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Prefácio
Nahman Armony

Freud foi um gigante. Um desbravador. Um homem que criou/
encontrou um continente obscuro: o Inconsciente. Um lócus ao mesmo 
tempo teórico- abstrato e concreto-palpável que ajudou a empurrar a 
epistemologia para uma concepção pós-moderna do mundo. Mas ele 
próprio, embora tenha ajudado a abrir a porta para o Futuro, estava 
contido pelo paradigma de sua época – o paradigma da modernidade –, 
o que, como nos mostra Lejarraga, tornou a metapsicologia discrepante 
de sua clínica. Comparo-o metonimicamente a Moisés, o patriarca ca-
rismático, que foi capaz de libertar os escravos hebreus e apontar para 
a Terra Prometida, sem porém poder habitá-la plenamente. 

Suas extraordinárias conquistas se deram na vigência de um para-
digma moderno, o que nos faz admirá-lo ainda mais. Nesse paradigma 
vigora a violência da sociedade patriarcal, a valorização da racionali-
dade e desvalorização das emoções e sentimentos, o autoritarismo, a 
primazia da teoria formulada sobre a experiência viva diária, o desdém 
pelo feminino, a dicotomia que separa razão de emoção, representação 
de afeto, homem de mundo, sujeito de objeto. Esses traços próprios 
da subjetividade moderna, que foram transmitidos de pai para filho 
e de geração para geração, mantendo as relações patriarcais de poder, 
permeiam os porões da obra freudiana. 

Freud nasceu em 1856 e Winnicott em 1896. Quarenta anos sepa-
ram esses dois extraordinários psicanalistas. Duas gerações. Muitas 
modificações ocorreram nesse período. Duas guerras, a física quânti-
ca, a energia atômica, a pílula anticoncepcional, a liberação sexual, as 
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reivindicações de minorias, o declínio do patriarcado, o questionamento 
das relações de verticalidade, a valorização positiva do paradoxo (que 
até certo ponto substitui a contradição), a perda de força das ideias de 
exatidão e perfeição, o desenvolvimento da teoria da complexidade, a 
epistemologia holística, etc. Temos assim um panorama das modifica-
ções que ocorreram nos períodos em que Freud e Winnicott atuaram. 
Freud é um homem dos séculos XIX e do primeiro terço do século XX. Já 
Winnicott está plantado no século XX. Era inevitável que a psicanálise 
sofresse modificações, especialmente numa época de mudanças radicais 
da sociedade. E Winnicott foi um dos grandes inovadores da psicaná-
lise, permitindo-nos acompanhar, tanto teórica quanto clinicamente, 
as profundas transformações da subjetividade. 

Lejarraga resgata justamente a filiação e diferença desses grandes 
mestres, enfatizando principalmente o progresso da psicanálise através 
das inovações de Winnicott. 

Um dos fundamentos da psicanálise freudiana é a teoria das pul-
sões, já questionada pela teoria das relações objetais, pela Psicologia 
do Eu de Kohut e pela psicanálise intersubjetiva de Stolorow, Daniel 
Stern e outros. Lejarraga aborda essa questão, acrescentando a ideia de 
descentramento. Citando: “[Winnicott] sem criticar o modelo pulsio-
nal – o que não corresponde ao seu estilo – vai descentrar a pulsão do 
lugar de fundamento último da vida psíquica.” A autora usa a noção 
de descentramento em referência à sexualidade e ao Édipo, que deixam 
de ser concebidos, na perspectiva winnicottiana, como base da subje-
tividade. Nesse sentido, no artigo que dá nome ao livro, considera-se 
que a intimidade inicial mãe-bebê não é determinada pelas pulsões ou 
instintos sexuais. Afirma a autora: “A meu ver, defender essa ideia, que 
questiona o valor fundante da sexualidade infantil, não leva ao aban-
dono da descoberta freudiana nem negligencia sua riqueza, mas, pelo 
contrário, enriquece a compreensão da complexidade dos primórdios 
da existência psíquica, permitindo uma concepção mais abrangente 
dos processos inconscientes, das fantasias e do trabalho analítico”. 

