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RESUMO 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que busca a partir de dois autores 

clássicos da psicanálise, a saber, Sigmund Freud e Donald Winnicott, 

explicar e explorar como os referidos autores percebiam a fenomenologia 

do ‘crer’, e como cada um lidava e descrevia o mesmo. Para realizar tal 

tarefa, a pesquisa faz um levantamento bibliográfico sobre os 

pressupostos teóricos do cada autor, assim como faz uma exploração 

através de estudos de casos com evangélicos brasileiros e confronta 

dialogicamente os mesmos, buscando simetrias e assimetrias. O trabalho 

objetiva analisar partindo dos pressupostos teóricos de Sigmund Freud e 

Donald Winnicott sobre o ‘crer’ aplicado de forma investigativa aos 

evangélicos brasileiros de diferentes confissões e correntes, a partir de 

vinhetas de casos clínicos e delas derivar novos elementos investigativos. 

Tem-se como hipóteses nesse trabalho a perspectiva de que tanto 

Sigmund Freud com seus pressupostos críticos e Donald Winnicott com 

sua abordagem mais favorável à crença, funcionam como 

complementares, podendo observar em determinados casos a explicação 

Freudiana como mais exequível, e em outros casos, a perspectiva 

Winnicottiana. No que tange ao pensamento psicanalítico primaz de 

Sigmund Freud, o trabalho se debruça, especialmente, em analisar os 

pressupostos do ‘crer’ como possível fruto da infantilização, culpa, ilusão. 

Por outro lado, os pressupostos Winnicottianos do ‘crer em’ são 

especialmente investigados a partir da perspectiva do holding materno, 

teoria do amadurecimento e figura materna. A pesquisa se debruça, 

ainda, na investigação exploratória do ‘crer’ presente no discurso de 

evangélicos brasileiros, assim como a partir dos casos clínicos reais 

atendidos por este profissional em consultório psicológico de base 

analítica ao longo dos últimos seis anos, assim como na sua confrontação 

dialógica com os pressupostos analíticos Freudianos e Winnicottianos. 

Palavras chaves: Freud; Winnicott; Psicanálise; Crença; Religião; 

Evangélicos. 
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ABSTRACT 

 

This paper is a qualitative research which aims at explaining and exploring 

the way Sigmund Freud and Donald Winnicott perceived the 

phenomenology of “believing”, and how each one of them described and 

dealt with it. In order to achieve such task, the research did a bibliographic 

survey about each author’s theoretical assumptions, as well as an 

exploration through case-studies with Brazilian evangelicals and confront 

them in a dialogical way, searching for symmetries and asymmetries. The 

paper aims at analyzing the “believing” based on Sigmund Freud’s and 

Donald Winnicott’s  theoretical assumptions, applied in an investigative 

way to Brazilian evangelicals belonging to different confessions and 

currents, based on vignettes of clinical cases and deriving new 

investigative elements from them.  The hypothesis in this paper is the 

perspective that either Freud, with his theoretical assumptions, or 

Winnicott, with his approach being more favorable to the belief, work 

supporting each other. With some cases having Freud’s explanations 

being more attainable, and in other ones, Winnicott’s perspective. When it 

comes about Freud’s  primate psychoanalytical thought , this paper leans 

over  analyzing the “believing” theoretical assumptions as a possible fruit 

of childish behavior, guilt, illusion. On the other hand, Winnicott’s 

theoretical assumptions about “believing in” are specially investigated 

based on the maternal holding, theory of maturation and maternal figure. 

The research also leans over the exploratory investigation of the 

“believing” which is present in Brazilian evangelicals’ speeches, as well as 

actual clinical cases seen by this professional in an analytical basis  

psychological  office  throughout the last six years, as well as his dialogical 

confrontation with Freud’s and Winnicott’s theoretical assumptions. 

Keywords: Freud, Winnicott, Psychoanalysis, Belief, Religion, Evangelicals 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho, aqui denominado “Freud e Winnicott sobre a 

religião: uma análise a partir de casos clínicos de evangélicos brasileiros” 

busca fazer uma análise acerca de diversos aspectos dos pressupostos 

teóricos de Sigmund Freud e Donald Winnicott a respeito do conceito de 

“crer”, observando as assimetrias e simetrias entre ambos os autores. 

Busca, ainda, de maneira enfática, investigar a dinâmica do “crer” através 

de vinhetas de casos clínicos reais e confrontar com os pressupostos 

lançados pelos autores citados.  

A pesquisa em questão preocupa-se em investigar tópicos 

específicos que tangenciam a base analítica de Sigmund Freud e Donald 

Winnicott, desta maneira vislumbra-se observar como tais bases oferecem 

subsídios úteis na análise clínica concreta. Tal análise de conteúdos 

tangencia relações entre a psicanálise, o “crer” e os evangélicos 

brasileiros partindo de vinhetas de casos clínicos.  

Em determinados momentos o texto apresenta diversas palavras 

distintas, sem fazer diferenciação semântica das mesmas, isso ocorre em 

alguns contextos quando o mesmo utiliza as expressões “crer”, “religião”, 

“fé” e “religiosidade”. 

A pesquisa se justifica a partir de muitos aspectos importantes, 

dentre estes se destaca o fato de que o fenômeno religioso é 

extremamente relevante nos tempos hodiernos, assim como fora outrora. 

Em um momento histórico, não muito diferente do passado, em que 

guerras são travadas sob a tutela “in-devida” das divindades, refletir sobre  

“crer” abre espaço para a discussão serena deste fenômeno tão próximo 

do ser humano e tão incompreendido. 
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A crença religiosa, ou simplesmente o “crer” está presente 

cotidianamente nos consultórios de psicanálise, psicologia e psiquiatria, 

para não falar dos demais espaços psi, como este fenômeno é visto em 

muitos casos com preconceito e até sem a atenção devida, seu lugar, 

muitas vezes, fica reservado apenas ao sujeito que fala, sem ecoar 

efusivamente no espaço daquele que escuta. 

 Nesse arcabouço conjuntural de justificativas, vale ressaltar que o 

“crer”, historicamente, foi malvisto em muitos círculos psicanalíticos mais 

ortodoxos, pois esta era a crença do pai da psicanálise, Sigmund Freud, 

que via na religião um sintoma de doença. No entanto, verifica-se na 

própria psicanálise um autor de peso que discorda da abordagem de 

Freud e postula o “crer” como um sinal de saúde. Posturas dissonantes 

de teóricos de peso, como são Freud e Winnicott, requerem minimamente 

um olhar dialógico e criterioso na busca das simetrias e assimetrias dos 

mesmos. 

 Se por um lado o “crer” fora bastante questionado por Sigmund 

Freud, especialmente nas obras Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, 

de 1907; Totem e Tabu, de 1913; e O Mal-estar na Civilização, de 1930, 

no qual associa a religião a um processo de infantilização, de culpa, de 

medo e neurose, além da busca do pai primitivo; por outro lado, este autor 

é confrontado com outro psicanalista que analisará o mesmo fenômeno 

por outro viés. 

 Conforme demonstrado no terceiro capítulo desta tese, 

especialmente no estudo apresentado por Winnicott na Conferência do 

Christian Teamwork Institute of Education, no Kingswood College for 

Further Education, em 05 de junho de 1968, em que ele lança mão do 

argumento de que a crença é possível em função da saúde provocada 

pelo amadurecimento adequado do holding familiar. Neste contexto 

postula o “crer em” como uma espécie de estrutura saudável que daria 

base para o “crer” religioso. 
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Segue abaixo uma descrição estrutural organizadora da tese, a 

qual tem o intuito de expor metodologicamente as várias etapas da 

pesquisa. 

 

1) O trabalho aqui exposto começa na primeira parte, composto de 

uma Introdução que contém no seu cerne os Objetivos, a 

Delimitação, Problematização,  Hipóteses e a Metodologia. A 

intenção inicial é de ambientar o leitor a respeito da pesquisa e 

antecipar, de forma sinalizadora, as principais discussões que o 

trabalho desenvolverá. Neste primeiro momento, é oferecida uma 

série de informações gerais que ambientam a pesquisa, assim 

como uma rápida perspectiva dos pressupostos de investigação do 

referencial teórico e basilar em Sigmund Freud e Donald Winnicott. 

Observa, ainda, indicações sobre os casos clínicos analisados e 

aponta questões abertas que antecipam preliminarmente as 

possíveis implicações e apontamentos da tese.  

 

2) O primeiro capítulo é apresentado sob o título: Freud e a religião. 

O mesmo traz uma preocupação explícita de investigar os 

pressupostos analíticos de Sigmund Freud a respeito da religião, 

ao enfocar os aspectos da mesma com hibridismos acerca de 

neurose, ilusão, infantilização, totemismo e sentimento de culpa. 

Ainda nesse capítulo é exposto de maneira geral o contexto em 

que Freud estava inserido, seus antecessores e teóricos que 

influenciaram sua formação acadêmica. É traçada uma série de 

elementos que permite entender como a psicanálise nascente se 

encontrava no contexto por vezes hostil com a religião. É certo que 

há em diversos textos de Freud, como geralmente ocorre nos 

discursos socialmente enunciados, intencionalidade e peso 

contextual, um direcionamento de sentidos que manifesta, ainda 

que nas entrelinhas, algumas questões presentes entre os 
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interlocutores desses discursos. Para vislumbrar tal 

intencionalidade, são expostas preliminarmente algumas reflexões 

críticas de especialistas acerca das percepções analíticas de Freud 

sobre a religião. 

 

3) O segundo capítulo é apresentado sob o título: Winnicott e a 

religião; este que já fora antecipado de um mergulho contextual 

sobre o nascedouro da psicanálise e sua diversidade presente no 

segundo capítulo. O capítulo traz a oportunidade de trabalhar a 

partir de Winnicott, seus pressupostos referentes à religião, ainda 

que ele não tenha uma produção específica voltada para este 

tema, como faz Freud, é possível derivar de sua pena bases nas 

quais o “crer” se apoia. 

No referido capítulo serão analisadas questões especialmente 

valiosas para o psicanalista e pediatra Donald Woods Winnicott, 

destacadamente as relações do “crer” com o holding materno, com 

a teoria do amadurecimento, com a figura da mãe suficientemente 

boa, utilizando um conceito central: “crer em”. É importante 

destacar que Winnicott faz uma virada interpretativa ao apresentar 

a religião como algo mais acessível e não negativo, como seu 

antecessor e “pai da psicanálise” fizera anos antes. 

 

4) O terceiro capítulo é apresentado sob o tema: Contextualização, 

caracterização e descrição detalhada qualitativa dos casos. A 

proposta desse capítulo consiste em apresentar qualitativamente 

as vinhetas dos casos clínicos reais, frutos do atendimento em 

consultório psicológico (no Rio de Janeiro-RJ e Salgueiro-PE) de 

base analítica. Trata-se deste pesquisador, que é psicólogo clínico 

e pesquisador livre na psicanálise.  

Para realizar os intentos mencionados, cada caso indicado é 

apresentado a partir de uma perspectiva que permite ter uma visão 

panorâmica e particular do paciente outrora atendido, sendo 

estruturado da seguinte forma: (a) Dados pessoais; (b) Queixas 
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trazidas pelo (a) paciente no primeiro contato clínico; (c) Descrição 

e dinâmica evolutiva detalhada e descobertas feitas durante o 

processo de atendimento clínico; (c) Reflexões e análise sobre o 

caso. 

 

5) O quarto capítulo é apresentado sob o tema: Análise dialógica 

entre os pressupostos teóricos Freudianos e Winnicottianos à luz 

da pesquisa. Nesse capítulo, a tese volve-se em verificar os limites 

e possibilidades de cada abordagem teórica e como as mesmas 

operam dinamicamente nos casos clínicos em questão. O texto 

procura encontrar evidências que possam aferir ou refutar as 

teorias Freudianas e Winiccottianas, assim como verificar possíveis 

ressonâncias complementares de ambas.  

 

6) O trabalho chega ao seu término no sexto capítulo com uma 

proposta de costura, entrelaçamento e fechamento nas 

Considerações Finais, numa perspectiva de recapitulação das 

questões mais importantes destacadas e aprofundadas ao longo 

da pesquisa. Em tais considerações acontece o inverso do que fora 

feito na introdução: enquanto aqui se fala antecipadamente e de 

uma forma mais aberta, projetiva, provocadora, indicadora e livre, 

sobre o que será exposto, faz-se nas considerações finais uma 

espécie de retomada, com o objetivo de formar uma liga de todo o 

trabalho.  

Os principais temas recapitulados são aqueles relacionados 

ao “crer”, a partir de Freud e Winnicott e como estes pressupostos 

se comportam diante dos estudos de casos e casos clínicos reais. 

Vale ressaltar que os 05 estudos de casos expostos no quarto e 

quinto capítulos são lançados e comparados dinamicamente com o 

que se preconizava teoricamente nos conceitos psicanalíticos dos 

dois teóricos investigados. 

Neste momento final, procura fazer um balanço panorâmico 

da pesquisa. No entanto, o quinto capítulo já antecipou em parte 

este caráter de fechamento, tendo em vista o realizado 
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anteriormente, as considerações finais focam no que se destaca de 

maneira relevante, por isso se debruça mais objetivamente nos 

elementos essenciais da pesquisa.  

Entende-se que a presente pesquisa não fecha a questão 

colocada no seu seio, pois esta é uma discussão histórica de 

cunho complexo e de postulados relevantes que não se dissolvem 

facilmente e nem deveriam. O que a pesquisa se propõe é lançar 

mais um olhar, particular logicamente, mas que não fuja ao aparato 

crítico para desta forma referendar, apontar, recapitular e salientar 

tópicos importantes desenvolvidos ao longo da pesquisa, e poder 

oferecer uma nova proposta dialogal, a partir da integração e 

complementaridade das teorias. 
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OBJETIVOS 

 

- Objetivo Geral  

 

 Investigar a partir dos pressupostos teóricos analíticos de Sigmund 

Freud e Donald Winnicott o “crer” aplicado de forma investigativa através 

de estudo de caso aplicado aos evangélicos brasileiros de diferentes 

confissões e correntes. 

  

 

- Objetivos Específicos 

 

1) Analisar o “crer” a partir das perspectivas conceituais analíticas de 

Sigmund Freud. 

2) Explorar o fenômeno do “crer” e sua complexidade enquanto elemento 

religioso e psíquico a partir das perspectivas teóricas analíticas de Donald 

Winnicott. 

3) Entrelaçar comparativamente por meio de estudo de caso,  vinhetas de 

situações clínicas nas quais se possa aferir dinamicamente e extrair 

pontualmente como a crença é processada na psiquê dos evangélicos 

brasileiros. Aferi-los sob a perspectiva contra pontual de Freud e 

Winnicott. 
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DELIMITAÇÃO 

 

 A presente pesquisa compreende seu espaço de investigação 

conceituada basilarmente a partir dos pressupostos teóricos de Sigmund 

Freud e Donald Winnicott, podendo pontualmente apresentar outras 

perspectivas, mas partindo sempre do referencial citado.  

 Este trabalho se debruça especialmente sobre o fenômeno do 

“crer”, como ele é visto pelos dois teóricos e como a dinâmica do mesmo 

é exposta nas vinhetas dos casos clínicos reais. 

 A pesquisa mantém seu recorte na investigação dos objetivos 

propostos aplicado nos casos clínicos de evangélicos brasileiros, e os 

analisa entre estudos de caso. Reconhece-se que outras manifestações 

religiosas são também importantes, mas por uma questão de objetividade 

optou-se por analisar esta vertente, sem fazer distinção interna da 

confissão específica, mas observando, apenas, se a tal instituição 

religiosa do analisando está vinculada a algo que possa ser chamado de 

denominação evangélica. 

 De maneira frontal, a pesquisa opta por investigar os pressupostos 

teóricos de Sigmund Freud e Donald Winnicott sobre o “crer” e compara 

tais pressupostos com os casos clínicos concretos de evangélicos 

brasileiros. Diante desta confrontação dialógica verificam-se suas 

ressonâncias, e tal opção afasta investigar outros objetos de pesquisa, 

ainda que pontualmente possam ser mencionados panoramicamente. 

 

 

 



24 
 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 Considerando que o fenômeno religioso é algo extremamente 

complexo, plural, dinâmico e multi-interpretável, até que ponto é possível 

investigar, a partir de estudos de caso, os pressupostos teórico-analíticos 

de Sigmund Freud e Donald Winnicott e aferi-los projetivamente nos 

casos investigados? 

 Tendo em vista a distância temporal presente entre os teóricos e os 

casos analisados, a complexidade do fenômeno religioso e as possíveis 

projeções indutivas com o risco da percepção induzida, até que ponto 

uma pesquisa desta natureza, perpassando por um conhecimento tão 

elástico e complexo como a psicanálise, pode responder objetivamente do 

ponto de vista científico aos objetivos propostos? 

 

 

 

HIPÓTESES 

 

 Os pressupostos teóricos sobre o “crer” nas obras de Sigmund 

Freud e Donald Winnicott são objetivos e perceptíveis, ainda que em 

muitos casos não estejam tão superficialmente visíveis, pode-se através 

de minuciosa pesquisa verificá-los e apontar suas bases, especialmente 

aqueles relacionados a Sigmund Freud. Perante tais fatos é possível 

romper diversos subjetivismos e observar a partir do arcabouço analítico 

como cada um dos conceitos pode ser investigado e assim aferir caso a 

caso a positividade ou negatividade de cada conceito. 
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 A presente pesquisa tem como perspectiva a possibilidade 

hipotética de que as teorias dos dois teóricos expostos possuam caráter 

complementar, considerando que em determinado caso pode-se observar 

a prevalência dos conceitos mais críticos de Sigmund Freud em relação 

ao “crer”, por outro lado, em outros casos há uma maior aproximação dos 

pressupostos mais afirmativos do “crer” em Donald Winnicott. 

 A presente pesquisa compreende e respeita os limites temporais e 

de alta complexidade à qual ela está sujeita, no entanto, percebe que pelo 

rigor científico pode investigar com “neutralidade” e “imparcialidade”. 

Entende, ainda, que apesar dos diversos problemas inerentes a tal área 

de conhecimento, os materiais analisados são objetivos, ou seja, o “crer”, 

os pressupostos teóricos de Sigmund Freud e Donald Winnicott e os 

casos clínicos que foram analisados durante meses e anos. Desta forma, 

espera-se que tal objetividade vista focalmente permita o máximo possível 

de assertividade investigativa conforme proposto. 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que objetiva explora e 

analisar a partir dos pressupostos teóricos de Sigmund Freud e Donald 

Winnicott sobre o “crer” aplicado de forma investigativa aos evangélicos 

brasileiros de diferentes confissões e correntes, a começar por vinhetas 

de casos clínicos e, posteriormente, derivar novos elementos 

investigativos. O trabalho tem cunho exploratório, mas inicialmente, por 

uma questão metodológica, faz uso do cabedal bibliográfico para levantar 

os pressupostos teóricos de Freud e Winnicott acerca do “crer”, sendo 
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sucedido de descrição e análise do estudo de casos sobre evangélicos 

brasileiros. 

 A coleta de dados do estudo de caso se deu através da análise das 

anotações detalhadas e arquivadas no consultório de psicologia de base 

analítica deste pesquisador, esta opção se dera em função da 

necessidade de se estudar caso a caso de forma mais profunda e 

qualitativa. Os referidos casos foram frutos de longos períodos de 

atendimentos, possuindo uma grande e rica quantidade de informações 

frutos de muitos meses e anos de atendimentos em cada caso. 
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CAPÍTULO I   

FREUD E A RELIGIÃO 

 

1.1.  

Freud, a psicanálise, a religião e seu contexto 

 

Antes de mergulhar nos fundamentos basilares dos pressupostos 

Freudianos, nas suas posições quanto à religião, vale destacar de forma 

tópica alguns apontamentos necessários sobre a história Sigmund Freud, 

o nascedouro da psicanálise e seu contexto mais imediato. Assim, deseja-

se lançar luz sobre este modo de produção de conhecimento, a 

psicanálise, que de maneira lapidar se fixou no século XX. 

Sigmund Freud nasceu em 1856, em Freiberg, Império Austríaco, e 

faleceu em 1939, na cidade de Londres. Ele viveu longevamente, 

considerando as taxas de mortalidade precoce da época; o suficiente para 

perpassar períodos distintos em vida, que foram desde a descoberta da 

psicanálise, sua formulação e reformulações, questionamentos e cinismo, 

assim como o apogeu da psicanálise e ramificação da mesma pelo 

mundo.  

Freud foi um médico fisiologista na famosa Universidade de Viena, e 

deteve o título de Médico Vienense. Profundamente contagiado por 

grandes mestres da sua época e anterior a ela, sofreu influência direta e 

definitiva de Breuer e Charcot, além de outras importantes referências 
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como Ernst Bruccke, Heinrich Braun, Darwin, Aristóteles, Platão, dentre 

tantos outros.  

Vale ainda destacar que, atualmente, diferentes teóricos defendem 

que os basilamentos de Freud acerca do “crer” têm uma profunda relação 

com sua própria história de vida. Ele era judeu, filho de judeus, recebeu 

educação judaica, apesar de pertencer a uma tradição religiosa mais 

aberta ao iluminismo e menos ortodoxa, porém, mesmo assim, fora criado 

em um ambiente profundamente religioso, conservador e repressor.  

Destacadamente, é sabido que o pai de Freud era bastante rígido. A 

religiosidade e rigidez de seu pai eram fatores que faziam da relação 

entre pai e filho um tanto quanto conturbada, daí cogitar-se a ideia de que 

negar a religião seria negar o pai, questão que será entendida adiante. 

Freud ainda tivera contato próximo com o cristianismo, pois desde cedo, 

por intermédio de sua governanta, Monika Zajic, era levado para visitar 

igrejas.  

 A relação entre Freud e seu pai é bastante interessante: este era 

judeu de linha mais liberal, ligado ao iluminismo, supostamente menos 

rígido do que os judeus ortodoxos. Contudo, naturalmente, o progenitor 

tinha na religião um baluarte de referências para sua jornada vivencial. 

Freud tinha com ambos - o pai e a religião - uma relação conflituosa e 

recheada de interposições abruptas que os distanciava.   

 Para Ana Maria Rizzutto, Freud não se submetera aos desejos e 

projeções do pai, mas isso não o impediu de teorizar acerca da religião e 

tampouco, após uma longa jornada, retornar ao texto bíblico da torá e dar 

uma nova forma ao reescrever a narrativa de Moisés; claro que à sua 

maneira e assim o faz em seu Moisés e o monoteísmo (RIZZUTTO, 

2002). 

 A tese defendida por Freud, de que a religião perpetua uma ilusão 

bem infantil de estar protegido por um pai extraordinariamente bondoso, 

fechava o elo entre pai e filho. Diante deste fato ilusório e infantilizado, os 
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adultos maduros e conscientes desta realidade, devem se libertar do 

anseio da infância para esse pai. Seria neste desejo que surge a religião 

como sintoma. Ele considerava que a renúncia madura e racional aos 

desejos infantis ilusórios e o realismo prático eram razões suficientes para 

sua rejeição inflexível da ideia do Deus de seu pai. Ao questionar a Deus, 

Freud também caminha para um questionar o seu próprio pai (RIZZUTTO, 

2002).  

O percurso histórico pessoal de Freud é bastante particular e 

distinto do seu aqui confrontador teórico, a saber, Donald Winnicott, tendo 

em vista que a teoria Freudiana está muito calcada no conceito de que as 

pulsões sexuais, os instintos pulsionais ambivalentes são, em grande 

medida, estruturantes para a psiquê do ser humano. Esta é uma posição 

mais ortodoxa e tradicional. Já em uma leitura Winnicottiana, que será 

debatida adiante, está estabelecida em outros parâmetros, pois se tratam 

de distinções leves que vão ganhando contornos no processo de 

interpretação de distanciamento teórico entre os dois analistas de grande 

envergadura no século XX.  

Neste sentido, Dias faz o seguinte apontamento: 

 

 

Diferentemente da psicanálise tradicional, as 
conquistas do amadurecimento não ocorrem 
automaticamente. O bebê humano depende, 
até para chegar a ser um bebê, da presença 
concreta e contínua de um ambiente 
facilitador. O processo, no início, num sentido 
muito peculiar. A dinâmica do 
amadurecimento, por se dar numa relação de 
dependência absoluta do bebê com relação 
ao ambiente, não resulta exclusivamente, 
nem mesmo principalmente, de fatores 
internos ou constitucionais, mas da facilitação 
ambiental. Além disto, a relação primária com 
a mãe-ambiente não é de início, objetal. O 
bebê ainda não é um eu unitário, que já tenha 
um mundo interno, no interior do qual estaria 
ocorrendo o conflito entre objetos internos 
bons e maus; ele tampouco sabe da 
existência de um mundo externo ou de 
objetos externos. Bem no início, a “relação” 
com a mãe não é nem mesmo dual, tendo de 
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ser descrita como uma unidade bebê-mãe, de 
dois-em-um. É no interior dessa relação sui 
generis, cuja realidade é subjetiva, que se dá 
o início do contato com a realidade externa. 
Não sendo nem mesmo dual, a relação é 
muito menos triangular. Também não se pode 
dizer que é erótica, pois o bebê não é regido 
pelo princípio do prazer, mas pela 
necessidade de ser, de sentir-se real e de 
chegar a existir num mundo real. Para tanto, o 
que ele necessita é da confiabilidade da mãe, 
da comunicação pessoal com ela, da 
intimidade, da oportunidade de criar o mundo 
(DIAS, 2012, p. 289). 

 

 Ao abordar a temática da religião em Sigmund Freud, é necessário 

ponderar que o mesmo tinha uma perspectiva extremamente negativa em 

relação àquela; para ele, a religião é encarada como uma neurose, ilusão 

e infantilidade. Os indivíduos religiosos são vistos na dependência de uma 

figura poderosa e controladora diante da angústia de um mundo perverso 

e assombroso. 

 Na obra O Mal-Estar na Civilização, publicada em 1930, Freud com 

seu peculiar e pessoal estilo crítico de escrever. Chega a ser levemente 

irônico e forte ao se referir à fé de seu amigo Romain Rolland. Ele alfineta 

aquele que lhe era pessoa próxima, expressa o sentimento religioso como 

um sentimento oceânico do qual não compartilhava, ainda ironiza ao dizer 

que tal “crer” era “poeticamente a magia da ilusão” (FREUD, 2000, p.15). 

 Freud declara-se abertamente ateu, mas isso não o impede de ter 

grande interesse pela religião, boa parte da sua extensa produção 

intelectual está voltada de forma intensa para esta temática. Sua postura 

frente ao sujeito que crê é de pessimismo e negativismo, mas sua 

intensidade e suposta necessidade de escrever sobre este tema abrem 

lacunas para muitos ponderarem a possibilidade de o mesmo estar 

emaranhado e não totalmente resolvido quanto ao tema no qual se 

debruçava. 
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 A este respeito, Zeferino Rocha afirma de forma lapidar: 

 

Na verdade, o pensamento psicanalítico de 
Freud, durante toda a trajetória de seu 
desenvolvimento, foi profundamente marcado 
pela confrontação da modalidade diferente, 
como atuam o Freud pesquisador (forcher) e 
o Freud pensador (denker). Aquele não abre 

mão do sonho de fazer da Psicanálise uma 
ciência da natureza (Naturwissenschaft) e 
este – o Freud pensador – está 
continuamente empenhado em elaborar, a 
partir de suas descobertas clínicas, uma 
teoria metapsicologia, que, de modo algum, 
enquadra-se no paradigma cientificista de sua 
época (ROCHA, p.733). 

 

Zeferino Rocha continua de forma persistente: 

 

No que concerne a sua interpretação do 
fenômeno religioso, este encontro do Freud 
pesquisador e do Freud pensador manifesta-
se como uma confrontação entre o Freud 
Aufklärer e o Freud “Mestre da Suspeita”. E é 
precisamente nesta confrontação que, ao que 
nos parece, se encontra o segredo da grande 
ambivalência que sempre marcou a posição 
de Freud diante do fenômeno religioso. 
Enquanto pensador iluminista, ele sempre 
professou seu ateísmo radical e, mais de uma 
vez, afirmou sua descrença completa nos 
valores religiosos; todavia, o interesse pelo 
estudo da religião e, sobretudo, pelo estudo 
das motivações psíquicas em que estão 
baseadas as opções religiosas, marcou toda 
a sua obra (ROCHA, p.733). 

 

 

  Sigmund Freud tem uma produção intelectual densa, rica e 

bastante extensa. Suas obras e conferências tiveram um impacto de 
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magnitude considerável já mesmo no final do século XIX para início do 

século XX. Entre admiradores, opositores e expectadores menos 

partidários, Freud consegue amealhar uma plateia em torno de si, assim 

como em torno da temática da religião. 

 Dentre as obras mais relevantes sobre religião, Freud escreve de 

forma peculiar em pelo menos seis delas que merecem atenção quando 

se trata deste tema. 

 

1- Atos obsessivos e práticas religiosas (1907); 

2- Totem e Tabu (1912), (fundamentado no livro: Atos obsessivos e 

práticas religiosas);  

3- O futuro de uma ilusão (1927), (aceita a tese do filósofo Feuerbach, 

discípulo de Hegel, onde a religião é uma construção humana); 

4- O mal-estar na civilização (1930), (herdeiro de: O futuro de uma ilusão); 

5- A questão de Weltanschaaung (1933); 

6- Moisés e o monoteísmo (1939). 

 

 Dentre os seis textos mencionados, três deles merecem destaque 

neste momento, pois reproduzem de forma sintetizadora o pensamento 

do autor, assim como evocam de forma profunda esta então novel teoria 

sobre os possíveis elementos por trás da religião, são eles: Totem e Tabu 

(1912), O futuro de uma ilusão (1927)1 e Moisés e o monoteísmo (1939). 

Estes três textos mencionados se tornaram obras obrigatórias quando se 

                                                             
1 Sigmund Freud, posteriormente, tratará a sua obra: O futuro de uma ilusão como pueril, 
analiticamente fraco e impróprio como confissão pessoal.    GAY, Peter. Freud: uma vida para 
nosso tempo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 476. 
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trata de religião a partir do contexto da psicanálise, assim como de 

correntes concernentes à mesma.  

 

(...) a investigação e da sociedade. As 
pesquisas de James G. Fraser e W. 
Robertson Smith sobre a religião primitiva e 
comparada tiveram um impacto muito forte 
sobre os textos especulativos de Freud, 
especialmente sobre Totem e Tabu (GAY, 
1991, p.479). 

 

 Freud na condição de criador de uma nova área de conhecimento - 

a psicanálise - teve que traçar as novas diretrizes deste campo, também 

por isso frequentemente mudava de opinião sobre sua própria teoria. Um 

conceito utilizado inicialmente de uma forma pode tomar novos contornos 

posteriormente. 

Ele tinha sérios problemas de convivência com seus interlocutores 

e discípulos, com grande frequência brigava com os mesmos e provocava 

cismas irreconciliáveis. Das suas cisões, encontram-se dois grandes ex-

discípulos que deram grandes contribuições para a compreensão e 

estabelecimento da psicanálise - com outro viés: os famosos psicanalistas 

Jung e Lacan, que pela competência e capacidade vieram a desenvolver 

seus espaços e abriram novos horizontes e perspectivas interpretativas 

para a própria psicanálise. 

Geralmente, todo grande escritor enfrenta grandes críticas, e com 

Sigmund Freud não foi diferente, principalmente por ele ter enfrentado 

temas polêmicos como religião e sexualidade. No que tange à religião, 

Freud é um teórico bastante influenciado pelo ateísmo. Ele é acusado de, 

por momentos, sua obra assumir um papel, sobretudo, ideológico em 

detrimento do encadeamento justificativo. Tal crítica, apesar de ressoar 

até o presente de maneira viva, não se sustenta ao seu todo diante de 

uma avaliação criteriosa, especialmente da obra O mal- estar da 

civilização.  
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Comentando as questões que envolvem a percepção de Freud 

sobre o fenômeno religioso, Morano apresenta a seguinte posição de 

forma significativa e explicativa: 

O tema da religião aparece inicialmente no 
texto freudiano associado a estudos sobre a 
neurose histérica. Nela a dissociação da 
consciência (fenômeno fundamental que abriu 
as portas da psicanálise) possibilitou deparar-
se com o processo denominado por Freud de 
perversão da vontade. Isto é, um querer 
inconsciente, proveniente do recalcado, 
impõe-se ao querer e à vontade consciente 
do sujeito. Nesta luta de vontades, a 
experiência religiosa emerge, aos olhos de 
Freud, como um elemento que nitidamente 
joga a favor do querer consciente e repressor.  
A religiosidade apresenta-se, então, como um 
importante oponente do mundo dos desejos e 
pulsões do indivíduo e, consequentemente, 
como um fator que, muitas vezes, 
desempenha um papel decisivo na 
causalidade das neuroses (MORANO, 2003. 
p.35). 

