique ou do soma. Não há sentido no termo “saúde intelectual”. O intelecto, assim como a psique, depende de um

funcionamento de um determinado órgão do corpo, o cérebro (ou certas partes do mesmo). A base do intelecto é, portanto, a qualidade do cérebro, mas o intelecto só pode

ser descrito em termos de mais ou menos, salvo quando o cérebro é deformado ou mutilado por alguma doença física. Em termos de desenvolvimento, o intelecto em si

mesmo não pode estar doente, ainda que possa ser explorado por uma psique doente. A psique, por outro lado, pode estar ela mesma doente, ou seja, deformada por falhas

no desenvolvimento, a despeito de existir uma base cerebral saudável para o seu funcionamento. A parte do cérebro da qual depende a capacidade intelectual é muito mais

variável que aquela que depende a psique, sendo além do mais um componente mais recente na evolução da espécie. A hereditariedade e o acaso fornecem um cérebro que

está acima ou abaixo da capacidade média de funcionamento, ou então, o acaso, uma doença ou um acidente (tal como um dano sofrido por ocasião do nascimento)

produzem um cérebro deficiente ou danificado; ou um processo infeccioso durante a infância (meningite, encefalite) ou um tumor podem causar interferências residuais

variadas no funcionamento cerebral. Também ocorre que, durante um (assim chamado) tratamento de distúrbio mental, o neurocirurgião deliberadamente retalha o cérebro de

modo a inibir defesas fortemente organizadas contra a loucura, defesas essas que, em si mesmas, constituem um estado clínico doloroso. Em qualquer uma dessas formas o

intelecto é atingido ou os processos mentais são modificados, ainda que o corpo (à exceção do cérebro) possa permanecer sadio." (disturb)

35 A criança e o seu mundo A mãe, a professora e as necessidades da criança 1953d 217

"A consequência desses acontecimentos é que as ideias de amor se seguem as ideias de ódio, o ciúme é um conflito emocional doloroso, enfim, o sofrimento pessoal; e

sempre que o conflito é demasiado grande, sobrevêm a perda de capacidade total, inibições, “recalque” etc., resultando na formação de sintomas. A expressão é um

sentimento e, em parte, direta, mas a possibilidade é cada vez maior, à medida que o desenvolvimento da criança prossegue, de que o alivio seja obtido mediante a auto

expressão, quer através de brincadeiras ou da fala." (inhibitions)

114 Natureza Humana 1988 34

"Quando a saúde física (inclusive o funcionamento do tecido cerebral) está garantida, é possível classificar as doenças da psique em neuroses e psicoses. No caso de

neurose, as dificuldades começaram a surgir no interior das relações interpsessoais características da vida familiar, estando a criança então entre os 2 e os 5 anos de idade.

Nesta fase, a criança é uma pessoa total em meio a pessoas totais, sujeita a poderosas experiências instintivas baseadas no amor entre pessoas. Na neurose, o

desenvolvimento emocional da criança (ou do adulto) nos estágios anteriores ocorreu dentro de limites normais." 

36 Da pediatria à psicanálise A posição depressiva no desenvolvimento emocional normal 1955c 366

"1. Quando o círculo benigno é quebrado, e a mãe que sustenta a situação não é mais um fato, o processo passa a desfazer-se, tendo como consequência a inibição dos

instintos e um empobrecimento geral da personalidade, e em seguida também uma perda da capacidade para sentir culpa. O sentimento de culpa pode ser recuperado, mas

somente pelo restabelecimento da situação sustentada por uma mãe suficientemente boa como um fato. Sem o sentimento de culpa, a criança pode continuar a ter prazeres

sensuais instintivos, mas perde a capacidade de amar com afeição." (inhibition)

115 Natureza Humana 1988 36

"Clinicamente, nem mesmo crianças doentes estão o tempo todo ansiosas ou o tempo todo mal. Muitas vezes vemos acontecerem esquemas bem-sucedidos de defesa

contra a ansiedade, e ao fazermos um diagnóstico preocupamo-nos com o tipo de defesa e com seu êxito ou fracasso. É importante também que saibamos de que tipo é a

ansiedade que produz a ameaça; por exemplo, as defesas podem ser contra o medo de perder o pênis, ou de perder alguma função importante associada a um instinto.

Podem ser também defesas contra a depressão, ou seja, contra uma desesperança pertencente a sentimentos de culpa, inconscientes eles mesmos, ou relativos a algum

elemento inconsciente. Também é possível que as defesas sejam contra o medo de perder o contato com a realidade externa, ou contra o medo de uma desintegração

caótica." 

37 Da pediatria à psicanálise A posição depressiva no desenvolvimento emocional normal 1955c 369
"Uma das defesas contra as ansiedades depressivas é a relativa inibição dos instintos em si mesmos, resultando numa diminuição quantitativa de todas as consequências

das experiências instintivas." (inhibition)
116 Natureza Humana 1988 40

"Nos distúrbios da alimentação de lactentes de mais idade, o lugar da psicologia torna-se mais e mais evidente. As crianças podem ser normalmente caprichosas, a ponto de,

quando ocorre de uma criança aceitar passivamente qualquer alimento agradavelmente apresentado, poder-se suspeitar de uma doença. Iremos examinar as causas deste

fato. Em condições extremas, uma criança de qualquer idade pode tornar-se tão ativamente inibida quanto à alimentação, que o resultado vem a ser fatal. Entre um saudável

capricho e uma inibição patológica, todas as gradações são possíveis." (inhibited, inhibition)

38 Holding e Interpretação Apêndice: Retraimento e regressão 1955e 106

"Analista: “Sim, por um lado, ele nunca lhe deu a honra de reconhecer a sua maturidade proibindo as relações sexuais com sua mãe, mas ele também o privou da alegria e do

prazer da rivalidade, assim como da amizade que surge da rivalidade entre homens. Então, você teve de desenvolver uma inibição geral. Você não poderia sentir dor por um

pai que você nunca ‘matou’.”" (inhibition)

117 Natureza Humana 1988 43

"A liberdade instintiva promove a saúde física, e disto se conclui que em condições de desenvolvimento normal com crescente controle dos instintos, o corpo terá de ser

sacrificado em muitos pontos, já que a liberdade dos instintos é normalmente restringida no processo de socialização da criança. O princípio a ser lembrado é o de que,

sempre que um conflito da psique é relativamente consciente, os instintos são manejados por meio de autocontrole; o compromisso entre as exigências do instinto e as da

realidade externa ou social ou consciente pode ser construído com o mínimo de prejuízo possível. Por outro lado, onde o conflito entre o impulso e o Ego ideal encontra-se no

inconsciente reprimido, as inibições, compulsões e ansiedades resultantes são mais cegas, menos capazes de se adaptar às circunstancias, e mais danosas para o corpo e

suas funções e processos." (inhibitions)

39 Holding e Interpretação Apêndice: Retraimento e regressão 1955e 113

"Analista: “Você está usando a proibição da sociedade do incesto entre mãe e filho porque você não consegue encontrar o homem que ficará entre você e sua mãe. Isso

significa que seu pai não cumpriu o seu papel, e você, portanto, não tem ódio nem medo do homem e está de volta à antiga posição: ser frustrado pela mulher ou desenvolver

uma inibição interna”." (inhibition)

118 Natureza Humana 1988 45

"Em algum lugar, portanto, a fisiologia funde-se suavemente à psicossomática, que inclui a fisiologia das mudanças somáticas associada às tensões e pressões da psique.

