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RESUMO 

 

Desde os anos setenta, os estudos mãe/bebê tiveram grande desenvolvimento na 

psicanálise, sob a impulsão do trabalho seminal de Daniel Stern e Ed Tronick. A partir 

das pesquisas feitas nas brincadeiras no face à face entre as mães e seus bebês, e com 

técnicas de filmagem, novas descobertas levaram para um novo olhar sobre o 

desenvolvimento e a relação analítica. 

 

Palavras-chave: Mãe/bebê, desenvolvimento, construção, relacional, regulações. 

 

ABSTRACT 

 

Since the seventies, mother/infant studies took big developments in psychoanalysis, under 

the influence of the seminal work of Daniel Stern and Ed Tronick. From researches done 

on face to face mother/infant play interactions, together with videos techniques, new 

discoveries took the analysts to new point of views on development theory and the 

analytic relationship. 

 

Keywords: Mother/infant, development, construction, relational, regulations. 

 

 

 

Desde o começo dos anos setenta, uma nova tradição começou a aparecer dentro da 

psicanálise, a partir da impulsão de grandes precursores como René Spitz, Donald 

Winnicott e, sobretudo, John Bowlby. Essa nova orientação trouxe os analistas para as 

pesquisas de laboratórios. 

Nos Estados Unidos, junto com o trabalho seminal de Daniel Stern1, muitos 

analistas entraram nos laboratórios e começaram a estudar e pesquisar o que realmente 

acontecia nesses primeiros momentos da vida do ser humano, quando, prematuro, ele se 

encontra, de maneira privilegiada, na presença de um cuidador particular (pelo menos na 

cultura ocidental) que chamaremos de mãe. Essa nova figura do analista dividido entre o 

consultório e as pesquisas de laboratório vai, pouco a pouco, mudar a imagem tradicional 

do “profissional do inconsciente” e ter profundas consequências para a teoria e a prática 

da psicanálise. 

Muitos autores passaram a seguir e desenvolver o que, hoje em dia, é uma área de 

pesquisa extremamente importante na psicanálise e na psicologia do desenvolvimento. 

                                                           
1 D. N. Stern, O mundo interpessoal do bebê. Porto Alegre: Artmed, 1985. 
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Além de psicanalistas como Daniel Stern, Beatrice Beebe, Ed Tronick, e o Boston Change 

Process Study Group (BCPSG), psiquiatras e psicólogos do desenvolvimento se juntaram 

para levar essas pesquisas adiante. Podemos citar, entre outros, Robert Emde, Joseph 

Jaffe, Karlen Lyons-Ruth, ou Colwyn Trevarthen na Escócia. A quantidade de estudos, 

pesquisas e resultados desses pesquisadores é realmente enorme. Paralelamente a essas 

pesquisas, e em função dos seus resultados, vinculados também cada vez mais aos 

avanços das neurociências, apareceu a necessidade de repensar a metapsicologia clássica, 

que não oferecia mais uma sustentação suficiente para dar conta dos achados, de um lado, 

e da evolução da clínica, tanto do ponto de vista dos pacientes quanto dos psicanalistas, 

nos consultórios e nas instituições de cuidados, do outro lado. Essa nova metapsicologia 

pode ser construída a partir de pesquisas empíricas feitas sobre as díades e não como 

princípios abstratos oriundos de posições filosóficas mais ou menos explícitas. A 

reconstrução do desenvolvimento com estágios e etapas, como no modelo de 

Freud/Abraham por exemplo, não é suficiente, para apoiar a clínica de adultos. A 

observação direta das díades em ação, nas brincadeiras, e nas regulações mútuas, na 

microanálise temporal, trouxe elementos para repensar de maneira radical essa 

metapsicologia. 

Alguns autores vão elaborar suas práticas a partir dos avanços da ciência 

contemporânea, particularmente em relação à teoria dos sistemas dinâmicos2, as noções 

de complexidade, de não linearidade, de rede, teoria do caos ou ainda de geometria 

fractal3. Um pioneiro como Edgar Levenson4 já tinha indicado um caminho, sozinho, no 

começo dos anos setenta, já inspirado pela obra do austríaco Ludwig von Bertalanffy5. 

Naturalmente, nosso propósito, aqui, não é o desenvolvimento detalhado dessas 

concepções novas mas queremos situar nosso propósito dentro do contexto onde seus 

dados podem ser encontrados e avaliados. 