Segundo Morano (2003), o recalcamento presente na prática 

religiosa perdura requerendo e necessitando da repetição da experiência 

religiosa para manter abafado, subjugado o desejo que outrora fora 

recalcado.  

A partir do esquema montado engenhosamente por Freud, a 

religiosidade e suas exacerbações seriam uma demonstração inequívoca 

das expressões sintomáticas do que fora recalcado. A religião pode desta 

maneira, ser reduzida a um sintoma. Morano ao observar isso calha uma 

crítica quanto à análise e postulação Freudiana: “Não foram examinadas, 

contudo, uma série de importantes consequências teóricas que estes 

fenômenos implicavam” (MORANO, 2003. p.36). 

  Nas neuroses obsessivas 2  Freud encontra terreno fundamental 

para a investigação do mundo inconsciente, neste quesito trabalha 

durante grande parte da sua vida. Para ele, a chave interpretativa é a 

                                                             
2 O mesmo êxito não fora logrado nas neuroses histéricas. 
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neurose obsessiva, pois nela se apresenta uma linguagem próxima dos 

fenômenos culturais, a língua da cultura.  

 As práticas cerimoniais religiosas repetitivas se ligariam a 

semelhanças e coincidências enormes, com eventos da neurose 

obsessiva, esta semelhança lança uma mola propulsora e hermenêutica 

de leitura da religião.  

 Morano expõe este pensamento de Freud de forma taxativa e 

bastante forte, não restando muitos liames a serem demolidos sobre a 

caracterização meramente psicanalítica de Freud à religião. 

Com o estabelecimento da analogia entre a 
religião e a neurose obsessiva, a experiência 
religiosa não figurará mais apenas como fator 
de oposição às pulsões, como nos estudos 
sobre a histeria, mas, sobretudo, com 
expressão camuflada da própria pulsão e dos 
sentimentos de culpa dela derivados. No 
sintoma obsessivo, a conduta religiosa 
apresenta efetivamente o caráter de 
“formação de compromisso”, isto é, de uma 
transação ou pacto estabelecido entre a 
pulsão, por um lado, e a proibição da 
satisfação dessa mesma pulsão, por outro. 
Um pacto, portanto, entre desejo e proibição, 
formulado a revelia do sujeito, que 
permanece, dessa maneira, alienado no 
sentido da conduta. No ensaio Atos 
obsessivos e práticas religiosas (1907), 
primeiro texto importante dedicado à temática 
da religião, Freud põe em evidência a 
analogia existente _ não meramente 
superficial _ entre os cerimoniais obsessivos e 
religiosos. Ambos se encontram motivados 
por intensos sentimentos de culpa, originários 
por sua vez, de desejos recalcados no 
inconsciente, dos quais um e outro _ o 
neurótico e o homem religioso se defendem 
mediante cerimoniais. A analogia de 
expressão corresponde, pois, a uma analogia 
de comportamentos: nos dois casos 
deparamos com o recalcamento de uma 
moção pulsional (MORANO, 2003, p.36).  
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Uma das questões que trouxe bastante polêmica, diz respeito ao 

fato de que para Freud o sujeito da psicanálise ser incompatível com a 

religião, apesar desta ementa bastante forte, ele mantém contato em alto 

nível com um psicanalista religioso, amigo e pastor Oskar Pfister. Não 

obstante as ressalvas quanto à religião, o diálogo com Pfister sempre fora 

mediado pelo respeito, em que pesem as recorrentes provocações e 

ironias entre ambos. 

O pastor Pfister de forma lapidar faz o seguinte comentário: “Freud 

é positivista e podemos agradecer a Deus por isso. Sem a sua dedicação 

concentrada no empírico, ele não teria se transformado num desbravador” 

(PFISTER, 1928, p.41). 

Na construção da psicanálise e embates com seus interlocutores, 

Freud argumenta sobre a religião 

 

Essa excitação, entretanto, se torna de fato 
patogênica quando o curso de associação é 
inibido graças às representações 
irreconciliáveis de igual importância —
quando, por exemplo, novas representações 
entram em conflito com complexos 
representativos enraizados. Tais são os 
tormentos da dúvida religiosa a que muitas 
pessoas sucumbem e muitos outros 
sucumbiram no passado (FREUD, 1980, 
p.216). 

 

 

  De outro modo, o eminente teólogo e pensador europeu Hans 

Küng, argumenta: “Em lugar da fé, entra em cena, para Freud, a fé na 

ciência, em nosso Deus Logos, no qual ele encontra o firme apoio que 

falta aos que creem em Deus” (KUNG, 2006, p.69) 
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A neurose, particularmente a neurose 
obsessiva, apresenta-se aos olhos de Freud 
como uma caricatura da religião, esta, por sua 
vez, como uma neurose coletiva, de acordo 
com o que ficou estabelecido na conhecida 
formulação 1907. Esta fórmula se repetiu 
muitas vezes. Vale a pena examinar mais 
detidamente em que consiste, 
dinamicamente, a relação entre neurose e 
religião. Em primeiro lugar, devemos observar 
que a religião aparece no texto freudiano 
como uma das principais defesas que a 
cultura oferece diante da neurose 
generalizada; exime muitos indivíduos do 
‘trabalho de construir uma neurose pessoal’. 
Isso se deve a várias razões. Inicialmente, 
porque a religião _ ao oferecer uma 
autoridade da qual depender e um guia pelo 
qual se orientar na vida _ libera aquele que a 
professa do risco pessoal que a liberdade 
sempre implica. A religião vem a se cumprir  
uma necessidade decisiva de proteção e 
apoio. Por isso mesmo Freud também 
acredita que a perda da religiosidade acarreta 
um instrumento importante da neurose. Nem 
todos, como veremos estão igualmente 
capacitados, aos seus olhos, para a 
descrença e para o ateísmo (MORANO, 2003, 
p.44). 

 

 

A religião em Freud se enclausura no ser humano a partir de 

processos essencialmente inconscientes, e é justamente no inconsciente 

que repousam as grandes descobertas e contribuições da psicanálise 

para a compreensão do ser humano. 

 O inconsciente como grande determinante das ações, sentimentos 

e comportamentos humanos. A explicação a partir do ser humano se volta 

para algo interno e não da sociedade, cultura, biologia, filosofia, 

evolucionismo e teologia. No processo de amadurecimento, o sujeito 

forma seus conteúdos mais complexos de maneira inconsciente ainda na 

infância, são os casos matriciais do Complexo de Édipo e Complexo de 

Electra. 
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Os atos falhos, sonhos, fantasias e desejos proibidos _ que são 

inibidos imediatamente à sua percepção _ são frutos deste inconsciente 

pulsionante e insaciável que não se contenta com o que o superego 

apresenta e tenta furar o bloqueio, mas é canalizado pelo ego e 

novamente impedido de realizar com profundidade o desejo mais primitivo 

do ID. Nesse processo extremamente engenhoso, Freud irá estruturar o 

aparelho psíquico em três instâncias muito peculiares e próprias. 

 

 1. ID 

 2. EGO 

 3. SUPEREGO 

 

 A estrutura das instâncias do ID, EGO e SUPEREGO. Estas 

instâncias psíquicas podem ser dinamizadas e compreendidas melhor a 

partir do fluxograma abaixo, no qual estão evidentes as forças e seus 

processos, onde exercem as forças e pressões. 

O ID compreende os instintos e seus impulsos, os quais estão 

presentes desde o nascimento. Trata-se de uma parte extremamente 

primitiva e ligada ao aspecto biológico evolutivo humano, uma área 

pulsional intensa que é alimentada em Freud pela energia vital. Parte 

instintiva e cheia de desejos do ser humano.  

 O EGO é a estrutura mais conhecida, desenvolve-se a partir do ID, 

ou seja, "o Ego é aquela parte do ID que foi modificada pela influência 

direta do mundo externo". O EGO representa a razão e o senso comum, o 

contato com o mundo exterior, o jeito de ser, a consciência.  
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 A função do EGO é justamente fazer a passagem dos 

acontecimentos do ID para o mundo externo. O EGO é quem decide se 

estes acontecimentos são perigosos ou não, trata-se do executivo do ID. 

O EGO é considerado o agente, o executivo que faz a ponte entre o ID e 

o SUPEREGO. 

No SUPEREGO estão os preceitos morais que são mais 

poderosos. São as leis e imposições da sociedade, religião, pais, 

moralidade, dentre outros. Quando a criança tem de dois e meio a três 

anos e meio, inicia a fase fálica, ou seja, os desejos e impulsos que a 

criança experimenta em relação aos objetos de sua vida instintiva são 

mais expressivos e principalmente os que se agrupam sob o Complexo de 

Édipo.  

Morano (2003) traz uma contribuição acerca da visão de Freud 

sobre religião. Para ele, esta pressupunha um importante auxílio na 

defesa contra a neurose, a religião serviria ao indivíduo na difícil e 

profunda tarefa de renúncia pulsional que a vida necessariamente traz 

consigo. O chiste desrespeitoso com a religião é visto por Sigmund Freud 

como uma forma alternativa e não angustiante de permitir a vazão de 

certas representações recalcadas, contrárias à vontade consciente do 

sujeito. 

A moralidade advinda da sociedade, da religião, dos pais, dos 

valores e da cultura são imperativos categóricos que represam para o 

inconsciente os desejos proibidos e julgados ameaçadores à ordem e à 

moralidade. 

Enquanto que no feto, o sujeito é atendido plenamente, ao nascer se 

depara com uma série de proibições e limitações impostas pela cultura, 

sociedade, religião. 
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O ser humano, destaca Garcia-Rosa (1998), 
ao contrário da maioria dos animais, nasce 
completamente despreparado para a vida, 
sendo incapaz de manter-se vivo sem ajuda 
externa, sem depender das pessoas 
responsáveis pelo seu cuidado. Esta condição 
de desamparo é constituída pela 
incapacidade objetiva do bebê de satisfazer, 
por suas próprias forças, suas demandas 
endógenas – a existência de suas 
necessidades vitais (Garcia-Rosa, apud 

PEREIRA, 1999). Isto é, a urgência em livrar-
se da tensão ocasionada pelo excesso de 
excitação coloca o sujeito em uma condição 
de desamparo. Para que o bebê sobreviva, é 
fundamental que sejam realizadas sobre ele 
ações específicas, as quais se afetam por 
meio de assistência ou ajuda alheia “quando 
a atenção de uma pessoa experiente é 
atraída para o estado em que se encontra a 
criança, mediante a condição da descarga 
pela via de alteração interna. Essa via de 
descarga adquire, assim, a importantíssima 
função de comunicação, e o desamparo inicial 
dos seres humanos é a fonte primordial de 
todos os motivos morais (FREUD,1976, 
p.422).  

 

 

O processo de desenvolvimento relacional do bebê é muito 

importante na compreensão da psicanálise e de seus pressupostos sobre 

a constituição do sujeito, pois é essencial que a criança se sinta protegida 

pelo amor, “na condição do desamparo infantil, é decisivo que a criança 

sinta-se amada por seus pais (PEREIRA,1999; DOCKHON, MACEDO, 

WERLANG. 2007, p.29).  

Ainda ampliando a visão sobre a percepção do bebê e seu 

desenvolvimento, Garcia Rosa contribui com esta temática reafirmando 

que: 
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Dessa maneira, embora incapaz de satisfazer 

suas necessidades sozinho, o bebê torna-se 

rapidamente capaz de realizar uma 

comunicação com o outro que cuida, 

apresentando um comportamento _ o choro, 

por, exemplo _ que é escutado como um signo 

de demanda e propicia a realização da 

satisfação de sua necessidade. Na medida 

em que é determinada e atendida via alheia, 

ocorre uma troca simbólica e, 

consequentemente, há o progressivo registro 

desta troca _ que não é apenas uma 

satisfação instintual _ em uma ordem 

simbólica (GARCIA-ROSA,1998). 

 

As limitações e barreiras provocam tensões entre a vontade de 

realizar o desejo instintual e o medo de perder o amor dos pais amados, 

dessas tensões resultam as castrações e as repressões mais violentas 

que são remetidas ao inconsciente. 

Os desejos inconscientes e castrados são represados, mas 

permanecem no inconsciente, tentando sair de alguma forma, se não 

puder sair como desejado, vai sair de forma canalizada _ religião. O 

sujeito vive com a eterna busca da saciedade plena que teve outrora no 

ventre materno, daí está a fonte da neurose, ilusão, rituais _ religião.  

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

1.2.  

Religião enquanto neurose 

 

 

Na obra atos obsessivos e práticas religiosas de 1907, Freud 

aponta o mecanismo de repressão como sendo fundamental na neurose 

obsessiva, a repressão incide sobre a pulsão sexual. Cria-se a formação 

reativa psíquica contra esses conteúdos pulsionais que ameaçam a 

consciência. A pulsão instintual que quando contida pela cultura-

repressão, gera o deslocamento da mesma para o inconsciente, fonte de 

culpa (FREUD, 2015). 

Na neurose obsessiva compulsiva, os atos são atividades 

aparentemente destituídas de sentido, mas são impossíveis de serem 

renunciadas, devido à ansiedade nela envolvida. 

Os detalhes da cerimônia religiosa têm significado simbólico, na 

neurose obsessiva compulsiva parecem carecer de sentido. A suposta 

ausência de sentido desaparece com uso da técnica psicanalítica (estão 

carregados de afeto). 

A repressão incide na pulsão sexual que é expressa durante algum 

tempo na infância, é sucumbido na repressão, cria-se a formação reativa 

psíquica contra os conteúdos pulsionais que ameaçam a consciência, 

gerando uma tensão permanente. O processo de repressão obtém êxito 

parcial, estando ameaçado de fracasso. 

 Ao comparar a religião a uma neurose obsessiva, Freud está 

oferecendo uma matriz bastante forte em contraponto a várias correntes, 

principalmente àquela de origem religiosa. “A neurose obsessiva é o 

correlato patológico da formação da religião, a neurose é uma 
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religiosidade individual e a religião uma neurose obsessiva universal” 

(FREUD, 1907, p.130). 

 Neste caráter crítico em relação às religiões e à crença, Freud liga 

epistemologicamente com reduções bastante destacadas e que são alvos 

de análises: 

 

1. Religião perde a dimensão espiritual e se reduz (redução) aos 
rituais obsessivos patológicos de defesa, preservação das 
fantasias infantis e de evitação de conteúdos intoleráveis; 

 

2. Os atos religiosos são frutos (consequências) de uma neurose 
de origem infantil, suas cerimônias cumprem o mesmo papel de 
um neurótico obsessivo (ou seja, reduzir ansiedade), sendo 
possível evitar tanto um como o outro pelo tratamento analítico 
(análise). 

 

A este respeito, Morano faz uma observação interessante e que 

merece citação. 

 

Fica desse modo estabelecida uma relação 
íntima entre neurose e religião, uma vez que 
uma mesma fonte dinâmica — a estrutura 
edipiana é postulada para ambas e ainda 
porque, na diversidade de suas formações — 
psicopatológica a primeira e cultural a outra 
— revelam uma analogia na dinâmica que 
desencadeiam. Identidade, pois, no que se 
refere à origem, e analogia quanto ao 
processo de formação. Para ambas se 
estabelece um processo traumático em sua 
base — o Édipo, um período de latência e, 
finalmente, o retorno do recalcado, no qual o  
conflito originário retorna deslocado pelo 
sintoma no primeiro caso, e pelo dogma, a 
moral e o ritual no outro (MORANO, 2003, 
p.43). 
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Vários de seus próprios seguidores, que posteriormente romperam 

com o mestre, utilizando as bases da mesma metodologia da psicanálise 

irão discordar de Freud. Winnicott não está nem de longe 

desacompanhado nas discordâncias com Freud, a este exemplo emerge 

Jung, que outrora tinha sido indicado como possível sucessor de Freud. 

Jung irá discordar de seu mestre sobre a religião, esta seria fruto do 

inconsciente coletivo e não como neurose.  

Além das discordâncias dos seus próprios discípulos e dissidentes 

mais distantes, Ana Maria Rizzuto comenta: 

 

Freud (...) revela sua ignorância de aspectos 
fundamentais da experiência religiosa. Freud 
se concentra nos rituais (que abomina), no 
medo da punição como emoção dolorosa e na 
necessidade de protestos e de renúncia ao 
instinto. O ensaio não diz nada sobre os 
esforços da religião para compreender o 
universo, para comunicar-se com a realidade 
transcendente, para reconhecer as limitações 
da fragilidade humana no que diz respeito às 
especulações sobre os mistérios que estão 
além do poder do intelecto, Freud mostra uma 
necessidade de simplificar a religião, de 
reduzi-la a um sintoma. O ensaio mostra que 
Freud escreveu sobre pessoas religiosas, 
estando ele mesmo afastado da experiência 
religiosa concreta, distanciando-se das fontes 
da religião. Freud descreveu sua situação em 
uma carta a Romain Tolland em 1929, a 
respeito da concepção de Rolland sobre o 
“sentimento oceânico” como fundamento de 
todas as experiências religiosas: “Quão 
remotos são para mim os mundos em que 
você transita! Para mim, o misticismo é um 
livro tão fechado quanto a música. Não posso 
conceber ler toda a literatura que, segundo 
sua carta, você estudou” (RIZZUTO, 2001, 
p.160). 
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Retornando à ideia de que a religião funcionaria como uma 

neurose, Freud postula que os conteúdos recalcados na consciência do 

neurótico vão naturalmente forçá-lo a diversas medidas defensivas; o que 

é desejado encontra sua repressão e proibição própria nas manifestações 

religiosas.    

Morano, comentando a produção de Freud, argumenta: 

 

Nas práticas religiosas, também encontra 
Freud a mesma transação entre proibição e 
desejo, entre a tendência repressora e a 
reprimida; pois, como nos indica, em nome da 
religião e a favor dela, se realizam muitas 
vezes exatamente aqueles atos que a religião 
oficialmente proíbe. Sobre o sentido dessa 
tendência dupla e ambivalente, atuante na 
experiência religiosa, restariam muitas coisas 
ainda por determinar. A partir, entretanto, do 
entrevisto até aquele momento, Freud atreve-
se a enunciar uma fórmula que se tornara 
célebre: de uma perspectiva psicanalítica, a 
neurose obsessiva deve ser considerada uma 
religião individual, e a religião, uma neurose 
obsessiva universal (MORANO, 2003, p.37). 

 

 Morano analisa a obra Freudiana, encontra algumas mudanças e 

as considera importantes. Embora as análises mudem, as identidades 

continuam muito firmes, conforme representado a seguir: 

 

Este é o ponto a que chega, pois, a analogia 
entre religião e neurose nos escritos dessa 
primeira época. A diferença que entre elas se 
estabelece – e que mais tarde desaparecera 
– reside no fato de que o neurótico obsessivo  
efetuou um recalcamento de conteúdos 
sexuais, enquanto, no caso do homem 
religioso, ocorreu, antes de tudo, o 
recalcamento de conteúdos egoístas e 
antissociais. O esquema da primeira teoria 
das pulsões, na qual um grupo de tendências 
sexuais se enfrentava com as pulsões do eu, 
se traduz por esta diferenciação estabelecida 
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entre o recalcamento do obsessivo e o do 
homem religioso. O primeiro teme a 
sexualidade e desse temor engendra sua 
neurose, o segundo teme seus impulsos 
egoístas e antissociais e desse temor cria sua 
religiosidade. Esta diferença cairá por terra 
quando, de 1914 em diante, um novo 
esquema do eu se torna libidinizado, e 
quando, da analogia entra em conduta 
obsessiva e religiosa, se estabelece, não 
mais uma simples analogia, mas, antes, uma 
identidade do conflito originário (MORANO, 
2003, p.37). 

 

 

A neurose individual na relação com a religião é apoiada e 

reforçada na neurose coletiva, confere ao sujeito uma forma de existir no 

mundo, de lidar com a dor e o sofrimento, é na religião que se oferece 

solução para a luta, evita-se assim o conflito. 

 É de se imaginar que Freud veja na religião apenas aspectos 

negativos, em grande medida era apenas isso, mas, em dados momentos 

ele levemente relativiza o que não é verdade, Freud também vê na 

religião um lugar não tão negativo, apesar de considerá-la uma neurose, 

também se trata de uma neurose necessária ao crescimento do ponto de 

vista evolucionista, mas naturalmente que deveria ser superado. (FREUD, 

2015). 

        É na obra Totem e Tabu, de 1913 (FREUD, 2012), que se pode 

perceber a religião apresentada como um passo do desenvolvimento 

humano, em um paralelo com o desenvolvimento de uma criança. 

 

Segundo este modelo, se a cosmovisão 
animista expressa uma reprodução do 
primeiro narcisismo infantil, em que o sujeito 
atribui a si mesmo toda a onipotência, a 
cosmovisão religiosa, por outro lado, supõe 
um passo adiante na maturação, na medida 
em que nela se efetua a renúncia aos 
sentimentos de onipotência em favor dos 
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deuses. Na perspectiva desta análise, a 
cosmovisão religiosa implica um passo 
adiante do processo que conduz ao último 
estágio de desenvolvimento, o qual se 
identifica com a renúncia total aos 
sentimentos infantis de onipotência, tal como 
se configura na cosmovisão científica da vida, 
com sua plena e racional adaptação ao 
mundo exterior. Na óptica do otimismo com 
relação ao poder da razão, manifestado por 
Freud em O futuro de uma ilusão, 1927, o 
acesso à cosmovisão cientifica e a 
consequente superação da neurose religiosa 
apresentam-se como passos inevitáveis no 
processo do amadurecimento geral da 
civilização. O abandono da religião cumprir-
se-á com a fatalidade inexorável de um 
processo de crescimento, profetiza Freud, no 
entusiasmo próprio do momento (MORANO, 
2003, p.45). 

 

A leitura de Freud sobre a religião é de tal modo levada a cabo, que 

não são poucas as análises de que se trata de uma militância, uma 

espécie de cruzada pessoal, no entanto, não se pode dizer que Freud não 

reconhecia objetivamente o valor consistente da religião, ele naturalmente 

sabia que a mesma conferia coesão social, estabilidade e alguma 

unicidade à sociedade e naturalmente sabia que na ausência da religião a 

sociedade encontraria dificuldade para a estabilidade. Diante disto, Freud 

apregoava uma educação para a maturidade, para a realidade, uma 

sociedade menos neurotizante e mais realística. 

 Freud acreditava que deveriam ser tomados alguns passos rumo a 

uma mudança no quadro religioso que via. 

 

1. Aceleração do processo geral de manutenção, um processo de 

mudança para a realidade; 

2. Uma espécie de controle racional; leia-se: controle não religioso 

sobre as pulsões. 
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Mesmo diante de tantos empreendimentos, Freud não mantém 

grande entusiasmo no seu projeto de mudança, percebeu que a religião 

possuía tentáculos e profundas raízes na humanidade. A afetividade 

provocada por esta construía um adversário absolutamente enorme para 

um projeto tacitamente imanente. Por isso, na obra A questão de uma 

Weltanschauung, de 1933, irá declarar sua incapacidade e impotência 

para destruir tal inimigo (FREUD, 2010). 

Dos três maiores inimigos da psicanálise, a saber: a filosofia, a arte 

e a religião, aquela que sobressaía e seria de difícil ou impossível 

destruição seria a religião; esta como neurose, estava enraizada de 

maneira tão complexa que, pessimistamente, Freud declara a dificuldade 

ao lidar com a mesma (FREUD, 2010). 

Para Morano (2003), a posição que Freud defende não pode ser 

sublevada de forma incidente, percebe a questão de forma diferente, ele 

irá afirmar que é plausível deduzir que a religião não se equipara a uma 

psicose; pois a seu ver o quadro psicótico, a experiência religiosa pode 

evidentemente desempenhar algumas funções importantes, apesar deste 

fato poder ser observado no caso de Schreber ou no caso do jovial 

médico norte-americano, quando da sua conversão de fé em Deus 

desencadeou também o que pode ser denominado de “psicose 

alucinatória”. 

Também numa atitude de resistência e contraponto a Freud, 

emerge Jung, seu ex-discípulo e psicanalista de grande envergadura e 

expressiva capacidade de produção. Ele aponta a religião como um 

fenômeno atemporal e presente em todas as culturas, inclusive naquelas 

que, supostamente, nunca tiveram contato com a civilização.  
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1.3. 

Religião como ilusão 

 

 A religião também é encarada como ilusão por Freud, mais 

especificamente na obra “O futuro de uma Ilusão”.  Freud irá definir ilusão 

com conotações fortes de infantilização, distante do real, distante do ideal 

e aproximado com um mundo de fantasias, sobre isso ele faz uma 

ressalva. ‘Ilusão’ não é a mesma coisa que erro; tampouco é 

necessariamente um erro (FREUD, 2014, p.7). 

 Freud, ainda nesta tangencialidade, comenta: 

 

Avaliar o valor da verdade das doutrinas 
religiosas não acha no escopo da presente 
investigação. Basta-nos que as tenhamos 
reconhecido como sendo, em sua natureza 
psicológica, ilusões (Freud, 1978, p.109). 

 

A explicação para a religiosidade residiria em grande parte no 

medo terrível, para tal ele lista uma série de hostilidades da natureza 

contra o homem, terremotos, dilúvios, tempestades, doenças e o enigma 

da morte – para o qual não se encontrou nem encontrará nenhuma erva 

medicinal.  

A natureza se levanta contra o homem de forma impiedosa, cruel e 

implacável. A vida não é fácil de suportar, o desamparo é sina de todos. 

Frente aos desamparos, ele poderia vincular a necessidade de religião às 

experiências infantis, a criança teme ao pai, mas se sente protegida por 
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ele. A religião como ilusão, não tendo autenticidade, nem verdade. A 

“ciência” deveria ocupar seu lugar (FREUD, 2014). 

 Toda sociedade é constituída na coerção e renúncia ao instinto, os 

desejos coibidos para se ter ordem social. Os instintos trariam tendências 

destrutivas, antissociais, e anticulturais, canibalismo, incesto, ânsia de 

matar. A natureza humana estaria mais perto do animal, para chegar à 

civilização existe um longo processo de castração, repressão, 

impedimento e privações (FREUD, 2011). 

 Para lidar com as perdas do homem animal, cria-se a “satisfação 

substituta” para aplacar suas renúncias. A religião seria reduzida 

(redução) a um substitutivo ilusório (assim como são o trabalho, a riqueza 

e os ideais da civilização). Diante da natureza incontrolável, da fragilidade 

e pulsão humana, os deuses passaram a reinar acima dos preceitos que 

foram sendo construídos e colocados acima e além da sociedade 

humana. 

 

Os homens adquiriram sobre as forças da 
natureza tal controle que, com a sua ajuda, 
não teriam dificuldade de se exterminarem 
uns aos outros até o último ser humano. 
Sabem disso e daí provém grande parte de 
sua atual inquietação, de sua infelicidade e de 
sua angústia (FREUD, 1930/1976g, p.170-
171). 

 

A religiosidade provém de uma incapacidade física de ajudar a si 

mesmo e, portanto, dessa necessidade de ajuda, ao chamar uma crença 

de ilusão quando uma realização do ID tangencia, insistentemente, fator 

mais decisivo e proeminente em sua motivação e, assim procedendo, 

desprezam-se as suas conexões com a realidade, tal como a própria 

ilusão não dá valor à verificação (FREUD, 2011). 
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 Ao unir a religião à ilusão, Freud novamente comete algumas 

reduções bastante fortes que merecem destaque. 

 

1. A força da religião reside na força do desejo; 

2. Diante do sentimento de fracasso e do mundo avassalador, o 

ser humano regride a um uma espécie de infantilidade para a 

figura de pai todo-poderoso que já teve no passado - pai real - e 

agora é substituído pelo pai todo-poderoso - Deus; 

3. O aparecimento dos espíritos seria produto da atividade mental; 

4. Incompatível com a razão; trata-se de uma ilusão que diz 

respeito apenas ao sentimento; 

5. Tudo é ilusão, define Freud. Tudo que derivar do desejo é 

ilusório; 

6. A civilização se apoia na religião, justamente por seu caráter 

proibitivo e moralista. 

 

 É natural que Freud receba fortes críticas de muitos teóricos, pois 

suas posições são então bastante inovadoras, mas nesta seara de 

críticas à religião, ele se junta a outros notáveis de peso como Karl Marx e 

Nietzsche, assim como se distancia de intelectuais contemporâneos ou 

posteriores como Lacan, Kierkegaard e o próprio Jung. 

 O pastor Oskar Pfister (apud ARGELAZI, 2006) apresenta algumas 

críticas às reduções apresentadas por Freud, pois sua visão quanto aos 

fenômenos religiosos são de fato bastante enquadrantes. Pfister rebate 

enfaticamente Freud fazendo uma analogia com a ilusão de Colombo 

para encontrar uma nova rota para as Índias. Pois, ainda que o 
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descobridor da América não tenha alcançado a Índia, outros o fizerem no 

caminho por ele aberto.  

 Pfister ainda salienta que na ilusão pode estar investido muito 

raciocínio realista e excelente. Outro exemplo reside no fato de que, sem 

a constatação da superfície encurvada do mar e da consequente forma 

cilíndrica da terra não seria empreendida a ousada viagem para o Oeste. 

Pfister ainda relembra, há uma íntima relação entre pensamento de 

desejo e desejo realista, se haveria na religião, como em grande parte da 

ciência, uma dissociação clara?  

 Freud propõe a genealogia da representação de Deus, “nascido da 

necessidade que o homem tem de tornar tolerável o desamparo, e 

construído com o material das lembranças do desamparo de sua própria 

infância da raça humana”. A religião é uma ilusão, sua força está 

essencialmente no desejo. 

 No texto O mal-estar na civilização, de 1930, Freud argumenta que 

no processo de desenvolvimento do ego da criança, ela não tem 

condições de distinguir o que vem do mundo externo e o que vem de si 

mesma. No jogo constante de ausência e presença, prazer e desprazer, 

ela vai fazendo uma espécie de separação dinâmica entre os mundos. 

Tudo que causa desprazer, dor e sofrimento é posto para fora, isolado do 

ego. Tudo que causa prazer é absorvido pelo ego, um ego de prazer 

purificado (FREUD, 2011).  

 O desamparo, causado também pelo desprazer, é fonte de 

vinculação divina com o universo, fonte da origem do sentimento religioso. 

A religião vem do desamparo infantil e não de uma divindade externa 

(FREUD, 2011). Na tentativa de consolo, a religião faria muito sentido 

conforme destacado nos dois tópicos abaixo: 

 

1. Afastamento dos semelhantes pelo isolamento, busca de felicidade 

pela quietude; 
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2. Tornar-se membro de uma comunidade humana, onde todos 

trabalhariam pelo bem de todos. Essa escolha não evita o 

sofrimento, mas pelo menos não se está só. 

 

 Freud não era nem de perto um entusiasta com a religião, a ciência 

para ele teria mostrado contradições daquela, sendo a religião, apenas 

produto mental, quanto mais difundidos os ganhos com a ciência, mais as 

pessoas se afastariam da religiosidade, apesar disto, havia um temor de 

que as massas não instruídas e menos favorecidas incorressem numa 

hostilidade e destruíssem tudo que a civilização construiu. 

 Freud não percorre o caminho confessional de afirmar Deus como 

base do padrão moral, na contramão, Freud postula a divindade como 

produção humana para atentar as suas próprias necessidades e 

fragilidades, em outras palavras, uma neurose de natureza individual e 

coletiva. 

 

Com estas palavras, meus senhores, concluo 
estas preleções e desejo apenas que o 
objetivo a que me propus nestas preleções, 
numa das primeiras aulas, não tenha sido 
deixado de lado, ou seja, o objeto de fazer de 
vós, de amigos de Deus, amigos de homens, 
de pensadores crentes e rezadores, 
trabalhadores, de candidatos ao além, 
estudantes do aquém, de cristãos – que, 
segundo sua própria confissão, ‘meio animal, 
meio anjo’ – homens completos (FREUD, 
1989, p.237).  

 

 Freud identifica na religião como uma neurose obsessiva universal, 

tratar-se ia de um fenômeno bastante enraizado e presente em todas as 

culturas, em todos os tempos. Para de alguma forma combater este ‘mal’ 

que levava o ser humano a infantilidade, ele propõe uma educação para a 

realidade no sentido de salvar da atrofia que o pensamento religioso 
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propiciaria uma forma efusiva de alguma maneira capaz de afastar a 

ilusão.  