O trabalho de Lejarraga se insere entre aqueles que, reivindi-
cando sem ambiguidades a filiação freudiana, procede à tarefa de 
abordar continuidades e rupturas entre Freud e Winnicott, essencial 

10  



para a sobrevivência da psicanálise. Nas palavras da autora: “De fato, 
Winnicott se afasta da metapsicologia freudiana, construindo sua 
própria teoria sobre o desenvolvimento emocional, a saúde psíquica e 
o adoecimento. Isso não significa, porém, seu afastamento da filiação 
freudiana, que é abertamente reconhecida. Parafraseando o próprio 
Winnicott, diríamos que ele consegue ser original com base na tradição 
da psicanálise freudiana.” 

É dessa forma respeitosa que Lejarraga trata as diferenças de pers-
pectivas: as “necessidades egóicas” de Winnicott vis-à-vis com o conceito 
de “exigência pulsional” de Freud; a amizade, que para Winnicott, 
remete às noções de intimidade, concernimento e reconhecimento 
da alteridade e, para Freud, depende da inibição da sexualidade. A 
autora também aborda o tema dos afetos, a questão do sentido fora 
da representação e da linguagem e a concepção da agressividade em 
Freud e Winnicott. Não vou me estender mais pois o leitor já deve es-
tar desejoso de se enfronhar no texto esclarecedor e instigante de Ana 
Lila Lejarraga. Só vou acrescentar que ainda temos, de sobremesa, um 
cotejo entre as teorias do trauma de Ferenczi e Winnicott. Saboreiem.  
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Introdução

Os artigos que compõem este livro são o resultado de minha cami-
nhada e descoberta de Winnicott, tendo como ponto de partida a teoria 
de Freud. Na maioria dos textos, o acento é posto nas diferenças entre 
os dois autores, apontando para a originalidade e radicalidade do pen-
samento winnicottiano. Essa forma de abordar as ideias de Winnicott, 
estabelecendo comparações – diálogos – com a metapsicologia freudia-
na, deriva da particularidade de meu percurso, já que, familiarizada 
com a teoria freudiana, surpreendia-me com as instigantes formulações 
winnicottianas. Assim, para melhor entender e destacar a novidade 
trazida por Winnicott, cotejava suas propostas com o edifício teórico 
psicanalítico – a metapsicologia freudiana. As inovações winnicottianas 
levaram-me a questionar formulações consagradas da metapsicologia, 
impregnadas de pressupostos metafísicos e de concepções mecanicistas 
e dualistas oriundas do imaginário moderno.

O psicanalista argentino Ricardo Rodulfo, que influenciou for-
temente meu trabalho, propõe interrogar os fundamentos da psica-
nálise, fazendo uma revisão detalhada de seus postulados básicos 
que, apesar das provas clínicas em contrário, infiltram-se como um a 
priori da experiência, permanecendo intocados como se fossem uma 
base inquestionável. Não se trata de refutar globalmente os conceitos 
tradicionais, diz Rodulfo, mas de realizar paciente e cuidadoso exame 
crítico do edifício teórico psicanalítico, questionando o caráter meta-
físico e mecanicista de seus fundamentos, para livrar a psicanálise de 
uma base supostamente a-histórica e inamovível. 

Um desses fundamentos é a teoria das pulsões, várias vezes re-
formulada pelo próprio Freud, mas considerada, por seus seguidores 
ortodoxos, uma doutrina inquestionável. Winnicott, entretanto, sem 
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criticar explicitamente o modelo pulsional – o que não corresponde a 
seu estilo – vai descentrar a pulsão do lugar de fundamento último da 
vida psíquica. Assim, com sua concepção das necessidades egoicas, da 
experiência de intimidade inicial mãe-bebê, das agonias impensáveis, 
do brincar e do espaço potencial, entre outras teorizações, questiona o 
valor fundante das pulsões sexuais, dando outro estatuto à sexualidade. 
De fato, Winnicott se afasta da metapsicologia freudiana, construindo 
sua própria teoria sobre o desenvolvimento emocional, a saúde psíquica 
e o adoecimento. Isso não significa, porém, seu afastamento da filiação 
freudiana, que é abertamente reconhecida. Parafraseando o próprio 
Winnicott, diríamos que ele consegue ser original com base na tradição 
da psicanálise freudiana.