Primeiramente, existem os controles inerentes ao processo de socialização, e mais tarde os controles e inibições patológicas, associadas à repressão e a conflitos

inconscientes da psique." (inhibitions)

40 Holding e Interpretação Apêndice: Retraimento e regressão 1955e 120
"Analista: “O problema é que o tempo todo você tem de ser frustrado por sua mãe (sua esposa) ou então desenvolver inibições internas, porque não há nenhum homem que

possa se colocar entre vocês.” (inhibitions)
119 Natureza Humana 1988 47

"O desenvolvimento psicossomático é uma aquisição gradual, e tem seu próprio ritmo, e se o termo maturidade pode ser usado como uma referência etária, então maturidade

é saúde, e saúde é maturidade. Todo o processo de desenvolvimento tem que ser levado a cabo, qualquer salto ou falha no processo é uma distorção, e um pulo aqui ou um

atraso ali deixam uma cicatriz."

41 Holding e Interpretação Apêndice: Retraimento e regressão 1955e 129

"Paciente: “Estou pensando no meu pai. É possível que eu tivesse a impressão de que meu pai me rejeitava e minha mãe me inibia. Sinto certa hostilidade pela ideia de ser

inibido pela minha mãe em vez do meu pai.” Pausa. “É apenas possível que meu pai tenha me despontado quando eu era um bebê ou mesmo uma criança. Não é certeza.

Trata-se de uma ideia que me foi sugerida há alguns anos: uma criança encontrando seu pai e sendo desapontada. Não acho, porém, que seja verdade no meu caso.” " (hold 

back, holding)

120 Natureza Humana 1988 68

"Quando este estágio é alcançado de um modo relativamente aberto (considerando-se um desenvolvimento saudável até então), a criança torna-se-á capaz de tolerar os

sentimentos humanos mais intensos sem construir defesas excessivas contra a ansiedade. As defesas, porem, sempre existirão, e levarão à criação de sintomas. Os

sintomas neuróticos são organizações de defesa contra a ansiedade, na verdade contra a ansiedade de castração, ansiedade que surge dos desejos de morte inerentes ao

Complexo de Édipo. O anormal aponta para o normal."

42 Holding e Interpretação Apêndice: Retraimento e regressão 1955e 176-177

"Paciente: “Se eu pudesse falar sem nenhuma inibição, não haveria a menor necessidade de vir aqui. Eu poderia conversar comigo mesmo. Ontem à noite foi difícil conversar 

com minha esposa. Ocorreu-me que, se eu estivesse falando sem inibição, falando sobre as mesmas coisas e não desenvolvendo uma ideia, não haveria nenhuma razão

para eu parar. Não haveria motivo para parar. Eu não teria nenhum prazer. não há nenhuma emoção nisto.” " (inhibition, inhibition)

121 Natureza Humana 1988 76

"A sexualidade infantil é algo bem real, podendo estar madura ou não à época em que as transformações da latência aparecem trazendo alívio. Se a sexualidade de uma

criança é imatura, perturbada ou inibida ao final deste primeiro período de relacionamentos interpessoais, assim ela ressurgirá imatura, perturbada e inibida na puberdade."

(inhibited, inhibited)

43 Holding e Interpretação Apêndice: Retraimento e regressão 1955e 190 "Analista: “Você se lembra de ter ser retraído em alguma ocasião especifica, como, por exemplo, ao ver a sua irmãzinha no colo de sua mãe?” " 122 Natureza Humana 1988 82 "inibição do instinto (fonte de amor)" (inhibition)

44 Holding e Interpretação Apêndice: Retraimento e regressão 1955e 190
"Paciente: “Sinto agora uma tendência de enfrentar a situação, de pensar no futuro, mas não de aceitar. É o mesmo que não ir à escola, e o mesmo que me retrair com a

idade de quatro ou cinco anos.” [...] "
123 Natureza Humana 1988 87

"Nesta seção, que trata do desenvolvimento emocional característico da fase de lactação, será utilizado um método descritivo diferente. A criança não será vista como já

tendo estabelecido uma relação triangular, mas sim como estando no estágio em que é capaz de formar um relacionamento com apenas um outro (a mãe). Novamente será

necessário partir da certeza de que houve um desenvolvimento saudável nas fases anteriores, aquelas que serão examinadas na parte IV. Alguns pontos que até aqui

estiveram ausentes serão agora considerados, como por exemplo a idéia de valor na criança em desenvolvimento. A ideia de valor não é paralela à idéia de saúde, mas existe

uma ligação entre elas. O valor pode aumentar em qualquer idade, assim como pode diminuir; pode inclusive ocultar-se e permanecer fora do alcance, de modo semelhante

ao instinto – que pode ser inibido, e da fantasia – que pode ser reprimida." (inhibited)



45 Holding e Interpretação Apêndice: Retraimento e regressão 1955e 190 "Analista: “Ao se retrair, você faz duas coisas. Você mantem a onipotência e salva a vida das crianças.” " 124 Natureza Humana 1988 90

"Deste modo, enquanto no início a mãe aceita um alto grau de dependência como natural, o bebê saudável vive independente do pai, que por sua vez é absolutamente

necessário para proteger a mãe, pois de outro modo o bebê se tornará inibido e perderá a capacidade para o amor excitado. O benefício é percebido clinicamente na

capacidade do bebê saudável de se deprimir, de carregar sentimentos de culpa até o momento em que a elaboração imaginativa dos últimos acontecimentos no inconsciente

tenha produzido o material para alguma coisa construtiva no relacionamento, no brincar ou no trabalho." (inhibited)

46 Holding e Interpretação Apêndice: Retraimento e regressão 1955e 191

"Paciente: “Esta observação talvez seja não tanto abstrata mas despropositada: a dificuldade aqui é que não pode haver um simples retraimento, como, por exemplo, num

encontro social onde eu não preciso conversar se eu não quiser faze-lo. Aqui, eu tenho que ir mais adiante para escapar da situação. O fato de não falar é muito bem

compreendido.” "

125 Natureza Humana 1988 92

"Como resultado do êxito das ideias e atos reparadores, o bebê torna-se mais audacioso ao permitir-se novas experiências instintivas; a inibição diminui e isso leva a

consequências ainda mais ricas da experiência instintiva; surge assim, uma tarefa ainda maior para a próxima fase de digestão ou contemplação, mas quando o bebê conta,

felizmente, com a existência de um cuidado materno contínuo e pessoal, ele cria uma capacidade de reparação também maior, e a isto se segue um novo patamar de

liberdade na experiência instintiva. deste modo, estabelece-se im círculo benigno, que forma a base para a vida do bebê por um longo período." (inhibitions)