 Neste jogo apresentado, a religião está no âmbito da redução 

epistemológica, estaria em Freud funcionando de forma ilusória – pois não 

resolveria de fato a causa – apenas como mera subjugadora e repressora 

dos instintos pulsionais. 

 A subjugação provoca a angústia da existência, angústia esta que 

é extremada e penetra no âmago do sujeito. Nesta repressão intensa que 

alimenta e realimenta a religião, surgem os deuses a partir do resultado 

da própria repressão.  

 

 

1.4-  

A Religião e o Totemismo 

 

 A obra Totem e Tabu, de 1913, de Sigmund Freud apresenta uma 

discussão direcionada e articulada inclusive aos antropólogos de então, 

onde o autor com sua habitual perspicácia e estilo busca indicar a origem 

mais basilar dos totens e dos tabus (FREUD, 2012). 

 Os totens para Freud se identificam com os símbolos das mais 

diferentes confissões e culturas, considerados sagrados e santos, são 

elementos extremamente respeitados e tidos como imexíveis com valor 

intrínsecos. 

 Os tabus se relacionam com as tradicionais proibições e restrições 

presentes na cultura, nas religiões e na sociedade, este tabus possuem a 

capacidade de condicionar a sociedade, fazendo-lhes restrições e pondo 
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limites muitas vezes não compreendidos. A aceitação dos totens e tabus 

em Freud estaria diretamente ligada a influências dadas na infância e ao 

homem primevo (FREUD, 2012). 

 

Figuras como a do pintor Christoph 
Haitzmann, a do escritor F. Dostoievski e a de 
um jovem médico americano colocaram com 
evidência, partindo de problemáticas diversas, 
algo que, na investigação sobre a neurose, ia 
se tornando evidente aos olhos de Freud: a 
conexão intima entre a particular 
conflituosidade com o pai e a relação com o 
divino. Deus é uma substituição e uma 
magnificação do pai (ein Vaterersatz-ein 
erhoter vater) que apenas a formação cultural 
religiosa foi capaz de engendrar. Diante dela, 
as grandiloquentes construções teóricas dos  
filósofos se afiguram, aos olhos de Freud, 
ridículos sucedâneos ou imitações de 
péssima qualidade (MORANO, 2003, p. 44). 

 

 A subjugação é representada através do Totem, totem este que 

pode ser identificado nas plantas, animais e ou diversos fenômenos. 

Trata-se de vestígios primitivos impregnados na cultura e nas religiões. 

Neste arcabouço emerge o tabu como o representante das obrigações, 

proibições e normas, o rompimento dos tabus representa grande 

punibilidade e culpa por parte do sujeito. 

 Na obra “Totem e Tabu”, Freud vai à busca dos relatos dos 

grandes etnólogos na tentativa de dar uma explicação para o fenômeno 

religioso. Para dar conta de tal hipótese, ele reconstrói a ideia da morte do 

pai primitivo, sendo esta a explicação para a origem da religião e das 

normas sociais (FREUD, 2012). 

 A tentativa Freudiana de se lançar em um campo outro, não passa 

despercebida e recebe críticas diversas. 
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Existe, efetivamente, toda uma série de 
limitações e esquecimentos, muitas vezes 
importantes, nas análises freudianas da 
religião. Para os quais pretendemos oferecer 
um resumo detalhado em nossa obra El 
psicoanálisis freudiano de la religion. Em 
virtude disso, limitar-nos-emos, agora, a uma 
simples enumeração dos problemas mais 
importantes. (...) Se nos detivermos, em 
primeiro lugar, sobre os fundamentos não 
psicanalíticos utilizados por Freud em seus 
argumentos sobre o fato religioso, poderemos 
afirmar com suficiente firmeza que as bases 
sociológicas, etnológicas e biológicas 
utilizadas em sua obra-mestra sobre religião 
— Totem e Tabu — carecem de suficiente 
fundamento (MORANO, 2003, p. 85). 

 

 

 Na reconstrução do mito do pai primitivo, ele observa que os filhos 

de forma agressiva mataram e deglutiram o pai tirano e perverso, com 

esta atitude finalizam uma ordem anterior. A ação não fora aceita pelos 

próprios filhos, perceberam de forma negativa o que fizeram. Então 

criaram regras e normas onde não tocam nas mulheres do pai e proíbem 

matarem os pais – elemento simbólico configurado no totem. 

 

Embora o totem possa ser a primeira forma 
de representante paterno, o Deus será uma 
forma posterior, na qual o pai reconquistou 
sua aparência humana. Uma nova criação 
como esta, derivada do que constitui a raiz de 
toda forma de religião – a saudade do pai – 
poderia ocorrer se, no decurso do tempo, 
alguma mudança fundamental se houvesse 
afetado na relação do homem com o pai [...] 
(FREUD, 1996, p.151). 
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 A religião vista a partir do Totem e Tabu, assim como em outras 

obras freudianas, é, contudo, uma necessidade do filho de se relacionar 

com o seu pai, sendo que esta relação é conflituosa e gera uma série de 

outras demandas restritivas. No princípio do complexo de Édipo, esta 

relação é mais amistosa, mas com o passar do tempo, o pai passa a ser 

visto como um adversário. 

 

 

De qualquer modo, com Totem e Tabu fica 
estabelecida a peça-chave para a interpretação do 
fato religioso, em sua essencial relação com o 
Édipo e em sua analogia com a neurose.  A 
religião - como a neurose - oferece ‘soluções’ para 
prosseguir de modo fantasmático a luta entre o 
filho e o pai. Uma luta que, por outro lado, de 
maneira bem paradoxal, não deixa de revelar o 
desejo paralelo do filho de viver sempre sob o 
amparo e a proteção paterna. Esta segunda 
dimensão da religião - a proteção do pai - será 
mais bem ilustrada pela aplicação do modelo 
onírico à interpretação do fato religioso 
(MORANO, 2003, p.41). 

 

 

 A infelicidade e a angústia seriam fatores desencadeantes da fé, 

pois diante da situação negativa o sujeito é positivado, necessariamente a 

infelicidade denuncia e anuncia a necessidade de Deus, mas a felicidade 

não representaria objetivamente a fé. O cristianismo viveria grandes 

contradições entre a fé e o amor. 

 

 Em Freud, o líder religioso se dá em analogia forte com a 

transferência, trata-se de uma figura que é projetada de forma idealizada 

pelos membros daquela comunidade – a igreja, por exemplo – tendo este 

a capacidade de castigar e ao mesmo tempo proteger.  
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 A religião seria uma possível legitimadora das ações, desta forma 

ela traria a coerção e ao mesmo tempo a sensação de correção. A 

religião oferece dados sobre a origem da humanidade, do homem, do 

cosmos, trata-se de uma fala de referência e poder (FREUD, 2012). 

 Diante de um mundo perverso e intolerável, assustador e cruel, 

mau e espinhoso, desamparador e amedrontador, o ser humano 

encontra-se numa condição de infantilidade e incapacidade de lidar com 

estas realidades tão hostis que farão com que os conteúdos e ideais 

religiosos passem por longas dinâmicas e se configurem como defesas 

psíquicas, tendo suas origens nos desejos do ser humano. 

 Em Freud, a religião é entendida como doença, doença de ordem 

da psique. Se a origem da religião é a ilusão, o lidar com os problemas da 

vida traria consigo o escopo da religião e da alucinação, pois conforme 

ele, “Avaliar o valor da verdade das doutrinas religiosas não se acha no 

escopo da presente investigação. Basta-nos que as tenhamos 

reconhecido como sendo, em sua natureza psicológica, ilusões” (FREUD, 

1978, p.109). 

Segundo Morano (2003), o conflito edipiano é encarado como 

origem comum do conflito neurótico e da cultura e de suas grandes 

instituições. Na obra Totem e Tabu expande a compreensão sobre a 

religião e seus fenômenos, nesta temática argumenta Morano: 

 

Nesta obra efetivamente, o chamado complexo de 

Édipo ultrapassa definitivamente as categorias do 

meramente psicopatológico para converter-se 

numa categoria antropológica fundamental. Não 

se trata mais de reconhecer no Édipo apenas um 

complexo nuclear de neuroses, mas de assentar 

sob sua dinâmica e estrutura as próprias bases do 

acontecer humano e cultural (MORANO, 2003, 

p.38). 
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         O conflito edipiano se eterniza e é reforçado no que tange à religião, 
ou seja, a repetição de atos e cerimoniais na experiência religiosa 
atualiza-se o conflito com o pai que agora é posta na figura divina, diante 
disto se encontra a dualidade e ambivalência entre amor e ódio, afeto e 
rejeição (FREUD, 2012). 

  

A situação edipiana converte-se assim numa 

estrutura básica universal.  Assentado nessa nova 

perspectiva sobre a problemática edipiana, Freud 

acredita haver encontrado a chave para um 

estabelecimento de uma identidade de origem 

entre a conduta do neurótico e do homem 

religioso. Ambos estarão na diversidade de suas 

atuações, eternizando uma mesma estrutura 

edipiana, sem poder sair, tanto num caso como no 

outro, dos atoleiros que esta situação infantil 

comporta: o neurótico pagando o preço desta 

situação com o sofrimento acarretado por qualquer 

neurose individual, o homem religioso vendo sua 

angústia mitigada por sua participação numa 

forma cultural generalizada. Para o último o 

conflito não desabrocha numa ferida porque se 

situa noutro registro - coletivo social - no qual 

encontra apoio no esforço por abrandar o difícil 

contato e relação com a realidade. Não obstante, 

ambos respondem essencialmente à mesma 

dinâmica (MORANO, 2003, p.38). 

 

 Na reflexão Freudiana em Totem e Tabu o assassinato dá lugar a 

um vazio, vazio que não pode ser ocupado, mesmo que haja desejo, este 

lugar vazio não pode ser ocupado sob nenhuma hipótese. O cristianismo 

preconizando o pecado original mata o filho como ato de expiação de 

pecados pela morte do pai. A alegoria aproximativa preconiza no criador 

da psicanálise como esta relação de amor e ódio (que possui 
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similaridades com a culpa e reparação3 em Winnicott) serve de diálogo 

referencial normativo para o ambiente religioso.   

   A religiosidade na condição de neurose oferece maneiras de se 

continuar a luta do filho com o pai, por uma lado se deseja a proteção, por 

outro se trata de um adversário a quem o filho mira como uma espécie de 

inimigo (FREUD, 2012).   

Em Freud, o pai ocupa um lugar de Deus e de demônio, trata-se de 

uma ambivalência de cunho positivado e negativado, sendo que as raízes 

do bem e do mal são remetidas em Freud para a mesma origem, sem 

distinção entre eles. 

Para Morano (2003), é no ensaio sob Leonardo da Vinci (1910), 

que se encontra de forma mais clara aquela que seria o início da 

associação entre a figura do pai e a imagem de Deus, assim como seu 

entrelaçamento no “complexo paterno”.  

Posteriormente, na análise do delírio paranoico presente no “Caso 

Schreber” (1911) volta à demanda empreendida como uma brecha 

psicótica, o pai na sua funcionalidade e exaltação extremada, o pai ganha 

uma divinização com dimensões extraordinária, uma espécie de 

divinização (FREUD, 2012). 

Morano ainda relembra que é na análise da neurose obsessiva 

percorrida no “homem dos ratos” e ainda no “homem dos lobos” que 

realçam de forma intensa e dimensionalmente forte a ambivalência afetiva 

postada no pai, tal situação é de tal forma complicada que a saída natural 

e possível a tal demanda é a imagem projetada de Deus diante da figura 

humana. 

 

 

                                                             
3 Este (culpa e reparação) é um conceito bastante desenvolvido por Winnicott. 
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Somente pelo impulso da culpa, filha da 
ambivalência afetiva e da nostalgia do pai 
morto, é possível, com efeito, atingir este 
agradecimento do pai, que, na doutrina 
judaico-cristã, de modo especial, revela que 
toda grandiosidade que teve para o filho a 
figura paterna primitiva. No esquema 
evolutivo no qual Freud ordena esta reflexão, 
questiona-se como pode um pai adquirir 
tamanha grandiosidade a partir da limitação e 
da concreção do humano. Freud retoma 
várias vezes o tema, deixando transparecer, 
contudo, uma profunda insatisfação com os 
resultados obtidos. Assim ocorre no “Caso 
Schreber”, em 1911, continua em Totem e 
Tabu, 1913, até chegar a Moisés e o 
monoteísmo, em 1939 (MORANO, 2003, p. 

44). 

 

 

Morano não se contenta em apenas analisar a obra Freudiana, 

pelo contrário, ele lança duras críticas ao autor, na sua análise, 

argumenta que Freud nunca colocou a questão em chave propriamente 

psicanalítica, pelo contrário, se preocupou em lançar mão de dados muito 

pouco consistentes extraídos da historia das religiões. 

 

 

 

1.5. 

A religião e o sentimento de culpa 

 

 A religião como já fora dito, pode ser encarada e explicada também 

através do sentimento de culpa, desta feita a religião agiria como um 
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elemento expiatório, uma espécie e ato obsessivo compulsivo visando 

extrair o pecado implantado no sujeito (FREUD, 2015). 

 O sentimento de culpa seria oriundo de uma tentação interminável, 

sob o temor de uma punição de origem divina, gerando uma série de 

recaídas assim como a consequente produção de atos de penitência. 

Esta relação, Freud faz de forma objetiva; de outra forma, a crença 

religiosa se aproxima mais uma vez da neurose obsessiva através do 

sentimento de culpa (FREUD, 2015). 

 Numa leitura Freudiana, surge uma importante contribuição de 

Deomara Cristina Damasceno Garcia, que argumenta: 

 

Considerando o aspecto psicanalítico, Freud 

(1907) Relata que aquele que sofre de compulsão 

e proibições, comporta-se como se estivesse 

dominado por um sentimento de culpa, do qual 

nada sabe, trata-se de um sentimento 

inconsciente de culpa, originado de certos eventos 

mentais primitivos. Constantemente revividos 

pelas repetitivas tentações que resultam de cada 

nova provocação (GARCIA, 2006, P.4). 

 

 A crença religiosa perpassada pela culpa se relaciona 

profundamente com a neurose obsessiva compulsiva, o sentimento de 

culpa corresponde de forma surpreendente às convicções dos indivíduos 

piedosos, miseráveis pecadores, diante deste quadro Garcia (2006) irá 

argumentar que tais indivíduos praticam uma série de ações como vistas 

as proteções e defesas, que são comumente conhecidas nas orações, 

penitências, dentre outros. 
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 Os atos obsessivos compulsivos surgem igualmente frente às 

tentações e provocações instituais extremadas, trata-se de uma defesa 

clara frente ao mal que atormenta e não o larga. Diante dos atos 

obsessivos compulsivos (assim como na crença religiosa) surge a 

perspectiva de que os atos são insuficientes, daí emergem uma segunda 

categoria que são as proibições (Freud, 1907). Diante do quadro 

freudiano apresentado, pode-se perceber que parecem existir 

similaridades bastante interessantes entre crença, culpa, atos obsessivos 

compulsivos e proibições (FREUD, 2015). 

  

Para Freud (1907), a formação da religião 
parece basear-se na supressão, na renúncia 
de certos impulsos instituais, que não são 
exclusivamente do instinto sexual, mas sim, 
instintos egoístas, socialmente perigosos. A 
influência do instinto reprimido é sentida como 
uma tentação e durante o próprio processo de 
repressão gera-se ansiedade que adquire 
controle sobre o futuro, sob a forma de 
ansiedade expectante (...). Segundo Freud, 
(1923b), os principais elementos do lado 
superior do homem – a religião, a moralidade 
e um senso social – foram originalmente uma 
só coisa. Adquiridos, a partir do complexo 
paterno (hipótese apresentada em Totem e 
Tabu), ou seja, a religião e a repressão moral 
– mediante a necessidade de dominar o 
próprio complexo de Édipo – e o sentido 
social – mediante a necessidade de superar a 
rivalidade que permaneceu entre os membros 
das gerações mais novas (GARCIA, 2006, 
ps.4-6).   

 

 A crença religiosa em Sigmund Freud seria uma forma de 

compensar a falta de garantias e o desespero humano, trata-se de uma 
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lacuna aberta que é de alguma forma amenizada com a criação de 

deuses poderosos visando aplacar a dor e o desespero humano.  

O desejo por deuses e pelo seu pai é uma forma singular de tentar 

aplacar a dor de ter sido lançado em um mundo cruel e perverso, trata-se 

de exorcizar os temores da natureza. A religião se originaria nessa 

mescla. 

 

Em Totem e Tabu, Freud (1923b) postula que 

o “pecado” continua agindo em cada um, 
acarretando o sentimento de culpa pelo 
assassinato do pai. Este acontecimento seria 
revivido por cada ser humano de forma 
inconsciente no complexo de Édipo, 
caracterizado pelo desejo do filho de possuir 
a mais este pai, que é visto como rival, Não é 
o pai real. A eliminação refere-se á figura do 
pai, ao simbolismo da interdição do incesto. 
Essa interdição paterna é introjetada no 
superego, uma das três instâncias da 
personalidade. Trata-se da instância de culpa, 
onde a culpabilidade será reconhecida como 
angústia por haver infringido uma interdição.       
Tem-se que os primeiros sentimentos de 
culpa são incutidos nas crianças pelos pais 
através de ordem e proibições. As imagens 
dos pais repreensivos são projetadas cada 
vez mais para fora (GARCIA, 2006, ps.4-6). 

 

Freud aponta o sentimento oceânico presente no sujeito, ao 

mesmo tempo em que se revela incongruente, este mesmo sentimento, 

esta magia e ilusão que gera uma sensação de eternidade também 

imputa culpa ao sujeito e o coloca em uma condição de perda da 

autonomia e de si mesmo (FREUD, 2012). 

A derivação do desamparo infantil e a nostalgia do pai despertada 

por ele se revela em uma grande perda prolongada de que o destino o 
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retire, medo de perda. O sentimento oceânico traria o “restabelecimento 

do narcisismo ilimitado” (FREUD, 2012, p. 25). 

Para Freud, a religião se relaciona com a arte e a ciência, no 

entanto a ciência é vista em um campo muitíssimo superior, no plano 

ideal por onde a sociedade deveria se orientar, enquanto que a religião se 

transfiguraria apenas em um paliativo, construção auxiliar, secundária e 

dispensável. 

A religião geraria um pano ou jardim que encobre as misérias, 

funcionando como um escape culpabilizador frente à vida cruel e dura. 

Tais mecanismos usados pela religião só gerariam um comportamento 

“análogo à embriaguez” (FREUD, 2012, p. 33). 

 

Seus mandamentos e suas proibições são 
introjetados no próprio interior, na consciência 
ou no superego. Desta forma, o indivíduo se 
sente culpado e pecaminoso diante do seu 
professor, das autoridades e finalmente diante 
de Deus (Boss, 1982).  À medida que a 
criança cresce, o papel do pai é exercido 
pelos professores e outras pessoas colocadas 
em posição de autoridade, suas proibições 
permanecem poderosas no ideal do Ego e 
continuam, sob a forma de consciência a 
exercer a censura moral. O autojulgamento é 
quem declara que o Ego não alcança o seu 
ideal e produz o sentimento religioso de 
humanidade a que o crente apela em seu 
anseio (Freud, 1923b). Freud (1923ª) 
examinou mais detalhadamente o sentimento 
de culpa sob diferentes condições, não 
apenas aqueles que se referem ao 
sentimento de culpa normal, consciente, mas 
a expressão de uma condenação do Ego pela 
instância crítica (superego), por exemplo, nos 
sentimentos de inferioridade, onde o ideal do 
Ego demonstra severidade particular e dirige 
sua ira contra o Ego. (GARCIA, 2006, ps.4-6). 
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 Apesar dos seus pressupostos, tais propostas de rupturas com a 

religião não se davam sem medo das massas, estas poderiam reagir 

agressivamente diante da percepção da não existência de Deus, de tal 

forma que se destituísse a ordem vigente.  

 Na religião o vínculo com a realidade é frouxo e sem consistência, 

obtida através de ilusões desconhecidas pelo próprio sujeito que a 

experimenta, a fantasia se reveste de realidade e cria desejos que serão 

dificilmente realizáveis, mesmo assim continua a sua operação (FREUD, 

2012). 

 É preciso que seja explicitado que a psicanálise foi fundada por um 

médico fisiologista. Freud tinha uma crença na ciência de forma bastante 

engajada, acreditava que as respostas viriam da ciência em contraponto 

às respostas apresentadas até então pela religião, no entanto a 

psicanálise não trilhou o caminho tradicional da ciência. Freud finda por 

criar uma área do conhecimento bastante peculiar e própria, trata-se de 

uma área respeitada e admirada, mas que se afastou da ciência 

convencional. 

 Os processos de constituição da religião, assim como as reduções, 

apresentadas pelo criador da psicanálise para dar conta de tal realidade 

podem sofrer diversos ataques, como de fato já sofreram, mas as 

mesmas permanecem em discussão, isso por causa da sua qualidade e 

consistência interna. 
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 Freud ainda relaciona o amor com a religião, pois frente ao amor o 

ser humano se encontra fragilizado e desprotegido, isso é muito familiar a 

todos os seres humanos segundo os pressupostos Freudianos, ao perder 

o objeto amado se deseja reavê-lo, em uma tentativa de readquirir o que 

se perdera, “o objeto amado” (FREUD, 2012, p. 39). 

 Afirmar que a psicanálise não é ciência, pelo menos como 

tradicionalmente aceita, não tirar seus méritos nem seu valor. A 

psicanálise não lida com seus conceitos a partir de valores apriorísticos 

como geralmente faz a religião, o que também não constitui demérito, 

também não é moralista ou axiologicamente engajada com verdades 

imutáveis, tal plasticidade permite a este campo de conhecimento uma 

recapitulação e recapeamento mutacional constante, apesar de algumas 

linhas psicanalíticas mais rígidas serem adversas a mudanças nas 

interpretações do mestre. 

 É importante perceber de forma lapidar que o próprio Freud 

mudava de ideia com alguma frequência enquanto erguia os pilares 

centrais da psicanálise, isto tem a ver com a própria construção deste 

campo. Certamente se o seu tempo de vida tivesse sido mais extenso, 

teria apresentado novidades quanto aos seus conceitos anteriormente 

defendidos. 

 Destaca-se ainda de forma proeminente, que para a psicanálise, a 

criança ao nascer se realiza prazerosamente e intensamente na relação 

com a sua mãe, tal realização permite o seu desenvolvimento. Com a 
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introdução do pai, esta criança fica mais reclusa e precisa para progredir, 

aceitar a figura autoritária do pai. 

 A religião seria de forma análoga, a continuação da figura paterna 

na infância, “a religião se originou do desamparo da criança prolongada 

na idade adulta. No lugar do pai protetor da infância, o homem adulto põe 

o Deus, Pai, todo-poderoso, a quem se deveria louvar e dar graças em 

todo tempo e lugar” (DAVID, 2001, p.14). 

 Diante do desenho de tal quadro, vale dizer que a psicanálise tem 

uma imagem bastante negativa da religião. Freud apontava a religião 

como algo a ser superado pela humanidade; apesar de suas posições, ele 

não tinha grandes ilusões quanto esta possibilidade, pois preconizava 

grande dificuldade para tal feito. 

 Para alguns autores, a religião está em um patamar distinto 

daquele apresentado por Freud, sendo que estes apresentam aquela e 

irmanadamente reivindicam uma melhor e mais acurada análise sobre o 

tema assim como tecem uma série de fortes críticas à percepção 

unilateral e parcial sobre a religião. A este exemplo é possível apresentar 

Morano com uma afirmação importante sobre o tema: 

“O diálogo entre a psicanálise e a fé”, 
entretanto, só alcançará seu desfecho mais 
adequado num terceiro e mais difícil nível; o 
do confronto faz experiências; experiência 
psicanalítica e experiência da fé — porque, 
como veremos posteriormente, é justamente 
nesse nível que se apresentam, em última 
análise, as questões mais decisivas. 
Abordaremos agora, ainda que brevemente, 
os dois primeiros níveis de resposta que 
podem ser adotados diante das análises 
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freudianas. Todo o restante da obra 
(especialmente a segunda parte) não busca 
outra coisa senão oferecer uma resposta ao 
terceiro nível de problemas, suscitados pela 
dupla experiência da psicanálise e da fé. 
(MORANO, 2003, p. 85). 

 

 

 No intuito de demonstrar enfaticamente as contradições freudianas 

sobre a religião, Morano (2003) apresenta uma série de possíveis 

equívocos e contradições freudianas, e enumera da seguinte forma: 

 

1. Quanto à contradição no pai da horda primitiva: 

 

O drama do assassinato do pai da horda 
primitiva-pedra angular da construção 
freudiana sobre a religião — torna-se, pois, 
essencialmente questionado. É respaldado 
apenas por um argumento psicanalítico; a 
zoofobia infantil, insuficiente em todos os 
sentidos para sustentar uma tese tão 
arriscada quanto à do fundamento da gênese 
da civilização no assassinato primordial do pai 
primitivo (Morano, 2003, p. 85).  

 

 
 

2. A questão histórico exegética no “Totem e Tabu”. 

 

Para totem e tabu permanecer sendo um 
texto interessante, torna-se necessário 
efetuar uma releitura em chaves diferentes 
daquelas utilizadas por Freud. Se voltarmos 
aos fundamentos da obra — que pretende ser 
uma aplicação de Totem e Tabu ao fato do 
judaísmo-cristianismo —. O juízo deverá ser 
forçosamente mais severo. Realmente, a obra 
Moisés e o monoteísmo, do ponto de vista 
histórico-exegético (que é exatamente o plano 
em que o próprio Freud pretendeu se situar), 
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deve ser considerada praticamente 
insustentável. Apresentada à maneira de 
ficção (um “romance histórico” foi o projeto 
inicial de Freud), poderia ter recebido um 
prêmio por sua inflamada imaginação. Com a 
pretensão de converter-se em explicação 
histórica, Freud fez um desfavor ao seu 
prestígio de intelectual exigente (MORANO, 
2003, p. 86). 

 

 

3. A narrativa de Moisés: 

 
“A ideia de um Moisés de origem egípcia está 
longe de ser demonstrada, e a tese de que 
seu monoteísmo procede do monoteísmo 
egípcio de Aton tem contra ela toda a crítica 
histórica. Sobre a cronologia do Êxodo, o 
próprio Freud é consciente da enorme 
dificuldade acarretada em retardá-la em 
quase um século (único meio de sustentar 
sua teoria de uma origem egípcia para o 
monoteísmo judaico), considerando o que 
toda a documentação relativa ao problema 
parece exigir. Por fim, a tese do assassinato 
de Moisés citou com o exíguo apoio em sua 
época; esse apoio é hoje praticamente nulo” 
(MORANO, 2003, p. 87). 

 

 
 

4. O Novo Testamento e a questão de Paulo: 

 
Os erros relativos aos dados sobre o Novo 
Testamento (como, por exemplo, atribuir a 
Paulo a paternidade do conceito de pecado 
original ou interpretar o Apocalipse como uma 
obra dirigida contra o próprio Paulo) resultam 
ainda mais impressionantes e surpreendentes 
(MORANO, 2003, p. 87). 

 

 Se a religião estava calcada no desamparo e na infantilidade 

humana, Freud sabia que enquanto houvesse dor e sofrimento (algo 
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interminável) a religião encontraria as bases da sua existência. Claro que 

as posições freudianas não devem ser encaradas como verdades 

absolutas, pois, se assim o fossem, ganhariam os ares religiosos que ele 

tanto preconiza, mas para os seguidores mais ortodoxos, estas teorias 

iniciais do mestre têm peso e valor muito relevantes. Por isto, defendem 

de forma feroz em seus arcabouços teóricos e em alguns casos, até 

ideológicos. 

 Os pressupostos Freudianos quanto à religião perpassam pela sua 

própria história de vida, a descoberta e desenvolvimento da psicanálise, 

sendo que a mesma continua e abre-se a debates acirrados. Não se pode 

ignorar a negatividade dada por Freud aos aspectos religiosos, 

especialmente aqueles ligados a culpa, ilusão e infantilização. 
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CAPÍTULO  II 

 WINNICOTT E A RELIGIÃO. 

 

2.1.  

Winnicott, a psicanálise, a religião e seu contexto. 

 

 Ao se pretender apresentar o contexto da produção intelectual de 

Donald Woods Winnicott, aqui nomeado apenas como Winnicott, faz-se 

necessário fazer alguns breves e objetivos apontamentos biográficos 

sobre o mesmo, entendendo que tal processo se justifica na necessidade 

de minimamente destacar aspectos gerais que permitam o mergulho 

posterior e mais denso em sua produção acadêmica. 

 Winnicott nascera em 1896, na Inglaterra, país onde permanecera 

e viera a morrer em 1971. Viveu 75 longos anos de vida, um pouco 

menos que o pai da psicanálise. Era filho de uma família de comerciantes 

prósperos, tinha uma condição de vida bastante afortunada, e pôde ter 

acesso à educação de boa qualidade da sua época. 

 Donald Winnicott viera a ser psicanalista e pediatra, profissões que 

exercera com extrema maestria. As duas áreas de formação estão bem 

presentes em sua obra e construção teórica. 
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 No que tange a dupla formação de Winnicott, como pediatra e 

psicanalista, Dias, introduz pontualmente a contribuição deste e sua  

percepção quanto ao processo de formação do indivíduo. 

No exercício paralelo de ambas as práticas 
clínicas, e na observação simultânea de 
psicóticos e de bebês com suas mães, pôde 
constatar que o amadurecimento emocional 
nos estágios iniciais da vida relaciona-se 
exatamente aos mesmos fenômenos que 
aparecem no estudo das várias formas de 
esquizofrenia adulta. “Desse modo, a 
investigação profunda de um indivíduo de 
qualquer idade, cujo distúrbio é de tipo 
esquizofrênico, transforma-se em um estudo 
profundo do amadurecimento inicial deste 
indivíduo” (1953ª, p.379). No essencial, as 
dificuldades que equiparam bebês e 
psicóticos dizem respeito à constituição do si-
mesmo (self) como identidade unitária e ao 
contato com a realidade. Nos bebês, elas se 
devem à sua extrema imaturidade; nos 
psicóticos, ao fato de eles terem se extraviado 
em algum ponto do caminho que leva à 
maturidade (DIAS, 2003, p. 15). 

  Ao falar sobre a vida de Winnicott, Ana Cristina Gomes 

Bueno o descreve com certa nostalgia e exaltação. Certamente, tal 

admiração seja fruto das múltiplas inteligências presentes no mesmo. 

“Além de ser um clínico sensível, com uma 
capacidade de teorizar em suas próprias 
palavras aquilo que vê na clínica, Winnicott é 
um artista, toca piano e desenha, além de 
escrever poesias. Quanto ao interesse sobre 
o tema Religião, como o que vemos na obra 
de Freud, não encontramos referências. 
Ainda que, do meu ponto de vista, ambas 
abordem tanto o tema da Religião quanto o 
da religiosidade. Freud está preocupado em 
atacar a Religião e em mostrar o prejuízo que 
ela acarreta à humanidade, ainda que nem 
em todos os momentos o faça. Por outro lado, 
Winnicott está preocupado em encontrar um 
lugar para a verdadeira religiosidade” 
(BUENO, 2003, p. 57). 
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Donald Woods Winnicott era, sem dúvida alguma, um intelectual 

prodigioso. Sua origem humilde não impediu que seu cérebro fizesse 

eclodir e aparecer de forma brilhante. 

 

“Apesar de sua origem provinciana, de uma 
família com posses, liga a igreja às 
convenções, aos costumes rígidos, e à 
política local. Winnicott tornou-se homem 
flexível, disposto a aprender com os outros, 
simples, de grande talento clínico e com uma 
personalidade marcante. A ruptura com sua 
terra natal e com o desejo de seu pai de 
torná-lo um comerciante, exigiu dele coragem 
e força, pois era ainda muito jovem quando 
tomou a decisão de sair de casa e seguir a 
medicina. Certamente foi um fator de 
promoção de seu desenvolvimento pessoal, e 
isto se tornou uma de suas características na 
vida. Jamais se submeteu a uma pessoa ou a 
uma teoria que não lhe fizesse sentido e que 
não tivesse sido incluída em sua experiência 
pessoal. Sua independência de pensamento, 
sua criatividade e expressão de sua 
personalidade o fazem uma pessoa especial 
e notável” (FERREIRA, 2007, p.18). 