                                                           
2 E. Thelen & L. Smith, A dynamic systems approach to development: Applications. Cambridge: The MIT 

Press, 1993; e A dynamic systems approach to the development of cognition and action. Cambridge: The 

MIT Press, 1994. 
3 T. Marks-Tarlow, Psyche’s veil, psychotherapy, fractals and complexity. Hove: Routledge, 2008; e 

Clinical intuition in psychotherapy: The neurobiology of embodied response. New York: Norton, 2012. 
4 E. Levenson, The fallacy of understanding. New York: Basic Books, 1972; The ambiguity of change. New 

York: Basic Books, 1983; e The purloined self. Abingdon: Routledge, 1991. 
5 L. von Bertalanffy. General system theory. New York: George Braziller, 1968. 
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Mas, antes de entrar no próprio trabalho de Tronick, ainda precisamos destacar 

um outro conjunto de pesquisas que acontecem na Europa, especificamente na Inglaterra 

e na Hungria. Sob a liderança do psicanalista pesquisador Peter Fonagy, em Londres, uma 

vasta quantidade de trabalhos e publicações é produzida em relação à constituição do self, 

da regulação dos afetos e dos primeiros momentos relacionais dos pequenos humanos em 

relação com seus cuidadores. O trabalho monumental6 desse grupo, sobre a regulação dos 

afetos e o conceito original de mentalização, abriu novos horizontes sobre a constituição 

do self (o antigo aparelho psíquico) e encontra um diálogo com pesquisadores 

integradores de abordagens pluridisciplinares como Allan Schore7 ou Beatrice Beebe e 

Frank Lachmann8. Os ingleses trabalham em parceria com o grupo de Budapeste 

(Gergely, Czirba, Balázs, Biró) sobre o desenvolvimento de uma nova teoria da 

constituição do self. Todos, americanos e europeus, trabalham a partir de proporções 

variáveis entre as obras dos pioneiros Donald Winnicott e John Bowlby (no caso de 

Bowlby, com os acréscimos indispensáveis trazidos pelas pesquisas de Mary Ainsworth 

e Mary Main). 

No meio deste contexto geral, Ed Tronick desenvolve pesquisas sobre mães e 

bebês desde os anos setenta. Publicou um volume sintético de trinta anos de pesquisas em 

2007, The Neurobehavioral and Social-Emotional Development of Infants and Children. 

Ed Tronick é doutor em psicologia do desenvolvimento, psicólogo clínico, psicanalista 

membro da sociedade psicanalítica de Boston e do seu instituto, professor associado e 

pediatra em Harvard Medical School, diretor da Child Development Unit do hospital de 

Boston, entre outros títulos. 

Podemos definir o trabalho dele em função de vários eixos que produzem um 

entrelaçamento de vertentes em relações dinâmicas. Todas as posições dele apoiam-se 

sobre resultados de estudos e pesquisas feitas com a sua equipe em laboratório ou no 

campo, como por exemplo, nas pesquisas feitas no Quênia, na tribo dos Gusii. 

Primeiro, não existe bebê sem mãe e todos os estudos são focalizados sobre a 

interação na díade. 

                                                           
6 P. Fonagy, G. Gergely, E. Jurist & M. Target. Affect regulation, mentalization, and the development of 

the self. New York: The Other Press, 2002. 
7 A. Schore, Affect regulation and the origin of the Self. New York: Routledge, 1994. 
8 B. Beebe & F. Lachmann. The origins of attachment. Hove: Routledge, 2014. 
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Em segundo lugar, o infante é muito ativo e contrariamente ao que se achava, nada 

tem a ver com esse ser totalmente desamparado à mercê do bem ou mal querer do 

cuidador. A troca existe desde o começo e a relação é bidirecional. Esse grande achado 

vem de múltiplos estudos feitos na situação face-à-face entre o infante e a mãe. A área 

que propiciou mais descobertas foi a questão do olhar e da mutualidade nas dimensões 

dos olhares, mímicas, e expressões de sentimentos e emoções pelo rosto. Outras pesquisas 

destacam a dimensão da voz nas suas particularidades físicas (timbre, tom, entonações, 

ritmo) ou os movimentos e as mudanças de postura dos bebês durante as interações. 