47 Holding e Interpretação Apêndice: Retraimento e regressão 1955e 196

"Paciente: “Ontem, depois que sai daqui, fiquei pensando sobra a nossa conclusão. Encarei o problema durante um bom tempo e me vi diante da perspectiva sem esperança

de ser amado ou desejado pelo que sou e não pelo que faço ou realizo. Já discuti isso antes, quando falavamos sobre perfeição. Eu não reconhecia a possibilidade de ser

amado ou respeitado pelo que sou, de forma que a perfeição era a única alternativa, e qualquer outra coisa significaria um fracasso completo. Então, quando reclamei que

estava doente, eu estava horrorizado com o dilema, já que eu me sentia muito distante da perfeição, o que significava fracasso absoluto. Antes disso, me retrai e, desse

modo, evitava o ataque direto e, portanto, os problemas de ser amado e desejado ou mesmo de ser perfeito. Eu não acreditava na possibilidade de ser amado, e foi assim que

surgiu a dificuldade de conversar, porque não fazia sentido exigir deixando de exigir. [...] "

126 Natureza Humana 1988 94 "(1) o instinto (ou a capacidade de amar) terá que ser inibido." (inhibited)

48 Holding e Interpretação Apêndice: Retraimento e regressão 1955e 242
"Analista: “Gostaria de lembra-lo da ocasião e que você parou porque não conseguia me acompanhar (ver página 223). Imagino que o ar apalermado de que você fala seja

semelhante à interrupção, ou retraimento, ou sonolência que acontece aqui.”
127 Natureza Humana 1988 112

"[...] No caso da criança retraída, o analista penetra num mundo artificialmente benigno do qual as forças e objetos malignos foram expulsos. Num caso deste tipo, o analista

é envolvido por uma série infindável de atos mágicos, e é estranho para a criança perceber que o analista não sabe o que vai acontecer. A criança pode voar e obviamente

espera que o analista a carregue ao redor do consultório, neste caso, estão todas as forças persecutórias esperando de tocaia, de modo que o mais leve ruído pode provocar

terror. A entrada acidental de uma terceira pessoal no consultório pode ser desastrosa, e o final da hora exige um tratamento muito especial. Este material relativo ao mundo

interno é influenciado pela presença do analista em seu interior, especialmente porque o analista se torna capaz de compreender rapidamente o que é necessário, e assim

pode favorecer a necessidade que a criança tem de controle mágico. O analista retém a objetividade e o senso de realidade que a criança perdeu, e enquanto desempenha os

diversos papéis da forma mais sensível, de acordo com a necessidade, reconhece a necessidade que a criança tem tanto de magia, quanto dos fatos que pertencem à

realidade externa. Envolvido por esse material relativo ao mundo interno, o analista tem poucas possibilidades de interpretar os fenômenos com os quais se defronta. No

entanto, no decorrer da sessão, há ocasióes em que os detalhes do mundo interno da criança podem ser relacionados a fenômenos que pertencem aos seus relacionamentos

externos, tanto à sua vida instintiva enquanto ser humano total, quanto à vida com a qual se defrontou nas últimas 24 horas, e que ela havia introjetado." (withdrawn)   

49 Holding e Interpretação Apêndice: Retraimento e regressão 1955e 253
"(Retraimento, neste trabalho, significa um desligamento momentâneo de uma relação com a realidade externa durante a vigília, este desligamento tendo às vezes a natureza

de um breve sono. Regressão significa regressão à dependência e não especificamente regressão em termos de zonas erógenas.)."
128 Natureza Humana 1988 120

"Esta primeira mamada teórica é também a primeira mamada real, exceto pelo fato de que a experiência real não é tanto um acontecimento singular quanto uma construção

do evento a partir da memória. É possível dizer que devido à extrema imaturidade do bebê recém nascido, a primeira mamada não pode ser significativa como experiência

emocional. No entanto, não há dúvida de que se a primeira mamada ocorre satisfatoriamente, estabelece-se um contato, de modo que o padrão das mamadas se desenvolve

a partir dessa primeira experiência. A tarefa da mãe é então enormemente simplificada. Ao contrário, se as primeiras mamadas são mal conduzidas, pode ocorrer uma longa

série de problemas. De fato, um padrão duradouro de insegurança no relacionamento pode ter sua origem na época da falha inicial no manejo do bebê."

50 Privação e Delinquência Agressão e suas raízes 1957d 97

"Ao que me parece, se admitirmos que o bebê pode machucar, e sente um impulso para isso, teremos de admitir também a existência de uma inibição dos impulsos

agressivos, facilitando a proteção do que é amado e está, portanto, em perigo. Pouco depois do nascimento, os bebês já diferem quanto ao grau em que manifestam ou

escondem a expressão direta de sentimentos, e as mães de bebês coléricos, gritões, podem consolar-se sabendo que bebês dóceis e sossegados de outras mães, os quais

dormem quando não estão mamando e mamam quando não estão dormindo, não estão necessariamente estabelecendo bases melhores e mais sólidas para a sua saúde

mental. É evidentemente importante para a criança em desenvolvimento que ela tenha se encolerizado com frequência numa idade em que não precisa sentir remorso.

Encolerizar-se pela primeira vez aos 18 meses deve ser verdadeiramente aterrador para a criança." (inhibition)

129 Natureza Humana 1988 124

"Trata-se de uma questão inteiramente prática. A maneira de fazer com que o bebê se iniba quanto ao mamar ao seio, e na verdade quanto à alimentação em geral, é

apresentar o seio ao bebê sem lhe dar qualquer chance de ser o criador do objeto que precisa ser encontrado. Talvez não exista outro detalhe específico que o psicólogo

possa ensinar e que, se aceito, teria consequências mais profundas sobre a saúde mental dos indivíduos e da comunidade, do que esta questão da necessidade que o bebê

tem de ser o criador do mamilo do seio da mãe. Alem do mais, não se trata apenas de uma questão da saúde mental futura do novo indivíduo." (inhibited)

51 A criança e o seu mundo O filho único 1957p 151-152

"Uma família de muitos filhos tem ainda outra vantagem sobre a de filho único. Na grande família, há uma possibilidade para que as crianças desempenhem toda espécie de

papeis diferentes em suas relações mutuas, e isso as prepara para a vida em grupos mais vastos e, finalmente, no mundo. Os filhos únicos, quando ficam mais velhos, em

especial se não tiverem muitos primos, experimentam dificuldades no contato com outros rapazes e moças, numa base informal. Os filhos únicos ficam procurando o tempo

todo relações estáveis e isso faz com que os conhecimentos casuais e passageiros se retraiam ou afastem, ao passo que os membros de grandes famílias estão habituados

a encontrar os amigos de seus irmãos e irmãs e possuem já uma boa dose de experiência prática de relações humanas na época em que atingem a idade de namoro."