 

Winnicott, diferentemente de muitos intelectuais da sua época, é 

um pensador loquaz com importantes reflexões de caráter religioso em 

sua obra e biografia. No que tange a essas, ele era de origem protestante, 

de linha histórica metodista, tratava-se de um frequentador assíduo aos 

cultos, semelhante a muitas pessoas da sua região. Quando migra para 

Londres, um grande centro urbano; torna-se anglicano, instituição mais 

tradicional e conservadora, mais acentuada no teor ritualístico e formal.  

Quanto a sua religiosidade no mundo anglicano, poucas 

referências profundas sobre este período dão precisão de como 
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decorrera. Bueno afirma ser algo incerto e improvável determinar com 

precisão “O quanto ele realmente é religioso, no sentido de seguir os 

preceitos da Igreja Anglicana; não podemos dizer, não há referências” 

(BUENO, 2003, p. 54).  

 

“A família descrevia a si própria como 
‘metodistas wesleyanos’,90 e Winnicott ainda 
frequentava a igreja metodista em Cambridge, 
antes da guerra até se converter, no fim de 
seu período lá, à igreja anglicana. Devon, e 
em particular Plymouth, tiveram uma longa 
tradição de metodismo” (PHILLIPS, 2006, p. 
57). 

  

 

É difícil negar que a história pessoal de vida de Winnicott não tenha 

influenciado sua obra. A religiosidade particular dele certamente se 

relaciona com sua produção e percepção de mundo; no entanto, não se 

sabe muito sobre a vida pessoal religiosa do autor citado. 

 

“A obra de Winnicott pode ser vista tanto 
continuando quanto reagindo contra 
diferentes correntes da tradição dissidente, 
mas não sabemos o suficiente sobre o tipo de 
atmosfera religiosa em que ele cresceu para 
tecer mais do que suposições especulativas” 
(PHILLIPS, 2006, p. 48). 

 

 Em outro momento, Adam Phillips lança mão da biografia de 

Winnicott com mais informações que assim ajudam a ampliar um pouco a 
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percepção religiosa particular do mesmo, apesar de esta permanecer 

ainda em névoa. 

 Donald Woods Winnicott é natural de Plymouth, região localizada 

no sudoeste da Grã-Bretanha. Durante a infância, ele conviveu com suas 

duas irmãs em uma grande casa. Filho de pais protestantes de linha 

histórica. O pai se detinha em inúmeras ocupações profissionais e 

políticas, mas mantinha sua família no contexto religioso, e, 

diferentemente do pai de Freud, parece que neste caso particular, a 

relação entre pai e filho não era das mais acirradas. 

Winnicott se tratou analiticamente com James Strachey, também fez 

supervisão com Melanie Klein e ainda fez análise com Jon Rivére. Ele 

participou daquilo que depois veio a ser denominado por alguns teóricos 

como o grupo da “psicanálise inglesa”, na Sociedade Britânica de Psicanálise. 

Em tal sociedade, a dualidade entre os Annafreudianos (discípulos de Anna 

Freud) e os Kleinianos (discípulos de Melanie Klein) era acirrada. Winnicott irá 

manter uma postura mais neutra e consensual, apesar da sua possível 

inclinação e proximidade com Melanie Klein. 

A formação de Winnicott certamente teve grande repercussão e 

impacto sobre a sua obra. Os aspectos que envolvem o seu contexto 

histórico, história pessoal, formação intelectual e contato com outros autores, 

possivelmente tiveram consequência na sua produção posterior. Sua 

formação ampla e múltipla revela um pensador denso, que merece ser 

extremamente levado a sério e considerado como tal, pois ele obteve 
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formação em pediatria, psiquiatria, psicologia e em psicanálise, que aparecem 

na sua produção.  

 

Em várias oportunidades, Winnicott refere-se 
à importância que a formação em medicina 
teve sobre o seu pensamento. Isto diz 
respeito, de um lado, à óbvia vantagem de 
possuir um saber médico que lhe permite 
discriminar estados clínicos em que havia a 
presença de um fator físico atuante do qual 
derivam sintomas psicológicos secundários; 
ou quando a constatação da ausência de 
distúrbio físico, numa criança doente, 
apontava para um distúrbio psicológico nesta, 
ou para uma depressão da mãe, manifesta na 
forma de uma preocupação excessiva com a 
criança. Mas, provavelmente, a sua dívida 
mais importante para com a formação e a 
atividade médica foi a clareza sobre o que 
não se devia pensar e o que não se devia 
fazer no trato da saúde de uma pessoa. 
Tendo convivido num meio de pediatras e 
psiquiatras, Winnicott fez de perto a 
experiência da inadequação de se pensar a 
saúde e a doença em termos puramente 
organicistas. Ele parece ter sido, desde cedo, 
despertado para o fato de que a saúde, e 
mais do que a saúde, o sentir-se vivo, não 
pode resumir-se ao bom funcionamento dos 
órgãos e das funções, e que o que separa o 
físico do psíquico é um procedimento 
intelectualmente possível, mas altamente 
artificial (DIAS, 2003, P.55). 

     

     

 Dias (2003) descreve uma série de relatos sobre a vida de 

Winnicott que são bastante importantes. Ele fica impressionado com a 

obra do pastor Pfister sobre a obra do grande Sigmund Freud, mesmo 

ainda na faculdade, ele se impressiona com o campo que a psicanálise 

abre. Os distúrbios somáticos são demonstrações das possibilidades que 
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a psicanálise trazia. O entusiasmo com Freud era tamanho que, através 

de uma carta de1919, à sua irmã, Violet, fala com empolgação do novo 

campo do saber. 

 No início dos anos 1920, Winnicott iniciava sua carreira na 

medicina. Ele se conscientizava da impossibilidade de se elaborar 

diagnóstico preciso dos distúrbios concernentes à pediatria, distante da 

inclusão de diversas considerações psi; ou seja, os campos se fundem de 

forma complementar e inter-relacionada. 

 Winnicott passou 40 anos trabalhando no “Paddington Green 

Children’s Hospital”, é nesse período inicial que atende por James 

Strachey. Ele ingressa como médico assistente, seu atendimento versa 

desde o atendimento clínico hospitalar, passando pela pediatria e 

caminhando para a psiquiatria infantil com base psicanalítica. 

Winnicott é considerado um pós-freudiano de grande envergadura, com 

o seu mestre maior (Freud) irá percorrer um caminho paralelo (não poucas 

vezes muito dissonante) relatando com proeza as fases do amadurecimento: 

 

1. Relação originária da criança com a mãe; 

2. O lugar central da função sexual da vida do sujeito e da sociedade; 

3. Fases do amadurecimento; 

4. Agressividade; 

5. Destrutibilidade; 

6. Agressividade e sua relação com a frustração; 

7. Desenvolvimento emocional; 

8. Integração. 



79 
 

 

Os conceitos fundamentais de Winnicott permitem uma releitura 

significativa da obra de Freud, como: 

 

1. Complexo de Édipo; 

2. A depressão; 

3. Educação moral – moralidade. 

 

 No trato da formação da subjetividade do sujeito, Winnicott lança 

mão da religião para questionar tal, Em outro momento esta questão fica 

ainda mais latente: 

 

“Para mim, o paradoxo é inerente (...) 
embora o objeto se encontre lá para ser 
achado, o objeto foi criado pelo bebê (...) e, 
em teologia, a mesma coisa aparece na 
interminável discussão em torno da 
pergunta: existe um Deus? Se Deus é uma 
projeção, ainda assim há um Deus que criou 
de maneira tal que possuo em mim o 
material para essa projeção?” (WINNICOTT, 
1994, P.161). 

 

 

 Apesar da próxima relação com Melanie Klein, isso não impede de 

haver discordâncias entre ambos. Enquanto Klein postulava que a 

agressividade (manifesta na inveja, ódio ou sadismo) se relaciona com a 

pulsão de morte. Para Winnicott, a agressividade elaborada se relaciona com 



80 
 

o amadurecimento, só se frustraria quem tivesse maturidade, que é relativa à 

frustração, e pressupõe um alto grau de amadurecimento. 

Dentre os vários aspectos gerais que chamam atenção para a grande obra 

de Winnicott, se relaciona com sua capacidade de conciliar em uma época tão 

acirrada para a psicanálise, um distanciamento e discordância de Freud, 

assim como da própria Melanie Klein e mesmo assim ter sobrevivido. Tal 

façanha se dera em função da sua capacidade intelectual e estrutural de 

construir aparatos argumentativos sólidos. 

Outro aspecto que chama atenção em Winnicott tem haver com sua 

capacidade de fazer uma ponte entre a psicanálise e a crença religiosa sem 

perder rigor e respeitabilidade, ao mesmo tempo em que coloca no centro do 

debate a religião, ele corria o risco de ser ridicularizado por outro psicanalistas 

ingleses e demais críticos, mas o faz de uma maneira que torna complexa 

qualquer tentativa de contrariedade simplista na desconstrução do seu 

pensamento. 

 Para Winnicott, o meio ambiente satisfatório começa com alto grau 

de adaptação às necessidades individuais da criança. A mãe 

suficientemente boa é capaz de provê-lo, por causa do estado especial 

em que ela se encontra; preocupação materna primária. Um trauma 

significaria a quebra de continuidade na existência de um indivíduo. É 

apenas no contexto sobre uma continuidade do existir que o sentido do 

self, de se sentir real de ser, desta forma, acontecerá o processo de se 

estabelecer como uma característica da personalidade do indivíduo 

(WINNICOTT, 2011). 

 O holding como ambiente facilitador, possui naturalmente ajustes 

adaptativos progressivos diante das demandas de cada indivíduo, neste 
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processo de cuidado, a figura paterna é inclusa como auxiliar da mãe, as 

funções paternais, complementando as funções da mãe, e a função 

família. A criança, ao processo em que vai amadurecendo 

gradativamente, vai formando paulatinamente o princípio da realidade, ao 

mesmo tempo vai recebendo cuidados e crescendo reativamente ao 

cuidado recebido.  

 Winnicott introduz o conceito de indivíduo saudável para tanto ele 

associa com a ideia de identificação com a sociedade, sem perder os 

impulsos individuais e/ou pessoais. 

A vida de indivíduo saudável é caracterizada 
por medos, sentimentos conflitivos, dúvidas 
frustrações, tanto quanto por características 
positivas. O principal é que o homem ou a 
mulher sintam que estão vivendo sua própria 
vida, assumindo responsabilidade pela ação 
ou pela inatividade, e sejam capazes de 
assumir os aplausos pelo sucesso ou as 
censuras pelas falhas. Em outras palavras, 
pode-se dizer que o indivíduo emergia da 
dependência para a independência, ou 
autonomia (WINNICOTT, 2011, p.10). 

  

 Donald Winnicott dedica atenção a postulados que também eram 

valorizados por Freud, a saber, a criatividade, a arte e a filosofia. Os 

referenciais deste autor são distintos daquele, trata-se de outro prisma, 

conforme ele mesmo expressa em uma das suas importantes obras, 

denominada Tudo Começa em Casa.  

Ser criativo em arte ou em filosofia depende 
muito do estudo de tudo o que já existe, e o 
estudo do ambiente é uma chave para se 
entender e apreciar qualquer artista. Só que a 
abordagem criativa faz com que o artista se 
sinta real e significativo, mesmo quando o que 
ele fez seja um fracasso do ponto de vista do 
público, ainda que o público continue sendo 
uma parte necessária de seu equipamento, 
tanto quanto seus talentos, seu treinamento e 
suas ferramentas (WINNICOTT, 2011, p.39). 
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 Em Winnicott, o bebê é uma unidade com sua mãe, se tudo corre 

bem, o bebê chega a perceber a mãe e todos os outros objetos e os vê 

como não – eu (WINNICOTT, 2011, p.49). A integração é fundamental 

neste ínterim de compreensão do sujeito, pois, se concebe uma pessoa 

totalmente integrada nas suas mais diferentes instâncias, então tal 

pessoa assume naturalmente responsabilidade pelos sentimentos, 

objetivos demandados do estar vivo. 

 O fracasso da integração pode ser chamado de não integração, 

“ocorre um fracasso de integração quando precisamos encontrar fora de 

nós as coisas que desaprovamos. Paga-se um preço por isso – a perda 

da destrutividade que na verdade nos pertence” (WINNICOTT, 2011, 

p.71). 

 A tendência antissocial está inerentemente 
ligada à privação. Em outras palavras, um 
fracasso específico é mais importante do que 
um fracasso social geral. Ocorre uma 
modificação que altera a vida inteira da 
criança, e essa modificação ambiental 
acontece quando a criança já tem idade 
suficiente para entender as coisas. Não que a 
criança pudesse vir aqui e fazer uma 
conferência sobre si mesma, mas, caso se lhe 
ofereçam condições propícias, ela é capaz de 
reproduzir o que aconteceu pelo fato de, à 
época do ocorrido, já ser desenvolvida o 
suficiente para se conscientizar do evento. 
Em outras palavras, em condições especiais 
de psicoterapia, a criança é capaz de se 
lembrar, em termos do material produzido, no 
brincar, nos sonhos ou no falar, das 
características essenciais da privação original 
(WINNICOTT, 2011, p.82). 

 

No que tange à privação, esta seria a causadora de uma série de 

distorções e não integração, refletindo objetivamente no comportamento 

antissocial e até de hostilidade, percebe-se mais uma vez a profunda 



83 
 

relação do bebê com sua mãe, uma simbiose integradora ou até mesmo 

desintegradora. 

 

Um bebê privado de oxigênio não sai por ai 
esperando convencer alguém de que, se 
tivesse havido oxigênio suficiente, estaria 
tudo bem. Perturbações ambientais que 
distorcem o desenvolvimento emocional de 
um bebê não produzem tendências 
antissociais; produzem distorções da 
personalidade que redundam em psicoses, 
que a levam de um hospital mental a outro, ou 
então sua vida vai seguindo... (WINNICOTT, 
2011, p.82). 

 

A tradição protestante de Winnicott está presente na sua produção 

intelectual, ao passo em que pontua e relaciona a religião com o holding 

materno, com a teoria do amadurecimento e aponta a mesma como um 

possível elemento integrador e gerador de amadurecimento, ele sai do mundo 

religioso teológico e leva a questão para o campo do psiquismo. 

 

 

2.2. 

Winnicott: o “crer em” e o “crer”. 

 

Uma conferência histórica foi proferida por Winnicott, que elucida e 

demonstra cabalmente o ponto de virada e distinção da sua visão positiva 
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da religião. Para o evento ele prepara um estudo apresentado na 

intitulada Conferência do Christian Teamwork Institute of Education, no 

Kingswood College for Further Education em 05 de junho de 1968, onde 

ele lança mão do argumento de que a crença é possível em função da 

saúde provocada pelo amadurecimento adequado do holding familiar, 

neste contexto postula o “crer em”, como sendo uma espécie de estrutura 

saudável que daria base para o “crer” religioso. 

A crença religiosa é fruto de uma crença anterior, ela não existe 

sozinha, é produto de uma boa relação do bebê com sua mãe, logo para 

Winnicott um bebê que tem uma boa relação com sua mãe cria estrutura 

para crer em, podendo na sequência crer religiosamente, esta é uma 

virada essencial, desta maneira a crença religiosa indicaria como sinal de 

que o indivíduo teve uma saudável relação com sua mãe, logo crer em e 

na sequência direciona para a divindade. 

Winnicott falando para religiosos irá dizer que: 

 

O sucesso de vocês vai depender da 
capacidade que a criança tem de crer. O 
desenvolvimento desta capacidade não é 
uma questão de educação, a menos que se 
amplie o sentido desta palavra para algo que 
ela normalmente não significa. É uma questão 
de experiência de desenvolvimento do bebê e 
da criança, no que diz respeito aos cuidados 
de que eles são alvo. A mãe tem a ver com 
isso, e talvez também o pai e os outros que 
compartilham o ambiente imediato do bebê – 
inicialmente, no entanto, é a mãe 
(WINNICOTT, 2011, p.138). 
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A religião e a religiosidade em Donald Woods Winnicott, pode-se 

dizer que perpassam por um viés e caminho distinto daquele apresentado 

por Sigmund Freud. O pessimismo do pai da Psicanálise não é repetido 

na figura deste também psicanalista de grande envergadura, a saber, 

Winnicott. As posturas dissociativas e dissonantes destes teóricos 

possivelmente têm a ver inclusive com a biografia destes autores, 

conforme demonstrado anteriormente. 

Para BUENO (2003), falar sobre Winnicott é tarefa bem mais 

pesada e difícil. Diferentemente da vida de Freud, que teve a vida 

vasculhada em quase todos os cantinhos e, logo uma vasta decorrência 

bibliográfica significativa ficou à nossa disposição, a vida de Winnicott 

ficou mais velada, e poucas informações biográficas existem, sendo que 

as obras, repetidamente, reiteram os mesmos fatos.  

No que tange ao campo religioso sobre a vida e obra de Winnicott, 

assim como a influência desta sobre suas reflexões psicanalíticas, pode-

se intencionar que o mesmo sofreu influência sim, mas de definição em 

aberto, conforme Adam Phillips pressupõe: 

 

A obra de Winnicott pode ser vista tanto 
continuando quanto reagindo contra 
diferentes correntes da tradição dissidente, 
mas não sabemos o suficiente sobre o tipo de 
atmosfera religiosa em que ele cresceu para 
tecer mais do que suposições especulativas 
(PHILLIPS, 2006, p. 48).  
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Os primeiros passos da vida de uma criança, em Winnicott, são 

fundamentais inclusive para a religiosidade. Se esta mãe não oferecer de 

forma adequada a subjetividade materna (que lança as bases da 

religiosidade), se tiver dificuldade neste espaço de cuidado e zelo, 

oferecendo ao invés disto um terreno arenoso e ruim, a religiosidade 

poderá não encontrar morada, assim como a esperança. 

Uma importante contribuição neste campo é feita porMaria Inês 

Aubert, que afirma: 

“Sobre a religiosidade humana a partir da 
clínica Winnicottiana, tendo como proposta 
primordial pesquisar as formas e os níveis 
de religiosidade manifestos pelos pacientes 
enquanto ocorria o desenvolvimento do Self, 

dentro do processo terapêutico” (AUBERT, 
2003, p.06).   

 

 

Em Winnicott o “crer” é apontado e relacionado com a constituição 

de um objeto subjetivo, este de forma direta funcionaria como o primeiro 

indicador (não completo) de uma possível formação de subjetividade. A 

mãe dá de forma basilar as forças e terreno necessário abrigo (física, 

psíquica, referencial) através do que o mesmo denominou de Holding e 

Landling desde a mais tenra idade. 

 A forte relação que Winnicott vê entre o sentimento de esperança, 

assim como a religiosidade e a relação materna, provavelmente pode ter 

a ver com a sua relação biográfica pessoal com sua mãe. 
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Ironicamente, a mãe de Winnicott é uma 
figura um tanto mais obscura. As poucas 
descrições disponíveis sobre ela, feitas pela 
segunda esposa de Winnicott, Claire, e outros 
amigos, são marcadamente idealizadas, 
portanto improváveis e imprecisas: ‘vivaz e 
extrovertida... capaz de mostrar e expressar 
seus sentimentos facilmente’, ‘muito amigável 
e calorosa’ e assim por diante” (PHILIPS, 
2006, p.55). 

 

 

 A religiosidade em Winnicott, assim como a esperança e confiança 

está substancialmente associada a este cuidado materno, por ele é 

comprometida, se o cuidado não for adequado, requer-se assim uma 

nova significação. 

 

O poema também alude a outras 
preocupações centrais de Winnicott como 
clínico; as formas como as crianças tentam 
lidar com a ausência da mãe, ausência que 
pode ser caracterizada pela presença física 
da mãe em um estado depressivo, ou 
qualquer outro estado de retraimento, em 
que a qualidade de sua atenção não seja 
confiável. Uma criança com uma mãe 
seriamente deprimida poderia, Winnicott 
escreveu, sentir-se infinitamente caindo do 
colo da mãe (PHILIPS, 2006, p.155). 

 

 

 Uma afirmação importante e bastante relevante de Winnicott sobre 

Deus merece ser mencionada, esta foi descrita na obra “Moral e 

Educação” de 1963. 
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“Na verdade, a educação moral não funciona 
a menos que o lactente ou a criança tenham 
desenvolvido dentro de si mesmos, por um 
processo natural de desenvolvimento, a 
essência que, quando colocada no céu, 
recebe o nome de Deus” (WINNICOTT, 
1963. p. 89). 

 

 

Acrescenta ainda mais, acentuando a questão: 

 

Etiologicamente se posso utilizar aqui uma 
palavra que geralmente se refere à 
enfermidade, o paradoxo tem de ser aceito, 
não solucionado. O importante para mim 
deve ser: possuo em mim, ter a ideia de 
Deus? Se não, então a ideia de Deus não 
tem valor para mim (exceto de modo 
supersticioso) (WINNICOTT, 1994, P.161). 

 

 

Winnicott ainda lança uma profunda relação entre o vínculo cultural 

e sua influência com o passado, assim como com o futuro do indivíduo. 

Bueno (2003) chama a atenção para o fato de que nos fenômenos 

transicionais ampliados, o brincar em Winnicott, desemboca na 

composição da Experiência Cultural que, paradoxalmente, fora 

anteriormente plantada pela herança cultural herdada. Ela ainda 

acrescenta que é possível perceber que isto está diretamente relacionado 
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inclusive com os mitos familiares. Winnicott vai, portanto, em busca da 

vida psíquica do indivíduo na experiência cultural. 

 Bueno continua argumentando que em Winnicott a religiosidade é 

paradoxal, sendo que a vida psíquica se expressa de várias formas e uma 

destas possíveis manifestações se dá na religiosidade. A religiosidade 

funcionaria como uma ponte, um elo, uma conexão em interface que 

aproximaria a fendas psíquicas frutos da desintegração. O papel duplo da 

religião seria automaticamente o de integrar assim como o de denunciar a 

existências destas fendas. 

 De forma bastante contundente Bueno postula: 

 

Quando Winnicott faz perguntas que dizem 
respeito ou não à existência de Deus, ele 
está nos mostrando a importância e a 
nuclearidade do paradoxo na constituição da 
subjetividade humana, que pode ser 
expressa através da Cultura, tendo a 
religiosidade como uma das formas de sua 
manifestação. O ser humano necessita da 
manutenção do paradoxo como uma 
maneira de se aproximar do real, para se 
sentir existindo e dando realidade à sua 
existência. Winnicott nos informa, ao longo 
de sua obra, que a ruptura do paradoxo 
implica a perda do contato com o real, 
aniquilando a possibilidade de existir do 
sagrado (BUENO, 2003. p. 63).  

 

 

Para reforçar sua ideia, faz-se uso do próprio Winnicott. 
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... alguns bebês têm a sorte de contar com 
uma mãe cuja adaptação ativa inicial à 
necessidade foi suficientemente boa. Isso os 
capacita a terem a ilusão de realmente 
encontrar aquilo que eles criaram 
(alucinaram). Eventualmente, depois que a 
capacidade para o relacionamento foi 
estabelecida, estes bebês podem dar o 
próximo passo rumo ao reconhecimento da 
solidão essencial do ser humano. Mais cedo 
ou mais tarde, um desses bebês crescerá e 
dirá: ‘Eu sei que não há nenhum contato 
direto entre a realidade externa e eu mesmo, 
há apenas uma ilusão de contato, um 
fenômeno intermediário que funciona muito 
bem para mim quando não estou cansado. A 
mim não importa nem um pouco se aí existe 
ou não um problema filosófico  
(WINNICOTT, 1990, p. 135). 

 

Os bebês, para se sentirem reais, precisam do holding materno, 

que impede a invasão da realidade externa. O trauma, para Winnicott, se 

constitui essencialmente naquilo contra o qual um indivíduo não possui 

defesa minimamente sistematizada para sua defesa, daí deriva-se a 

confusão onde o sujeito busca por defesas de um tipo mais primitivo do 

que as que eram suficientemente boas antes da ocorrência do trauma.  

Utilizando-se da descontinuidade do devir como critério, Winnicott 

diferencia os bebês em dois tipos: 

 

1.  Os bebês que desenvolveram satisfatoriamente a confiança 

 e que “creem em”. 

2. Os bebês com o quais o meio ambiente fracassou, gerando 

 um estado confusional, e que conhecem a agonia da 

 desintegração e da interrupção do Ser e do Devir a Ser. 

 

A confiança é algo que se estabelece a partir da capacidade de se 

poder depender de alguém confiável, ou seja, quando você tem uma 
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pessoa confiável, que dá continuidade, através do cuidado cotidiano, isto 

significa que você pode depender desta pessoa.  

O espaço potencial em relação a um sentimento de confiança por 

parte do bebê. A confiança é fundamental e está profundamente e 

indissociavelmente ligada à figura materna ou dos elementos ambientais, 

com a confiança sendo a prova da fidedignidade e sucesso que se está 

introjetando.  

Existe uma natural identificação neste fenômeno entre mãe e filho, 

que surge de um relacionar simbiótico, onde o primeiro objeto é 

“conhecido”, que não passa necessariamente ou proeminentemente por 

uma representação objetal, mas de fato por uma experiência recorrente 

do ser, um saber mais refinado e existencial, em oposição ao 

representativo. 

  Nas experiências e muitas crenças religiosas, por exemplo, o 

indivíduo ao crer na existência de Deus, possibilita de maneira 

significativa uma mudança completamente ampla no meio em que ele 

está mantendo, dentro de uma estrutura mítica, os termos do vínculo com 

o primeiro objeto. 

 Uma pessoa que na fase infantil fora impedida e privada do brincar, 

em muitos casos se torna inquieta; ela é notoriamente inquieta e incapaz 

de brincar, com forte e perceptível empobrecimento da capacidade de 

experiência no campo cultural. A privação na época da perda do que se 

tornou aceito como fidedigno. O estudo dos efeitos da perda em qualquer 

estádio primitivo envolve-nos no exame dessa área intermediária (...). O 

fracasso da fidedignidade ou perda do objeto significa, para a criança, 

perda da área de brincar e perda de um símbolo significativo.  

 Diferentemente do que pensava Freud, Winnicott não contemporiza 

com o distanciamento da religião, enquanto Freud a via como uma ilusão, 

é uma categoria interpretativa que aparece cedo na literatura psicanalítica 

da religião, em particular no escrito da própria lavra de Sigmund Freud, de 

1927. O futuro de uma ilusão, e em seu contraponto polêmico, o ensaio. A 
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ilusão de um futuro, de Oskar Pfister, publicado no ano seguinte, por 

vontade do próprio Freud (FREUD, 2010). 

 Winnicott adverte sobre as resistências dos pacientes no que tange 

a religiosidade, para ele não deve haver nenhuma área reservada no 

paciente que permaneça inatingível, pelo contrário. A psicoterapia não 

abrange a religião do paciente, seu interesse cultural ou sua vida privada, 

mas, em contrapartida um paciente que mantém parte de si mesmo, o 

que é até certo ponto comum, completamente na defensiva está evitando 

a dependência que é inerente ao processo. Trabalhar as demandas que 

circundam a confiabilidade é importante neste processo de aproximação e 

desligamento das resistências (WINNICOTT, 2011). 

 Ainda trabalhando sobre a religiosidade, Winnicott diz que ele não 

lida diretamente com a religião da experiência interior; mas lida com a 

filosofia de seu trabalho, enquanto profissionais da medicina, uma espécie 

de religião das relações externas, onde a cura é vista como um 

denominador comum entre a prática do profissional e a religiosa. Ele 

acreditava que cura, em suas raízes, signifique cuidado (WINNICOTT, 

2011). 

 Em Winnicoot, a religião ou a educação religiosa não podem ser 

substituídas para o amor, e, o amor no início da vida é expresso pelo 

cuidado constante, regular e contínuo criando confiança.  
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2.3. 

Winnicott: Teoria do amadurecimento, holding e religião. 

 

O processo de amadurecimento do bebê pressupõe a grande 

importância do meio, os cuidados a ele oferecidos. O espaço transicional é 

essencial para o bebê lidar com as dificuldades (a situação de desamparo, 

por exemplo) encontradas na sua própria trajetória.   

 O holding em Winnicott é essencial, onde a mãe desempenha um 

papel de cuidado e devoção ao filho, se tornando uma mãe boa, mas se a 

mãe não desempenhar seu papel adequadamente, esta mãe compromete o 

holding, sendo uma mãe má. Para Winnicott, o primeiro e naturalmente mais 

significante espelho da criatura humana é o rosto da mãe, todos os detalhes 

que o envolvem, tais como o seu olhar, o seu sorriso, expressão facial e tom 

de voz ou qualquer outro gesto. Winnicott percebe claramente que a mãe 

possui um papel primaz, o possível pronto pensamento da criança que ao 

olhar para sua mãe se funda, olho e existe a partir do olhar.  

A mãe é um espelho que reflete o filho, sendo ela essencial e fundante 

para que a criança não se sinta em desespero e caminhe para o 

amadurecimento. Em um primeiro momento, a criança possui apenas a 

agressividade instintual, mas em um segundo momento emerge a agressão 

fruto do amadurecimento perpassado pelo contato com as frustrações. 

A figura materna é tão basilar em Winnicott que inclusive a moralidade 

se relaciona coma aquela. Vale ressaltar que a moralidade reside uma 

consistente abertura para a compreensão do fenômeno religioso 
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Winnicottiano. É em um meio suficientemente bom que possibilita a reparação 

como saída à angústia do sentimento de culpa. 

Para Winnicott, a destrutibilidade é imensa, basicamente não é 

possível a um ser humano suportar a mesma; ela está nos alicerces dos 

relacionamentos humanos, no próprio amor instintivo. A única forma de 

superar estas dificuldades é por meio de um desenvolvimento gradual 

associado às experiências de reparação e restituição. 

As características inatas, somadas a relação materna, ambiente e 

relações familiares vão embasar e permitir que o sujeito saia de uma situação 

de dependência para uma situação de independência. Winnicott lançará mão 

do pressuposto do self (si mesmo).  

                   O amadurecimento do self é uma necessidade humana importante, 

ocorre de dentro para fora, sendo que todos os elementos constitutivos da 

vida irão contribuir para a construção deste (ambiente; relação coma figura 

materna, id, pulsões, defesas do ego, dentre outros). 

  A saúde psíquica, portanto, repousaria no livre desenrolar desses 

processos de maturação. Entretanto, é o ambiente, inicialmente representado 

pela mãe ou por um de seus substitutos, que permite ou entrava o livre 

desenrolar desses processos.   Seguindo esse fio condutor, definido pela 

interação entre o meio e o desenvolvimento psíquico do ser humano, 

examinaremos as duas primeiras fases da vida (dependência absoluta e 

relativa). 
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  Na abordagem Winnicottiana, à proporção em que o bebê 

amadurece, seu ego possibilita tal desenvolvimento, aos poucos ele vai 

passando de uma total dependência para uma relativa autonomia. O 

acúmulo de memórias da relação materna permite ao bebê adquirir 

confiança. Neste processo, Winnicott postula ainda a personalização, que 

de forma integradora relaciona o intelecto com a vivência psicossomática. 

Aos poucos a realização vai acontecendo, a capacidade de perceber o 

mundo é ampliada. 

 Para Winnicott, a criança, mas especialmente o bebê existe em 

relação a sua mãe, existe na relação. A relação com a mãe, ele 

denominará de holding, se o holding for bom, evita-se pesares sobre a 

criança. 

 No que tange aos basilares de Winnicott quanto à teoria do 

amadurecimento, uma importante reflexão pode ser referida e ressalvada 

a partir de Dias:  

Para situar a perspectiva a partir da qual 
Winnicott desenvolve a teoria do 
amadurecimento e a teoria dos distúrbios 
psíquicos, deve-se sublinhar que ele foi um 
pediatra que se tornou psicanalista em virtude 
da convicção confirmada em sua prática 
clínica, de que a maior parte dos problemas 
que levavam mães e bebês ao seu 
consultório era devida a dificuldades 
emocionais extremamente primitivas. Na 
evolução de seu pensamento, ele as 
configurará como dificuldades no 
estabelecimento da relação entre a mãe e o 
bebê no primeiro estágio da vida deste. 
Tendo se tornado psicanalista, Winnicott 
dedicou-se ao tratamento e ao estudo das 
patologias psicóticas clínicas nunca, 
entretanto, abandonou a pediatria (DIAS, 
2003, p. 15). 
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 Ao comentar a teoria do amadurecimento de Winnicott, Dias (2003) 

irá afirmar de forma contundente que ao se considerar os postulados da 

teoria mencionada, é necessário notar que são as psicoses, e não as 

neuroses, o paradigma diferencial do adoecer  humano. Para ele, 

ressalta-se a importância das tarefas fundamentais do início da vida, 

sendo que os distúrbios psicóticos (doença) seriam causados pelo 

fracasso ambiental em não propiciar a resolução dessas tarefas, 

transformando-as em conquistas do amadurecimento.  