Nessas pesquisas sobre o face-à-face entre mãe e bebê, o dispositivo tradicional, 

inventado por Tronick é o seguinte: o bebê está em cima de uma mesa, confortavelmente 

instalado numa cadeirinha, na frente da sua mãe. As instruções dadas às mães são bem 

simples: elas vão brincar com suas crianças do jeito habitual e duas filmadoras vão gravar 

os rostos de cada um dos protagonistas da brincadeira, em tempo real e de maneira 

simultânea. Como resultado, têm dois filmes que podem ser passadas no mesmo tempo e 

uma análise dessas imagens, que são sonoras, pode ser feita. 

Um primeiro achado é que as trocas relacionais entre os dois é extremamente 

rápida. O nível de análise requer discriminações até o décimo de segundo para se poder 

ter uma ideia dos acontecimentos acontecendo na díade. A velocidade dessas trocas já 

força uma primeira hipótese, elas são inconscientes e não poderiam ser o resultado de 

nenhuma reflexão ou elaboração passando por qualquer dimensão consciente. Nos 

primeiros tempos da vida, uma construção – mais exatamente uma co-construção – está 

em andamento, o próprio jeito de construir o In-der-Welt-Sein, o ser no mundo com o 

outro, terminando com um conjunto de padrões procedurais que caracterizam o estilo 

único de cada um, para lidar com o outro e as coisas que estão no mundo. Esse conjunto 

será chamado Conhecimento Relacional Implícito9 por Lyons-Ruth e permanece conosco 

durante a vida toda. 

Este inconsciente implícito, também chamado de procedural, constitui um 

conjunto muito amplo de potencialidades que funcionam a partir das expectativas que a 

                                                           
9 Implicit Relational Knowing. Cf. K. Lyons-Ruth (1999), “The Two-person Unconscious: Intersubjective 

dialogue, enactive relational representation, and the emergence of new forms of relational organization”, in 

L. Aron & A. Harris (Orgs.), Relational psychoanalysis (Vol. 2: Innovation and expansion). New York: 

Routledge, 2005; e Boston Change Process Study Group (BCPSG), Change in psychotherapy: A unifying 

paradigm. New York: Norton, 2010. 
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relação da díade vai co-construir pouco a pouco no cotidiano da convivência. Algumas 

reações, sentimentos, emoções ou comportamentos têm mais probabilidades de 

ocorrências, numa repetição que vem constituída com essas expectativas de volta. Criam 

padrões de organização que vão se fortalecer ao longo do tempo, resultado dessa co-

construção que constitui a vertente psicossocial do desenvolvimento que contém também 

os lados biológicos, ecológicos, genéticos e neuronais, todos entrelaçados numa rede onde 

as diversas abordagens podem, em função de qualquer ponto de vista local, dar a 

preponderância a um vetor ou outro. Assim, o genético, apesar de dar as condições de 

possibilidade de constituição, não fica independente do social ou do psíquico, da mesma 

maneira que o biopsicossocial influi sobre o desencadeamento potencial de elementos 

genéticos como da própria estrutura do cérebro em constante transformação. 

Esse inconsciente implícito fornece a base imprescindível para a consideração de 

qualquer mudança possível durante um processo psicanalítico ou terapêutico em geral. 

Ele providencia a necessária dimensão do “algo mais” que cai justo no bom momento 

para que tal ou tal interpretação tenha algum efeito ou fique esquecida logo que proferida. 

Responde à famosa questão sobre “por que uma interpretação correta não teve nenhum 

efeito e por que uma pequena reflexão, um riso, uma respiração produziu tanta 

transformação?” Essa concepção é nova e permite pensar, estudar, elaborar e articular 

uma teoria do tratamento muito mais precisa e adequada, lá onde antigamente toda essa 

esfera estava deixada nas considerações imprecisas de tato, de escuta ou de empatia. Os 

estudos iniciados por Stern e Tronick nos anos setenta permitem ir além dessas 

caracterizações pouco claras para repensar a psicanálise à luz desses achados 

fundamentais. 

Naturalmente, não se trata aqui de jogar fora o bebê com a água do banho e 

considerar que o inconsciente recalcado descoberto por Freud não tem mais valor e deve 

ser abandonado. Aliás, Freud10 teve intuições nessa direção quando abre a possibilidade 

de três inconscientes no seu artigo famoso O Eu e o Id. Mas, naturalmente, não dispunha 

dos elementos necessários para poder pensar essas novas direções, no estado da ciência 

da sua época. Muito mais, precisamos de uma integração entre alguns elementos de 

psicanálise clássica e os achados atuais que não param de acontecer nessas pesquisas 

                                                           
10 S. Freud (1923), Das Ich und das Es. In G.W. Band XIII. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1987. 
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sobre o desenvolvimento, mas também nas neurociências e no movimento relacional 

recente. 