130 Natureza Humana 1988 130

"Em contraste com isso, há um outro tipo de artista que inicia o seu trabalho com a representação bruta dos fenômenos secretos do self ou da vivacidade pessoal, que para

ele é repleta de significados, mas que num primeiro momento não têm sentido para os outros. A tarefa do artista neste caso é a de tornar inteligíveis as suas representações

inteiramente pessoais, e para faze-lo ele deve até certo ponto trair a si próprio. Suas criações artísticas lhe parecerão sempre um tanto fracassadas, independentemente do

quanto elas sejam apreciadas pelo seu círculo social; na verdade, se elas forem apreciadas em excesso, o artista poderá retrair-se inteiramente, pela sensação de ter sido

falso para com seu verdadeiro self. Aqui, novamente, o maior êxito do artista é seu trabalho de integração dos dois selves. O artista do primeiro tipo é apreciado por pessoas

que precisam entrar em contato com seus impulsos mais primitivos, enquanto o do segundo tipo é apreciado por pessoas retraídas, aliviadas por encontrar algum (não

demasiado) compartilhamento daquilo que é basicamente pessoal e essencialmente secreto." (withdraw, withdraw)

52 Da pediatria à psicanálise A agressividade em relação ao desenvolvimento emocional 1958b 298
"O retraimento emocional torna-se uma característica essencial do padrão (exceto nos casos extremos, em que o verdadeiro eu está oculto. Nestes casos, mesmo o

retraimento está fora do alcance enquanto defesa primitiva)" (withdrawl)
131 Natureza Humana 1988 138

"Em minha descrição dos primeiros momentos de integração a partir dos estados de não-integração, as palavras utilizadas eram extraídas da aritmética. Tratava-se de saber

se os núcleos do ego individual iriam ou não somar-se para fazer uma unidade. É possível demonstrar, durante um tratamento, que a inibição para o uso da aritmética comum 

derivou da inabilidade da criança em começar a formular o simples conceito de um, da unidade, que para um bom entender representa, em última análise, o próprio self. É

bem conhecido o fato de que a incompetência para lidar com a aritmética mais simples de modo algum implica na incapacidade para cálculos mentais abstratos extremamente

complexos, e de fato pode haver uma correlação entre o uso exagerado do raciocínio matemático abstrato e uma inibição das funções mais simples de adição e subtração."

(inhibitions, inhibitions)

53 Da pediatria à psicanálise A tendência anti-social 1958c 412-413

"Um sintoma anti-social muito comum é a sofreguidão, juntamente com o seu correlato, a inibição do apetite. Ao estudarmos a sofreguidão, encontraremos o complexo de de-

privação. Dito de outro modo, se a criança é sôfrega (comilona) haverá algum grau de de-privação e uma certa compulsão para buscar uma terapia para essa de-privação

através do ambiente. O fato de que a mãe dispõe-se ela própria a satisfazer a sofreguidão da criança leva ao sucesso dessa terapia na grande maioria dos casos em que

essa compulsão é observada. A sofreguidão numa criança não é o mesmo que voracidade. O termo voracidade é utilizado nas formulações teóricas sobre as tremendas

reivindicações instintivas feitas à mãe pela criança no início, isto é, na época em que a mesma está apenas começando a admitir a existência separada da mãe, na aceitação

inicial do princípio de realidade." (inhibition)

132 Natureza Humana 1988 140

"Quando a integração, em determinado caso, é proporcionada principalmente por um bom cuidado infantil, a personalidade pode revelar-se bem estruturada. Se o acento recai

sobre a integração através de impulsos e experiências instintivas e de uma raiva que mantem sua relação com o desejo, então a personalidade será provavelmente

interessante e até fascinante por suas características. Na saúde há quantidades suficientes dessas duas coisas, e a sua combinação significa estabilidade. Quando não há o

bastante de nenhuma das duas, a integração jamais se estabelece por inteiro, ou se estabelece de uma forma estereotipada, hiperenfatizada e fortemente defendida,

impedindo que ocorra o relaxamento, ou a não-integração repousante."

54 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 92

"Através da análise de crianças mais velhas e adultos, percebem-se muito claramente os diversos modos de o apetite tornar-se vinculado à defesa contra a ansiedade e a

depressão. Pode-se facilmente inferir, então, que a psicologia dos bebês e das crianças pequenas não é tão simples como poderia parecer à primeira vista, e que uma

complexa estrutura mental poderia ser atribuída mesmo ao recém-nascido."

133 Natureza Humana 1988 149

"Por meio desta simples representação esquemática é possível mostrar que a influencia ambiental pode iniciar-se numa etapa muitíssimo precoce, determinando se a pessoa,

ao buscar uma confirmação de que a vida vale a pena, irá partir à procura de experiências, ou se retrairá, fugindo do mundo. A rigidez ou inadaptabilidade da mãe (devidas à

ansiedade ou a um estado depressivo) podem, portanto, tornar-se evidentes para o bebê antes mesmo que este tenha nascido." (withdrawn)

55 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 92

"A anamnese cuidadosa produziu um efeito profundo sobre meus pontos de vista, pois tornou clara, para mim, uma continuidade clinica dos distúrbios do apetite ao longo de

toda uma infância, desde o início até a adolescência e a vida adulta. Nos últimos anos estive ensinando que a anamnese deixa claro o fato de que não há uma linha divisória

entre as seguintes condições: anorexia nervosa na adolescência, dificuldades na alimentação durante a infância, distúrbios do apetite devidos a certas condições especificas

em momentos críticos, e as inibições da amamentação na primeira infância, mesmo no período inicial. Exemplos de momentos críticos seriam: o nascimento de um novo

bebê, perda da primeira pessoa que amamentava o bebê, o afastamento de casa, primeira refeição com ambos os pais, tentativas de induzir a criança a comer sozinha,

introdução de alimento sólido ou simplesmente mais consistente, reações ansiosas a mordidas no bico do seio." (inhibitions)

134 Natureza Humana 1988 151
"Pelo fato de eu saber o que fazer com esse episódio de retraimento, a experiência transformou-se num momento de regressão muito importante da análise, possibilitando

grandes mudanças, inclusive uma nova forma de o paciente lidar com a realidade externa." (withdrawal)

56 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 92
"As mães dizem frequentemente que seus bebês, inibidos quanto ao desejo por comida, mostram-se ansiosos por tomar remédios. Ouvi isto mais de uma vez sobre bebês

de menos de um ano, e muitas vezes sobre bebês mais velhos e crianças pequenas." (inhibited)
135 Natureza Humana 1988 159

"Repressão é o nome dado à perda, pela consciência de uma pessoa mais ou menos saudável, de um conjunto de sentimentos, memórias e ideias tendo como causa a dor

intolerável que ocorre quando são trazidos à consciência o amor e o ódio coincidentes, bem como o temor à retaliação. Aliada à repressão encontra-se a inibição dos 

instintos. O alívio trazido pela psicanálise em sua utilização habitual diz respeito à repressão, por permitir ao paciente tomar consciência do conflito e tolerar a ansiedade

referente à livre expressão dos instintos." (inhibitions) 

57 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 97

"Meu objetivo neste momento é chamar atenção para os detalhes da alimentação que tantas vezes são realmente importantes nos casos trazidos por quaisquer outros

motivos: distúrbios do comportamento, inibição do desempenho intelectual, falhas na formação de hábitos socialmente aceitos, agitação ansiosa comum, fobias, estados

ansiosos, fases depressivas etc." (inhibitions)

