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O presente texto, abordando o momento do desenvolvimento psíquico humano

denominado “Estádio do espelho”, por Lacan, discute as especificidades desse

período e as visões de Dolto e Winnicott sobre este. Um caso relatado por Dolto é

analisado, para melhor identificação das diferenças entre esses pontos de vista.

> Palavras-chave: “Estádio do espelho”, identificação, desenvolvimento psíquico, cuidados

 do ambiente

This article is about that period in human mental development which Lacan termed
“The mirror stage.” The specificities of this period are discussed as well as positions
expressed by Dolto and Winnicott. A case study described by Dolto is analyzed to
better identify the differences between these points of view.

> Key words: Mirror stage, identification , psychic development , care for the environment

A expressão “Estádio do espelho” tornou-se

corrente no estudo do desenvolvimento psí-

quico humano a partir de 1936, quando Lacan

a utilizou para designar um momento espe-

cífico desse desenvolvimento, entre os seis

e dezoito primeiros meses de vida.

Em sua busca de compreender a gênese do

eu, Lacan retoma a experiência da “prova

do espelho”, relatada por Henri Wallon em

1931, na qual uma criança, colocada frente ao

espelho, consegue distinguir, com o tempo,

o seu próprio corpo da imagem que se refle-

te, evidenciando a passagem de um momen-

to de apreensão especular para um

imaginário e deste para um simbólico. O que

era, para Wallon, um processo psicológico,

numa dialética natural, transforma-se, para

Lacan, num processo inconsciente, ontoló-

*> O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico – CNPq, Brasil.
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gico, afastando-se das características de um

verdadeiro estágio e de um verdadeiro espe-

lho, em que o ser humano se constitui como

sujeito ao se identificar com seu semelhan-

te (Roudinesco e Plon, 1998).

Com base nas primeiras formulações de La-

can acerca desse estádio, expressas em uma

comunicação feita em 1949 – “O estádio do

espelho como formador da função do eu”–,

e posteriormente desenvolvidas em seus

seminários, a discussão que se segue terá

por objetivo comparar as repercussões des-

sas formulações nos pensamentos da psica-

nalista francesa Françoise Dolto e do

psicanalista inglês Donald W. Winnicott.

Um caso, descrito por Dolto, será analisado,

permitindo ao leitor uma melhor compreen-

são da teoria de cada autor e, em conse-

qüência, a possibilidade de diferentes

interpretações na etiologia do adoecimento

da criança.

O Estádio do Espelho, segundo
Dolto e Winnicott
De início, Lacan considerava que a primei-

ra identificação da criança seria com a sua

imagem no espelho e, secundariamente, com

o outro. O espelho teria a função de integrar

a criança (sujeito), dar-lhe uma primeira

consciência de seu corpo como totalidade,

antes que o processo de maturação fisioló-

gica integrasse suas funções motoras e lhe

permitisse o domínio real de seu corpo. Se-

gundo ele,

... a só vista da forma total do corpo humano

dá ao sujeito um domínio imaginário do seu

corpo, prematuro em relação ao domínio real.

Essa formação é destacada do processo mes-

mo da maturação e não se confunde com ele.

O sujeito antecipa-se ao acabamento do domí-

nio psicológico, e essa antecipação dará seu

estilo a todo exercício posterior do domínio

motor efetivo. (...) E é aí que a imagem do cor-

po dá ao sujeito a primeira forma que lhe per-

mite situar o que é e o que não é do eu. (...) é

como o vaso imaginário que contém o buquê

de flores real. Aí está como podemos repre-

sentar o sujeito anterior ao nascimento do eu,

e o surgimento deste. (1983, p. 96)

Haveria, pois, a percepção de uma Gestalt
anterior à própria existência do eu. O “Está-

dio do espelho” seria considerado um pro-

cesso de identificação, já que o sujeito, ao

assumir a imagem refletida como sua, sofre-

ria uma transformação em si, que marcaria

“com sua estrutura rígida todo o seu desen-

volvimento mental” (Lacan, 1995, p. 100).