Precisamos de conceitos novos para pensar toda uma zona que foi descoberta 

recentemente – ainda que qualquer clínico sensível já podia ter uma intuição dela – e que 

reclama uma elaboração implicando uma reconsideração de várias noções tradicionais. 

Tronick vai propor um modelo para construir uma elaboração dos achados que suas 

pesquisas produziram: o MRM, o Modelo de Regulação Mútua11. 

O MRM postula que os infantes têm capacidades 

neurocomportamentais auto-organizacionais que operam para 

organizar os estados comportamentais (do sono até o estado de 

alerta) e os processos biopsicológicos – tais como a auto-

regulação da excitação, a atenção seletiva, a aprendizagem e a 

memória, a entrada nos comportamentos sociais e a 

comunicação, a neurocepção12 e a ação proposicional no mundo 

– que eles utilizam para fazer sentido deles mesmos e dos seus 

lugares no mundo13 

 

Nesse ponto, os autores divergem sobre as funções e os elementos presentes desde 

o início da vida. Os americanos, com Tronick, Schore14 ou Stern15, postulam um tipo de 

self originário (o self núcleo16 de Stern) capaz de algumas representações pré-simbólicas. 

Os ingleses e húngaros, por seu lado, consideram que este self deve ser construído. Todo 

o debate acontece em redor da regulação dos afetos e das emoções como condições de 

possibilidade de construção cognitiva. Esse debate fundamental está em andamento e um 

ponto interessante e novo é a constituição de um espaço de troca e discussões entre essas 

posições. As questões são trabalhadas a partir dos dados empíricos produzidos pelas 

pesquisas e as suas elaborações teóricas subjacentes. Parece que a psicanálise saiu enfim 

das querelas filosóficas e ideológicas ligadas às teorias como Weltanschauungen 

sociopolíticas. Os debates atuais sobre essas questões cruciais acontecem nos espaços de 

críticas das próprias pesquisas, e novas pesquisas respondem às prévias que são objeto de 

questionamento. 

                                                           
11 Mutual Regulation Model. 
12 Sistema neuronal inconsciente permitindo a distinção entre situações de perigo e/ou de segurança. 
13 E. Tronick, The neurobehavioral and social-emotional development of infants and young children. New 

York: Norton, 2007, p. 8. 
14 A. Schore, op. cit. 
15 D. N. Stern, op. cit. 
16 Core self. 
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Nosso propósito aqui não é de orientar de maneira unilateral qualquer elaboração 

da teoria e da prática psicanalítica no âmbito de uma certa visão da pesquisa dita 

científica, mas de destacar o ganho que podemos ter por colocar, como terceiros 

potenciais, abordagens que permitem uma discussão e um desenvolvimento teórico 

importante, o que não deixa de influenciar a própria prática clínica, nos consultórios e 

lugares institucionais de encontros clínicos, ampliados ou não. 

Voltando para Tronick, a teoria do MDM vai pouco a pouco ser elaborada, com 

referências aos sistemas dinâmicos, e permitir uma estruturação dos múltiplos dados 

recolhidos pelas pesquisas. 

Um achado importante, que constitui uma partida das concepções tradicionais da 

infância, nas teorias psicanalíticas, é o fato que o infante não se apresenta como 

indiferenciado, desamparado ou em simbiose com a cuidadora. Claro que a posição 

recíproca de ambos é crucial e uma cuidadora que não forneça os cuidados necessários 

poderia produzir – mas, isso num segundo tempo – um tal desamparo, ou comportamento 

simbiótico como reação à dificuldade ou perda do apego17. Uma certa visão romântica da 

fusão mãe/bebê já foi abandonada e as noções de afinação18, conhecimento relacional 

implícito19, regulação mútua20, mentalização21, ou MDM22 constituem um dos elementos 

da paisagem, mas não o quadro todo. Ao longo dos dias e dos encontros da díade, 

acontecem muitos momentos de dessincronização, de separação, de desencontro23 entre 

os protagonistas. 

Esses desencontros acontecem muito no começo, na medida que a díade está 

construindo os pontos de referência das interações futuras, no presente de cada encontro. 