136 Natureza Humana 1988 167

"Estou presumindo, portanto, que no nascimento normal não há antecipação nem adiamento, e que o bebê nascido de cesariana, ainda que em certos aspectos esteja em

melhores condições que os outros bebês, terá perdido alguma coisa por ter sido privado da experiência comum do nascimento. A variável mais importante aqui é o adiamento,

muito frequente nos processos de parto pelo fato de, em nossa cultura, as mães começarem a ter bebês um tanto tarde; isto, somando as inibições típicas da civilização,

acrescido ainda do fato representado pelas dimensões da cabeça do bebê humano, produz um estado de coisas no qual podemos esperar uma elevada taxa de partos

anormais. Ligeiros graus de adiamento superiores à capacidade do bebê de tolera-los devem ser bastante comuns, e clinicamente é possível encontrar aqui a base para um

interesse intelectual na questão do tempo, do parcelamento do tempo, e do desenvolvimento de um senso de timing. [...]" (inhibitions)

58 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 97
"Naturalmente, me é impossível ilustrar todos esses tipos de problemas. As três descrições seguintes referem-se a crianças com voracidade sintomática, mudança da

inibição para a compulsão, e voracidade inibida." (inhibition, inhibition)
137 Explorações Psicanalíticas  Desilusão precoce 1989g 17

"Sem dúvida, o que torna eficaz a ação dos pais é a culpa do bebê a respeito dos elementos destrutivos do material de sua fantasia. Poder-se-ia dizer então que, em uma

extremidade da escala há o mínimo de culpa e o máximo de interferência dos pais, enquanto que, na outra extremidade, há uma culpa máxima (por causa dos elementos

destrutivos) que produz inibição, com pequena interferência dos pais ou sem necessidade desta. Falando de modo aproximado, pode-se dizer que, na outra extremidade há

uma inibição mais completa do funcionamento corporal, um divórcio mais certo entre o material de fantasia e a vida instintiva do corpo." (inhibition, inhibition)

59 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 97 "Caso 5. O caso seguinte resume a história de um menino que passou inteiramente da inibição à voracidade." (inhibited) 138 Explorações Psicanalíticas Desilusão precoce 1989g 18

"Foi claro desde o início da análise que as mãos desta paciente são de grande importância. Ela teve inibições de função manual, mas conseguiu arranjar empregos que

essencialmente envolvem trabalho manual e ultimamente tem havido uma notável libertação de sua capacidade de utilizar as mãos (jardinagem, datilografia, etc.)."

(inhibitions)

60 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 98
"O ponto que nos interessa aqui é o de que essa mudança de caráter foi ao mesmo tempo a mudança de uma inibição da voracidade para um comportamento voraz. Na

época da mudança começou a engordar, quando sempre fora magro, e passou a ter um apetite mais do que saudável, com certa compulsão a comer demais." (inhibition)
139 Explorações Psicanalíticas Um ponto de técnica 1989vf 23

"A análise seguiu esta linha e produziu material que tornou claras suas experiências de sugar o dedo (prazer orgástico, desafios, sentimentos de culpa, inibição) e de sua

masturbação manual, que fora por longo tempo inibida e sua ideia repudiada." (inhibition, inhibited)

61 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 98-99

"A importância desse caso, ainda que descrito tão brevemente, está no fato de ele mostrar que a inibição do apetite serviu a esse menino como defesa contra a ansiedade

por 10 ou 12 anos. Por meio de seus sintomas, ele conseguiu tornar-se um ser social mais ou menos amado, pois podia arranjar-se quase sem comida. No entanto, sem uma

confiança na bondade própria e alheia ele não conseguirá desenvolver uma vida plena. Ao menos não poderá viver e manter a sanidade." (inhibition)

140 Explorações Psicanalíticas Psiconeurose na infância 1989vl 56

"Primeiro, temos a repressão: um tipo especial de inconsciente se desenvolve, o inconsciente reprimido. Grande parte da vida da criança que começa a caminha cai sob a

repressão e torna-se inconsciente. O inconsciente reprimido é, naturalmente, um inconveniente, porque a repressão é um cara em termos de energia, e, também, aquilo que é

reprimido está sempre sujeito a aparecer sob uma forma ou outra, num sonho, ou, talvez, projetado sobre fenômenos externos. Apesar disso, o lucro tem de ser medido em

termos da diminuição da sustentabilidade da criança à ansiedade manifesta ou clínica. Um aspecto especial da repressão é a inibição do impulso, uma perda de um pouco da

pulsão instintual no relacionamento com objetos. Isto equivale a um sério empobrecimento da experiência de vida da criança." (inhibition)

62 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 102 "Há um ano ele passou um tempo sem ir à escola em razão de uma inibição. [...] (inhibition) 141 Explorações Psicanalíticas Psiconeurose na infância 1989vl 58

"Surge a questão: o que é normalidade? Bem, podemos dizer que, na saúde, o indivíduo foi capaz de organizar suas defesas contra os conflitos intoleráveis da realidade

psíquica pessoal, mas em contraste com a pessoa doente de psiconeurose, a pessoa sadia é relativamente livre da pressão maciça e da inibição do instinto. Na saúde,

também, o indivíduo pode empregar todo tipo de defesas, e mudar de uma para outra, e, na realidade, não apresenta aquela rigidez de organização defensiva que caracteriza

a pessoa enferma." (inhibition)

63 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 102
"De modo que a condição de Simon poderia ser chamada de inibição da voracidade, secundária ao trauma do desmame, que por sua vez foi secundário a uma ansiedade

precoce de intensidade a características psicóticas." (inhibition)
142 Explorações Psicanalíticas Psiconeurose na infância 1989vl 58

"Dessa maneira, a psiconeurose ingressa no quadro da adolescência como uma ameaça de falsas soluções, falsas soluções que provem de dentro do indivíduo, inibições , 

rituais obsessivos, fobias e sintomas de conversão, defesa contra a ansiedade associadas com a vida instintual que agora ameaça por uma menira nova. Faz parte do

problema mundial da adolescência atualmente que tenhamos de assistir cada criança a defender intrepidamente o seu direito de não encontrar uma solução falsa, quer na

psiconeurose, quer através da aceitação dos vários tipos de auxílio que desemparadamente oferecemos." (inhibitions)

64 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 103

"Ele tem um amigo muito chato, ao qual detesta e despreza. Quando lhe perguntaram o que achou da visita à casa do amigo, disse: ‘Tomei um ótimo chá’, como quem diz:

‘Ele não me importa, eu poderia devorá-lo sem nenhum remorso’. Isto ilustra o modo como o sintoma, a inibição da voracidade, que de fato chegou a prejudicar a sua

compleição física, é parte de sua relação com as pessoas de seu mundo interno e externo, sendo que nem sempre ele consegue distinguir um do outro. " (inhibition)

143 Explorações Psicanalíticas Ilustração clínica de O uso de um objeto 1989vt 184

"O resultado em meu paciente, como é costumeiro nestes casos, foi que ele teve de adotar o autocontrole dos impulsos em uma etapa muito inicial, antes de estar preparado

para fazê-lo com base em uma figura paterna introjetada. Isto significa que tornou-se inibido, e esta inibição teve de ser de toda espontaneidade e impulso, no caso de

alguma partícula do impulso poder ser destrutiva.a inibição maciça necessariamente envolveu o seu gesto criativo, de maneira que ele ficou inibido, não-agressivo e não-

criativo." (inhibited, inhibition, inhibited)