 A teoria Winnicottiana mostra que é do estudo, observação e 

tratamento das psicoses que se possibilita captar aspectos fundamentais 

da vida humana, que são inacessíveis quando se está de frente a um uma 

pessoa saudável e mesmo o neurótico4. 

A teoria do amadurecimento trazida por Winnicott é extremamente 

valiosa e requer atenção especial, mas, apesar de sua importância, não 

se trata de tarefa facial analisar tal temática, pois a mesma precisa de 

análise acurada, trata-se de uma base estrutural importante no 

pensamento do autor. 

No que se refere aos desafios desta teoria, Dias comenta: 

Embora, ao longo de toda a sua obra, 
Winnicott tenha sempre insistido no caráter 
central da teoria do amadurecimento, ele não 
chegou a fazer dela uma apresentação 
sistemática ou organizada. O único livro que 

                                                             
4 Desta maneira, para Winnicott, a psicose ocupa um lugar de destaque em seu arcabouço 
teórico, sendo ela posição central na compreensão do indivíduo, fonte de conhecimento e 
compreensão maior de ser humano, não se podendo falar o mesmo da neurose. 
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mais claramente oferece uma apresentação 
global do processo de amadurecimento é 
natureza Humana (1988), que permaneceu 
inacabado.  Com exceção deste, que foi 
concedido para ser uma obra, os livros de 
Winnicott são coletâneas de artigos avulsos 
escritos originalmente como conferências 
para diferentes plateias, de modo que neles, 
sob perspectivas diversas - já que Winnicott 
levava em conta a especificidade do público -, 
são repetidas as mesmas teses principais, à 
luz das quais esse ou aquele  aspecto pontual 
da existência humana é analisado. Tudo isso 
torna difícil a apreensão da unidade de seu 
pensamento. O objetivo deste livro é o de 
integrar e apresentar de maneira unitária e 
organizada os vários elementos conceituais 
que fazem a teoria do amadurecimento. Para 
tanto, foi preciso agrupar e comparar textos 
os mais diversos, uma vez que o autor refere-
se a um ou outro estágio, em partes variadas 
de sua obra, sem chegar a reuni-los num 
conjunto (DIAS, 2003, p. 17). 

 

 No que tange a teoria em si, pode-se de forma embasada, dizer 

frontalmente que se trata de uma teoria que é a espinha dorsal da 

contribuição teórica de Winnicott com grande repercussão na psicanálise 

inglesa e no mundo. 

  

Com base nas concepções de que todo 
indivíduo humano é dotado de uma tendência 
dessa teoria sobre os estágios iniciais, pois é 
nesse período que estão sendo constituídas 
as bases da personalidade e da saúde 
psíquica. inata ao amadurecimento, e de que 
não há nenhum aspecto, saudável, da 
existência humana cujo sentido seja 
independente do momento do processo ao 
qual pertence ou no qual teve origem. 
Winnicott formulou uma teoria do 
amadurecimento pessoal normal, considerada 
por ele mesmo, como a “espinha dorsal” 
(backbone) do seu trabalho teórico e clínico. 

A ênfase Iluminando o que se passa na 
peculiar relação bebê-mãe, Winnicott 
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descreve as necessidades humanas 
fundamentais-que, desde as etapas mais 
primitivas, permanecem ao longo da vida até 
a morte do indivíduo - e as condições 
ambientais que favorecem a constituição 
paulatina da identidade unitária - que todo 
bebê deve poder alcançar-, incluídas aí a 
capacidade de relacionar-se com o mundo e 
com os objetos externos e de estabelecer 
relacionamentos interpessoais (DIAS, 2003, 
p. 13). 

 

 

  Um fato importante dá impulso a produção e observação de 

Winnicott, trata-se da percepção de que a maior parte dos problemas que 

levavam as mães e seus bebês ao consultório era devido às perturbações 

emocionais primitivas. Não se tratava apenas de crianças, isso já seria 

grave, mas inclusive bebês saudáveis podiam estar emocionalmente 

doentes desde o nascimento. A forma precoce dos distúrbios e os 

psiquismos em ação o levaram a discorrer e se aprofundar neste 

conteúdo, o resultado foram conflitos com os modelos dominantes de 

então5.   

 

A descoberta da existência desses 
distúrbios emocionais precoces influenciou 
de maneira decisiva a evolução de seu 
pensamento analítico. Foi em função dessa 
descoberta que Winnicott jamais se deixou 
convencer pela centralidade de Édipo, 
proposta pela psicanálise freudiana (DIAS, 
2003, P.55).  

 

 

                                                             
5 Um exemplo é seu distanciamento com o grupo de Anna Freud. 
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 Na tentativa de explicitar como os bebês eram afligidos 

emocionalmente, como já estava implantado muito cedo de forma arcaica, 

Winnicott se aproxima para ser orientado pela grande mestra da 

psicanálise inglesa, Melanie Klein, de quem recebeu orientações de 1935 

até 1940-1941.  

 

É absolutamente relevante estudar sobre a teoria em questão, pois, 

segundo Dias (2003), além da teoria do amadurecimento constituir a 

contribuição central de Winnicott à psicanálise; se junta a este fato a 

pouca contribuição das obras secundárias na explanação desta temática 

tão importante. Os comentadores de Winnicott, em grande parte têm 

interpretações cuidadosas e densas de aspectos de sua obra, mas não a 

articulação interna de seu pensamento como um todo, não se voltam para 

explicar, salvo exceções honrosas, a unidade e coerência.  

 

Consideremos alguns exemplos. Em 
Boundary and Space: Na introduction to the 
work of D. W. Winnicott 1981, uma das 
primeiras apresentações gerais da obra de 
Winnicott, os autores, Madeleine Davis e 
David Walbridge, expõem os conceitos 
centrais do pensamento Winnicottiano, a 
esses não estão articulados em termos do 
processo de andamento, ou seja, em função 
da temporalidade básica deste. Não há 
referência ao fato de a teoria do 
amadurecimento ser o fundamento teórico 
necessário para a compreensão e para a 
classificação dos distúrbios psíquicos. Achei 
uma única referência etiologia-que, por sinal, 
é a única claramente explicitada por Winnicott 
- quando, descrevendo o falso si-mesmo, os 
autores dizem: “A etiologia do falso si-mesmo 
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é encontrada especialmente no fracasso da 
apresentação de objetos na etapa de 
dependência absoluta” (p. 65)”. Existe, 
contudo, uma passagem nessa obra, no item 
“Adaptação à realidade compartilhada”, em 
que os autores apresentam uma sequência 
que pode sugerir ao leitor atento os vários 
estágios do amadurecimento. Uma 
apreciação crítica do mesmo teor caberia ao 
livro The play and Work of Winnicott 1990, de 
Simon Grolnick, que embora saliente o 
caráter desenvolvimentista da obra 
Winnicottiana, não especifica a singularidade 
do que Winnicott entende por 
desenvolvimento, assim como não contempla 
as articulações internas essenciais com a 
teoria dos distúrbios psíquicos (DIAS, 2003, p. 
20). 

 

No ano de 1982, Claude Geets publica e assim expõe de forma 

contundente os conceitos Winnicottianos, traçando com destaque aqueles 

que lhe são singulares, próprios e inéditos. Neste ínterim, Dias (2003) 

comentando Claude Geets expõe o brincar, assim como os fenômenos 

transicionais como importantes na teoria do amadurecimento. Uma crítica 

que Dias apresenta a produção de Claude Geets sobre as contribuições 

de Winnicott, a obra apesar de ser bastante relevante, não leva em conta 

a teoria total do amadurecimento, a exposição de conceitos isolados, 

próximo da atemporalidade, longe de desdobramentos necessários.  

 

Para Winnicott, a linguagem que serve para 
descrever um estágio torna-se errada quando 
usada para outro estágio, já que as tarefas 
envolvidas são de diferentes naturezas, o uso 
indiscriminado dos termos favorece a 
impressão de que a teoria Winnicottiana é 
incompreensível ou não tem consistência. 
Além da ausência de distinção entre os vários 
estágios, ocorrem, ainda, alguns 
deslizamentos para a teoria tradicional. O 
exemplo a seguir mostra ambas as coisas. 
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Geets inicia um item chamado “Da relação de 
objeto ao uso do objeto” com a seguinte frase: 
“A adaptação da criança ao real pode ser 
descrita como um longo caminho que vai da 
subjetividade à objetividade. A oposição  
eu/não-eu toma apoio sobre o fantasma de 
uma realidade interior localizada no corpo, [...] 
a criança tem um ‘ dentro’ onde ela pode 
acumular coisas, e sua crença se opera sobre 
o modo de troca entre ela ( a realidade 
interior) e o mundo ( a realidade exterior). [...] 
Esta conquista progressiva da objetividade é 
favorecida pelas frustrações inevitáveis  [...]” 
(p. 100; grifos meus (DIAS, 2003, p. 22)). 

 

Dias ainda acrescenta 

Ora, para Winnicott, em primeiro lugar, a 
criança, de início, não se adapta ao real; se 
ela o faz- e não ao real, mas ao ambiente - 
isso pode ser o início da formação de um 
falso si-mesmo patológico. Na normalidade, é 
o ambiente que se adapta ao bebê e, à 
medida que este amadurece, na presença 
amadurece, na presença do ambiente 
facilitador, ele vai criando não apenas um, 
mas vários sentidos de real. Em segundo 
lugar, tendo em vista que a autora anuncia 
estar se referindo à passagem do subjetivo ao 
objetivo – que é, como ela mesma concede,   
um “ longo caminho” _, é preciso discriminar 
as várias etapas desse longo caminho. No 
entanto, tematizando o início do processo, a 
autora não só vai direto ao fim (falando 
imediatamente da “oposição” entre eu e não-
eu) como interpreta e usa termos alheios à 
Winnicott (para o autor, trata-se de separação  
entre o eu e o não eu, e não oposição). A 
autora fala também do dentro e fora da 
criança, sendo que, entretanto, Winnicott é 
incisivo em afirmar que, no começo do 
processo, os sentidos das realidades internas 
e externas ainda não foram constituídos e o 
bebê vive num mundo subjetivo que não é 
dentro nem fora. Além disso, a separação 
eu/não-eu não tem apoio em nenhum 
fantasma e também não é favorecida por 
frustrações, mas é iniciada pela experiência 
da destrutividade no anger,  que cria a 
externalidade do mundo no estágio do uso do 
objeto (DIAS, 2003, p. 22). 
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 Para Winnicott, o conhecimento psicanalítico estava militantemente 

usurpando o lugar da confiança ou daquilo que chamava de “processos 

essencialmente naturais” e ainda acrescenta “quando os pais têm 

sucesso como pais eles não sabem o que fizeram para terem tido 

sucesso?” (WINNICOTT, op cit, DIAS, 2003, P.23).  

Uma obra importante que analisa a teoria do amadurecimento de 

Winnicott foi trazida por Michael Jacobs em seu livro D. W. Winnicott 

(1995). Jacobs reforça, a exemplo de outros analistas críticos o caráter 

central do conceito de desenvolvimento na obra winnicottiana. Ainda é 

possível verificar na referida obra que o autor analisado foi profundamente 

influenciado por Darwin.  

A influência de Darwin na produção de Winnicott não constata na 

simples redução ou cópia similar, pelo contrário, existem assimetrias 

abissais entre eles, é o caso da teoria do amadurecimento não se reduzir 

ao evolucionismo biológico. 

Para Dias (2012), na teoria do amadurecimento, a expressão 

“integração” tem conotação para indicar a tendência inata ao 

amadurecimento, ou seja, o sujeito passa por várias composições 

parciais, ganhando aos poucos uma unitariedade. 

A integração ocorre no tempo e no espaço. Esta integração é 

fundante e tem caráter basilar no amadurecimento. A existência é 

possível por causa do tempo e do espaço, ou seja, fora desta estrutura 
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não se pode falar em indivíduo. Em outras palavras, como pode haver um 

indivíduo se não houver um mundo? 

O tempo tem seu lugar no processo de integração, assim como o 

espaço. O bebê ao nascer precisa se inserido no mundo externo, na sua 

externalidade, um processo de inserção contínuo e prolongado.  

 

O primeiro sentido do tempo, no mundo 
subjetivo, é o da continuidade da presença, 
que se instaura pela experiência repetida da 
presença da mãe, da sua permanência, da 
continuidade dos cuidados que lhe 
apresentam continuamente o mundo. O 
bebê não sabe da existência permanente da 
mãe, mas sente os efeitos da presença, 
conta com isso. Para preservar a 
continuidade de ser e manter vivo o mundo 
subjetivo, o bebê precisa ser 
permanentemente assegurado pela 
presença que subsiste, pois, O bebê está 
consolidando o estado de ser que emergiu 
do não ser. A negatividade da origem está 
ainda muito próxima pronta para surgir em 
cada buraco de ausência da mãe, que dure 
um tempo suficientemente longo para 
apagar a incipiente memória da experiência, 
ainda sem consciência, da presença dela 
(DIAS, 2012, 189).  

 

 Comenta ainda mais: 

O sentimento de que a mãe existe dura “x” 
minutos. Se a mãe ficar distante mais do 
que “x” minutos, a imagem a imagem de sua 
presença se esmaece. O bebê fica aflito, 
mas se a mãe retorna em “x+y” minutos, a 
aflição é corrigida. Digamos que em “x+y” 
minutos a continuidade de ser do bebê não 
se alterou, mas se ausência da mãe dura 
“x+y+z” minutos, ele fica traumatizado e o 
retorno da mãe já não corrige o seu estado 
alterado. Se a memória da presença se 
apaga, a sensação é de aniquilamento, de 
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loucura. “Loucura, aqui, significa 
simplesmente uma ruptura do que possa 
existir, na ocasião, como uma continuidade 
pessoal de existência” (1967b/ 1975, p. 
136). O apagamento da memória da 
presença é um dos traumas específicos que 
aparecem na etiologia das patologias 
psicóticas. Trata-se de uma agonia 
impensável. O que impede essa agonia – no 
caso, a de perder todo o sentido real – é o 
fato de a mãe tecer permanentemente a 
presença, apresentando continuamente ela 
mesmo e o mundo ao bebê, em pequenas 
porções, no momento do gesto espontâneo 
(DIAS, 2012, 189). 

 

 

 

 O bebê inicia seu amadurecimento desde o útero materno, suas 

experiências corporais começam a constituir suas memórias e constituir 

um novo ser, apesar da sua escassez inicial, vão se tornando mais 

densas e cumulativas. Com o passar do tempo, o já bebê começa 

vivenciar de forma equilibrada6 e repetitiva, assim como se o ambiente for 

hostil e desestabilizado, tais memórias reproduzirão o meio. As 

expectativas podem ser cada vez mais definidas pelas experiências 

passadas, ganhando aos poucos senso de continuidade7. 

 A temporalização é justamente a aquisição da familiaridade com as 

experiências, o bebê passa a cada vez se sentir mais seguro, justamente 

pelo conhecimento e convicção das experiências, torna-se algo previsível 

e dentro da expectativa projetada. Com o tempo o sujeito ganha mais 

                                                             
6 Se vai ser equilibrado ou não, isto depende do que o ambiente o proporciona, se o ambiente for 
acolhedor e tranquilo, então as experiência corresponderão a isto. 
7 Dependendo do ambiente, o senso de continuidade pode ser prejudicado e indeferido, havendo 
uma ruptura e prejuízo ao sujeito. 
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confiança e expectativa, já conhece o passado e o vivenciou de diferentes 

formas, este arcabouço serve como repertório para as projeções e 

expectativas futuras. 

  

Juntamente com a constituição do sentido 
de presença, começa a ocorre um tipo 
especial de marcação do tempo que, na 
saúde, é necessariamente anterior à 
percepção das cronologias. Essa marcação 
é feita pelas vias naturais, especificamente 
humanas, de intimidade com o corpo da 
mãe – o ritmo respiratório desta, as batidas 
do seu coração. Também é regida pelos 
ritmos do corpo do bebê, aos qual o 
ambiente se adapta: a fome, a 
amamentação, excreção, o sono, o 
despertar, os sons, a luz e os cheiros. A 
datação do tempo é operada, portanto, pelos 
cuidados maternos que, inicialmente, se 
ajustam ao ritmo do funcionamento 
fisiológico, que tem um tempo próprio, e pela 
elaboração imaginativa desse 
funcionamento e das sensações corpóreas. 
Fazendo assim, a mãe propicia que o bebê 
seja iniciado na periodicidade do tempo, 
tendo como matriz o seu próprio ritmo, o 
ritmo corpóreo. “Pela repetição da 
experiência, um sentido de “futuro” começa 
a ser constituído: o bebê começa a ser 
capaz de prever o que virá, a partir de suas 
próprias necessidades, tornadas reais pela 
resposta e atendimento maternos”. Se a 
mãe impõe ao bebê um ritmo que lhe é 
externo – seja cronológico, seja segundo a 
sua própria necessidade e não a do bebê -, 
a temporalidade subjetiva e a coesão 
psicossomática ficam prejudicadas, se não 
impedidas. Para que o tempo externo não 
interfira nos processos naturais da 
temporalização subjetiva, é preciso que o 
ritmo natural do bebê prevaleça. A 
alimentação deve ser dada “exatamente 
quando o bebê a quer e acaba quando o 
bebê cessa de querê-la. Esta é a base”, diz 
Winnicott (1945c[1944] /1971, p. 34).  
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A relação de tempo da mãe com o bebê e vice-versa não é algo 

sem problemas, muitas mães não encontram a simetria necessária nesta 

relação. Uma mãe pode ter no seu bebê alguém mais lento ou mais 

rápido do que ele, daí decorre uma série de dificuldades. 

Não é possível criar um filho a distância sem gastar tempo, o 

empreendimento de tempo e atenção ao bebê é que dará o ajuste 

necessário. Winnicott explica que com o tempo, a mãe e o bebê vão 

sincronizando os movimentos, na hora de removê-lo de um lado para o 

outro, isso passa a ser precedido de avisos, existe um preparo, as falas e 

gestos vão sendo emitidos, isto ajuda na relação. Diante de situações 

difíceis e de rupturas, permeados pela agitação, ansiedade, agonia, 

nervosismo, irritações, aborrecimentos e crises esta relação harmoniosa 

não se estabelece, restando o caos. 

 

O aspecto central dos cuidados adaptativos 
está relacionado ao tempo. Sua característica 
básica é a confiabilidade, e esta significa 
previsibilidade. Quando se diz que uma 
criança é bem cuidada, isto quer dizer que 
seus pais protegem de imprevistos, de ser 
apanhada de surpresa por algo que não 
espera nem pode esperar. As experiências 
regulares, repetidas milhares de vezes, fazem 
com que surja no lactante um sentido 
previsibilidade. À medida que o si mesmo 
unitário se constrói, com o cuidado ambiental 
sendo incorporado como uma qualidade que 
lhe é intrínseca, a integração se transforma 
num estado cada vez mais consistente e o 
individuo começa a tornar-se capaz de cuidar 
de si mesmo. Desta forma, a dependência 
diminui gradualmente. O desenvolvimento da 
autonomia da criança, com relação ao meio 
ambiente, está relacionado à capacidade 
crescente desta de fazer prognóstico (cf. 
1987[1967] /1988, p.95) (DIAS, 2012, 0.192). 
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 Retornando a relação da mãe com o bebê referente às conquistas 

da sua espacialidade, crianças que nasceram em um ambiente instável, 

onde nada tenha tempo, lugar e hora; podem desenvolver uma dificuldade 

enorme de lidar com estas questões. Dias comenta a partir da teoria 

winnicottiana de forma efusiva estas demandas que são tão importantes: 

 

Tive um paciente extremamente prejudicado 
com  a essas conquistas básicas referentes e 
à espacialidade. Além de ter nascido num 
ambiente instável e caótico, seu parto fora 
atrasado e, desde sempre, ele se sentia 
aprisionado em qualquer situação cujo final 
não estivesse rigorosamente previsto. 
Winnicott diz que entre as típicas 
características da verdadeira memória do 
nascimento está o sentimento de estar nas 
garras de alguma coisa externa, que faz com 
que o recém-nascido se sinta completamente 
indefeso ou desamparado. Inerente a essa 
sentimento de desamparo “é a natureza 
intolerável de estar experimentando alguma 
coisa que não se sabe quando terminará” 
(1958[1949] /2000, p.266). Acrescentando a 
isto, havia o fato de esse paciente não ter tido 
nenhuma experiência de comunicação 
pessoal, e embora isto fosse o que mais 
necessitava, qualquer proximidade era 
sentida como invasão potencial (DIAS, 2012, 
P.194).  

 

 

 Ainda sobre o atendimento, por se tratar de algo absolutamente 

importante e necessário, vale adicionar ainda mais a fala de Dias, que  

continua neste ínterim e ainda infere o seguinte; 
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No inicio da análise, o tempo da sessão 

chegava, às vezes, a ser demasiada, e ele se 

agarrava, rigorosamente, ao horário previsto. 

Para esse paciente, a ideia de uma sessão 

sem fim previsível ou que dependesse de um 

tempo subjetivo, que simplesmente não 

existia, era-lhe insuportável. Havia também 

outro aspecto: sempre atento á única bússola 

que possuía, o seu relógio, ele sabia muito 

bem quando o tempo formal da sessão se 

esgotava, mas esperava que eu tomasse a 

iniciativa. Notei que, tanto para esse como 

para alguns outros pacientes, a capacidade 

do analista de encerrar a sessão dentro do 

combinado fornece segurança – e aqui a 

questão não é ódio -, visto que, encarregar-se 

de tarefa de tomar conta do tempo significa, 

para esse tipo de pessoa, que o analista 

assumiu a posição daquele que cuida e que, 

pode encarregar-se de manter o contato com 

a realidade externa, libera o paciente para ir 

constituindo o seu mundo subjetivo (DIAS, 

2012, P.194). 
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 O psicótico apresenta dificuldade em se apresentar “ter tempo” e 

“contar com o tempo”. De permitir tempo para desenvolver experiências, 

diante do inesperado o caos se instala. Para Dias (2012), o tempo 

subjetivo não se instala, ele engole a comida, anda desesperado, sempre 

em sentido de urgência, está fazendo uma tarefa e pensando na próxima 

tarefa, dentre tantas outras. 

 Simultaneamente à aquisição do tempo, o bebê vai ganhando 

sentido de espacialização, a sua segunda função básica é a de 

residência. O bebê na relação com sua mãe, no colo desta vai 

aprendendo primeiro a habitar no seu corpo e depois a habitar em um 

lugar que possa chamar de seu, de casa. O aquecimento dos braços da 

mãe e o aconchego do próprio berço são reflexos deste lugar onde a 

criança deve e pode habitar com segurança. 

 Para Winnicott, os problemas de despersonalização são oriundos 

da ausência de um lugar onde se possa habitar, ou seja, a criança (que 

será o adulto futuro) não se sente segura nem em seu corpo como em 

nenhum outro lugar, o transtorno psicótico será apenas uma 

consequência disto. 

 Um ambiente agitado, com constantes mudanças, rupturas, 

perturbações, repentinas alterações e falta de regularidade pode criar no 

bebê uma inconstância que provavelmente levará até o final da sua vida. 

Até mesmo a observação regular da mãe nos detalhes e alterações na 

relação com o bebê vai dando ao bebê a possibilidade de lidar com cada 

questão, uma a uma, como prescrevia Winnicott. 
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 O bebê amadurece quando a segurança é estabelecida, “fica 

exultante por encontrar a mãe por trás do seio ou da mamadeira, e 

descobrir o quarto por trás da mãe e o mundo para além do quarto” 

(WINNICOTT, 1945a/ 1971, p. 23). 

  No que tange à regularidade, assim como a paulatinidade que deve 

ser tratada a criança, é importante que esta seja uma preocupação 

winnicottiana, e deve ser levada muito a sério por nós, quanto a isto o 

próprio Winnicott ressalta de forma lapidar: 

      

Um dos princípios mais importantes da à 
técnica psicanalítica é o de que o contexto é 
fornecido, a fim de que o paciente possa 
lidar com uma coisa de cada vez, pois dois 
ou mais fatores ao mesmo tempo geram 
confusão (WINNICOTT, 1958f[1949] / 2000, 
p. 275). 

 

 Ao nascer, o bebê está mergulhado em um sistema, em um mundo 

pequeno, mundo dele que pode ser descrito pedagogicamente na seguinte 

estrutura: 

 

1. Braços da mãe; 

2. Berço onde repousa; 

3. Mãe por trás do seio; 

4. Mãe por trás da mamadeira; 
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5. Cuidado com a higiene; 

6. Lugar onde habita (quarto; casa); 

7. Lugar onde brinca; 

8. Figuras familiares de referências iniciais; 

  

 Os ambientes acima enumerados e muitos outros vão norteando 

de forma basilar a estrutura sadia ou doentia do sujeito, estas 

constituições são de forma bastante incisiva cravadas na personalidade 

da pessoa, que, consequentemente, trará no futuro desdobramentos das 

mais variadas formas. Estas variedades dependerão necessariamente se 

estes contatos e contextos tiverem sido bem experimentados com boas 

resoluções ou não, tudo dependendo da estrutura experiencial 

acumulada.  

 Após habitar no mundo subjetivo, o bebê vivencia o espaço 

potencial, iniciando pelos fenômenos transicionais, passando pelo brincar, 

atividades variadas, experiências artísticas, culturais e muitas outras. Se o 

sentimento de segurança tiver sido bem introjetado, as futuras 

experiências serão absolutamente referencializadas pelas primeiras. A 

estrutura implantada na infância será utilizada no futuro. 

 O ato de a mãe segurar a criança em seus braços sem exigir nada, 

sem cobrar nada, este segurar (holding) é absolutamente importante e 
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também estruturante. Trata-se do protótipo dos cuidados maternos, e esta 

tranquilidade é essencial.  

 Sobre isto, Dias comenta:      

 

Assim como a integração no tempo e no 
espaço é a mais básica das tarefas, também 
o cuidado materno específico que lhe 
corresponde é protótipo de todos os cuidados 
maternos suficientemente bons. O segurar 
(holding). Esse segurar, que é simples e se 
refere ao manuseio do bebê e as todos os 
cuidados físicos relativos ao seu bem-estar, 
vai aos poucos se ampliando à medida que o 
bebê cresce e que seu mundo vai se tornando 
mais complexo. Estendendo-se para os 
cuidados em geral, incluindo a atmosfera de 
calma e regularidade do ambiente que a mãe 
é capaz de manter, o “segurar” amplia-se 
para um sustentar a “situação do tempo” 
(holding a situation), que é uma 

disponibilidade tranquila que permanece, que 
se estende demoradamente no tempo e não 
exige que nada aconteça; apenas aguarda os 
movimentos do bebê e o acompanha em suas 
inúmeras idas e vindas. Quando este está 
desperto, lá está a mãe oferecendo as 
amostras do mundo segundo as 
necessidades que ele manifesta e ela 
compreende: uma mamada, um manuseio, 
um banho uma cantiga, ou, simplesmente, 
ficarem juntos se olhando. Quem cuida da 
regularidade e da vivacidade do lugar, e 

segura a situação no tempo, é a mãe 
suficientemente boa e, como ela, o analista 
ou o terapeuta (DIAS, 2012, P.198). 

 

 

 É preciso reconhecer que a integração do sujeito nunca é perfeita e 

completamente plena, mas isso não deve indicar que a mesma não deve 
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ser buscada e desejada, pelo contrário, a integração é necessária e 

importante no desenvolvimento do indivíduo. 

 Sobre esta demanda, DIAS comenta: 

 

A integração num si mesmo nunca é 
completa, nem aparentada a um estado 
unívoco ou fechada em si mesmo; ao 
contrário, é justamente a integração 
paulatina, na globalidade espaço-tempo, o 
que permite experiência da incompletude. 
Quando o bebê se inteira no tempo, e 
começa a ser datado, a ter presente, 
passado e futuro, ele passa a existir à 
maneira da finitude, da essencial 
incompletude humana: ao mesmo tempo em 
que é algo, desse ser algo participa, 

necessariamente, ser também, ao mesmo 
tempo, um já-não (passado) e um ainda-não 
(futuro). Por não terem sido temporalizados 
no sentido subjetivo, os psicóticos padecem 
exatamente de imediaticidade e, 
simultaneamente, de infinitude (DIAS, 2012, 
P.198). 

 

 O corpo que recebe a mente no corpo e funciona como uma casa, 

a personalidade e toda complexidade da psique humana, este repouso é 

nomeado por Winnicott como a personalização, esta personalização é tão 

melhor realizada à proporção que acontece de forma gradual, contínua, 

tranquila e equilibrada, a despersonalização é justamente o adoecimento, 

o problema ou o não amadurecimento sadio. 

 O casamento do corpo com a mente não é absolutamente 

garantido, a união psicossomática do corpo é mente é algo complexo, o 

cuidado oferecido ao bebê de forma física, também é cuidado psicológico, 
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conforme bem prescrevia Winnicott “Em psicologia, é preciso dizer que o 

bebê se desmancha em pedaços a não ser que alguém o mantenha 

inteiro, e nesta etapa, cuidado físico é cuidado psicológico” (WINNICOTT, 

1988/1990, p. 137). 

  

Desde que a mãe poupe o bebê de arroubos 
ditados por instabilidade emocional, é bom 
para ele sentir seus vários estados de ânimo, 
significando que ela está viva e é afetada 
pelos acontecimentos. É bom que a mãe seja 
transparente e não opaca leva a uma 
necessidade infindável de desmontar todos os 
brinquedos e máquinas para ver como 
funcionam. Uma paciente minha relata que 
sua mãe tivera sempre uma expressão 
inalterável, eternamente plácida; jamais se 
irritava ou demonstrava qualquer outro tipo de 
emoção. Lembra-se de que, bem menina, 
espreitar o rosto da mãe tentando 
desesperadamente saber o que acontecia ali 
dentro. Por essa época sentia-se inteiramente 
perdida e foi tomada pelo temor de que sua 
mãe morresse repentinamente; pensava, 
então, mas sem coragem de pedir, que seria 
bom se a mãe lhe deixasse uma lista 
completa de tudo o que ela devia e podia 
fazer, e tudo o que não podia. Essa moça 
desenvolveu uma alta sensibilidade e um 
sentido de ameaça para qualquer tipo de 
alteração na fisionomia das pessoas ou nas 
circunstâncias ambientais. Além disso, os 
bebês sentem a diferença entre segurar 
tenso, desconfortável para a mãe, e 
assegurar relaxado, que pertence 
naturalmente à sua tarefa e que não lhe 
custa. A mesma paciente acima mencionada 
disse-me, certa vez, que tinha, agora, a 
consciência de jamais, em toda a sua vida, ter 
sentado com o bumbum inteiro onde quer que 
fosse; a mãe não tolerava contato físico, e 
ela, desde muito pequena, sentira sempre 
estar pensando na mãe, e isto era 
demasiadamente penoso. Em momentos de 
angústia, ela ia ao banheiro cheirar a toalha 
de banho que sua mãe usara e isso a 
acalmava (DIAS, 2012, 202). 
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 O bebê não tem sentido de externalidade, sua compreensão não 

se estende a isso até por causa da sua capacidade maturacional. A 

percepção de externalidade também é adquirida na relação objetal com 

brinquedos, daí a importância deste momento também ser acompanhado 

com manuseio e acompanhamento da figura cuidadora, deixar uma 

criança jogada sem o devido cuidado, pode desenvolver na criança e no 

futuro adulto uma relação de subimissão e não convivência saudável e 

autônoma em relação aos outros. 

 

Se aquilo que está sendo criado precisa ser 
realizado concretamente, alguém tem de 
estar lá. Se ninguém estiver lá para fazer isso, 
então, num extremo, a criança fica autista _ 
criativa no espaço _ e tediosamente submissa 
em seus relacionamentos (esquizofrenia 
infantil) (WINNICOTT, 1986h[1970] /1989, p. 
39). 

 

 

 

 Para o não está familiarizado com a leitura winnicottiana, pode 

parecer estranho pensar as repetidas vezes que o tema se volta para o 

seio materno, esta experiência do bebê é de tal forma importante para o 

autor que se torna assunto recorrente para o autor.  

 Para Winnicott, o “seio”, intrinsecamente indica de forma simbólica 

e real a totalidade dos cuidados maternos, pois, na sua na experiência 

primária de integração, a criança vai se tornando semelhante aos 
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cuidados que lhe foram oferecidos, ele é esses cuidados. “Melhor 

dizendo: o bebê torna-se a confiabilidade desses cuidados ambientais 

como parte do si mesmo” (WINNICOTT, op. cit.; DIAS, 2012, P.2011). 