Desde o começo, a interação permite aos dois construir expectativas que favorecem a 

auto-organização e antecipam os prováveis acontecimentos dos encontros. Essas 

                                                           
17 A noção de apego (attachment) de John Bowlby é primordial e geralmente compartilhada pelos autores 

trabalhando com essas questões. As pesquisas e hipóteses de Ainsworth de um lado, e de Main, do outro 

lado, completam e fornecem dados operacionais para a exploração das vicissitudes encontradas pelos 

pequenos humanos nos primeiros meses das suas vidas. Cf. J. Bowlby (1969), Attachment and loss (Vol. 

1: Attachment). London: Pimlico, 1997. 
18 D. N. Stern, op. cit. 
19 K. Lyons-Ruth, op. cit. 
20 B. Beebe & F. Lachmann, op. cit. 
21 P. Fonagy & M. Target (1998), “Mentalization and the changing aims of child psychoanalysis” in L. 

Aron & A. Harris (Orgs.), op. cit. 
22 E. Tronick, op. cit. 
23 Mismatch. 
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expectativas não encontram sempre uma afinação suficiente e a situação de desencontro 

é produzida (chamada “esquiva” por Beebe & Lachmann24). Esses momentos são o 

cotidiano de cada díade e acontecem a um nível microssocial nas interações entre o 

infante e sua cuidadora. Falamos aqui de processos inconscientes – não recalcados – que 

acontecem em fracções de segundos (até o décimo de segundo), e vários momentos 

similares podem ocorrer em intervalos de dois ou três segundos. Agora, a especificidade 

da situação de uma díade, cujo funcionamento produz desenvolvimento, é a capacidade 

única de ambos para reparar e consertar o desencontro. 

Para encarar25 essas situações de tensão, o infante dispõe de vários recursos. 

Primeiro, pode sinalizar à cuidadora, pela exibição de algumas emoções, que estão num 

desencontro e que precisa de uma ação dessa mesma cuidadora para ajudar a resolver a 

situação. Por exemplo, chorando ou apresentando um rosto fechado, o infante informa a 

cuidadora do seu mal-estar e espera uma ação da cuidadora, como se estivesse dizendo: 

“Mude o que você está fazendo”26. Se a sinalização não funcionar, o infante pode 

focalizar sua atenção sobre ele mesmo, numa tentativa de auto-regulação. Fazendo isso, 

ele está saindo da situação interativa para “entrar” na elaboração de uma dimensão 

intrapsíquica. Esse fato por si só, já demostrado por várias pesquisas, mostra a primazia 

da situação social para a constituição do próprio self. O infante não invade o mundo com 

um interior que ele estaria aplicando sobre todas as coisas e todos os seres, mas faz 

exatamente o contrário. É a partir da regulação dos acontecimentos, originariamente 

sociais e interativos, que o infante começa a elaboração de um self (antigamente chamado 

espaço psíquico ou aparelho psíquico). 

Uma outra solução para poder administrar o desencontro é tirar sua atenção da 

cuidadora e focalizar sobre algum objeto inanimado (ou animado como um animal, por 

exemplo). Caso essas estratégias não funcionem, o infante pode sair do encontro de 

maneira mais radical, pode remover-se, evitar o contato e até mesmo fazer tentativas de 

fuga, mostrando com movimentos do corpo uma vontade de se afastar, de sair desse 

desencontro. 

                                                           
24 B. Beebe & F. Lachmann, Infant research and adult treatment. Hillsdale: The Analytic Press, 2002. 
25 Coping behaviors. 
26 E. Tronick, op. cit., p. 156. 
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Esses movimentos de vaivém acontecem com uma frequência muito elevada em 

todas as díades. Naturalmente, o ponto crucial é a capacidade de reparo que cada díade 

vai inventar, criando assim novas expectativas e aumentando a habilidade de encarar e 

negociar esses momentos inevitáveis da interação. Uma regulação mútua fica assim co-

construída desde os primeiros momentos e vai fornecer a base da maneira de “estar no 

mundo” do infante, em frente ao mundo social onde vai cada vez mais se inserir. 

Neste contexto, uma psicopatologia, na sua dimensão biopsicossocial, vai poder 

ser elaborada a partir do tipo de problemas encontrados nessa co-construção originária. 

