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ApreSentAção

Este é um livro incomum e surpreendente. Tão surpreendente que 
tocou fundo na minha subterrânea sensibilidade musical, fazendo-
-me lembrar de “O cravo bem temperado” de Bach. À luz da 
razão há suficientes diferenças para abandonar esta espontânea 
analogia; mas um núcleo fundamental persiste: ambos ocupam a 
mesma posição de síntese e transformação: um na música e outro 
na psicanálise e pensamento humano. Bach uniformizou a escala 
musical postulando 12 sons com intervalos vibratórios iguais, pos-
sibilitando aos compositores barrocos usarem uma mesma afina-
ção, desembaraçando-os de uma multiplicidade perturbadora. Não 
que a multiplicidade de modos deixasse de existir; mas a escala to-
nal, além de abrir um novo caminho musical, forneceu um fundo 
comum que permitiu uma convivência confortável entre os vários 
modos, pois eles agora podiam ser tocados numa mesma afinação 
de teclado. Este foi, mutatis mutandis, o trabalho de Plastino em 
seu livro. A dispersão teórica torna-se inteligível quando olhada 
através do paradigma histórico. Plastino compõe uma música de 
fundo, um ambiente que permite bordar as várias tendências te-
óricas. 

Este mesmo bordado ele o realiza ao examinar os conceitos 
winnicottianos. As soluções de continuidade das teorizações de 
Winnicott são trabalhadas no sentido de estabelecer uma unidade 
que já estava lá, a espera de ser descoberta por alguém que tivesse a 
disposição, a coragem, a perspicácia de se ocupar com os pequenos 
indícios não desenvolvidos, espalhados na obra de Winnicott. A 
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este trabalho micro agregou-se um trabalho macro, e o resulta-
do final foi uma “continuidade de ser” da história conceitual de 
Winnicott e da psicanálise. Para realizar esta tarefa Plastino exami-
na as noções winnicottianas com uma lupa, construindo sutilezas 
que lançam pseudópodos em direção a outras sutilezas, compondo 
uma continuidade até então oculta. Para isso, para além da lógica 
clássica, Plastino vale-se da lógica paradoxal. 

A lógica paradoxal entra em cena quando a lógica cartesiana, 
na qual Freud estava mergulhado, mostra-se inoperante na maioria 
das situações clínicas. A honestidade e perspicácia de Freud levou-
-o a ser paradoxal na clínica, mas, fiel ao catecismo determinista, 
não se refletiu na sua metapsicologia. Da mesma forma a crença 
da superioridade do homem masculino sobre a mulher feminina, 
uma crença secular naturalizada, impediu-o de valorizar os aspec-
tos femininos das relações humanas.

Ao pensar no livro como um todo, dois pontos fortes avultam 
e dominam meu pensamento: 1- uma mudança de ênfase quanto a 
onde estaria o mais conveniente ponto de inflexão da formação da 
subjetividade. Para Freud este ponto está na triangulação edípica; 
para Winnicott a mais relevante inflexão na historia da subjetivi-
dade pessoal encontra-se na fase depressiva quando surgem a culpa 
e o concern em processo de elaboração. A fase depressiva é o ápice 
do desenvolvimento emocional primitivo. É quando o ser huma-
no coloca-se na posição do “Eu sou” elaborando-se como “pessoa 
total”. 2- A diferença paradigmática entre Freud e Winnicott: para 
o primeiro a pulsão de morte é a força mais poderosa não só do 
psiquismo, mas do Universo; para Winnicott a mais poderosa é a 
força vital, uma expressão equivalente à pulsão de vida. Estas po-
sições divergentes arrastam consigo todo um cortejo de ideias e 
formas. A pulsão de morte nos encaminha para a luta competitiva, 
para a máxima do homem como lobo do homem, para o auto-
ritarismo, para a destruição, o egoísmo, o privilégio, a oligarquia. 
A força vital aponta para o entendimento, o amor, a compaixão, a 
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empatia, a conciliação, à democracia. Plastino é bem claro ao mos-
trar que tanto uma teoria quanto a outra admitem a existência e a 
força tanto do impulso amoroso quanto do impulso destrutivo. A 
diferença está em que para Freud o impulso destrutivo é primário 
enquanto que Winnicott a considera uma consequência das vicis-
situdes da vida. Uma verdadeira democracia estaria impregnada da 
pulsão de vida enquanto a pulsão de morte nos encaminha para a 
selvageria capitalista. 

Plastino não só chama a atenção para o fato das teorias psica-
nalíticas ultrapassarem, de muito, as fronteiras da psicanálise, como 
realiza o mesmo trabalho de costura ao qual eu me referi no inicio 
deste resumo. Política, sociologia, filosofia e epistemologia, entre 
outras disciplinas do campo das humanidades, entram no mesmo 
bordado cuidadoso e holístico. 

Plastino empreendeu esta tarefa com uma disposição invejável, 
abordando as diferenças dos vários pontos de vista com um racio-
cínio insistente e poderoso, sempre levando em conta o momento 
clínico e teórico em pauta. 

Este é, sem dúvida, um livro contemporâneo que merece um 
lugar de destaque entre os livros que procuram entender e ferra-
mentar a subjetividade atual. 

Nahman Armony
Psicanalista 