No que tange ao seio, Dias define a partir da leitura winnicottiana 

de forma bastante clara que merece menção: 

 

Levando em conta a totalidade de seu 
pensamento, é possível dizer que o termo 
“seio”, em Winnicott, tem dois sentidos 
fundamentais. Num primeiro sentido, o seio é 
um objeto subjetivo; é o primeiro objeto 
subjetivo com o qual o bebê se encontra no 
plano das relações objetais, cujo caráter 
especial, acabou de ser mencionado. A mãe 
que está ali, disponível, como seio, é a mãe-
objeto, isto é, a mãe que alvo do amor 
excitado do bebê, e que fornece o seio de tal 
modo que permite a este fazer a experiência 
de criar o objeto, mas a experiência da 
relação objetal, no sentido especificamente 
winnicottiano, só é possível sobre o fundo de 
um mundo subjetivo permanentemente 
assegurado pela confiabilidade materna. Num 
segundo sentido, “seio” é o nome que 
Winnicott dá à totalidade dos cuidados que a 

mãe-ambiente dispensa ao bebê, totalidade 
que inclui os cuidados que a mãe-ambiente 
dispensa ao bebê, totalidade que inclui os 
cuidados relativos às três tarefas. Tendo em 
vista que a característica central dos cuidados 
é a confiabilidade, quando o bebê encontra o 
seio ele se encontra não com os cuidados, 
eles mesmo, mas com o modo de ser desses 

cuidados, ou seja, com a confiabilidade 
ambiental. Isto é, ele encontra o objeto 
subjetivo (seio-objeto) num mundo subjetivo, 
que é feito da totalidade de cuidados (seio-
ambiente) (DIAS, 2012, P.2012). 

 

 Na relação entre a mãe e o bebê, existe uma comunicação que 

está além das palavras, é algo fantástico, mas o bebê percebe a 
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ansiedade da mãe, sua agitação, nervosismo. A relação de confianças 

transmitida da mãe para o bebê é percebida pelo mesmo.  

Os cuidados afetivos desenvolvidos e expressados ao longo da 

relação (principalmente enquanto bebê), tais como: o olhar, a expressão e 

tudo o que envolve a relação entre mãe e filho são ponderados e 

percebidos. Não se trata de uma percepção consciente, é algo mais 

profundo e interno. 

Não é de se estranhar que, de forma parafraseada, Winnicott 

postula: “Quando olho, sou visto; logo existo” (Winnicott, 1967c/1975, p. 

157), ainda argumenta: “Primeiro, sua própria capacidade criativa começa 

a atrofiar-se [...]. Depois, o bebê se acostuma à ideia de que, quando 

olha, o que é visto é o rosto da mãe. O rosto da mãe, portanto, não é um 

espelho. Assim a percepção toma o lugar da apercepção”. (WINNICOTT, 

1967c/1975, p. 154). 

 Não é por acaso a postulação de que o bebê olha por meio dos 

olhos da mãe, o olhar desta lhe serve de espelho para ver o seio que está 

mamando.  
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2.4. 

A psicanálise a partir de Winnicott. 

 

 

Segundo Adam Phillips (apud Dias, 2003) em seu comentário 

sobre Winnicott, publicado em 1980, Enfatiza a originalidade da teoria 

winnicottiana do processo de amadurecimento. È apontado a sua 

distinção da obra freudiana do desenvolvimento das funções sexuais 

quanto das “posições” kleinianas.  

Winnicott inseriu novidades relevantes tanto no campo teórico 

como no campo prático da clínica psicanalítica, tais inserções provocaram 

uma ruptura com os psicanalistas ortodoxos ligados ao criador da 

psicanálise, Winnicott se torna singular e característico inclusive pelo 

seguinte:  

 

“Faz derivar tudo, em sua obra, inclusive uma 
teoria das origens da objetividade científica e 
uma revisão da psicanálise, de seu 
paradigma do desenvolvimento da relação 
bebê-mãe” (Phillips, 1988, p.5).  

 

Dias (2003) continua argumentando: 
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Phillips usa aqui o termo paradigma no 
sentido de “modelo” e não no sentido técnico 
de Kuhn (que designa, com esse termo, como 
veremos adiante, o problema e a solução 
exemplares que congregam uma disciplina 
científica). De qualquer modo, o que Phillips 
assinala é que Winnicott construiu uma teoria 
que não se limita a enriquecer a psicanálise 
com novas contribuições ao velho modelo, 
mas parte de um outro crucial para o estudo 
da natureza humana, a saber, a 
vulnerabilidade inicial do bebê dependente e 
a importância do ambiente. Segundo o 
comentador, essas novas proposições levam 
Winnicott a questões que nunca haviam sido 
formuladas pela teoria tradicional, como, por 
exemplo: o que nos faz sentir vivos ou reais? 
(PHILLIP, 1988, p.50).  

 

 

 A obra de Winnicott tem uma vertente diferenciada em relação a 

outros psicanalistas de sua época, com uma forte marca influenciada pelo 

grande símbolo da modernidade, Charles Darwin: 

 

Outro caráter importante sobre a teoria do 
amadurecimento de Winnicott vem de um 
outro exemplo, de Michael Jacobs em seu 
livro D. W. Winnicott (1995). O autor 
constata o caráter central do conceito de 
desenvolvimento na obra Winnicottiana, 
apontando-o como a marca da influência 
decisiva de Darwin em Winnicott, sem, 
contudo, assinalar as profundas diferenças – 
o fato de o amadurecimento, em Winnicott, 
não ser redutível ao evolucionismo biológico 
– e o caráter essencialmente pessoal de que 
Winnicott dota o seu conceito de 
desenvolvimento (DIAS, 2003, p. 25). 

 

 A relação da mãe com a criança é bastante importante e de alguma 

forma se repete na relação com o analista, diante de um paciente 
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psicótico, a relação precisa ser bem manejada, pois o fim da sessão de 

forma abrupta pode provocar nele reações bastante desagradáveis com 

potencial de dificuldade futura inclusive para a continuidade da análise. 

 A psicanálise na qual se baseia Winnicott para alavancar sua teoria 

leva em conta a base analítica deixada pelo criador da psicanálise, mas 

não é possível dizer que ela está assentada absolutamente nos mesmos 

conceitos. 

 Devido a sua proximidade e influência direta da psicanálise inglesa, 

principalmente aquela recebida através de Melanie Klein, Winnicott 

demonstra com clareza as sua diferenças básicas do grande mestre 

Sigmund Freud. 

 A teoria psicanalítica estava calcada e dava muita atenção nas 

funções sexuais, tratava de uma matriz interpretativa e de leitura 

hermenêutica da psique humana, além disto, a psicanálise nasce da 

observação de pacientes neuróticos e histéricos. No contraponto emerge 

Winnicott que desenvolve sua teoria a partir de bebês e psicóticos, onde 

desenvolverá com muita maestria a teoria do amadurecimento pessoal. 

Winnicott irá destacar de maneira qualitativa as tarefas primitivas 

de constituição do si mesmo e de acesso aos sentidos de realidade. 

Sobre isto, Dias comenta: 
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 O que está aqui em pauta é o bebê no colo 
da mãe. A psicanálise tradicional, 
desenvolvida a partir do estudo e tratamento 
das neuroses, baseia-se na teoria do 
desenvolvimento da sexualidade em termos 
das relações de objetos guiadas pelo 
princípio do prazer, que privilegia o 
complexo de Édipo, ou seja, a criança na 
cama da mãe. Entre estes dois quadros 
teóricos da psicanálise existem diferenças 
fundamentais. No que se referem aos 
pressupostos teóricos, algumas dessas 
diferenças já foram mencionadas no final do 
capítulo (DIAS, 2012, 289). 

 

Considerando as diferenças existentes entre a psicanálise ortodoxa 

tradicional e a psicanálise winnicottiana inglesa, DIAS (2012, p.289-295) 

ressalta principalmente as seguintes distinções essenciais entre elas: 

 

1. Para Winnicott, a teoria do desenvolvimento das funções sexuais 

não leva em conta as “etapas iniciais do amadurecimento”, pressupondo, 

como dadas, certas aquisições relativas à estruturação da personalidade: 

a constituição da realidade do si mesmo e do mundo externo. Esta 

postura da psicanálise tradicional recebe dura crítica de Winnicott, pois as 

conquistas iniciais não podem ser consideradas por supostas, não se 

trata de um acontecimento automático do crescimento. Para o autor, é 

quando o indivíduo realiza as tarefas do amadurecimento e obtém como 

resultado o sucesso na elaboração das mesmas que levará à saúde.  A 

consequência da realização das tarefas básicas de forma não satisfatória, 

leva o sujeito a ter justamente a psicose. A psicose seria o resultado 

direto do fracasso das tentativas de sucesso nas etapas iniciais do 

amadurecimento. 

 

2.  Quando se faz uma confrontação entre “o paradigma maturacional de 

Winnicott” e “o paradigma edípico da psicanálise tradicional” se percebe 
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uma divisão referencial de base. Para Freud, nas neuroses, reside 

justamente o conflito psíquico baseado na dualidade pulsional. Esta 

defesa para Freud, era estruturante e sustentava a construção da 

psicanálise. Já Winnicott percebe que a vida em movimento não é fruto 

das forças pulsionais conflitantes, ele lança mão de impasses e distúrbios 

bem primitivos do bebê. Para o autor, o que impulsiona a vida, é o fato de 

o bebê estar vivo e carregar em si a tendência inata à integração; o fato 

de estar vivo será acompanhado das necessidades básicas e vitais. A 

tendência ao amadurecimento e ao desenvolvimento inato põe o bebê 

diante de situações concretas e angustiantes, é o caso da própria 

dependência. Winnicott não vê nos conflitos instintuais e afetivos a 

angústia do bebê, pelo contrário, lança isso na conta da vida e da 

tendência inata ao desenvolvimento. 

 

2. O desenvolvimento na psicanálise tradicional se dá através do 

desenvolvimento das funções sexuais, isto localiza a neurose como fruto 

do conflito sexual. Desta mesma raiz, Freud tentará embasar a explicação 

sobre as psicoses e o narcisismo. Segundo Winnicott, o amadurecimento 

conduz a uma unicidade e não à fragmentação, sendo que o 

amadurecimento inclui a instintualidade e o desenvolvimento da 

sexualidade, mas não é em torno destes elementos que o sujeito se 

constitui. A sexualidade, que tem profunda ligação com o complexo de 

Édipo, só existe em Winnicott como fruto de um amadurecimento prévio. 

Caso o primeiro não tenha existido ou esteja comprometido, o segundo 

possivelmente nem existirá. Na teoria do amadurecimento, o avanço em 

cada etapa permite potencialmente a vida instintual e não o contrário. 

 

3. Winnicott, contrariando a teoria Freudiana, enumera como 

importantes apenas as fases: (1) pré-genital, (2)fálica e (3)genital. Ele 

criticava como insatisfatória a subdivisão das fases propostas por K. 

Abraham – (a)oral erótica e (b) oral sádica; (c) anal erótica e (d) anal 

sádica. Winnicott critica a ideia de que é a fantasia da atividade oral, que 

é de início erótica e depois passa a ser sádica e destrutiva; para ele, é o 
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bebê que no processo de amadurecer passa da condição de 

incompadecido para compadecido.  

 

 

4. Winnicott não reputa ao estágio edípico um caráter estruturante, 

para ele, a vida instintual reunida com o aparecimento da genitalidade 

fará a sexualidade ter maior relevo e proeminência. Para Winnicott, a 

sexualidade não constitui o sujeito e, na clínica psicanalítica, existe um eu 

anterior à sexualidade e aos conflitos, sendo estes últimos, inclusive, um 

possível envolto de sua imaturidade.  

 

5. As conquistas na psicanálise tradicional acontecem quase que 

automaticamente, em Winnicott elas são frutos do ambiente facilitador. O 

amadurecimento inicia numa relação bastante desproporcional (crivo 

meu), ocorre em uma situação de dependência absoluta do bebê em 

relação ao seu ambiente. O resultado deste encontro não é determinado 

por questões internas, pelo contrário, mas por questões externas8. 

 

 

6. Não se pode falar em um bebê regido pelo princípio do prazer, pois 

no início o bebê em Winnicott não existe enquanto um eu. No início da 

relação primária com a mãe-ambiente não é constituída de uma relação 

objetal, pois o bebê não existe enquanto um eu9, ele não tem noção de 

externalidade: mundo externo - objetos externos. O bebê se funde na 

relação mãe-bebê (os dois se tornam um), diante desta relação subjetiva, 

regida não pela eroticidade freudiana, mas pela necessidade do bebê ser 

e existir no mundo. Diante desta realidade tão inóspita são justamente os 

cuidados da mãe, seu espelho, seu trato, atenção, afago e carinho que 

permitirá a potencialidade virtual presente no bebê vir a existir. 

 

                                                             
8 A saída da realidade interna para algo externo como determinante do amadurecimento que não 
é automático é algo diametralmente distinto do que preconizava Freud. Esta é uma característica 
extremamente rica e mutacional na relação entre Winnicott e a psicanálise tradicional, não dá 
nem de perto para dizer que se tratava do mesmo argumento, é algo absolutamente cisivo. 
9 Não existe um eu unitário para se relacionar objetalmente. 
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7. Um tema bastante trabalhado por Winnicott tem a ver com o estudo 

sobre a agressividade, Winnicott dedicou boa parte do seu tempo nesta 

análise, as bases de desacordo entre Freud e Winnicott se estendem 

também neste campo. Para Freud, a agressividade (já na primeira tópica) 

a explicação para este fenômeno estava na se iniciaria como reação às 

frustrações no contato com o princípio de realidade. Winnicott percebia 

uma incoerência na postulação anterior, pois pata ele “a raiva contra a 

frustração não surge suficientemente cedo” (1988/1990, p. 99). O bebê 

inicialmente não está amadurecido para sentir desejos, frustração ou raiva 

de qualquer coisa que lhe fosse externa10.  Criticando Freud, Winnicott 

lançará o olhar para as etapas iniciais do amadurecimento para enxergar 

as origens da agressividade, diante disto fará dois apontamentos: (1) A 

destrutividade, neste elemento ele considera como algo inerente ao 

impulso instintual primitivo – em 1939, Winnicott expressava que o bebê 

morde quando está excitado e não quando está frustrado (cf. 1957d[1939] 

/ 1987, p. 92); (2) A reação às invasões ambientais, esta invasões 

interrompem e interpolam a continuidade do ser, logo provocam como 

reação a agressividade. 

 

8. Freud apontava os mecanismos mentais de projeção e introjeção, 

os ativos desde o início, sendo que estes teriam o poder de colocar em 

ação o psiquismo. Para Winnicott, no entanto, primeiro existem muitas 

conquistas e soluções para que o psiquismo entre em ação; a saúde não 

repousaria em mecanismos mentais. Ele vê que primeiro ocorre a 

integração psicossomática (corpo e mente), pois se mecanismos mentais 

funcionarem precocemente será de ordem experiencial e não mental. 

Logo, se constituiria defensivo, patológico e originaria de um distúrbio de 

tipo esquizofrênico. 

  

9.    Outra diferenciação analisada e lançada por Dias (2012) refere-se à 

teoria freudiana tradicional de modelo corpóreo de incorporação e 

                                                             
10 Não possui externalidade. 
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excreção. Winnicott na ideia da criatividade primária, nega o conceito de 

psiquismo humano edificado a partir da projeção de objetos previamente 

introjetados, que posteriormente à digestão, são expelidos Em Freud e 

Klein, o juízo de atribuição (bom ou mau) é anterior ao de existência, 

diante disto o que é que surge a projeção do mal por ser desprazeroso e 

a introjeção do que é bom (prazeroso) 11 . Para Winnicott a hipótese 

anterior é descartada, pois a existência no seu sentido (subjetivo) de real, 

precisa preceder ao juízo de atribuição, pois o mesmo requer a percepção 

da existência do objeto. A noção de bom e mau depende do resultado da 

experiência, o bom é a experiência real, ainda que seja frustrante (não 

tem relação com prazer), o mal, seria a experiência falsa, algo que 

simularia ou parecia existir, mas não existe (sem relação com o desprazer 

a priori). 

 

 

9. Freud é duramente criticado por Winnicott ao lançar mão do 

argumento filogenético ao se contradizer na sua primeira teoria da 

sedução, com isso lança as protofantasias (Urphantasien), explicando que 

se trata de estruturas fantasmáticas típicas (cena originária, castração, 

sedução) oriundas da vida psíquica independente das experiências que o 

indivíduo tenha experenciado. Winnicott não percebe nem reconhece 

como algo que pertence ao indivíduo aquilo que não é experenciado, o 

que foge deste patamar não lhe é próprio. 

 

10. A psicanálise tradicional esboça que a cultura, a sociabilidade, a 

moral, a criatividade artística e as variadas formas de artes são produtos 

decorrentes, via sublimação, do conflito pulsional presente nos seres 

humanos. Tais impulsos como sendo biológicos; ocorrendo no homem 

imaginativamente (diferenciando-se dos animais), este humano primeiro 

introjeta objetos para depois projetar; a criatividade se reducionaria à 

sublimação da libido. Em Winnicott, a criatividade é fruto do ser humano e 

                                                             
11 Nesta reflexão tradicional, existiriam, previamente, conceitos de dentro e fora, bom e mau 
antes de existir o ser, o sujeito, o existir. 
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não de uma sublimação. Esta criatividade originária defendida por 

Winnicott (e desconsiderada por Freud) diz respeito ao fato de que a 

potencialidade que o ser humano possui é a de recriar o mundo. 

 

Dias ainda comenta: 

 

Este ponto pode ser ilustrado pela diferença na 
abordagem, em Freud e Winnicott, da produção 
artística, e da arte, em geral. Segundo o último, 
as tentativas de analisar a obra de arte, 
empreendidas pela psicanálise Freudiana, 
perdem de vista o essencial. Pode-se relacionar 
a obra dos artistas com fatos de sua infância, ou 
vincular temas de sua obra com suas inclinações 
sexuais, como foi feito, por exemplo, com 
Leonardo da Vinci. Mas esses estudos, além de 
irritarem os artistas e as pessoas criativas em 
geral, contornaram a questão central da 
criatividade, dando a impressão de que é 
possível explicar e determinar as razões pelas 
quais uma certa pessoa é capaz de realização 
artística. A questão que move Winnicott, neste 
ponto, fica ainda mais clara se examinamos a 
diferença entre o seu conceito de brincadeira e o 
de Melanie Klein. Quando esta observa a 
brincadeira das crianças, a pergunta que ela se 
faz é a seguinte: quais são os fantasmas 
expressos pela brincadeira? Para ela, o brincar 
põe de manifesto as inibições, além de operar 
várias funções: realização de desejos, domínio 
da angustia, descarga masturbatória etc. Klein 
não se interessa pela brincadeira nela mesma, 
mas tão somente pelo uso simbólico que a 
criança faz do brincar; ou seja, os fins que a 
brincadeira se presta são mais importantes do 
que o próprio brincar. Para Winnicott, esta 
perspectiva não apenas desconsidera o 
essencial do brincar, como põe a perder algo do 
seu significado clínico: o brincar é terapêutico, 
não por exprimir conflitos inconscientes, mas em 
si mesmo, por ser uma forma natural da vida e 
da criatividade (DIAS, 2012, P. 294). 

 

 É notório o fato de a teoria Winnicottiana ser bastante diferente dos 

pressupostos apresentados e defendidos por Sigmund Freud. 
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Evidentemente, que sob nenhum aspecto se pode considerar um em 

detrimento do outro. Aqui, a função comparativa não pretende em 

momento algum emitir um juízo pejorativo ou valorativo, fazendo emergir 

um e descartar o outro. 

 A envergadura intelectual tanto de Freud como de Winnicott são 

bastante consideráveis, dentre as várias divergências, encontram-se 

também aquelas que se relacionam especialmente com a religião, uma 

questão posta por Winnicott que diverge de Freud, reside no fato de que o 

mesmo baseia boa parte de sua teoria na relação mãe-bebê, sendo 

ambos basicamente inseparáveis, esta nova leitura revela-se como um 

momento especial de compreensão da psiquê, da personalidade e 

consequentemente da religiosidade. 

De início, a mãe obedece ao ritmo do bebê 
e, só gradualmente, vai ajustando esse ritmo 
a um intervalo regular que lhe pareça 
conveniente e adequado às necessidades 
dele, embora contemplando também as 
suas próprias necessidades de mulher e 
mãe. Somente assim um bebê pode, como 
tempo, transigir com a mãe e chegar a um 
acordo com respeito à regularidade das 

mamadas. Pode ser que o bebê se ajuste a 
esse intervalo e passe a ter fome, 
regularmente, a cada três horas, sentindo 
isto como sendo sua própria necessidade. É 
a esse tipo de “acordo” que Winnicott se 
refere quando afirma que são apenas etapas 
iniciais, quando ainda não tem 
conhecimento da dependência e quando lhe 
é permitida uma relação criativa com o 
objeto, que o bebê pode aprender 
gradualmente a aquiescer “sem perder a 
dignidade” (1968d/ 1988, p. 91). Ou seja, 
devido a sua criatividade originária, o bebê 
tem dignidade antes mesmo de ser um eu 
unitário (DIAS, 2012, P.190-191). 
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 Apesar de serem substantivas as diferenças entre Freud e 

Winnicott, as mesmas podem ser classificadas como previsíveis e 

naturais, visto que Winnicott estava profundamente ligado ao grupo de 

sua mestra Melanie Klein, esta por sua vez rivalizava publicamente com a 

filha de Freud, a notável Anna Freud.  

 Apesar de Winnicott se manter esforçadamente bastante neutro 

nas digressões conhecidas entre Melanie Klein e Anna Freud, estas 

frequentemente entravam em conflito. Winnicott, apesar de ter maior 

ligação com Klein, não polemizava facilmente, desta maneira se mantinha 

distantes de conflitos desnecessários.  

 Winnicott era mais ligado a Melanie Klein, algo bastante natural 

que por conta dos laços de amizade, estudos conjuntos, confiança e 

compartilhamentos de conceitos teóricos. A aproximação ocorria de forma 

bastante intensa entre Winnicott e Klein. Diante disto, é possível dizer que 

tal relação existia e estava ligada a formação inicial de Winnicott que fora 

orientado por Klein, mas as semelhanças teóricas não eram tão 

perfeitamente desenhadas como se poderia pintar o quadro. 

 Como o presente trabalho não tem por objetivo aprofundar as 

diferenças teóricas entre Klein e Winnicott, fez-se, a escolha objetiva de 

apenas citar algumas destas questões enumeradas pontualmente por 

Dias (2012, p.295-297) e assim oferecer um quadro melhor definido, 

conforme segue: 
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1) No que tange à explicação de alguns fenômenos primitivos, 

como por exemplo, a paranoia precoce, Melanie Klein indica como 

origem a dimensão constitucional e, põe fim a indicação do ambiente 

como gerador de tal. Na outra ponta da questão, Winnicott faz um 

diagnóstico contrário, indica como residência desta questão a 

dependência do bebê e o papel do ambiente. Para ele, o bebê reage 

às intrusões do ambiente, ali ocorre de alguma forma algum erro, 

falha, ruptura que leva a uma privação, gerando a própria paranoia 

precoce. 

 

2) Melanie Klein tem um olhar mais voltado para dentro, para o 

que é intrapsíquico. Isto será recorrente em sua obra, suas 

postulações se concentram no que ocorre interiormente com o 

indivíduo, enquanto que, Winnicott tem um olhar mais voltado para a 

experiência interpessoal real, para o que é experenciado no 

ambiente. 

 

3) Em Winnicott, a relação com os objetos externos ocorrem 

como decorrências das conquistas do amadurecimento. Enquanto 

isso, Klein dá esta questão por certa, ou seja, o bebê teria a suposta 

capacidade desde o início de relacionar-se com os objetos externos. 

 

4) Em Klein, existiria uma unidade inicial da mente que poderia 

ser de alguma forma cindida pela destrutividade presente na pulsão 

de morte. Isto implicaria na ideia de um sujeito presente desde o 

início. Winnicott não considera tal probabilidade, o sujeito irá surgir 

na relação do eu-mãe-ambiente. 

 

5) Klein, na tentativa de explicar as psicoses, irá defender que 

os estágios primitivos são pré-edípicos, o Édipo existiria 

precocemente e o lança na relação bebê/seio, a, com o pênis do pai 

(triângulo). Winnicott vê que não existe nada pré-edípico nem 

edípico nos estágios primitivos, pois para ele, a constituição e o 

contato com a realidade se relaciona com a necessidade básica que 
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o bebê tem em existir, se desenvolver e continuar a existir. O Édipo 

só poderia se considerado quando se está diante do homem inteiro e 

não com objetos parciais12.  

 

6) Na posição depressiva, Klein indica o desmame como a sua 

responsável. Já Winnicott considera o papel da mãe no ato de 

desiludir o bebê (entre os 09 e 18 meses), mas indica algo anterior a 

este período e o considera mais importante, trata-se do fato de que a 

mãe provê ao bebê a ilusão da onipotência, no ato do desmame 

posterior o bebê desfaz da ilusão, fica com a desilusão referente à 

onipotência. As demandas de cunho esquizofrênico não podem ser 

explicadas apenas pelo cunho do desmame, este se relacionam 

muito mais com o período de desenvolvimento em que a 

dependência é total.  

 

7) Winnicott não vê sentido na pulsão de morte como defendia 

Freud e Melanie Klein, pois para ele, a morte não tem sentido sem a 

capacidade de odiar, sendo que só se pode odiar quando se 

percebe o outro completamente. A destrutividade da pulsão de morte 

perderia seu sentido no plano Winnicottiano, defender tal teoria 

como inata seria o mesmo que odiar sem perecer a si nem o outro. 

 

8) Mais uma vez, Winnicott rejeita a ideia de um modelo 

corpóreo que é representado através da incorporação (introjeção) e 

expulsão (projeção). Winnicott não aceita a suposição de um dentro 

e fora já constituído.  

 

 

 No que tange especificamente o fenômeno religioso, a mudança 

paradigmática da psicanálise quanto às questões concernentes ao crer 

                                                             
12 Os objetos parciais eram defendidos por Melanie Klein. 
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são bem nítidas, pois Winnicott impõe uma reflexão que força um olhar 

diferenciado para a real possibilidade de apontar a religiosidade de 

maneira adulta e sadia, isso não implica dizer que não existam formas 

doentias de vida religiosa. 

As explicações de Winnicott quase sempre remontam à teoria do 

amadurecimento com forte ênfase nas relações com a mãe-ambiente. 

São das relações ambientais que surgem e decorrem a saúde e a doença 

mental. 
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CAPÍTULO III  

DESCRIÇÃO QUALITATIVA DAS VINHETAS DOS CASOS 

CLÍNICOS 

 

3.1.  

Considerações, contextualização e caracterização sobre as 

vinhetas dos casos clínicos. 

 

 

 A pesquisa em questão é bastante peculiar, visto que provoca o 

confronto e as confluências entre dois teóricos de destaque no campo da 

psicanálise. Por um lado, Sigmund Freud com postura bastante arredia ao 

contexto da religiosidade, conforme amplamente demonstrado no 

segundo capítulo. Por outro lado, Donald Winnicott, outro teórico influente 

que sofreu ingerências do próprio Sigmund Freud. Em dado momento, 

Winnicott rompeu com o pensamento do pai da psicanálise e começou a 

trilhar seu particular caminho teórico; este já vê na religiosidade aspectos 

que podem ser positivados e potencializadores para o individuo. 

 Se por um lado, a fé é sintoma de doença para Freud, em 

contraposição a esta proposta encontra-se a fé como sinal de saúde em 

Winnicott. Diante deste mapa, neste momento a preocupação não reside 

em amealhar elementos corroboradores para uma proposta ou outra 

intencionalmente, mas expor o mais neutro possível como cada caso 
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chegou até o consultório e qual o encaminhamento ofertado ao mesmo, 

diante de cada situação concreta. 

 Diante do dilema acima, o pesquisador deste trabalho se viu diante 

de um desafio que consistia em buscar ‘in lócus’ possíveis casos reais 

que servissem de parâmetros novos para análise e debate para as teorias 

supracitadas dos autores pesquisados. Outra possibilidade que se 

despontou mais positivamente se descortinou na possibilidade de 

investigar com base nos registros obrigatórios do consultório, casos de 

evangélicos brasileiros atendidos por longa data e que pudessem oferecer 

subsídios para a pesquisa, desta forma fora feito, aqui, portanto, seguem 

as vinhetas dos casos clínicos.13 

 A busca destes casos não foram tão fáceis como se achava 

inicialmente, pois a proposta era justamente fazer uma investigação 

profunda, fato este que dificilmente se conseguiria através de uma 

pesquisa exploratória, onde em apenas uma ou duas horas supostamente 

se investigasse as questões mais particulares da crença religiosa. Mesmo 

entendendo que existam metodologia a possibilidade de construção de 

questionários semiestruturados ou abertos, assim como a possibilidade 

de entrevista buscando o estudo de caso, ficou claro que seriam 

insuficientes para o intento objetivado. 

 O pesquisador deste trabalho é psicólogo clínico com experiência 

em dois estados brasileiros, Rio de Janeiro e Pernambuco. Possui 

experiência com a psicanálise através de diversas disciplinas feitas no 

Programa de Pós-Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC-RJ) em 2009, assim como através da Escola 

Contemporânea de Psicanálise (SCOPSI-CE), da qual atua como docente 

desde 2012. Desta forma, por já atuar como psicólogo há mais de 06 

anos, utilizando primordialmente uma abordagem de base analítica e ter 

um cabedal de casos relacionados e devidamente registrados, resolveu 

                                                             
13

 A terminologia “Vinhetas de casos clínicos” está aqui inserida desta maneira em 
função de orientação pela comissão de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUCSP. Justamente por se tratar de casos clínicos já atendidos 
outrora. 
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utilizar as vinhetas dos casos clínicos atendidos no consultório. 

Internamente, como bem prescreve o Conselho Federal de Psicologia 

(CFP), este autor resolutamente optou por este trabalho, com aval do seu 

orientador, visto que este possui uma maior profundidade e razoável 

tempo de atendimento. 

 Diante desta decisão, surgiu a questão, justamente para manter a 

confidencialidade dos casos analisados. Consultou-se o Secretário do 

Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-

SP) no dia 15 de Dezembro de 2014, às 11h, que ofereceu uma série de 

orientações que foram devidamente seguidas: 

 

 

1. Confidencialidades dos casos; 

2. Não dar informações que permitam identificação das 

pessoas;  

3. Por se tratar de uma pesquisa na área de humanas e que 

não se fará nenhuma intervenção futura em serem humanos, mas 

apenas a transcrição de dados (vinheta) já existentes, não faz-se 

necessário submissão de análise, visto que os indivíduos já foram 

atendidos em conformidade com as instruções éticas do Conselho 

Federal de Psicologia. 

 

 

 Diante das orientações recebidas, optou-se neste trabalho por 

manter série de dados ocultamente, justamente para manter-se intacta a 

identidade dos pacientes. Optou-se por assegurar proeminentemente que 

nenhum dado permitisse qualquer tipo de identificação, mesmo que 

alguns dados tenham sido apresentados parcialmente e disfarçados, por 

isso tomou-se uma série de medidas conforme seguem apresentadas: 
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1. Os nomes de cada caso não são os nomes reais, mas 

nomes fictícios dados aleatoriamente, visando justamente 

encobrir a identidade dos clientes outrora atendidos; 

2. Os dados pessoais foram levemente alterados de tal forma 

que descaracterizasse a identificação do mesmo, sem 

necessariamente trazer prejuízo ao relato e investigação do 

mesmo; 

3. A idade apresentada para cada indivíduo não corresponde à 

idade exata de cada caso analisado. Os mesmos foram 

alterados, de tal forma que não se distancie demasiadamente 

da idade real; 

4. As cidades onde os casos atendidos se deram podem ser 

alteradas por livre escolha do pesquisador, visando justamente 

manter o propósito da discrição já defendido. 

5. Serão utilizados apenas casos de indivíduos que se 

encaixem no objeto da pesquisa, ou seja, tenham alguma 

relação com o universo dos evangélicos brasileiros; 

6. Ainda por uma questão de sigilo, não se faz alusão ao tipo 

de denominação ou linha evangélica que cada pessoa faz parte, 

nem se a mesma corresponde a uma denominação seja, 

histórica, pentecostal, neopentecostal ou dos novos movimentos 

religiosos.  

7. Os dados de cunho mais íntimos serão excluídos, sendo que 

serão mantidos os dados essenciais para a análise. 