A partir dessa teoria, Dolto definiu uma

teoria especular própria. Nesta, o caráter es-

pecular do espelho ou a imagem escópica re-

fletida, torna-se menos importante que a

função relacional exercida por um outro es-

pelho de natureza diferente: “O espelho do

ser do sujeito no outro”. Ela comenta:

Acrescento que valorizamos freqüentemente a

dimensão escópica das experiências ditas es-

peculares: sem razão, se não insistimos sufi-

cientemente no aspecto, relacional, simbólico,

destas experiências que a criança pode fazer.

Não é suficiente que exista realmente um es-

pelho plano. De nada serve se o sujeito é con-

frontado, de fato, com a falta de um espelho de

seu ser no outro. Pois é isto que é importan-

te. (2002, p. 121)

Para Dolto (1991), a experiência do espelho

é uma ferida, um buraco simbólico, determi-

nado pela imagem escópica que choca a

criança ao lhe permitir a apercepção de uma

imagem muito diferente da imagem incons-

ciente que ela tem de seu corpo. Da mesma
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forma que essa experiência pode ser símbo-

lo para a criança de sua presença como in-

divíduo entre os outros, ela pode ser

dessimbolígena “para sua imagem do corpo,

pela visão desta coisa que é seu corpo pró-

prio, se ela não o reconhece como sendo o

seu” (2002, p. 122).

 Dolto ressalta, portanto, a importância da

mediação do outro na experiência especular

da criança:

... se a mãe, ou uma pessoa conhecida, não

está próxima [dela] em seu espaço, (...) [ela]

corre o risco de que por causa do espelho, sua

imagem do corpo desapareça sem que a ima-

gem escópica tenha alcançado sentido de ex-

periência viva através da presença, ao redor da

criança, de uma pessoa com a qual sua imagem

do corpo e seu esquema corporal se reconhe-

çam, ao mesmo tempo que ela reconhece esta

pessoa na superfície plana da imagem escópi-

ca: ela vê desdobrado no espelho aquilo que

percebe da pessoa próxima a ela, e pode, en-

tão, avalizar a imagem escópica como a sua, já

que esta lhe permite ver, lado a lado à sua, a

do outro. (2002, p. 122)

Para ilustrar as conseqüências de uma au-

sência dessa mediação, Dolto relata o caso

de uma criancinha que f icou esquizofrê-

nica aos dois anos e meio de idade. Ela

descreve:

Eu não tive ocasião de vê-la durante muito

tempo, pois ela era a filha de uma família ame-

ricana de passagem em Paris por dois meses,

somente. Enquanto seus pais visitavam a cida-

de, a criança ficara no quarto do hotel, guar-

dada por uma pessoa desconhecida que falava

inglês, mas não o americano. Assim, não era

possível à criancinha fazer nenhuma troca. Ora,

as paredes do aposento eram recobertas de es-

pelhos e a maior parte dos móveis eram envi-

draçados. No espaço deste quarto dos

espelhos e sem companhia atenta, ela ficou

perdida e fragmentada em pedaços de corpos

visíveis por toda parte. Para completar, a pre-

sença de um pequeno bebê que ocupava cons-

tantemente a “nurse” deixava a criança ainda

mais desamparada. De retorno aos Estados

Unidos, ela foi seguida em tratamento; mais

tarde, eu recebi uma carta de sua mãe com fo-

tos muito belas da mesma criança, tiradas dois

meses antes da crise pela qual ela consultara.