O nome do livro “Sexualidade infantil e intimidade, diálogos 
winnicottianos” toma emprestado, por um lado, o título do primeiro 
artigo do livro, em que abordo a questão da articulação entre a sexu-
alidade infantil e o vínculo inicial do lactente e sua mãe, questão cara 
ao debate entre os defensores do modelo pulsional e os teóricos das 
relações objetais. Por outro lado, o subtítulo “diálogos winnicottianos” 
faz referência aos cotejamentos teóricos mencionados, principalmente 
entre Winnicott e Freud, mas também entre Winnicott e Ferenczi.

Embora não se trate de um livro escrito com um propósito central 
mas, como foi dito, de uma coletânea de artigos sobre diferentes temas, 
percebo agora que a maioria dos textos têm como eixo central a ques-
tão dos afetos – ou sentimentos. Trata-se de uma questão que revela, 
exemplarmente, os descompassos entre as formulações metapsicológicas 
e a riqueza das descobertas e da clínica freudianas. Esse problema é 
abordado por vários autores e, particularmente, em nosso meio, por 
Carlos Plastino, que nos mostra como Freud, atrelado aos pressupostos 
do imaginário moderno – radical separação entre o ser humano e a 
natureza, estabelecendo uma lógica dualista; fisicalismo; concepção 
metafísica de centro que, apesar da descentração do sujeito, persiste na 
ideia da centralidade do complexo do Édipo ou na primazia da sexua-
lidade, entre outros pressupostos – quando constrói a metapsicologia, 
lança mão de conceitos impregnados do cientificismo positivista e da 
metafísica,  que entram em colisão com a experiência clínica.
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Assim, embora na clínica os afetos tenham indubitável primazia, 
a teorização metapsicológica considera os afetos como fenômenos se-
cundários de descarga, quantidades indeterminadas que só adquirem 
qualidade – sentido – quando são representados, tendo como pano de 
fundo o postulado dualista que divide afeto e representação. Da mesma 
forma, como exemplo, em relação ao sentimento de ternura, a metapsi-
cologia se vê obrigada a lançar mão de uma duvidosa dessexualização, 
para poder sustentar o fundamento sexual de toda a vida afetiva. 

A questão dos afetos em suas mais variadas formas – intimidade, 
afeição, amizade, agressividade, angústia, etc. – é, assim, a temática 
predominante dos artigos.

No primeiro e principal artigo do livro, inédito, intitulado 
“Sexualidade infantil e intimidade”, desenvolvo a perspectiva winni-
cottiana de que a sexualidade infantil só pode ser concebida no marco 
mais global do amadurecimento, defendendo a ideia de que a experi-
ência da intimidade inicial mãe-bebê não é determinada pelas pulsões 
ou instintos sexuais. A meu ver, defender essa ideia, que questiona o 
valor fundante da sexualidade infantil, não leva ao abandono da des-
coberta freudiana nem negligencia sua riqueza, mas, pelo contrário, 
enriquece a compreensão da complexidade dos primórdios da existência 
psíquica, permitindo uma concepção mais abrangente dos processos 
inconscientes, das fantasias e do trabalho analítico. Este texto foi escrito 
como um complemento ao livro O amor em Winnicott, na tentativa de 
argumentar melhor minha hipótese da concepção winnicottiana do 
amor como montagem de elementos de raiz heterogênea, descentrando 
a sexualidade do lugar de fundamento último do fenômeno amoroso.

O segundo texto, “Reflexões sobre a noção winnicottiana de ne-
cessidades egoicas”, aborda o caráter inovador da noção de Winnicott 
de necessidades do eu, inseparável de sua concepção da dependência 
e fundamental para compreender o manejo clínico dos pacientes que 
regridem à dependência. O texto estabelece uma comparação entre 
essa noção winnicottiana e a concepção freudiana das necessidades e 
das pulsões, ressaltando que, para Winnicott, as necessidades podem 
ser psíquicas – ou psicossomáticas – em vez de somente orgânicas, 
mas o caráter psíquico não implica automaticamente uma dimensão 
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desejante e sexual. A noção de necessidades do eu, por outro lado, está 
intrinsicamente relacionada a sua concepção do trauma, já que se essas 
necessidades não forem satisfeitas, os processos iniciais de integração, 
personalização e contato com a realidade serão gravemente prejudi-
cados, produzindo-se uma ruptura na continuidade do ser do bebê, 
ou, em outros termos, uma situação traumática que ameaça o lactente 
com seu aniquilamento.  