 

 

 Por uma questão de objetividade e escolha necessária para o 

andamento da pesquisa, fora necessário tomar decisões e fazer escolhas 
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visando maior objetividade, quesito tão importante para esta finalidade. 

Estas escolhas seguem descritas: 

 

  

1. A autodeclaração como evangélicos fora julgada suficiente 

para enquadrar o caso como evangélico; 

2. As palavras “crer”, “religiosidade”, “fé” e “crença religiosa” 

são utilizadas ao longo da tese como sinônimas, ainda que se 

possa aferi-las suas diferenças semânticas, nesta pesquisa 

optou-se por usá-las no sentido geral de indicar a fé do 

indivíduo na divindade; 

3. Os casos apresentados representam um resumo fruto de um 

longo processo de atendimento, em alguns casos levaram mais 

de um ano de atendimento semanal e às vezes com dois 

atendimentos semanais. Desta maneira, as vinhetas são 

insumos já anteriormente aferidos, onde as hipóteses 

levantadas ao longo do processo foram descartadas quando 

havia evidência para tais possibilidades; 

4.  Não haverá na apresentação de cada vinheta de caso 

clínico detenção em pormenores já descartados, visto que o 

relato minucioso implicaria em longas e intermináveis 

divagações não úteis a finalidade desta pesquisa. 

  

 Como a intenção desta pesquisa é apresentar um panorama geral 

de cada caso, optou-se por descrever o mesmo em tópicos numerados, 

visando facilitar a visualização e localização das informações mais 

relevantes. 

 Este pesquisador considera que os dados de cada caso são 

importantíssimos para a pesquisa, além de oferecerem um lastro 

referencial para o conhecimento de cada situação. Seguem os casos 

detalhadamente. 
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3.1.1  

 Identificação, caracterização e descrição do caso 01 

 

A - DADOS PESSOAIS - CASO 01 

 

Nome: Angelina Dolores  

Idade: 39 anos 

Estado Civil: Divorciada 

Filhos: 01 filho 

Tempo aproximando de atendimento: 03 anos 

Periodicidades das sessões: Semanal.  

Religião: De confissão tradicional histórica católica, herança familiar. Mas 

com pouca assiduidade às atividades religiosas em geral. O caso em 

questão teve uma conversão ao protestantismo, como ocorre em muitos 

casos. 
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B - QUEIXAS TRAZIDAS PELO (A) PACIENTE NO 

PRIMEIRO CONTATO CLÍNICO - CASO 01 

 

1. Dores pelo corpo 

2. Irritabilidade 

3. Infelicidade 

4. Conflito com familiares 

5. Conflito com colegas de trabalho 

6. Angústia 

7. Impaciência 

8. Acredita que está faltando algo. 

 

 

C - QUEIXAS ADICIONAIS TRAZIDAS PELO (A) PACIENTE 

NOS DEMAIS ATENDIMENTOS - CASO 01 

 

1. Sexualidade reprimida 

2. Dificuldade em ter prazer sexual 

3. Dificuldade nos relacionamentos amorosos 

4. Dificuldade em relação aos seus progenitores 

5. Dificuldade de relacionamento com os familiares ligados a 

seus progenitores 

6. Mal-estar ao falar de sexualidade 

7. Mal-estar exagerado ao falar do ex-marido ou de qualquer 

homem 

8. Dificuldade em fixar-se religiosamente 



139 
 

9. Dificuldade em falar de suas fragilidades e conflitos 

10.  Ódio desmedido e sem identificação das causas do seu 

problema, de forma generalizada e densa. 

 

 

D - DESCRIÇÃO E DINÂMICA EVOLUTIVA DETALHADA E 

DESCOBERTAS FEITAS DURANTE O PROCESSO DE 

ATENDIMENTO CLÍNICO - CASO 01 

 

 Durante o processo de atendimento clínico, foi observado que a 

paciente apresentava uma encomenda – queixa – que nem ela mesma 

sabia ao certo o que provocava tudo aquilo, ela estava imbuída de uma 

série de reservas e medos, falar de si mesmo era algo muito difícil para 

ela, a mesma dizia o tempo todo que “precisa melhorar, colocar para fora, 

mas não sabia ao certo o que tinha”.  

 No início, durantes as primeiras sessões, o procedimento consistia 

fazer um levantamento sobre a vida da paciente, especialmente no que 

tangenciava sua infância, relação com os pais, irmãos, familiares e assim 

por diante. Bem, a paciente demonstrou reações bastante defensivas, 

demonstrou que ali residiam muitas das suas angústias e crises. Ela, por 

diversas vezes em diversas sessões quando se tocava na infância e 

relação com os pais repetia alguns destes aspectos. 

 

1. Saía da sala abruptamente; 

2. Dizia que nunca mais voltaria; 

3. Dizia que não iria falar e que não sabia por que tinha ido ali; 

4. Dizia que não adiantava falar, pois não resolveria nada; 
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5. Contorcia-se, seu corpo doía segundo a mesma; 

6. Ficava ansiosa; 

7. Demonstrava insegurança – apesar de todo o ambiente 

seguro, protetivo, acolhedor e sigiloso, a paciente demonstrava 

muitas resistências e forte angústia frente a menor aproximação 

dos fatos traumáticos. 

 

 

 Depois de três meses de atendimento semanal, a através do 

vencimento paulatino de várias resistências, sem que a paciente falasse 

claramente. Como a paciente demonstrava dificuldade de falar sobre o 

caso, para dar conta de investigação do caso, o mesmo foi explorado 

através de pergunta fechadas sobre o que ocorrera, sendo que ela 

apenas balançava a cabeça devagar e com pequenos gestos 

confirmando ou negando.  

  

 Segue abaixo relato detalhado do caso: 

 

 

1. Algo de ruim aconteceu com você na infância? Confirmou 

com um leve aceno com a cabeça confirmando que sim. 

2. Fizeram algo mal a você? Confirmou com um leve aceno 

com a cabeça confirmando que sim. 

3. Foi alguém de sua família? Confirmou com um leve aceno 

com a cabeça confirmando que sim. 

4. Isso dói ainda hoje? Confirmou com um leve aceno com a 

cabeça confirmando que sim. 

5. Você foi abusada? Confirmou com um leve aceno com a 

cabeça confirmando que sim. 

 

 

 Neste momento, a paciente visivelmente abalada, meio chorosa, 

envergonhada, interrompeu a sessão, disse que iria embora naquele 
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momento, saiu sem dar explicações ou tempo de qualquer fala do 

profissional que a atendia. 

 Este relato fora muito importante o que leva a uma séria de 

conjecturas que devem ser apontadas minimamente, conforme segue 

descrito abaixo: 

 

1. Paciente levou muito tempo para dizer, ainda que através de 

aceno com a cabeça sobre o abuso sexual; 

2. Paciente demonstrava extrema dificuldade em relatar o caso 

do abuso, não tocava no assunto, por mais que fosse manejado 

durante o atendimento nesta perspectiva; 

3. A dor era intensa e visível; 

4. Vários atos rompantes indicam o nível de ansiedade, stress, 

dor e perturbação que circuncidava cada caso; 

5. Paulatinamente e muito lentamente a paciente foi permitindo 

tocar nesta ferida muito vivida para a mesma, muito dolorosa, aos 

poucos ela se dava um pouco mais de abertura que precisava se 

preservado e guardado, pois ao menor sinal de avanço além do 

permitido, era sucedido de uma regressão a etapas anteriores do 

atendimento; 

6. Todo o processo fora muito lento, a paciente às vezes 

demorava três atendimentos para completar uma mesma narrativa 

dolorosa. 

 

 Uma questão em particular chamou atenção para este caso, vários 

elementos que estavam presentes diante dos acontecimentos 

relacionados ao abuso eram rejeitados frontalmente pela paciente e tidos 

como coisas repugnantes ou no mínimo que a mesma não suportava 

lidar. 
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 Qualquer elemento que de alguma forma, mesmo que 

inconscientemente associasse com a cena, gerava na paciente uma 

mudança repentina de humor, gestos faciais odiáveis, caretas, expressão 

corporal de proteção, ânsia de vômito, dentre outros.  

 O abusador era uma pessoa de sua família, pessoa com situação 

financeira estável que chegara na região após temporada fora dos pais, o 

mesmo era bastante religioso, o abuso ocorrera uma única vez. Diante de 

tal caso, é importante lembrar os sintomas apresentados pela paciente, 

pois ela não se relacionava bem como familiares, tinha dificuldade de ir à 

igreja-não suportava ir à mesma, assim como dizia odiar fazer sexo, todas 

as vezes que falava de tal, a mesma se retorcia e o identificara como algo 

nocivo e nojento, este fora fato de seu casamento ter sido interrompido 

por ela. 

 

 

 

E - RESULTADO DO ATENDIMENTO CLÍNICO AO TÉRMINO 

E/ OU INTERRUPÇÃO DAS SESSÕES - CASO 01 

 

 Ao término dos atendimentos com a paciente, foram percebidas 

não apenas pelo profissional, mas a própria paciente relatava que 

gradativamente ao fato dela voltar ao motivo do trauma e relar o mesmo, 

o abuso sexual, ela foi passando por uma série de transformações 

conforme segue descrito: 

 

1. Paciente relata que a rejeição e nojo de sexo 

desapareceram, a mesma conseguiu ter uma vida sexual 

satisfatória, fato que nuca tivera antes; 
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2. Paciente após identificar a causa do trauma passou por um 

processo de conversão religiosa a uma denominação 

evangélica, sendo que a ojeriza que outrora sentia pela igreja 

não mais estava presente; 

3. Paciente relata melhor relação com as figuras materna e 

paterna; 

4. Paciente apresenta melhor relacionamento com familiares 

próximos; 

5. Paciente apresenta melhor relacionamento com colegas de 

trabalha, pois a mesma convive com mais de 200 pessoas em 

um grande centro urbano como o Rio de Janeiro e não 

conseguia conviver bem com nenhum deles outrora; 

6. Percepção de que o casamento acabara não por falta amor, 

como justificava antes, mas por causa do trauma instalado; 

7. Interesse em fixar relação com uma pessoa, fato ignorado 

em absoluto anteriormente. 

 

 Depois de 03 anos de atendimento semanal da paciente, chegou-

se a conclusão pelo seguinte: 

 A rejeição que a paciente mantinha em relação a qualquer forma 

de religião estava na associação e dor que a mesma sentia, pois 

associava religião ao abusador. O abusador era uma pessoa muito 

religiosa, sua imagem estava associada para ela a religião, inclusive no 

momento de abuso sexual ela fez esta associação. Uma vez que ela 

voltou ao trauma e conseguiu ressignificá-lo e entendê-lo, ela votou a ver 

a religião por outros olhos, tanto que passou por um processo de 

conversão em uma igreja evangélica. 

 A análise se mostrara eficaz pela reabilitação sexual que a 

paciente viera a ter, como pela primeira vez conseguir ter um prazer em 

uma relação sexual. 
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 A proporção que o atendimento progredia e a paciente se sentia 

mais segura, cada vez mais expressava suas questões mais íntimas, e 

isso lhe permitia ir tendo melhoras progressivas. 

 Neste caso em particular, não se pode reafirmar que a religião fora 

uma fuga ao trauma, pois se assim o fosse, ela teria buscado a 

religiosidade antes de resolver o trauma e não depois, foi justamente o 

processo de atendimento clínico que permitiu ela voltar ao trauma, 

ressignificá-lo poder então optar ter uma relação mais livre com o 

fenômeno religioso para sua vida.  

 

 

3.1.2  

Identificação, caracterização e descrição do caso 

02 

 

A - DADOS PESSOAIS - CASO 02 

Nome: Hortência Balman  

Idade: 35 

Estado Civil: Solteira 

Filhos: Sem filhos 

Tempo aproximando de atendimento: 1,5 anos 

Periodicidades das sessões: Semanal 

Religião: Evangélica 
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B - QUEIXAS TRAZIDAS PELO (A) PACIENTE NO 

PRIMEIRO CONTATO CLÍNICO - CASO 02 

 

1. Dúvidas quanto à manutenção do namoro 

2. Problemas no relacionamento com sua mãe 

3. Instabilidade emocional constante 

4. Tristeza 

5. Choro 

6. Indecisão 

7. Confusão 

8. Depressão 

 

 

 

C - QUEIXAS ADICIONAIS TRAZIDAS PELO (A) PACIENTE 

NOS DEMAIS ATENDIMENTOS - CASO 02 

 

1. Autossabotagem 

2. Começa várias coisas e não termina nenhuma 

3. Crises de depressão repetitivas 

4. Conflito intenso com a mãe 

5. A mãe faz chantagem com a mesma, desde chantagem 

emocional e chantagem financeira. A paciente mesmo tendo 

“consciência” de tal chantagem permite que a mesma ocorre e 

ainda atende a tais demandas – deixando-se  levar-se pelos 

argumentos reconhecidamente exagerados da mãe. 

6. Muito dependente emocionalmente da mãe 

7. Desejo de grandeza 
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8. Dificuldade em criar vínculos afetivos 

9. Dificuldade em ter uma vida cristã mais intensa e estável, 

assim.  

10. Como maior estabilidade em suas decisões 

11. Grande necessidade de cumprir as aspirações da mãe 

12. Destruição de noivados em função de críticas oriundas da 

mãe 

 

 

D - DESCRIÇÃO E DINÂMICA EVOLUTIVA DETALHADA E 

DESCOBERTAS FEITAS DURANTE O PROCESSO DE 

ATENDIMENTO CLÍNICO - CASO 02 

 

 A paciente apresentou desde o início um quadro moderado de 

depressão, a mesma faz uso de medicamento para atenuar tal depressão, 

assim como uso de medicamento para induzir o sono, pois sofria com 

graves crises de insônia. 

 Durante o processo de atendimento clínico, foi observado que a 

paciente apresentava relação de profunda dependência da figura 

materna, incomum para uma mulher adulta com independência financeira 

e muito inteligente.  

 A angústia era algo muito forte na paciente, ela chorara bastante, 

ela falava que “não sabia o que provocava tudo aquilo”. No início, durante 

as primeiras sessões, o procedimento consistia fazer um levantamento 

sobre a vida da paciente, ou seja, as entrevistas iniciais, especialmente 

no que tangenciava sua infância, relação com os pais, irmãos, familiares e 

assim por diante. Nesse processo investigatório foi possível perceber o 

seguinte: 
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1. Paciente fora abandonada desde cedo pelo pai; 

2. A mãe havia cuidado dela na infância, do ponto de vista da 

provisão financeira para suprir as necessidades físicas. Por tal 

investimento fazia questão de utilizar isso sempre que podia 

como uma forma de ‘extorquir’ dinheiro da filha via chantagem 

emocional; 

3. A mãe desenvolvera com a filha uma relação distante e fria, 

baseada em coisas e objetos; 

4. A mãe cobrava demasiadamente que a filha obtivesse 

sucesso financeiro e social; 

5. A filha se sentia cobrada desde tenra idade, fato que 

projetava nela um grande peso; 

6. Paciente era bastante preocupada em obter um 

relacionamento onde o parceiro tivesse condições financeiras 

adequadas; 

7. Paciente estava insegura quanto ao namoro até então, pois 

apenas ‘gostava’ do namorado. Eles ainda estavam em 

processo de crescimento e amadurecimento; 

8. Paciente já tinha terminado outras relações pelo fato da mãe 

não aprovar; 

9. Paciente tinha o hábito de se autossabotar terminando os 

relacionamentos. 

 

 

 Depois de aproximadamente dois meses de atendimento semanal, 

a cliente pode entender que ela nutria inconscientemente uma ideia de 

que a mãe a rejeitara na infância. Tal rejeição provocava nela um desejo 

de superação desta dificuldade em relação a uma compensação através 

de atos sobre-humanos para tentar agradar esta mãe que outrora a 

rejeitara. 



148 
 

 A paciente foi gradativamente percebendo que dizer um ‘não’ para 

a mãe era como se ela tivesse de uma hora para a outra abrindo mão 

deste pouco e resto de ‘amor’ que tivera em sua imaginação.  

 Os esforços para adquirir dinheiro para oferecer e suprir as 

demandas da mãe, assim como terminar com os namorados, dentre 

outras coisas, estavam relacionados com uma tentativa de ser amada 

por esta mãe que a usava e explorava continuamente. 

 

E - RESULTADO DO ATENDIMENTO CLÍNICO AO TÉRMINO 

E/ OU INTERRUPÇÃO DAS SESSÕES - CASO 02 

 

 O atendimento deu-se ao longo de um ano e meio, com a tentativa 

analítica de voltar à causa do problema para analisá-lo. E permitir ao 

paciente aproximar-se do seu eu. O procedimento permitiu uma série de 

evoluções importantes e necessárias: 

 

1. A paciente conseguiu manter maior estabilidade nas suas 

decisões, tendo inclusive melhorado qualitativamente sua vida 

religiosa, suas convicções, sua constância. 

2. Paciente conseguiu manter relação estável com seu 

namorado, chegando inclusive a casarem-se. Esta decisão de ficar 

com seu agora marido, foi tomada contra a vontade da referida 

mãe. 

3. Paciente parou de tomar medicamento para depressão e 

insônia por retirada do psiquiatra que a acompanhava, pois a 
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melhora fora tão significativa que a mesma conseguiu 

‘desmamar’14 das substâncias psicoativas. 

4. Paciente foi gradativamente se afastando da sua mãe, mas 

é necessário registrar que a mesma apesar de não se permitir mais 

ser chantageada, nem ficar com culpa por não atender todos os 

desejos ilimitados desta mãe, percebe-se que a paciente ainda 

possui uma relação de relativa dependência emocional, apesar de 

que quando comparado com o período anterior, a diferença se 

mostrara extraordinária. 

5. A paciente conseguiu manter um humor mais equilibrado, 

tanto que nos últimos meses de atendimento ela já demonstrava 

muita estabilidade, longe dos longos e prolongados choros dantes. 

6. A paciente não vive em um grande centro, mas sua 

progressividade indica nível de equilíbrio e contentamento com a 

nova vida, ambiente, trabalho, dentre outros. 

 

 Depois de aproximadamente 18 meses interruptos de atendimento, 

foi possível perceber através do processo psicodiagnóstico, 

enquadramento, formulação de hipóteses, fragmentação de hipóteses, 

reconstrução das hipóteses, culminando nos diagnósticos parciais e 

globais, que, permitiram perceber nitidamente a tentativa de reparação 

que a paciente fazia tentando reconquistar e ser amada pela própria mãe. 

 Uma vez em que a paciente enfrentou o trauma, fazendo catarse 

do mesmo, expondo e sofrendo diante da constatação de abandono e 

dor, isso lhe libertou de muitas amarras que lhe faziam escravizar frente a 

esta mãe. 

 Vale destacar que nesta paciente especificamente, a religiosidade 

não ocupara uma lugar nevrálgico, ela claro melhorara sua relação 

religiosa, mais próximo da proposta Winnicottiana, mas não demonstrava 

                                                             
14

 Expressão médica tipicamente utilizada para indicar a necessidade de retirada 
gradativa de um medicamento no qual o indivíduo já tem algum nível de dependência 
pelo uso prolongado do mesmo. 
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fugas ou apelos excessivos aos elementos religiosos, nem antes, nem 

durante, nem depois do processo de atendimento. 

 

 

 

3.1.3 

 Identificação, caracterização e descrição - caso 03 

 

A - DADOS PESSOAIS - CASO 03 

 

Nome: Maria Linda Nalva 

Idade: 65 

Estado Civil: Divorciada 

Filhos: 05 filhos 

Tempo aproximando de atendimento: 06 meses 

Periodicidade das sessões: Semanal 

Religião: Evangélica de diferentes confissões ao longo de sua trajetória  
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B - QUEIXAS TRAZIDAS PELO (A) PACIENTE NO 

PRIMEIRO CONTATO CLÍNICO - CASO 03 

 

1. Baixa autoestima 

2. Não consegue superar a perda do ex-marido que a deixou e 

nunca mais quis nada com ela 

3. Dificuldade em se relacionar com os 05 filhos 

4. Angústia 

5. Tristeza 

6. Depressão 

7. Ódio de si mesma 

8. Medo dos desejos suicidas 

 

 

C - QUEIXAS ADICIONAIS TRAZIDAS PELO (A) PACIENTE 

NOS DEMAIS ATENDIMENTOS - CASO 03 

 

1. Muita angústia e choro intenso, falta de controle; 

2. Diversas lembranças que estavam abafadas vieram à tona à 

proporção que as entrevistas iniciais avançavam; 

3. Angústia relacionada à divindade, sua religiosidade se 

mostrava incapaz de lhe acalmar; 

4. Inconstância quanto a sua igreja, mudou muitas vezes de 

denominação, como residia em um grande centro, frequentou e 

participou de muitas igrejas, mas sem o afinco necessário em 

nenhuma delas; 

5. Percepção de ter parado no tempo após a separação; 
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6. Ter se tornado na visão dos outros uma pessoa bastante 

“reclamona” e “rabugenta”. 

 

 

D - DESCRIÇÃO E DINÂMICA EVOLUTIVA DETALHADA E 

DESCOBERTAS FEITAS DURANTE O PROCESSO DE 

ATENDIMENTO CLÍNICO - CASO 03 

 

 No início dos atendimentos, usou-se naturalmente o modelo 

psicanalítico das entrevistas iniciais, estas, naturalmente acompanhadas 

do processo de psicodiagnóstico tradicional sugerido por Cunha (2000) 

das entrevistas iniciais. 

Durante o processo de atendimento clínico, foi observado que a 

paciente possuía uma indecisão e dificuldade de lidar de forma prática 

com questões simples, simplesmente sucumbia frente a problemas 

cotidianos e usuais que seriam facilmente resolvidos por adolescentes, 

mas havia um entrave na tomada de decisões. 

 A paciente lançava tudo nos braços do fenômeno religioso, muitas 

vezes queria adquirir bens financeiros resolver demandas fora do seu 

alcance, mas desejava contemplativamente sem se movimentar na 

prática em direção a tais desejos. 

 No início, durantes as primeiras sessões, o procedimento consistia 

fazer levantamento sobre a vida da paciente, ou seja, as entrevistas 

iniciais, especialmente no que tangenciava sua infância, relação com os 

pais, irmãos, familiares e assim por diante. Nesse processo investigatório 

foi possível perceber o seguinte: 
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1. Paciente fora abandonada desde cedo pelos familiares e 

progenitores 

2. Casou muito jovem 

3. Desejo de sumir-fuga 

4. Se sente sufocada 

5. Culpa Deus, questiona sua não intervenção 

6. Medo de tudo 

 

 A angústia era algo muito forte na paciente, ela não chorava com 

frequência, mas lamuriava-se muito. Segundo a mesma os familiares 

reclamavam de suas insistentes e inertes reclamações infindáveis. Tal 

contexto gerava um clima de não respeitabilidade e de ausência de limites 

no ambiente familiar. 

 A paciente claramente deseja voltar ao momento em que estivera 

outrora em sua casa e tinha no marido a referência de pai e mãe. Trata-se 

de um desejo de ser suprida que tivera e não possui mais. Diante da 

realidade mais aguda e crua, a paciente tenta conseguir escapatórias nas 

questões religiosas dissociadas da vida prática, uma espécie de fuga da 

realidade. 

 

 

 

 

E - RESULTADO DO ATENDIMENTO CLÍNICO AO TÉRMINO 

E/ OU INTERRUPÇÃO DAS SESSÕES - CASO 03 

 

 A paciente manteve uma certa inconstância, em alguns momentos 

demonstrava insegurança quanto as suas decisões, todo este espectro de 

indecisões findou de alguma maneira atrapalhando seu interesse em 
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fazer terapia/análise para cuidar de si, em muitos momento era possível 

perceber que a paciente gostaria de ter seus problemas resolvidos de 

maneira mágica, sem passar pelos dramas e complexos humanos, fato 

que não dera certo. 

 O atendimento se deu ao longo de seis meses, com a tentativa 

analítica de voltar à causa do problema e analisá-lo e permitir ao paciente 

se aproximar do seu eu, permitiu uma série de evoluções importantes e 

necessárias: 

 

1. Paciente possui um quadro de infantilização, se recusa em parte a 

enfrentar a vida e os problemas reais, prefere imergir em um 

pântano muito mais danoso a ter que pagar o preço de lidar com o 

fato de que seu marido a deixou. Apesar da infantilização, tal 

constatação por parte da mesma foi dando lugar a maior 

necessidade de enfrentar a vida e suas implicações.  

2. Paciente possuía uma relação superprotetora com os filhos, aos 

poucos ela foi percebendo a necessidade de dizer não, e assim, 

ainda que incipientemente foi procedendo paulatinamente. 

3. Paciente projetava em Deus, tarefas e obrigações que lhe diziam 

respeito, assim como reclamava quando as coisas não saiam  

como desejava . Esta característica de alguma maneira 

permanecera, mas também houve redução de intensidade da  

mesma. 

4. Houve uma abertura maior de sua cosmovisão de mundo 

 

 

 Paciente interrompeu o tratamento com um quadro mais 

consciente, já se reportava a si mesmo, assumia parte da 

responsabilidade e não projetava tudo em Deus como outrora. 
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3.1.4  

Identificação, caracterização e descrição do caso 04 

 

A - DADOS PESSOAIS - CASO 04 

 

Nome: Maurício Amarildo 

Idade: 29 anos 

Estado Civil: Solteiro 

Filhos: Sem filhos 

Tempo aproximando de atendimento: 02 anos 

Periodicidades das sessões: Semanal.  Em alguns períodos o paciente 

ficou afastado do consultório, retomando seu tratamento. Mas as rupturas, 

umas maiores e outras menores sempre existiram e foram frequentes no 

perfil do paciente, não apenas em relação às sessões. 

Religião: Evangélico 

 

B - QUEIXAS TRAZIDAS PELO PACIENTE NO PRIMEIRO 

CONTATO CLÍNICO - CASO 04 

1. Tristeza 

2. Culpa 
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3. Indecisão 

4. Confusão mental 

5. Depressões repentinas 

6. Agitação 

7. Ele e seus 02 irmãos foram adorados, ele sabe disso. De 

alguma forma isso o afeta negativamente. 

 

 

C - QUEIXAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS TRAZIDAS 

PELO PACIENTE NOS DEMAIS ATENDIMENTOS - CASO 04 

1. Paciente passa, frequentemente, por longos períodos de 

isolamento e depressão profunda 

2. Paciente faz uso de fármaco para controlar sintomas 

psiquiátricos relativos a manias 

3. Paciente narra algumas alucinações visuais e auditivas 

4. Paciente possui conteúdo alucinatório leve 

5. Paciente, em muitos momentos, tem uma fixação por ideias 

e conceitos religiosos bastante intensos. Alguns pensamentos 

repetitivos 

6. Paciente manifesta carinho pela igreja a qual faz parte, 

participa de atividades religiosas grupais, fato que lhe traz bem 

estar, lembra saudoso de épocas outrora onde era mais 

integrado aos grupos. 

7. Paciente soubera por terceiros que sua mãe biológica o 

rejeitara, não queria o mesmo. Tal informação de alguma 

maneira mexia com o paciente, tanto que ele espontaneamente 

trouxe o tema durante o processo analítico. 
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D - DESCRIÇÃO E DINÂMICA EVOLUTIVA DETALHADA E 

DESCOBERTAS FEITAS DURANTE O PROCESSO DE 

ATENDIMENTO CLÍNICO - CASO 04 

 

 O paciente demonstrou em diversos momentos uma agitação e 

rapidez de pensamento, oscilava algumas vezes de um assunto para 

outro, apresentou ainda desde o início um quadro moderado de 

depressão, fato que estava sendo tratado com fármacos prescritos por 

psiquiatra que o atendia regularmente sem complicações através de um 

plano de saúde, exceto quando o próprio paciente recusava-se ir os 

familiares interviam obrigando-o a fazer tais e tais obrigações. 

 Durante o processo de atendimento clínico, foi observado que o 

paciente apresentava relação de depressão e confusão mental que foi se 

ampliando gradativamente.  

 A angústia era algo muito forte no paciente, ele chorara bastante, 

ela falava que “não sabia o que provocava em tudo aquilo”. No início, 

durantes as primeiras sessões, o procedimento consistia fazer 

levantamento sobre a vida do paciente, ou seja, as entrevistas iniciais, 

especialmente no que tangenciava sua infância, relação com os pais, 

irmãos, familiares e assim por diante. Nesse processo investigatório foi 

possível perceber o seguinte: 

 

1. Paciente fora abusado sexualmente; várias vezes, por 

colegas da mesma idade na infância, por adultos e por outros 

meninos. 

2. Paciente demonstra relativos afeto pelos pais adotivos, 

assim como demonstra gratidão aos mesmos, ao mesmo tempo 
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em que se revela por vezes frieza e distanciamento na relação 

com os pais. 

3. A religião em determinados momento fora elemento de 

estabilidade para o paciente. 

4. O paciente demonstrava descontentamento e agravamento 

do seu quadro em função de não ter recebido acompanhamento 

mais adequado e próximo por parte dos pais, isso se 

expressava na repetidas vezes que fora abusado. 

5. Em diversos momentos a religião era mais um elemento de 

culpa e mal estar. A religiosidade o trazia culpa e conflitos 

quanto à compatibilidade entre sua vida real e as 

responsabilidades e valores religiosos. 

 

   

E - RESULTADOS DO ATENDIMENTO CLÍNICO AO 

TÉRMINO E/ OU INTERRUPÇÃO DAS SESSÕES - CASO 04 

 

 O atendimento deu-se ao longo de dois anos. O paciente evoluiu 

menos do que o desejado, muito também em função da não existência de 

uma estrutura familiar forte que o conduzisse ao tratamento 

interdisciplinar. 

 Apesar das rupturas e problemas enfrentados durante todo o 

processo, pode-se inferir algumas questões que derivaram da prática de 

atendimento deste. 
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1. O paciente permaneceu com dúvidas de natureza religiosa, 

mas a fixação com a mesma parece ter se deslocado em relação a 

outras demandas. 

2. Foi possível estabelecer um vinculo de confiança com o 

paciente, este se abriu em relação a sua vida e traumas de 

maneira que proporcionava catarse e retorno ao eu. 

3. O paciente tinha pensamentos de conteúdo sexual de 

natureza muito forte, os abusos sexuais deixaram traumas 

profundos. Além disso, o mesmo precisava de intervenção 

medicamentosa para controlar os delírios, o atendimento que lhe 

era prestado na rede pública aparentemente não lhe fora 

satisfatória. A estrutura familiar de apoio revelara-se insuficiente e 

não capacitada para desenvolver tal tarefa. O conjunto de 

problemas apresentados aqui, revelaram o pouco progresso do 

paciente. 

4. O paciente diminuiu a culpa relacionada a religião, esta tem 

sido uma demanda menos presente a cada momento. 
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3.1.5  

 Identificação, caracterização e descrição do caso 05. 

 

A - DADOS PESSOAIS - CASO 05 

 

Nome: Katia Caroline 

Idade: 45 

Estado Civil: Solteira 

Filhos: Sem filhos 

Tempo aproximando de atendimento: 1,5 ano 

Periodicidades das sessões: Semanal  

Religião: Evangélica 

 

 

B - QUEIXAS TRAZIDAS PELO (A) PACIENTE NO 

PRIMEIRO CONTATO CLÍNICO - CASO 05 

 

1. Problemas no relacionamento com sua mãe 

2. Instabilidade emocional constante 

3. Tristeza 

4. Choro 
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5. Indecisão 

6. Confusão 

7. Depressão 

8. Diversos episódios depressivos ultimamente 

9. Sentimento de rejeição 

10. Baixa autoestima 

 

 

 

C - QUEIXAS ADICIONAIS TRAZIDAS PELO (A) PACIENTE 

NOS DEMAIS ATENDIMENTOS - CASO 05 

 

1. Relacionamento em crise 

2. Sentimento de incapacidade 

3. Relacionamento ruim no ambiente familiar nuclear durante a 

infância 

4. Conflito intenso com a mãe 

5. Religião como suporte para lidar com as crises 

6. Paralisia frente às necessidades da vida 
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D - DESCRIÇÃO E DINÂMICA EVOLUTIVA DETALHADA E 

DESCOBERTAS FEITAS DURANTE O PROCESSO DE 

ATENDIMENTO CLÍNICO - CASO 05 

 

 A paciente apresentou desde o início um quadro grave de 

depressão, este fora o motivo principal que a fizera procurar ajuda, sendo 

que a mesma entende que precisa de ajuda por estas questões e por 

outras. 

 O processo de psicodiagnóstico se deu de forma natural sem 

resistências excessivas, a cliente colaborou o tempo todo e se mostrou 

interessada na sua recuperação. 