É terrível ver como a experiência do espelho

dissociara e dispersava seu ser. Dizer que, no

início, os pais ficaram contentes em crer que

estes múltiplos pedaços de espelhos a diver-

tiam bastante ...; eles não se aperceberam de

que sua filha cairia na loucura. (p. 39)

No caso, em vez de a criança ver-se impac-

tada com uma imagem de totalidade, que, se-

gundo Dolto, por si só já seria suficiente

para desordená-la – caso não houvesse a

presença atenta de alguém dizendo-lhe tra-

tar-se de uma imagem –, ela se vê impacta-

da pelas imagens fragmentadas de seu

corpo, que lhe provocam uma fobia.1

Como já mencionado, Dolto compreende o

estágio do espelho de forma particular. Ela o

considera como uma confirmação da expe-

riência de individualização narcísica primá-

ria, iniciada com o narcisismo fundamental,

contrariando o princípio da teoria de Lacan de

que esse estágio é o marco inicial e inaugu-

ral de toda e qualquer experiência. Para ela,

O narcisismo primário não vem a substituir o

narcisismo fundamental. Ele é inserido sobre

este, no sentido analógico do enxerto. Ele vem

1> Para Dolto (1991), o que comumente se chama de psicose é, em muitos casos, uma fobia que permeia

a relação com o outro e, no presente caso, com a imagem fragmentada de seu corpo.
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a se acrescentar a este, estendendo assim o

campo relacional da criança. (...) É preciso, ini-

cialmente, o narcisismo fundamental, depois o

narcisismo primário, com a reflexão mental

concernente a si mesmo, situada na experiência

da imagem que o espelho reflete. (2002, p. 128)

Nasio (1991) fez um esquema das diferenças

entre o “Estádio do espelho” de Lacan e o de

Dolto, que permite uma melhor visualização

destas. Neste esquema, três pontos são des-

tacados: 1) O caráter de superfície plana do

espelho em Lacan e a superfície oni-refleto-

ra em Dolto: esta última refletindo as formas

audível, sensível e intencional, além da vi-

sível. Para ela, a função relacional (o espe-

lho do ser do sujeito no outro) seria o mais

importante. 2) A “relação do corpo real da

criança com a imagem reenviada pelo espe-

lho”. Para Lacan, o corpo fragmentado origi-

nal da criança é afrontado com uma imagem

especular globalizante; para Dolto, o corpo

inicial, que sofre o impacto de sua imagem

no espelho, não é fragmentado, mas coeso

e contínuo e estará sempre se decidindo

entre as duas imagens, a imagem incons-

ciente do corpo e a imagem especular, que

modela e individualiza a primeira, confir-

mando uma individualização narcísica pri-

mária. 3) A natureza afetiva do impacto

produzido na criança pela imagem do espe-

lho. Para Lacan, esse impacto produziria

uma “jubilação”, assinalando a assunção

pela criança de sua imagem; já para Dolto,

o impacto produziria uma “castração”, ao

provocar a constatação da diferença entre o

que a criança sente ser e a imagem que o

espelho reflete (p. 33-4).

Na análise do caso relatado, Dolto atribui o

adoecimento da criança a uma identificação

com as suas “múltiplas imagens escópicas

recortadas”, pontuando o contexto da si-

tuação atual, enfatizando o impacto não

mediado pelo outro com o espelho real no

desencadeamento da esquizofrenia da

criança, mas deixando em plano secundário

a análise histórica da relação ambiente-

criança. Isso fica mais evidente quando, ao

apresentar o caso, refere-se a um tempo an-

terior à crise em que a criança era sã: “Ela

era, até os dois anos e meio, vivendo nos

Estados Unidos, uma criança completamen-

te saudável, que ria, brincava, falava”

(2002, p. 122).

O comportamento manifesto da criança, an-

tes da crise, foi tomado, por Dolto, como

fato e não foi questionado. A possibilidade

de que esse comportamento fosse uma de-

fesa não foi aventada. Assim, a única pas-

sagem em que comenta a inadequação dos

pais em não perceberem o que realmente

estava acontecendo com a criança, acredi-

tando que esta se divertia com suas ima-

gens, é tratada como se fosse um

acontecimento pontual e não um possível

padrão de relacionamento desses pais com

a filha desde o seu nascimento. O desampa-

ro da criança, embora evidenciado, não re-

cebe a tônica da questão no sentido de ser

investigado para além daquele período em

que a criança experienciou o atordoamento

de ver seu corpo fragmentado.