65 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 103

"No caso de Simon podemos ver novamente a grande importância da inibição da voracidade, que aqui surgiu a partir do desmame. Da mesma maneira como, desde o inicio,

a atitude em relação à comida é uma atitude em relação a uma pessoa, a mãe; mais tarde os sintomas da alimentação variam de acordo com o relacionamento da criança

com as diversas pessoas." (inhibition)

144 Explorações Psicanalíticas Comentário sobre On the concept of the superego 1989xi 357

"Tenho de ajustar minhas opiniões teóricas à experiência que tive em meu segundo caso de criança, a análise fácil e bem sucedida de uma menina de 2 anos e meio de

idade, que era o que eu chamaria de normal. Ela tinha uma grave inibição alimentar e isto começara em seu primeiro aniversário, quando ela pela primeira vez fizera uma

refeição na mesa junto com os pais. Ela estendeu a mão, retraiu-se e assim começaram os seus sintomas principais. A análise (dos 2 e meio aos 3 anos e meio) foi e grande

parte uma encenação da cena primitiva em termos desta refeição, com ambos os pais devorando a criança, e, no lugar da inibição, apareceu um desafio extremado, um

comer os pais e uma virada amiúde repetida da mesa que era o mundo dela. Gradualmente, a identificação com cada um dos pais forneceu alivio. Incidentalmente, como mãe

ela era sádica com as suas bonecas e também sádica como professora, ainda que os pais fossem muito tolerante e ela própria não tivesse problemas com referência a

manter-se seca e limpa." (inhibition, withdrew, inhibition)

66 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 104

"Sua voracidade, inibida desde a infância, volta e meia ressurge na forma de atos vorazes sintomáticos, que deixam mal tanto a ele próprio quanto a sua mulher. Por

exemplo, seu filho teve um quadro grave de sarampo, e foi-lhe prescrita uma dieta à base de leite. Foi providenciado um leite especial para ele. Seu paciente, o pai do menino,

bebia em segredo o leite especial, e o substituía por leite comum. Quando seu filho era bebê, sofreu uma subnutrição, e ele iá em segredo aguar o leite. Sempre pegava para

si o melhor pedaço de bolo, o melhor doce, o melhor de tudo que tivesse a ver com comida ou bebida, sendo-lhe impossível evitar a compulsão de ter melhor porção."

(inhibition)

145 Conversando com os pais Agora estão com 5 anos 1993a 131-132
"Algumas crianças tem dificuldades pessoais que as incapacitam para realizar novos avanços, e os pais precisam ajuda-las se a passagem do tempo não as cura, ou se eles

tem outras indicações de que seu filho está doente."

67 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 107
"Este caso ilustra a relação que se pode encontrar entre fenômenos físicos e psicológicos, e a relativa pobreza do mundo interno que pode se seguir à inibição das fantasias

orais e à consequente ausência de prazer na retenção seja do que for." (inhibition)
146 Conversando com os pais Ciúme 1993e 73

"No período de espera de um evento previsto, alguma disposição de defesas pode ser estabelecida no interior da personalidade da criança. A ideia de que os sentimentos de

crianças pequenas são muito intensos, e de que as ansiedades e conflitos são deveras dolorosos para elas, a ponto de terem de organizar defesas internas contra eles"

68 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 108-109

"Caso 11: Eis aqui um menino de dois anos, inibido em seu comportamento em relação à comida. Ele nunca foi voraz, nem mesmo medianamente. Nunca gostou de

alimentos sólidos, nem de comer sozinho. Fica deitado, acordado, por muito tempo. Brinca de modo pouco criativo, pobre, sem muitas fantasias. Em geral brinca com o

martelo e os pregos do pai, ou cava no jardim. Aos dezoito meses teve uma fase em que comia lama, coisa que sua mãe precisou ensinar-lhe a não fazer. Se é minha

intenção descrever uma criança pequena, tenho que mostrar algo relativo a seus interesses orais. Comigo ele adota uma postura inteiramente neutra. Sua atitude em relação

à espátula dá uma pista sobre os seus sentimentos. Minhas anotações registram o seguinte: Ele vê a espátula, mas a deixa de lado. Toca-a como que “por acaso”, enquanto

brinca com os movimentos da mão. [...] " (inhibition)

147 Pensando sobre crianças Autismo 1996c 187
"Havia um outro detalhe muito importante. Conforme a gravidez avançava, Sally ficava cada vez mais propensa a entrar num estado de transe, um estado de retraimento 

durante o qual ela não tinha nenhum contato com o mundo ao seu redor. "

69 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 109

"Muita coisa está implícita nestas descrições tão simples, e estou ciente de que Anna Freud vem fazendo esse tipo de observação já há alguns anos. Ela chamou minha

atenção para o fato de que há uma interessante falta de correlação direta entre a inibição de pegar e levar à boca e a inibição da alimentação propriamente dita, e quanto a

isto concordo com ela plenamente. A relação é de fato indireta, e sem duvida deve constituir, por suas características inesperadas, um repositório de elementos de

importância teórica." (inhibition, inhibition)

148 Pensando sobre crianças Autismo 1996c 187

"Um novo sintoma de fato se desenvolveu. No consultório, eu percebi isso quando Sally deitou-se de barriga para baixo e quase se retraiu, embora tenha conseguido se

agarras a um brinquedo macio do qual ela gostava. Esse era um desenvolvimento recente, que gradualmente se transformou numa outra atividade compulsiva, uma espécie

de masturbação acompanhada por retraimento. O caso ainda está sob observação."

70 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 110
"Aqui não há inibição do apetite, mas ansiedades especiais com as quais ele precisa lidar, ansiedades quanto ao relacionamento entre os pais em termos das fantasias do

menino." (inhibition)
149 Pensando sobre crianças Sobre a neurose cardíaca nas crianças 1996d 170

"Suas próprias ansiedades depressivas continuaram a impulsiona-la e persegui-la. Eu acompanhei seus casos amoros prejudiciais com diretores de espetáculos e bailarinos,

vários abortos e ansiedade em relação a doença venéreas. Houve uma tentativa de suicídio, e eventualmente ela se casou, com esplendor teatral, mas sem amor, tendo

conhecido um homem mais velho que tinha dinheiro e podia assumir essa sogra. Seguiram-se transtornos psicossomáticos, associados às suas inibições sexuais. Quando

sua mãe morreu, ela ficou clinicamente deprimida. Por fim, se transformou numa inválida. Ela não pareceu profundamente afetada pela morte do marido, e a última vez em

que eu soube dela foi na época em que estava se agarrando ao irmão que por sua vez, estava se tornando um caso psicossomático."