 Como a paciente passava longas horas em casa; deitada e sem 

atividade física ou laboral, lhe foi recomendado fazer caminhadas para 

assim evitar a insônia, assim como foi recomendado sair de casa com 

amizades, ir para atividades em grupo, dentre outros. 

 A paciente estava bastante empenhada na sua melhora, apesar de 

pausa de grande choro, a mesma se empenhou no processo de 

autoconhecimento e descoberta das razões de tanta angústia. 

 Foi possível identificar que o holding materno fora extremamente 

prejudicado em função das agressões presenciadas pela paciente, os 

conflitos familiares desestabilizavam invariavelmente sua frágil posição de 

filha única. Todo o peso recaía sobre si. 

 Depois de aproximadamente 04 meses de atendimento ela já fora 

capaz de voltar ao seu passado e observar que de 

 alguma maneira havia internalizado aquela imagem infantil e indefesa 

frente às angustias da vida. Compreendeu que ‘continuava’ sendo uma 

criança com medo de viver.  
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E - RESULTADO DO ATENDIMENTO CLÍNICO AO TÉRMINO 

E/ OU INTERRUPÇÃO DAS SESSÕES - CASO 05 

 

 Durante o período de atendimento da paciente, foi possível verificar 

mudanças importantes: 

 

1. A paciente conseguiu finalmente manter maior estabilidade 

nas suas decisões, inclusive melhorado qualitativamente, com 

ações tais como: apoio à sua família biológica e autopercepção. 

Reconheceu necessitar de ajuda para ultrapassar estes momentos 

2. Paciente parou de tomar medicamento para depressão e 

insônia por retirada do Psiquiatra que a acompanhava, pois a 

melhora fora tão significativa que a mesma conseguiu. 

3. Paciente foi ganhando maior autonomia e retomando sua 

vida normalmente 

4. A paciente conseguiu manter um humor mais equilibrado, 

tanto que nos últimos meses de atendimento ela já demonstrava 

muita estabilidade, longe dos longos e prolongados choros dantes, 

a exemplo de outros pacientes com quadros similares. 

5. A paciente reassumiu suas atividades profissionais, o que 

constituiu um ganho importantíssimo. 
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REFLEXÃO SOBRE CASO CLÍNICO ANALISADO - CASO 05 

 

 A paciente tivera uma relação extremante turbulenta em sua 

relação com as figuras maternas e paternas, ficara presa entre situações 

com as quais não sabia lidar. 

 Diante de quadro tão terrível, foi introjetando uma percepção 

menorizada de si mesma que se traduzia em alguém, extremamente 

tímida e retraída, fadada ao sofrimento que internalizara com dor e 

tristeza. 

 Diante do caos só sabia reagir como uma criança reagia, se 

infantilizando e chorando, mesmo agora tendo forças para tomar novas 

posturas, era de alguma maneira forçada a agir como aprendeu. 

 A religião servia para aliviar a dor, mas não resolvia. Transferia 

muitas de suas tarefas para a religiosidade. Postura de isolamento e 

restrição absoluta por medo de ser frustrada. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DIALÓGICA ENTRE OS PRESSUPOSTOS FREUDIANOS E 

WINNICOTTIANOS À LUZ DA PESQUISA. 

 

 

4.1. 

Tópicos avaliativos do caso 01 

 

 Considerando que os dois teóricos apresentados ao longo da 

pesquisa, percebem o fenômeno religioso do “crer” a partir de visões 

absolutamente distintas, ambos partindo do mesmo campo de 

conhecimento, a psicanálise, resta observar objetivamente os casos 

clínicos expostos e a partir dos mesmos emanar ainda que parcialmente 

em função do estudo de caso ser particular, possíveis conjecturas úteis 

ao debate colocado em questão. 

 Se por um lado o “crer” é visto por Freud de maneira negativada, 

como sendo um sinal de adoecimento, de patologia, conforme já bastante 

demonstrado e até exaustivamente explicitado do segundo capítulo, por 

outro lado, o “crer” é proporcionalmente positivado nas considerações de 

Winnicott que vê no mesmo um sinal de saúde ocorrido no holding 

materno.  

 As posturas de Freud e Winnicott podem superficialmente 

indicarem e serem vistas apenas como divergências, não é este o 

propósito aqui apresentado, mas objetiva colocar as mesmas em diálogo, 

podem oferecer percepções complementares que permitem ampliar a 

visão sobre o fenômeno religioso. 
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 O caso 01 apresenta-se de maneira intensa e complexa, pois está 

recheado de elementos diversos com múltiplos apontamentos, mas no 

que se refere a esta análise, a mesma se prenderá em examinar 

topicamente o que é oferecido como instrumento e insumo do 

atendimento clínico realizado, deixando de lado questões não relevantes 

para o objeto da pesquisa. 

 Levando-se em conta os principais argumentos Freudianos quanto 

à crença religiosa, onde o mesmo é apresentado como neurose, ilusão, 

infantilização, medo do mundo terrível e resposta imposta pelo sentimento 

de culpa, de que forma estes argumentos se articulam com o caso 

apresentado? 

 A paciente em questão do caso 01 manteve uma distância 

considerável da experiência religiosa, apesar de anteriormente ser de 

confissão católica – vindo posteriormente abraçar a confissão evangélica 

– não implicava uma prática, tratava-se apenas de mais uma pessoa 

religiosa do ponto de vista  nominal, sem uma prática correspondente. 

 A religiosidade é encarada em Freud como uma demanda 

relacionada à neurose. 

 

O tema da religião aparece inicialmente no texto 
freudiano associado a estudos sobre a neurose 
histérica. Nela a dissociação da consciência 
(fenômeno fundamental que abriu as portas da 
psicanálise) possibilitou depara-se com o processo 
denominado por Freud perversão da vontade. Isto 
é, um querer inconsciente, proveniente do 
recalcado, impõe-se ao querer e à vontade 
consciente do sujeito. Nesta luta de vontades, a 
experiência religiosa emerge, aos olhos de Freud, 
como um elemento que nitidamente joga a favor 
do querer consciente e repressor.  A religiosidade 
apresenta-se, então, como um importante 
oponente do mundo dos desejos e pulsões do 
indivíduo e, consequentemente, como um fator 
que muitas vezes desempenham um papel 
decisivo na causalidade das neuroses (MORANO, 
2003. p.35). 
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 A questão perene encontra-se na pergunta, havia nesta paciente 

uma neurose, seja no modelo obsessivo compulsivo ou de qualquer 

natureza ritualística - religioso - evidenciada que permita ligar a este 

pressuposto freudiano? A resposta tácita a esta questão é enfaticamente 

negativa.  

 Neste caso particular não se observa a neurose pressuposta por 

Freud, assim como não se pode dizer que a religiosidade anterior ou 

posterior o processo de conversão indicasse uma ilusão e ou 

infantilização, em nenhum momento a paciente projeta da religiosidade 

fora de lugar e da realidade. Se a paciente estivesse fazendo ou tentando 

uma fuga mágica, ela faria uma transição projetiva, escaparia via religião 

se iludindo quanto ao trauma do abuso sexual. 

 O processo dinâmico que a paciente faz de maneira dolorosa é de 

um encontro com o eu, um eu que outrora fora desprotegido e ficara 

traumatizado, ocasionando perdas significativas, que a afastava das 

relações sexuais, da religiosidade, da família, dos amigos e até dos entes 

mais queridos. 

 Neste caso mui específico, não fora o medo do mundo terrível, não 

fora o princípio da realidade que a fizera correr para os braços da 

religiosidade ingênua, nem o sentimento de culpa latente em si, mas 

possivelmente como previa Winnicott a superação do trauma, o 

amadurecimento e ressignificação reestruturante do holding materno. As 

manifestações de fé a posteriori, não apresentam aqueles elementos 

Freudianos, mas sim, estes elementos Winnicottianos. 

 Aqui, a abordagem winnicottiana ganha maior significado e serve 

melhor para explicar este caso particular, pois, uma vez o holding da 

proteção que deveria ter sido protegido fora ressignificado através da 

volta ao trauma, a crença eclode como uma possibilidade real e viável, 

“crer em” Deus como consequência de uma ambiente seguro que habilita 

o sujeito a “crer em”. 
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 No que tange aos elementos positivados por Winnicott quanto ao 

fenômeno religioso, especialmente aqueles ligados aos “crer em” como 

resultado do holding materno, crer como etapa da teoria do 

amadurecimento, como associado à independência, como estes se 

articulam com o caso apresentado?  

 A religiosidade aqui apresentada se dá de maneira madura e 

serena, possibilita a independência preconizada por Winnicott como 

elemento do saudável, refaz o holding e, portanto, não aparece como algo 

doentio.  

  

   

4.2. 

Tópicos avaliativos do caso 02 

 

 No caso 02, as mesmas perguntas feitas ao caso 01 devem ser 

refeitas, com isso exprime-se uma preocupação em manter o equilíbrio 

entre os casos e a leitura dialogal não tendenciosa proposta, desta 

maneira julga-se necessário manter a neutralidade que basilarmente 

permite chegar, ainda que com riscos, as respostas mais assertivas 

possíveis e não ser induzido a ver apenas aquilo que se quer ver. 

 Levando-se em conta o caso 02, particularmente aqui, a crença 

religiosa, se associa com a neurose, ilusão, infantilização, medo do 

mundo terrível e resposta imposta pelo sentimento de culpa como previa 

Freud ou caminha para a maturidade, autonomia, “crer em” do holding 

materno como apontava Winnicott?   

 No caso 02 ocorre algo bastante importante que merece ser 

evidenciado: a paciente em questão expõe um alto grau de dependência, 

demonstra nutrir ilusões, apresenta um sentimento de culpa, e, ainda um 
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processo nítido de infantilização. Diante de tudo isso, pode-se dizer que o 

“crer” presente na mesma é de natureza doentia e freudiana? 

 

Avaliar o valor da verdade das doutrinas 
religiosas não acha no escopo da presente 
investigação. Basta-nos que as tenhamos 
reconhecido como sendo, em sua natureza 
psicológica, ilusões (Freud,1978,p.109). 

 

 Apesar de a paciente possuir dependência, demonstrar nutrir 

ilusões, demonstrar um sentimento de culpa, demonstrar ainda um 

processo nítido de infantilização, estes aspectos estão direcionados à 

figura materna, que funciona como uma deusa na terra, mas não está 

associada necessariamente e primordialmente a sua religiosidade. 

 No que tange ao “crer” da paciente, não se verifica estes aspectos, 

estas projeções, tanto que o processo analítico permitiu a redução e 

maior autonomia da pessoa em questão. 

 Neste caso, como ficam os pressupostos winnicottianos diante do 

caso 02? Para tal proposição basta observar os argumentos do “crer em” 

presente no holding que daria base estruturante para o “crer” de natureza 

religiosa.  

 A paciente nutre sim uma relação distante da sua religiosidade 

confessada; não expressa grande ou perceptível apego aos ideais 

evangélico-cristãos, mantém-se distante e fria das convicções de 

natureza religiosa. Mesmo com o processo analítico, a paciente não 

demonstrou grandes alterações no seu comportamento religioso, 

possivelmente pelo fato de esta demanda não ter sido totalmente sanada, 

apesar da melhoria significativa. 

 Muitas perguntas ficam abertas neste caso específico, até mesmo 

pelo fato de nem sempre serem possíveis responder a todas as perguntas 
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e proposições, mas pode-se dizer que a paciente não realiza na religião o 

percurso freudiano clássico.  

 A afirmação de que a paciente não realiza na religião o percurso 

freudiano clássico pode implicitamente parecer dar a impressão e 

entendimento de que a paciente faz automaticamente e objetivamente o 

percurso Winnicottiano clássico, a resposta frontal a esta questão é, em 

parte, apenas. 

 A paciente cumpre cabalmente as ideias e pressupostos 

Winnicottianos, a saber, de que o Holding Materno oferece cabalmente a 

estrutura basilar para o “crer em” religioso, sem tal estrutura a 

manifestação religiosa, relacional, afetiva, estariam gravemente 

comprometidas. 

 A pouca e baixa intensidade religiosa do caso 02, assim como seu 

desinteresse latente da mesma por pressupostos religiosos, reforçam que 

Winnicott advertira neste sentido corretamente, mas não se pode furtar ao 

fato de que, uma vez que este holding fosse aos poucos sendo sanado e 

ressignificado para uma reestruturação, não se poderia aferir, ainda que 

especulativamente que a religiosidade ganhasse uma nova dinâmica? 

 Diante de tal indagação, pode-se dizer que Winnicott não trata 

diretamente desta demanda, ela está subjacente na sua obra, mas não 

demonstrada claramente. Outra possibilidade que fica aberta, é que o 

tempo pode proporcionar a reestruturação e provocar mudança religiosa, 

que só um estudo longitudinal poderia acompanhar; o que não é o caso 

aqui proposto. 

 Mesmo diante dos apontamentos em aberto que poderão servir de 

maiores investigações futuras, mais uma vez o pressuposto winnicottiano 

é reafirmado no caso 02, ainda que em parte, ficando assim evidenciado 

a ligação do “crer em” estruturante do holding materno como aporte para 

o “crer” religioso. 
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4.3. 

Tópicos avaliativos do caso 03 

 

 Mais uma vez, no estrito interesse de manter a tentativa 

permanente e perene de neutralidade e igualdade equilibrada na análise 

de cada caso, volta-se aqui para a mesma pergunta que guia este 

capítulo na busca de respostas para o objeto de pesquisa investigado, 

conforme segue adiante. 

 O caso 03, no que tange à crença religiosa, se associa com a 

neurose, ilusão, infantilização, medo do mundo terrível e resposta imposta 

pelo sentimento de culpa como previa Freud ou caminha para a 

maturidade, autonomia, “crer em” do holding materno como apontava 

Winnicott?   

 Considerando concretamente o percurso humano complexo do 

caso 03, particularmente neste, a crença religiosa, se associa mais 

fortemente com a neurose, com a ilusão, com a infantilização, com o 

medo, medo do mundo terrível, assim como indica ser uma possível 

resposta imposta pelo sentimento de culpa como previa Sigmund Freud, 

na obra o mal estar da civilização de 1930. 

 A paciente em questão faz um percurso bastante complexo que se 

direciona para diferentes e paradoxais encaminhamentos. No caso 03, a 

paciente mantém com a religião uma relação de fuga da realidade, 

realidade esta que ela se recusa a enfrentar, ao mesmo tempo em que a 

paciente racionalmente percebe uma série de medidas a serem tomadas 

em seu favor, por outro lado, projeta em Deus a solução de tudo que está 

a sua volta, escusando-se da responsabilidade dolorosa a ser enfrentada 

no seu cotidiano. 
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 A paciente ainda apresenta em diversos momentos cruciais e até 

banais da vida, diversos indícios de excitação; não se coloca na condição 

de autonomia em suas decisões, tal aspecto gera problemas expressivos 

nos seus processos decisórios. Tais problemas geram por sua vez ainda 

mais crises e maior aflição. 

 

 Essa excitação, entretanto, se torna de fato 
patogênica quando o curso de associação é 
inibido graças às representações 
irreconciliáveis de igual importância — 
quando, por exemplo, novas representações 
entram em conflito com complexos 
representativos enraizados. Tais são os 
tormentos da dúvida religiosa a que muitas 
pessoas sucumbem e muitos outros 
sucumbiram no passado (FREUD, 1980, 
p.216). 

 

 A paciente apresenta indícios bastante consistentes de que nutre 

aspectos infantilizados na sua relação de vida, que tangencialmente 

passa pelo fenômeno religioso. Ela se recusa aceitar o fato de ter perdido 

o seu marido, não aceita ter sido “deixada”; o princípio da realidade lhe 

parece pode demais desesperador. 

 Na sua relação com o sagrado, de alguma maneira a infantilização 

está também presente, ainda pode ser adicionado o fato de que a 

culpabilização é um elemento que aciona estes aspectos reforçadores 

dos pressupostos freudianos. 

 Quanto aos aspectos Winnicottianos confrontado ao caso real, não 

se pode exprimir deles relações significativas, a religiosidade não levar a 

autonomia, tal religiosidade não impede a dependência paralisante na sua 

forma de ver e viver a vida. 

 Nestes aspectos analisados do caso 03, pode-se dizer que os 

pressupostos freudianos ilusão, infantilização, medo do mundo terrível e 
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resposta imposta pelo sentimento de culpa, estão fortemente presentes 

com forma e relevo acentuados. 

 

 

4.4. 

Tópicos avaliativos do caso 04 

 

 No que tange ao caso 04, particularmente, entra em cena mais 

uma vez os aspectos convergentes em torno do “crer” e seus diversos 

aspectos, sejam eles de caráter mais pessimista como analisado por 

Freud de maneira negativada, como sendo um sintoma de adoecimento, 

como pode ser contraposto por Winnicott, onde este mesmo “crer” é 

proporcionalmente positivado nas considerações deste psicanalista inglês 

do século XX, onde tal crença ganha cotornos e relevos como um sinal de 

saúde ocorrido no holding materno. 

 Mantendo a equidade, ou, pelo menos na busca da mesma, como 

o caso 03 se apresenta? Como se relaciona com a teoria quais seus 

aspectos mais enquadrantes? Que aspectos ficam abertos? Associa-se 

com a neurose, ilusão, infantilização, medo do mundo terrível e resposta 

imposta pelo sentimento de culpa? É associado com a maturidade, 

autonomia, “crer em” do holding materno?  

 O caso 04 está recheado de elementos do ponto de vista psi 

extremamente emblemáticos, de aspectos diversos que apontam para a 

necessidade de um indivíduo que demanda muita ajuda e análise 

cuidadosa e extensa do seu caso. No entanto, atendendo ao objetivo 

proposto, não serão abordados todos os aspectos nele considerados 

relevantes, mas apenas aqueles considerados relevantes para a pesquisa 

e seu objeto em si.  
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 O paciente em questão demonstra um conflito de natureza religiosa 

muito acentuada, por um lado concorda com as doutrinas de sua 

denominação, mas por outro lado, questiona as mesmas e se opõe 

pontualmente a algumas delas. O conteúdo religioso neste caso aponta 

para uma aproximação com os pressupostos Freudianos, mas não 

fecham a questão completamente, pois em outro momento, percebe-se 

que o conflito presente no paciente flutua para outros aspectos e temas, 

fugindo do que preconizada Freud. 

 O paciente possui neuroses e fixações bastante expressivas, 

costuma repetir gestos, atos e falas. A religião por uma lado traz alívio 

aos seus traumas ocorridos na infância, mas por outro impõe perguntas 

conflituosas para o mesmo que de alguma forma ocupar boa parte do seu 

pensamento.  

 Não se pode negar que, o abuso sexual sofrido na infância de 

maneira sofrida e agressiva traga grande mal estar para o paciente, no 

entanto, também não se pode negar que a religião questionamentos que 

afligem o paciente em questão. 

 O paciente apresentado é excitante em suas decisões, vive 

permeado por alucinações e mania de perseguição de origem diversa que 

não se pode relacionar diretamente e apenas com o seu ato de “crer”, 

mas ao seu quadro psíquico global. 

 Diante deste caso concreto, pode-se dizer que o paciente tem uma 

desordem psíquica de tratamento complexo que deve ser feito por equipe 

multidisciplinar, para o mesmo, todos os conteúdos poderiam gerar 

conflitos, sejam eles de ordem religiosa ou não. Apesar de reconhecer 

que o seu perfil acentuado de confusão e delírios aparentemente indica 

uma inclinação para a concordância dos pressupostos freudianos, não se 

pode fechar esta questão, pois o paciente possui delírios associadas a 

questões diversas, além da mania de perseguição que pode estar 

relacionada ao abuso e agressão sofrida.  
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 Neste caso específico, somente um estudo longitudinal permitiria 

proposições mais adequadas. No entanto, não é prematuro afirmar que, 

considerando o argumento lógico de que ausência de evidência não 

constitui evidência de ausência, o caso 04 não reforça, pelo menos 

parcialmente, nenhum dos pressupostos apresentados, apesar da sua 

inclinação por um destes. 

  

 

4.5. 

Tópicos avaliativos do caso 05 

 

 Com o objetivo de retomar a pergunta que guia o objeto desta 

pesquisa, assim como articular visões distintas sobre o fenômeno 

religioso do “crer”, buscando também uma articulação dialogal entre 

Freud e Winnicott, o caso 05 é apresentado fechando estas análises de 

casos, esperando evidenciar e se revelar e desnudar de forma límpida 

diante da pesquisa.  

  O caso clínico apresentado anteriormente e o presente, expõem a 

necessidade de se levantar conjecturas que levem a outras discussões e 

não fiquem obrigatoriamente presas a respostas fechadas, desta maneira 

colocando o debate em questão. 

 O papel de perceber o caso de maneira não unilateral, mas 

dialética, favorece a análise criteriosa e não tendenciosa da pesquisa, 

visto que não se tem interesse de confronto e eliminação, mas de diálogo 

teórico onde se posiciona a superação das abordagens através da 

superação que surge pontualmente através da síntese entre Freud e 

Winnicott, fazendo emergir novas reflexões decorrentes destes.  
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 O caso 05 apresenta-se alinhado de maneira aproximada com 

alguns dos principais argumentos freudianos. A paciente expressa uma 

crença religiosa de alguma medida cheia de dúvidas e angústias. Em 

Freud, uma função da crença era produzir conforto e segurança, aqui a 

mesma gera dúvidas, mas isso não é suficiente para afastar Freud do 

caso, pois outros elementos que estão presentes destronarão a primazia 

deste primeiro argumento. 

 Outro fator deste caso ainda não mencionado tem a ver com a 

relação de amor e medo que a paciente mantinha com seu pai. Se por um 

lado ele era amado por ela, por outro em muitos momentos ela o temia, 

pois sua violência instabilizava todo o lar, mas, as lembranças de afeto 

estão muito presentes. 

 

Embora o totem possa ser a primeira forma de 
representante paterno, o Deus será uma forma 
posterior, na qual o pai reconquistou sua 
aparência humana. Uma nova criação como estar, 
derivada do que constitui a raiz de toda forma de 
religião – a saudade do pai – poderia ocorrer se, 
no decurso do tempo, alguma mudança 
fundamental se houve afetado na relação do 
homem com o pai [...] (FREUD, 1996, p.151). 

 

 

 A paciente apresenta uma crença que não se alinha diretamente 

com a autonomia, mas em muitos momentos se alinha a uma espera 

dependente e aparentemente conformista, apesar de responder 

negativamente a esta pergunta.  

 O caso 05 está próximo e tangenciado da ideia de que a ilusão se 

associa à crença, pois a paciente foge da realidade, paralisa e espera 

situações e acontecimentos que mudem o que ela poderia tomar pelas 

mãos e mudar. 
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 Apesar de ambíguo este caso e de não ser possível encaixar 

dentro do escopo de um único teórico. Diversos aspectos estão 

sobrepostos e se fundem de maneira particular, a saber: problemas no 

relacionamento com sua mãe, instabilidade emocional constante, tristeza, 

choro, indecisão, confusão, depressão, diversos episódios depressivos, 

sentimento de rejeição, baixa autoestima, holding materno inseguro diante 

de brigas e conflitos presenciado sem os cuidados adequados. 

 É possível ainda neste caso se inclinar para afirmar que o holding 

materno com uma mãe não suficientemente boa, gerou nesta paciente 

uma organização religiosa igualmente instável, desta maneira o mesmo 

caso que outrora se aproxima de Freud, agora se aproxima de Winnicott 

em um jogo dialogal infinito. 

 Não se pode fechar a questão em si, mas é possível fazer 

apontamentos significativos para o caso. A paciente em questão possui 

aspectos na sua crença religiosa bastantes ambígua, não enquadrados 

especificamente em nenhum modelo perfeitamente, mas tendencialmente 

tem maior aproximação com o modelo Freudiano, apesar dos aspectos 

importantes Winnicottianos também estarem presentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Importante identificar o eixo central desta tese, costurada por meio 

dos capítulos que cumpriram, em parte, o papel de elucidar demandas 

concernentes a este trabalho. Propõe-se com este trabalho crítico dos 

diálogos entre Freud e Winnicott, de alguma forma, um fechamento 

provisório e antecipado dos principais pressupostos da tese. Este é o 

momento de pontuar questões que nortearam os capítulos e fazer 

apontamentos específicos que indiquem as contribuições desta tese a 

todos que pretendem continuar nesta prazerosa linha de pesquisa. 

 As contribuições dos Psicanalistas Freud e Winnicott para a 

compreensão da fenomenologia da religião apresentam-se 

exponencialmente promissoras como indicadoras de caminho, ainda que 

se possa questionar um ou outro conceito dos mesmos. Contudo, pode-se 

dizer que ambos, a partir do mesmo pressuposto analítico, dissecaram 

minuciosamente, a partir de olhares distintos, a questão do ‘crer’ e assim 

ponderaram sobre as inferências da crença no imaginário psicanalítico.  

 Para dar conta de considerações repletas de polêmicas na prática 

clínica, este projeto debruçou-se primeiro a analisar a plataforma teórica 

sobre o crer que Sigmund Freud erigiu. Considera-se a revisão deste 

cenário para mostrar seus limites e possibilidades. Em seguida, fez-se, 

pedagogicamente, a mesma didática com Donald Winnicott, 

demonstrando igualmente seus limites e amplitude possível. Na 

sequência, analisou-se o status da própria pesquisa em si e suas 

implicações para trabalhos que seguirão esta caminhada. 
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 Freud percebia o fenômeno religioso de maneira pessimista e 

crítica, o ‘crer’ para ele estava circuncidado e associado à ilusão, 

infantilização, neurose ou medo frente ao mundo terrível. Desamparo e 

saudade da figura paterna. Ele não estava errado em suas concepções, 

pois estes sintomas estão presentes em todas as religiões de matriz 

cristã.  

 As hostilidades da natureza, da vida, da existência contra o 

homem, sejam eles mais ligados a natureza, como terremotos, dilúvios e 

tempestades. Sejam hostilidades ligadas à existência, a angústia do viver, 

as crises e principalmente doenças e o enigma da morte. Morte esta que 

não encontrará respostas na ciência e coloca o ser humano na situação 

de caos último.  

 Diante do caos, Freud assevera que na presença da natureza 

inata, que se levanta contra o ser humano de forma impiedosa, cruel e 

implacável, a aceitação da condição humana torna-se terrível, pois a vida 

não é fácil de suportar. O indivíduo vê-se aterrorizado, voltando a suas 

experiências infantis, provocada pela sensação de desamparo em busca 

de um pai imaginário, psicanalítico e ‘divinizado’ que o proteja.   

 O desamparo seria em Freud sinal de todos. O desamparo estearia 

as bases da religiosidade, provocando ilusões compensatórias, 

provocando neuroses religiosas repetitivas, semelhante àquelas 

encontradas nos atos obsessivos. A criança teme ao pai, mas ao mesmo 

tempo e dialogicamente sente-se protegido por ele. 

 O que diz o estudo de caso realizado nesta pesquisa sobre estes 

pressupostos freudianos? Frente a esta pergunta vale iniciar sua resposta 

com outra pergunta, será que toda experiência religiosa é semelhante e 

pode ser categorizada e enquadrada da mesma forma a ponto das 

afirmações gerais de Freud abarcá-las completamente? 

 O estudo de caso mostrou que nem todas as experiências 

religiosas se enquadram nos pressupostos Freudianos, especialmente os 
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resultados do caso 01 e do caso 02, demonstraram que as afirmações 

generalizantes e reducionistas de Freud sobre a religião não dão conta de 

todo o fenômeno religioso, como pode o desatento leitor freudiano ter 

impressão na leitura de suas obras. 

 O fato da pressuposição freudiana não abarcar tudo, não significa 

nem de longe que deva ser descartada, pelo contrário, pois, os casos 03, 

04 e 05, ainda que parcialmente, dão crédito aos pressupostos ora 

defendidos por Freud. Diante deste fato, resta observar se as lacunas 

podem ser preenchidas por Winnicott. 

 Donald Winnicott percebe no crer elementos extremamente 

positivos. Se para Freud o crer era sintoma de doença, para Winnicott o 

crer é sinal de saúde. A postura saudável que fora adquirida no holding 

materno com a mãe suficientemente boa. 

 Conforme demonstrado no terceiro capítulo desta tese, 

especialmente, no estudo apresentado por Winnicott na Conferência do 

Christian Teamwork Institute of Education, no Kingswood College for 

Further Education em 05 de Junho de 1968, onde ele lança mão do 

argumento de que a crença é possível em função da saúde provocada 

pelo amadurecimento adequado do holding familiar, neste contexto lança 

mão do argumento do ‘crer em’, uma espécie de estrutura afirmativa 

possível que daria base para o ‘crer’ religioso. 

 Para Winnicott existe uma clara indicação entre religiosidade e 

teoria do amadurecimento, entre religiosidade e holding materno, entre 

religiosidade e o ‘crer em’. 

 Em Winnicott o amadurecimento sadio geraria uma capacidade de 

vida religiosa, ser oriundo de um ambiente sadio, de um ambiente onde a 

mãe é suficientemente boa e gera a capacidade de crer. A capacidade de 

crer não seria oriunda da educação, mas resultado do bebê em relação 

aos cuidados que recebera da sua mãe. 
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 A religiosidade em Winnicott poderia ser vista como uma 

potencializadora da capacidade inata do sujeito de caminhar rumo ao 

desenvolvimento e autonomia, da religiosidade que provocasse esta 

autonomia, deste amadurecimento, do crer. Desta forma, estaria 

oferecendo e reforçando o lastro saudável provocado outrora pela mãe 

suficientemente boa. 

 Diante dos pressupostos winnicottianos, insere-se naturalmente a 

pergunta inevitável, o estudo de caso aponta para a possibilidade de que 

Winnicott estivesse assertivamente dando conta do fenômeno religioso do 

ponto de vista psíquico? 

 O estudo de caso mostrou, especialmente, os casos 01 e 02, que 

as afirmações de Winnicott são aplicáveis e observáveis, ou seja, a 

religiosidade pode reforçar e oferecer uma relação de autonomia do 

sujeito pode funcionar de maneira saudável e potencializadora, no entanto 

este pressuposto, semelhantemente aos pressupostos freudianos não se 

aplicam a todos os casos, mas parcialmente sim. 

 Os casos 03, 04 e 05 demonstraram ainda que, em parte, muitas 

situações a religiosidade pode também relacionar-se com a infantilização, 

ilusão e culpa.  

 A constatação de que os casos 01 e 02 apontam para as 

possibilidades e contribuições dos conceitos winnicottianos sobre o ‘crer’, 

revela ainda que os casos 03, 04 e 05 apontam para os limites dos 

mesmos pressupostos. De outra forma, pode-se inversamente 

proporcional dizer que a constatação dos casos 03, 04 e 05 apontam 

parcialmente para as possibilidades e contribuições dos conceitos 

freudianos sobre o ‘não-crer’, sendo que os casos 01 e 02 apontam para 

os limites dos mesmos pressupostos. 

 Diante das constatações apontadas nos conceitos de Freud e 

Winnicott sobre o “crer”, assim como daqueles emergidos pelos estudos 

de casos, é possível trabalhar dialogicamente e ponderar que o ser 
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humano é demasiadamente complexo e que não é possível enquadrá-lo 

absolutamente em nenhum esquema restritamente reducionista e abarcar 

todos os seus aspectos. 

 O fenômeno religioso expressado nesta pesquisa através do “crer” 

se mostrou extremamente diverso e oceânico, onde as contribuições de 

Freud e Winnicott se revelaram complementares e válidos, com muitas 

reflexões no campo psíquico, ambos na condição de médicos, seja Freud 

como fisiologista e Winnicott como pediatra, assim como ambos na 

condição de psicanalista, Freud com o grande teorizador deste campo do 

saber e Winnicott como grande representante da Psicanálise Inglesa e 

possivelmente um dos maiores, senão, o maior psicanalista do campo 

infantil. Freud e Winnicott contribuíram espetacularmente para uma maior 

compreensão de como opera o “crer” no espaço psicológico do indivíduo 

e de como este reage frente a tal fenômeno. 

 A pesquisa permanece provocando novos olhares e 

desdobramentos; seja pelas evocações do ateu, alemão, de origem 

judaica Sigmund Freud, ou pelos auspiciosos contributos do protestante, 

inglês, Donald Winnicott, ou ainda uma terceira via provocada pelos casos 

clínicos citados. Numa contextualização bem recente sobre o crer, pode-

se afirmar que não é possível conter em barragens ribeirinhas marianas 

isoladamente, seja de Freud ou de Winnicott, todos os enlaces do 

fenômeno religioso que se dá em proporções oceânicas.  
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