Nesse ponto em que a autora procura com-

preender o adoecimento da criança, pode-se

perceber a grande diferença entre o seu

pensamento, fundamentado na teoria estru-

tural de Lacan, e o de Winnicott, não só em

relação à compreensão da instalação da pa-

tologia, que será abordada mais adiante, mas

também na teorização acerca do estágio do

espelho.
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Ao comentar a influência lacaniana, Winni-

cott pontuou:

Sem dúvida, o artigo de Jacques Lacan, “Le

stade du miroir” (1949), me influenciou. Ele se

refere ao uso do espelho no desenvolvimento

do ego de cada indivíduo. Lacan, porém, não

pensa no espelho em termos do rosto da mãe

como desejo fazer aqui. (1975, p. 153)

Esses termos, apesar de parecerem bem evi-

dentes não o são tanto assim, uma vez que,
para Winnicott, o rosto da mãe pode fazer
o papel de espelho em determinado momen-

to, desde que esse momento seja posterior
ao reconhecimento do bebê por ela. Dito de
outra maneira, anterior à reflexão do ser do
bebê, deverá acontecer o ser do bebê, por

meio da capacidade materna de integrá-lo
na mente e de lhe devolver a visão de uma
pessoa completa que ela realmente encon-
tra ali, e não do que ela esperaria encontrar

antes da experiência real de encontro com
o ser do bebê: “Meu existir é visto e com-
preendido por alguém” (1990, p. 60). Somen-
te assim, ele poderia existir e então ser

refletido. “Em outros termos, a mãe está
olhando para o bebê e aquilo com o que ela
se parece se acha relacionado com o que ela
vê ali” (1975, p. 154).

Segundo Winnicott, essa dependência de
ser visto é um processo histórico que faz

parte do desenvolvimento do indivíduo.

Quando olho sou visto; logo, existo.
Posso agora me permitir olhar e ver

Olho agora criativamente e sofro a minha aper-

cepção e também percebo.

Na verdade, protejo-me de não ver o que ali

não está para ser visto (a menos que esteja

cansado). (1975, p. 157)

A mãe que vê o bebê e devolve a este o re-
conhecimento do fato de sua existência,

concede ao bebê a possibilidade de ele exis-

tir. É um olhar que faz parte do holding, que
o sustenta e o integra no tempo, presenti-

ficando a sua existência ao relacioná-la a

um passado e a um futuro antes da integra-
ção no espaço e do corpo, que, por sua vez,

possibilitará ao bebê perceber-se psicosso-

maticamente num determinado lugar. No
entanto, esse devolver não é uma reflexão

num primeiro momento. Se fosse, seria ne-

gativa,2 já que o bebê, como dito anterior-
mente, para existir, precisa, primeiro, do

reconhecimento dessa possibilidade por par-

te do outro (mãe). Se houver uma reflexão
antes desse reconhecimento, o bebê rece-

berá de volta tão-somente o que enviou e

ficará na difícil situação de ter que se inte-
grar sem a facilitação do ambiente.

Para Winnicott, certamente, isso não viabi-

lizaria o acontecer do ser do bebê, já que o
ser humano, apesar de partir de um estado

de não-integração das partes de sua perso-

nalidade com tendências herdadas para a
integração dessas partes, vai precisar do

“outro” para que seu acontecer como um si-

mesmo individual se efetive. O curso desse
acontecer, que Winnicott chamou de amadu-

recimento pessoal, no início, será de total

dependência, mesmo que não exclusiva, das

condições oferecidas pelo ambiente. Nesse

período, o indivíduo, que na verdade ainda

não é um indivíduo, por se encontrar não-

2> Os termos “positiva” e “negativa” são aqui utilizados no sentido da contribuição que a reflexão possa

trazer, ou não, para a integração do ser em um si mesmo individual.
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integrado, precisa de uma mãe-ambiente

que se identifique com ele e sustente a sua

integração como indivíduo. Ele inicia a inte-

gração por meio da elaboração imaginativa

de suas funções corpóreas e vai ampliando

essa integração de acordo com os momentos

de  seu  amadurecimento,  abarcando  tam-

bém o seu relacionamento com o mundo

externo.