Quando um certo tipo de desencontro começa a se repetir de maneira sistemática entre a 

cuidadora e o infante, essa repetição vai produzir expectativas negativadas e uma 

preponderância da autorregulação, contrastando com os momentos de reparo de uma 

díade com funcionamento mais flexível. A internalização cada vez maior vai dar espaço 

para construção de comportamentos defensivos e uma história de desencontros crônicos 

vai se constituir. Por exemplo, ficaria como se o infante dissesse: “como cada vez que 

olho para você com um grande sorriso, você afasta seu olhar, vou ficar dentro de mim, 

evitar olhar para você, e também para os outros, porque dói demais. Vou também evitar 

os sorrisos, já que só produzem reações de afastamento.” 

Tronick e sua equipe desenvolveram umas pesquisas para indagar o impacto da 

psicopatologia materna sobre os acontecimentos das díades. Os estudos mais detalhados 

foram feitos com mães depressivas e seus bebês. Os resultados foram impressionantes. A 

frequência e a qualidade das interações foram bem menores nessas díades quando 

comparadas com díades não apresentando esse tipo de dificuldades. Dois tipos de 

comportamento foram destacados pelas pesquisas: as mães “ausentes” psiquicamente27 e 

as mães agressivas e intrusivas. O efeito das mães ausentes (lembrando a mãe morta de 

Green) foram os mais graves porque os infantes, depois de uma primeira fase de raiva e 

de tentativas para chamar a atenção da mãe, desistem, focalizam sobre uma 

autorregulação exclusiva (chupar o polegar, olhar para outra direção) e, pouco a pouco, 

se tornam passivas, também ausentes. Com a repetição do padrão, a reação se torna 

automática e adquire um caráter defensivo, como esforço de reagir antecipadamente a 

situações difíceis. A expectativa é inscrita como necessariamente negativa e é antecipada 

                                                           
27 Withdrawned, “retiradas”. 
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pela autorregulação. Do lado dos infantes com mães agressivas e intrusivas, a situação é 

diferente. Enfrentando essas mães que os tratam de maneira rude, que estão sempre 

zangadas, interferindo com suas atividades, os infantes reagem para evitar o contato, 

olhando para um outro lugar (mas não para objetos); choram pouco, afastam fisicamente 

a mãe. Esses comportamentos reativos podem ocasionalmente acalmar a mãe e limitar 

seu comportamento intrusivo e invasivo. Ou seja, esses infantes podem experimentar 

alguns momentos erráticos de reparo e de calma. 

Nesses dois casos, com mais frequência no primeiro, os infantes vivendo essa 

deprivação terminam “incorporando um estado de consciência materna que imita os 

elementos depressivos da mãe”28. O processo de interação mútua é quebrado e agora 

elementos “alheios” estão presentes no infante de maneira intrapsíquica, como padrão de 

organização de futuras relações sociais. Claro que essa situação não é fixada uma vez para 

sempre, mas o processo de tratamento e mudança desse padrão não será fácil e dependerá 

também da importância, qualitativa e quantitativa, da exposição neste contexto. 

Lembramos aqui das crianças de orfanatos descritas por Spitz29 e Bowlby30. Outro ponto 

importante é que não existe uma relação linear entre a depressão materna e a deprivação 

ligadas a esses comportamentos aqui descritos. Algumas mães, apesar de ser depressivas, 

conseguem interações diádicas com seus filhos numa proporção “suficientemente boa”. 

Tronick chama nossa atenção sobre o perigo de considerar qualquer situação clínica com 

preconceito. Se fica comprovado que o fato de ter a mãe com depressão terá uma 

implicação sobre a evolução da díade, vários outros fatores intervêm e modulam esse 

ponto de vista exclusivamente psicológico; o contexto psicossocial, a genética, a família, 

e a cultura terão também um papel importante para configurar uma situação que não pode 

ser previsto com um modelo linear. 

Podemos ver como o intrapsíquico pode ser constituído a partir dessa matriz 

originária e como a própria psicopatologia lança um foco privilegiado sobre esta 

dimensão, pelo fracasso encontrado nas primeiras elaborações da interação. O modelo 

tradicional que postula a elaboração da “normalidade” pela patologia encontra aqui seu 

limite, na medida que orienta para o intrapsíquico, o que já é secundário na construção do 

                                                           
28 E. Tronick, op. cit., p. 347. 
29 R. Spitz, R. The first year of life: a psychoanalytic study of normal and deviant development of object 

relations. New York: International Universities Press, 1965. 
30 J. Bowlby, op. cit. 
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self. A metáfora do cristal quebrado precisa ser abandonada, como uma orientação 

apoiada sobre uma elaboração já subjacente a um processo anterior. Essa posição é 

naturalmente o resultado de uma posição que privilegiou a construção de uma teoria do 

desenvolvimento a partir de reconstruções feitas nas análises de adultos e não na 

observação direta dos infantes e de suas mães. 