O terceiro artigo, “Os afetos em Winnicott”, trata explicitamente 
a questão dos afetos, abordando o valor do amor materno confiável 
como condição do desenvolvimento psíquico – e praticamente, como 
condição da própria existência humana – e os afetos do bebê nos seus 
estados tranquilos e excitados. Comparo em seguida as angústias pri-
mitivas nas concepções de Freud e de Winnicott, entendendo que, para 
os dois autores, essas angústias não teriam sentido, não constituindo 
propriamente um estado afetivo. Porém, enquanto para Freud essa 
ausência de sentido se deve ao fato de que a angústia originária é pura 
perturbação energética não simbolizada – o sentido só se formaria a 
posteriori quando há representação do perigo pelo sinal de angústia 
– para Winnicott, as agonias impensáveis não têm sentido porque 
são angústias psicóticas que dizem respeito ao aniquilamento do ser, 
e não há sentido possível no não ser. Para Winnicott, por outro lado, 
existe sentido fora da representação e da linguagem, como vemos na 
experiência da intimidade inicial mãe-bebê, plena de sentido e de afeto. 
Finalizo o artigo lançando mão da categoria de alegria, acompanhando 
o pensamento de Rodulfo, para descrever a atmosfera afetiva predomi-
nante no primeiros tempos da vida do lactente. 

No quarto texto, intitulado “A noção de amizade em Freud e 
Winnicott” trabalho as concepções sobre a amizade, que lemos nas en-
trelinhas, nas teorias de Freud e de Winnicott. Enquanto na abordagem 
freudiana a amizade remete à noção de pulsão sexual de alvo inibido, na 
perspectiva winnicottiana a amizade remete às noções de intimidade, 
espaço potencial, reconhecimento da alteridade e concernimento. A 
proposta deste texto é comparar essas concepções – mais implícitas do 
que explícitas na obra de Winnicott – com o objetivo de demonstrar 
que a perspectiva winnicottiana nos permite teorizar positivamente 
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a amizade, superando a definição metapsicológica freudiana, que a 
concebe como amor inibido e prazer menor.

O quinto artigo, também inédito, trata da noção de agressividade 
em Freud e Winnicott, em um estudo comparativo entre suas teorias. 
Embora para ambos a agressividade seja inerente à condição humana, 
há diferenças nas suas concepções. Para Freud sua origem é pulsional, 
derivando da pulsão de morte; para Winnicott a agressividade não 
é primária, desenvolvendo-se no amadurecimento a partir de várias 
raízes. Entretanto, Winnicott formula, no final de sua obra, uma 
noção de destrutividade originária, aparentemente aproximando-se 
da concepção freudiana. Este artigo pretende examinar essa questão 
e discutir as divergências e convergências dos dois autores quanto à 
noção de agressividade.

No artigo que encerra o livro, intitulado “Clínica do trauma 
em Ferenczi e Winnicott”, abordo a clínica do trauma ou da cisão 
em Ferenczi e Winnicott, mostrando suas aproximações e marcando 
suas diferenças. Acompanhando as propostas clínicas de Ferenczi e 
Winnicott para o trabalho terapêutico com pacientes graves – border-
line e psicoses – e as reflexões desses dois autores sobre os traumas que 
subjazem a essas patologias, descobrimos várias convergências nos seus 
pontos de vista. Entre as aproximações teóricas mais significativas, 
destacam-se as características da cisão patológica como defesa diante do 
trauma: a clivagem narcísica descrita por Ferenczi e a cisão patológica 
entre o verdadeiro e o falso self. Há também bastante semelhança nas 
propostas clínicas para esses casos graves, baseadas na confiabilidade do 
analista e na regressão. Apesar de suas diferenças, essas aproximações 
nos indicam a indubitável continuidade teórico-clínica entre Ferenczi e 
Winnicott. Assim, vemos em Winnicott ecos e ressonâncias das intui-
ções de Ferenczi que, contemporâneo de Freud, avançou com ousadia 
em terrenos até então inexplorados, sendo um pioneiro incontestável 
da clínica do trauma.  
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