O fracasso no fornecimento da provisão bá-

sica pelo meio ambiente, ou seja, no forne-

cimento de uma sustentação adequada

(holding), no manejo cuidadoso de seu cor-

po (handling) e na apresentação dos objetos

da realidade externa de acordo com o tem-

po e a necessidade do bebê, interrompe a

continuidade de ser deste e o faz reagir. Ele

reage a um acontecimento que não foi pre-

visto e que sente como uma invasão. Se esta

invasão excede a capacidade já desenvolvi-

da do bebê para lidar com ela, muitas vezes

porque o ambiente não consegue voltar a

adaptar-se às suas necessidades, o bebê não

consegue restabelecer a sua continuidade

de ser.

Segundo Winnicott (1975), não raras vezes,

a mãe pode refletir o seu próprio humor, ou

as suas rígidas defesas, e não o bebê, que

está ali para ser visto. A reflexão, sem o re-

conhecimento do ser do bebê, promove con-

dições propícias para este se defender de

forma patológica, uma vez que o que lhe é

devolvido pode não ter nada a ver com o

que foi enviado, ou, por outro lado, pode ca-

recer da integração necessária à sua exis-

tência. Essas condições foram denominadas

por esse autor, “agonias impensáveis”. Caso

haja persistência da falha, o bebê pode cons-

tituir uma psicose para se proteger da ago-

nia, já que ele não possui ainda defesas ou

recursos de um eu integrado que lhe possi-

bilitem lidar com a situação de outra ma-

neira.

O processo integrativo é potencial no bebê,

mas necessita que o ambiente o facilite, o

sustente e depois o confirme. Desse modo a

reflexão especular vem apenas confirmar

algo que já estava acontecendo anterior-

mente na unidade inicial “mãe-bebê” e, sen-

do assim, só pode haver reflexão positiva

depois que o bebê já se sentiu um existen-

te, confirmando, então, a sua existência. Se

tudo caminha bem, o rosto da mãe no papel

de espelho deve acontecer num segundo

momento, sendo uma experiência real.

De acordo com a teoria winnicottiana das

psicoses (cf. Dias, 1998 e Araújo, 2002), ao

examinar o adoecimento da criança em

questão, a ênfase recai na qualidade da re-

lação ambiente-criança não só nos aconte-

cimentos atuais, mas também nos

acontecimentos anteriores à experiência

frente aos espelhos, quando toda uma ina-

dequação ambiental já deveria se fazer pre-

sente. Um acontecimento pontual, sem uma

história de um padrão de inadequação do

ambiente, dificilmente resultaria em psico-

se, a menos que esse acontecimento se des-

se num momento bastante próximo ao

início de vida da criança e que o ambiente

não tivesse conseguido uma reparação em

tempo hábil.

Para Winnicott (1994), qualquer discussão

que se estabeleça sobre as ansiedades de

uma criança em relação à externalidade com

a qual se sente impactada, torna-se uma fu-

tilidade ou fracassa, a não ser que se ava-

lie e admita primeiramente a provisão

ambiental. A necessidade da presença de
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alguém confiável para sustentar a experiên-

cia no tempo não pode ser substituída por

qualquer outra condição.

Numa perspectiva winnicottiana, entende-

se, nesse caso, que a experiência escópica

poderia ser substituída por uma outra inten-

sa experiência não familiar ou não previsí-

vel pela criança que, sem uma sustentação

por parte do ambiente, provável também

em outros momentos, produziria o mesmo

tipo de defesa, a psicose. Por outro lado, a

necessidade de um ambiente facilitador não

poderia ser substituída e, sendo assim, não

seria sobre a experiência escópica fragmen-

tada e não mediada que a ênfase se daria,

mas sim sobre aquilo que se faz sempre pre-

sente em qualquer caso de psicose: um pa-

drão de insuficiência ou de inadequação dos

cuidados do ambiente. O comportamento

atônito da criança diante de suas imagens,

interpretado pelos pais como diversão, mos-

tra a dificuldade destes de se identificarem

com a filha, ou seja, de conseguirem ver o

que a filha estava sentindo e comunicando.