Essas descobertas, que colocam o foco sobre a interação visual, na situação de 

face-à-face são complementadas por estudos sobre a voz, o olhar, a postura e os 

movimentos. Esse conjunto favorece a constituição de unidades de significação que não 

são redutíveis ao nível sensório-motor, apesar deste nível poder fornecer as formas de 

comunicação afetiva (sorrisos, caretas, e outras expressões faciais, corporais e vocais). 

Agora, uma questão surge: será que tudo isso configura alguma universalidade do 

desenvolvimento do pequeno humano ou fica limitado a uma zona sociocultural da região 

de Boston onde a maioria dos estudos foram realizados? Era necessário poder testar esses 

resultados em culturas diferentes para poder avaliar o peso diferencial desses achados. 

Pesquisas foram então realizadas com os pigmeus da tribo Efe no Congo, os índios 

Quechua nas montanhas do Peru e as comunidades agrícolas dos Guzii no Quênia. Vamos 

considerar aqui os resultados obtidos com as díades guzii. 

Os Guzii têm uma particularidade social especial – razão principal pela escolha 

dessa tribo para este estudo – que consiste numa regulação muito estrita sobre troca de 

olhares. Uma conversa pode acontecer sem que os interlocutores olhem uns para os 

outros. Naturalmente, a questão de saber como esse comportamento social é constituído 

é bem interessante para a hipótese de Tronick ligada ao face-à-face como interação 

privilegiada no desenvolvimento. As descobertas foram surpreendentes. Foi achado que 

as mães guzii regulam a troca de olhares com seus infantes de maneira a evitar uma 

excitação crescente que seria dificilmente controlada. Quando o nível aumenta, as mães 

retiram a atenção e giram a cabeça numa outra direção, implicando um movimento de 

autorregulação no infante para se acalmar. Depois, o contato é restabelecido, mas a 

frequência de troca de olhares no face-à-face é bem menor do que foi medido com as 

mães do Massachusets e seus bebês. As mães americanas têm a tendência contrária. 

Quando emoções fortes aparecem na interação, elas vão sustentar e deixar crescer o afeto 

intenso, participando também neste crescimento até um certo patamar, que é muito mais 

alto do que aquele alcançado pelas díades guzii. 
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Apesar de ter proporções de tempo de jogo, fala e interação similares, a pesquisa 

mostrou que os momentos de face-à-face são bem menos frequentes nos guzii do que nos 

americanos. Mas a proporção de encontros/desencontros é também bem diferente. Lá 

onde as mães americanas proporcionam uma proporção de encontros inferior a 10%, as 

mães guzii, que têm bem menos contatos, proporcionam encontros em 40% dos casos. 

Tronick conclui que o modelo tem, de fato, uma universalidade, mas que as 

diferentes culturas moldam as interações dentro de padrões diferenciados, por razões 

biopsicossociais31. O contexto agrícola de uma pequena comunidade como aquela dos 

Guzii favorece o desenvolvimento de uma colaboração que tem parâmetros de 

convivência, de compartilhamento, e de vida social radicalmente diferente da sociedade 

agressiva, individualista e capitalista como aquela dos Estados Unidos (sabendo que as 

famílias escolhidas para estes estudos são de classe média ou operária, brancas, 

tradicionais, sem nenhuma relação com minorias raciais, sexuais ou culturais). Isso não 

mudaria provavelmente o padrão, mas traria elementos diferenciais de comparação dentro 

da cultura americana, de um modo mais geral. A origem social das díades participando 

nessas pesquisas pode explicar também alguns resultados não problematizados por 

Tronick sobre gêneros. Tendo encontrado diferenças de gênero já nos primeiros meses da 

vida, não questiona essa mesma dimensão cultural e sexual ligada à uma certa região e 

contexto biopsicossocial da costa leste dos Estados Unidos. Por exemplo, a possibilidade 

de produzir pesquisas sobre as normas sociais32 teria um lugar privilegiado neste contexto. 

Desde Stoller33, sabemos que as díades se constituem diferentemente em função do saber, 

proporcionado pelo discurso médico, sobre o sexo do infante. Ou seja, a educação para a 

identificação de gênero já começa no berçário, e provavelmente antes... Surge 

naturalmente a questão do interesse de fazer essas pesquisas diferenciadas num país como 

o Brasil... 