71 Da pediatria à psicanálise O apetite e os problemas emocionais 1958e 110

"Ao brincar com as espátulas, Lawrence revela a natureza de suas fantasias. São estas mesmas fantasias que, no nascedouro, são administradas pelas inibições do apetite

e que aparecem com tanta frequência nos outros casos que descrevi. A inibição indica uma pobreza da experiência instintiva, ou do desenvolvimento do mundo interno, e a

consequente ausência relativa de ansiedade normal a respeito dos objetos internos e dos relacionamentos." (inhibitions, inhibition)

150 Pensando sobre crianças
Psiquiatria infantil: o corpo enquanto afetado por fatores 

psicológicos
1996e 163

"Em cada caso, nós queremos saber sobre a experiência instintual real, e sobre o efeito da excitação continuada sem clímax, e também sobre o efeito sobre o corpo de uma

inibição especifica de um processo instintual. Além disso, nós temos de estudar o efeito de um conflito ou superimposição de orgias, ou tipos de excitação, como por exemplo

quando o processo de excreção da criança é afetada ao ser apenas parcialmente completado por medo de um progenitor que se aproxima, ou talvez de uma ideia que a

criança teve enquanto realizava o ato."

72 Da pediatria à psicanálise Memórias do nascimento, trauma do nascimento e ansiedade 1958f 266

"No contexto atual muita coisa pode ser dita sobre o que acontece quando, dotado de uma organização egóica extremamente imatura, o bebê é obrigado a dar conta de um

ambiente que insiste em ser importante. Pode ocorrer uma falsa integração que implica em alguma forma de pensamento abstrato, o que não é natural. Aqui também existem

duas alternativas: No primeiro caso ocorre um desenvolvimento intelectual precoce. No segundo há um fracasso no desenvolvimento do intelecto. Tudo o que ficar nos dois

extremos será inteiramente inútil. Esse desenvolvimento intelectual é um problema, pois deriva de um estágio demasiadamente precoce na história do indivíduo, sendo

portanto patologicamente desvinculado do corpo e de suas funções bem como dos sentimentos, impulsos e sensações do ego total."

151 Pensando sobre crianças O efeito da perda sobre as crianças 1996j 65

"Quando vemos uma criança infeliz e retraída certamente podemos fazer mais ao acolhê-la e sustenta-la com simpatia do que ao empurra-la para um estado de falsa

vivacidade e esquecimento. Se ficarmos por perto e esperarmos, geralmente seremos recompensados por mudanças reais na criança, que indicam uma tendência natural a

recuperar-se da perda e do sentimento de culpa que a criança tem mesmo quando, verdadeiramente, não contribuiu para o trâfego acontecimento."

73 Da pediatria à psicanálise Memórias do nascimento, trauma do nascimento e ansiedade 1958f 269

"Aqui existe uma base para a fantasia de voltar ao interior da mãe de ponta-cabeça. Numa determinada análise, esse tema apareceu com toda a clareza. A paciente, segunda

num par de gêmeas, não era esperada, e foi deixada sem cuidados por um bom tempo depois de nascer. Na análise houve um tempo em que o dilema da paciente era manter

o relacionamento já conhecido ou tornar-se uma entidade separada sem que objeto externo algum se fizesse presente. A alternativa anterior proporcionava uma falsa relação

objetal, e era representada na análise, naquela época, pela compulsão de manter uma das mãos sobre a testa, sendo que a mão representava o corpo da mãe. Isto veio a

misturar-se facilmente a uma espécie de falsa homossexualidade, na qual a paciente entrada dentro de uma mulher de ponta-cabeça. Obviamente, os braços tornavam-se

aqui marcadamente inúteis. No primeiro sonho que trouxe, ela tentava realizar um intercurso sexual sem usar os braços, e o fato é que ela havia desenvolvido uma artrite

reumatoide confinada inicialmente aos cotovelos e aos pulsos, de modo que os braços que para ela não tinham qualquer utilidade fundamental tornavam-se assim eliminados.

Não é preciso dizer que o erotismo oral estava severamente inibido como parte do mesmo complexo, e ela já tinha providenciado a remoção de todos os seus dentes."

(inhibited)

152 Pensando sobre crianças Higiene mental da criança pré-escolar 1996l 76

"Talvez seja possível cuidar das necessidades corporais da criança mais velha e deixar de lado os problemas do desenvolvimento emocional, e escapar impune. O escolar,

menos o de 6 ou 8 anos, é capaz de buscar e encontrar experiência emocional de acordo com suas necessidades internas. Mas a criança pequena precisa urgentemente de

algo especial nas pessoas que a cercam, para que seu desenvolvimento emocional prossiga. Igualmente, ela está passando por um rápido desenvolvimento psicológico,

muito mais rápido do que o da criança escolar, mais velha, e os efeitos dos traumas são consequentemente muito maiores na idade pré-escolar."

74
O Ambiente e os Processos 

de Maturação
A capacidade para estar só 1958g 36

"[...] Naturalmente que estou consciente de que há essa coisa que é o orgasmo do ego; aqueles que estão inibidos na experiência instintiva tenderão a se especializar em tais

orgasmos, de modo que haverá uma patologia na tendência ao orgasmo do ego." (inhibited)
153 Pensando sobre crianças Higiene mental da criança pré-escolar 1996l 77

"Vocês já perceberam que eu separei o intelectual e o emocional, uma vez que eu falei que o curso do desenvolvimento emocional, mesmo seu curso normal, frequentemente

envolve inibições intelectuais: as ansiedades também envolvem coerção intelectual, produzindo uma criança que precisa saber, que precisa ser ótima aluna, e para a qual o

desenvolvimento intelectual é mais uma questão de defesa contra sentir-se mal do que uma questão de prazer."

75
A Família e o 

Desenvolvimento Individual

O primeiro ano de vida. Concepções modernas do desenvolvimento 

emocional
1958j 15

"O impulso instintivo cria uma situação que pode evoluir, por um lado, para a satisfação, ou se diluir numa insatisfação difusa ou num desconforto generalizado da psique e do

soma. Há hora certa para a satisfação de um impulso, há um clímax interno que deve vir junto com a experiência de fato. As satisfações tem extrema importância para a

criança no decorrer de seu primeiro ano de vida, e a capacidade de esperar só pode ser adquirida de modo gradual. O que se pede, evidentemente, é que a criança sacrifique

sua espontaneidade em favor das necessidades daqueles que dela cuidam. Muitas vezes exigimos das crianças mais do que de nós mesmos."

154 Pensando sobre crianças Higiene mental da criança pré-escolar 1996l 82

"Primeiro, então, nós reconhecemos os sentimentos intensos da criança. Depois, percebemos que os sentimentos mudam em caráter e tipo, conforme a criança se aproxima

da idade escolar, e que as sua defesas contra sentimentos dolorosos e depressivos também estão se desenvolvendo e ficando mais organizadas. Então, nós reconhecemos

as amplas flutuações nos sentimentos e defesas na crinça pequena e esperamos crises nas quais convém especialmente não tentar disciplina-la. E vemos que existem

traumas, alguns mais ou menos inevitáveis, e outros que podem ser evitados e dos quais gostaríamos de poupar a criança; e vemos também o efeito especial dos traumas

coincidindo temporariamente em crises que envolvem sentimentos ou defesas. E todo o tempo nós acreditamos na intensidade do amor, esperança, ódio, desespero,

sentimentos de culpa, impulsos de reparação e tentativas da criança de colocar no mundo externo aquilo que ela sente ter sido danificado ou estragado na fantasia ou na

realidade interna."