O que os pais lhe devolviam carecia da sus-

tentação que lhe seria importante, naquele

momento, para não viver uma agonia. E essa

dificuldade pode ser observada em mais de

um ponto desse relato, possibilitando o vis-

lumbre de um padrão, visto que a própria al-

ternativa, encontrada por eles para o

cuidado da criança durante o seu passeio,

denuncia a deficiência de sua identificação

com as necessidades de um bebê e de uma

criança pequena.

Se situações como a descrita não são expe-

rienciadas de forma apropriada, ou seja, se

não há uma sustentação adequada nesses

momentos, o bebê estará sempre, diante

dos acontecimentos, no limite de sua capa-

cidade de experienciá-los, ficando sob uma

ameaça de caos e, conseqüentemente,

numa prontidão defensiva. Para Winnicott,

“... um bebê tratado assim crescerá sen-

tindo dificuldades em relação a espelhos

e sobre o que o espelho tem a oferecer”

(1975, p. 155).

No caso de uma psicose, esta acontece por

uma reação a falhas ambientais e, se ela

eclode num momento relativamente afasta-

do do início do ser, sabe-se que a linha da

existência até esse momento sofreu “que-

bras” motivadas por um padrão de falhas do

ambiente, tornando-se frágil e propensa a

ser interrompida por qualquer situação que

exceda a capacidade maturativa atual da

pessoa, que, no caso apresentado, pode ser

entendida como a situação de desamparo

da criança diante do não familiar: a estranha

“nurse”, o estranho sotaque desta, o estra-

nho quarto, a estranha multiplicação de si.

Considerações finais
Embora, num primeiro momento, possamos

ser atraídos a encontrar semelhanças nos

pensamentos de Dolto e Winnicott, em par-

ticular devido a dois pontos: a importância

que dão ao aspecto relacional da experiên-

cia especular e a consideração da reflexão

como confirmação de vivências fundamen-

tais anteriores, as diferenças se acentuam

no estudo do caso apresentado por Dolto.

Na compreensão do adoecimento da crian-

ça, para Dolto, a experiência frente aos es-

pelhos, sem a mediação do outro, foi

suficiente para o entendimento da patologia,

uma vez que a experiência diante do espe-

lho real, mesmo não sendo a mais impor-

tante, tem força estruturante e, no caso,

desestruturante, por não ter sido mediada.
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Na teorização winnicottiana não. Nesta, tal

experiência não mediada foi apenas o acon-

tecimento desencadeador, como o poderia

ter sido qualquer outra experiência não fa-

miliar à criança, que estivesse acima de sua

capacidade maturativa e que não fosse sus-

tentada emocionalmente pelo ambiente.

Para o analista winnicottiano, há uma his-

tória constituída e prévia a esse aconteci-

mento, que é uma história da relação

ambiente-criança – da capacidade, ou não,

de o ambiente reconhecer o ser da criança

e suas necessidades – desde o seu início,

que pode não ser alcançada de imediato

pelo observador e que é o cerne da questão.

A falta de sustentação emocional, na atua-

lidade, pode ser apenas uma nova edição de

outros momentos semelhantes e que aca-

bam constituindo um padrão desfavorável à

constituição do si-mesmo da criança. Da

mesma forma, a “diversão” desta, diante de

suas imagens, pode ser considerada parte de

um padrão defensivo (sua vida “saudável”

nos EUA) perante o inusitado e na relação

com um ambiente que falha no seu papel

inicial de reconhecimento do ser da criança.

A teoria winnicottiana, portanto, alerta para

o fato de que, mesmo relações aparente-

mente saudáveis, necessitam de um acom-

panhamento mais de perto por um

determinado tempo. Nisso consiste a possi-

bilidade de uma prevenção do adoecimento

infantil, ou seja, quando se dá atenção aos

aspectos, em muitos casos, sutis, da relação

ambiente-criança desde o começo.
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