Um outro assunto muito interessante que Tronick traz no seu livro é o estudo que 

fez sobre um fenômeno pouco estudado, o humor34. Escolhendo como exemplo o caso do 

infante que acorda de mau humor, ele desenvolve uma teoria extremamente interessante 

dos humores, que pode muito bem ser ampliada para os adolescentes e os adultos. Uma 

                                                           
31 E. Tronick, op. cit., pp. 150-153. 
32 J. Butler, Undoing gender. New York: Routledge, 2004. 
33 R. Stoller, R. Sex and gender. New York: Science House, 1968. 
34 Mood:.tem sentido de mau humor ou bom humor. 
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primeira observação é o fato que esses humores podem demorar muito tempo, uma hora, 

um dia, ou até mais. Não se acreditava que infantes pudessem ter assim uma perseverança 

de humor durante um tempo tão longo. Tronick mostrou que, sim, é o caso. Uma segunda 

descoberta feita a partir desses estudos foi que o humor não é um fenômeno intrapsíquico, 

mas o resultado de uma co-criação, muitas vezes inconsciente, da própria interação da 

díade, e não uma misteriosa produção intrapsíquica do infante. A partir da análise 

minuciosa de um exemplo clínico do mau humor ao acordar (“hoje, acordou muito mau 

e não houve jeito para melhorar esse humor”), Tronick mostra a natureza social do 

fenômeno de maneira muito convincente. Apresenta um modelo, as Ondas Afetivas 

Sanderianas35, para explicar a criação dos humores e seu funcionamento. Uma exposição 

detalhada deste modelo se afastaria do projeto deste artigo, mas queremos destacar o uso 

de alguns conceitos na abordagem dessa questão original. 

Ao longo do seu livro, Tronick volta várias vezes elaborações metapsicológicas 

para construir sua teoria, baseada nas pesquisas com os infantes e suas mães, de um lado, 

e a teoria dos sistemas dinâmicos, do outro lado. Podemos assim acompanhar seu 

pensamento apoiado nos conceitos de auto-organização, complexidade, níveis 

hierárquicos diferenciados, desequilíbrio ou estruturas dissipativas36. A co-criação do 

padrão de organização diádico, como sistema composto de dois subsistemas cuja estrutura 

ultrapassa a soma deles mesmos, abre um espaço muito rico para pensar os 

acontecimentos clínicos nos encontros cotidianos da prática psicanalítica em consultórios 

ou instituições. Essas hipóteses já foram também testadas por Beebe e Lachmann37 e 

abrem perspectivas novas que este paradigma relacional proporciona. O trabalho do 

Boston Change Process Study Group (BCPSG), do qual Tronick participou em 2002, 

confirma a utilidade desses conceitos para poder pensar o processo de mudança na 

psicanálise e na psicoterapia. 

Todavia, as referências que Tronick utiliza vêm do trabalho pioneiro de 

Bertalanffy38 e das pesquisas seminais de Thelen e Smith39. Essa metapsicologia em 

                                                           
35 Sandarian Affective Waves (SAW). 
36 Para uma explicação detalhada desses conceitos, ver H. Krutzen, Para uma nova definição do 
espaço clínico, 2018. 
37 B. Beebe & F. Lachmann, Infant research..., 2002; The origins..., 2014. 
38 L. von Bertalanffy, op. cit. 
39 E. Thelen & L. Smith, A dynamic systems approach to development: Applications..., 1993; A 
dynamic systems approach to the development of cognition..., 1994. 
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processo de criação precisa de uma ampliação com outros conceitos vizinhos que podem 

fornecer mais ferramentas para repensar o psíquico, nessa dimensão de regulação mútua 

junto com a autorregulação. Sentimos falta das noções de não-linearidade (muito pouco 

utilizada), de ponto de bifurcação (embora presente sob um outro nome, o momento de 

encontro) e da teoria dos atratores e dos parâmetros de controle. Esses dois últimos 

conceitos aparecem rapidamente no capítulo sobre os humores40 sem ser definidos e sem 

explicação sobre a significação das suas presenças nestes lugares. Mas, mesmo assim, 

deixam claro que a via está aberta e que futuras elaborações estão requeridas para 

desenvolver o novo paradigma da psicanálise, necessário à luz de todas essas descobertas 

extremamente interessantes que Tronick e muitos outros nos trazem nesses últimos anos. 

 

 

12 de abril de 2018. 
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