76
A Família e o 

Desenvolvimento Individual

 O primeiro ano de vida. Concepções modernas do 

desenvolvimento emocional
1958j 16

"De início, a mecânica do autocontrole é tão rude quanto os próprios impulsos, e a severidade da mãe ajuda por ser menos brutal e mais humana; pois uma mãe pode sempre

ser desafiada, mais a inibição interna de um impulso é passível de ter efeito total. A severidade das mães, portanto, tem um significado inesperado: leva, de modo gradual e

gentil, `complacência, e salva a criança da ferocidade do autocontrole. Por uma evolução natural (supondo-se que as condições exteriores permaneçam favoráveis), a criança

estabelece uma serevidade interna de caráter “humano”, adquirindo seu autocontrole sem perder demais daquela espontaneidade que, só ela, faz a vida valer a pena."

(inhibition)

155 Pensando sobre crianças Higiene mental da criança pré-escolar 1996l 83

"A criança saiu do hospital completamente diferente de como era antes de entrar – ao entrar, ela era feliz e confiante, e saiu uma criança taciturna, desconfiada, inibida , 

embotada. É provável que as enfermeiras a tenham tratado bem, pois ela brincava de enfermeira com suas bonecas, e sempre parecia ser uma boa enfermeira para ela. Mas

a mudança na criança foi provocada pela técnica incorreta da enfermeira da ambulância. Esta garotinha confiante, de dois anos de idade, foi levada enquanto dormia “para

não ficar assustada”, e sua mãe não pode vê-la no hospital, nenhuma vez durante os três meses de hospitalização! "

77 Da pediatria à psicanálise Pediatria e neurose infantil 1958m 419

"As defesas principais contra a ansiedade intolerável provocada pelos conflitos inconscientes vinculados à vida instintiva são de vários tipos.

Em primeiro lugar, o próprio instinto é inibido e torna-se inaceitável para o eu total, ou passa a ser aceito somente em condições que tornam a sua satisfação periclitante."

(inhibited)

156 Pensando sobre crianças A professora, os pais e o médico 1996p 91-92

"De fato, uma das principais funções de uma professora é estar in loco parentis, isto é, sem o laço emocional maximamente intenso que a mãe real e a criança têm um com o

outro. Porque o laço está lá, entre os pais e a criança, quer que ele se mostre como amor, quer como ódio, quer como ambos, quer como indiferença, e é a fonte de tensões

emocionais que deformam e inibem a educação."

78 Da pediatria à psicanálise Preocupação materna primária 1958n 401

"Essa condição organizada (que seria uma doença no caso de não existir uma gravidez) poderia ser comparada a um estado de retraimento ou de dissociação, ou a uma

fuga, ou mesmo a um distúrbio num nível mais profundo, como por exemplo um episódio esquizoide, onde um determinado aspecto da personalidade toma o poder

temporariamente. Gostaria muito de encontrar um bom nome para essa condição, e propor que ele seja adotado como algo a ser levado em consideração toda vez que fosse

feita referência à fase inicial da vida do bebê. Não acredito que seja possível compreender o funcionamento da mãe no início mesmo da vida do bebê sem perceber que ela

deve alcançar esse estado de sensibilidade exacerbada, quase uma doença, e recuperar-se dele. (Introduzo aqui a palavra ‘doença’ porque a mulher deve ter saúde suficiente

tanto para desenvolver esse estado quanto para recuperar-se dele à medida que o bebê a libera. Caso o bebê morra, o estado da mãe repentinamente revela-se uma doença.

A mãe corre esse risco)." (withdrawn)

157 Pensando sobre crianças A professora, os pais e o médico 1996p 94-95

"É necessário muito entendimento natural e paciência para entender o que uma mãe realmente quer dizer quando fala sobre seu filho em termos de complexos e inibições . 

Mas não devemos esquecer que a mãe normalmente possui, e só ela possui, o valioso conhecimento do progresso da criança desde o nascimento, que torna possível o

entendimento da criança agora (à parte de sua análise). Como médico, eu muitas vezes encontrei crianças cujas doenças ou sintomas haviam sido mal-diagnosticados,

porque um médico desprezou a mãe considerando-a uma má testemunha. É verdade, a mãe acrescentou à sua verbosidade ansiosa ou culpada uma coleção de termos

semidigeridos. Não obstante, a mesma mãe foi capaz de apresentar os detalhes da infância inicial e dos primeiros anos da criança, uma sequência adequada, e de uma

maneira que eventualmente tornou o diagnóstico claro como a luz do dia. “A criança estava bem até ser desmamada, então perdeu o prazer pela comida e demorou muito a

alimentar-se sozinho e a mastigar”, é uma informação que nos diz muita coisa.” A criança era normal até os 3 anos de idade, quando se transformou numa criança mal-

humorada, com terrores noturnos e certas fobias – sim, foi exatamente na época em que eu estava bastante adiantada na gravidez do próximo bebê.” “A criança era feliz até

os dois anos e meio, quando o novo bebê teve uma doença séria e morreu. Desde então, ele tem sido uma criança séria e não aprecia a alimentação como as outras crianças

apreciam”. Estes detalhes iniciais são extremamente valiosos."

79
O Ambiente e os Processos 

de Maturação
Psicanálise do sentimento de culpa 1958o 27

"[...] Há um círculo benigno de (1) experiência instintiva, (2) aceitação de responsabilidade que se chama culpa, (3) uma resolução ou elaboração, e (4) um gesto restitutivo

verdadeiro. Isto pode ser revertido a um círculo maligno se algo falha em qualquer ponto, caso em que verificamos a dissolução da capacidade para o sentimento de culpa e

sua substituição pela inibição do instinto ou alguma outra forma de defesa, tal como o splitting de objetos bons e maus, etc. Pergunta-se-á: a que idade do desenvolvimento

normal da criança pode-se dizer que a capacidade para o sentimento de culpa se estabelece? Sugiro que estamos falando sobre o primeiro ano de vida do lactente, e de fato

sobre o período todo em que o lactente está tendo claramente um relacionamento humano a duas pessoas com a mãe. Não há necessidade de proclamar que essas coisas

acontecem muito cedo, embora possivelmente seja assim. Ao redor dos seis meses pode-se ver um lactente tendo uma psicologia altamente complexa, e é possível que o

começo da posição depressiva se encontre nessa idade. Há dificuldades imensas em fixar a data da origem do sentimento de culpa no lactente normal, embora seja uma

questão de grande interesse procurar a resposta; o trabalho real da análise não é afetado por este ponto." (inhibition)

158 Pensando sobre crianças A professora, os pais e o médico 1996p 95

"Uma cuidadosa história dos primeiros anos mostraria em quais crianças poderíamos esperar períodos de depressão, durante os quais as tentativas de forçar a alimentação, a 

felicidade ou o brincar seriam inúteis ou prejudiciais. Essa história nos diria quais crianças provavelmente seriam tímidas e sujeitas a serem incomodadas pelas outras, isto é,

quais crianças teriam mais do que a sua cota de fantasia persecutória para manejar, e que, portanto, poderiam precisar da proteção de uma professora bastante dura, uma

professora que seria inteiramente inadequada para outro tipo de criança."


