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É a sua vida que eu quero bordar na minha 

Como se eu fosse o pano e você fosse a linha 
E a agulha do real nas mãos da fantasia 

Fosse bordando ponto a ponto nosso dia-a-dia 
E fosse aparecendo aos poucos nosso amor 
Os nossos sentimentos loucos, nosso amor 

O zigue-zague do tormento, as cores da alegria 
A curva generosa da compreensão 

Formando a pétala da rosa, da paixão 
A sua vida o meu caminho, nosso amor 

Você a linha e eu o linho, nosso amor 
Nossa colcha de cama, nossa toalha de mesa 

Reproduzidos no bordado 
A casa, a estrada, a correnteza 

O sol, a ave, a árvore, o ninho da beleza. 
 

(A linha e o linho, Gilberto Gil) 
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RESUMO 

 

O presente estudo discute o vínculo do casal tomando como referência a psicanálise 
vincular amparada pela psicanálise freudiana. Para tanto, foi necessário um retorno a 
Freud e auferir que sua obra compõe teorias que envolvem o outro e carrega o gérmen 
da psicanálise vincular, pois mesmo na sua primeira fase, a metapsicológica, o sujeito 
não é dissociado das origens e interações. Tendo como premissa a afirmação de que 
somos constituídos pelos vínculos, o objetivo desse estudo é ressaltar o vínculo do casal 
como uma construção entre dois. Diante disso, pleiteia-se através dos conceitos da obra 
freudiana – objeto, identificação e sintoma – distinguir de que forma o encontro entre 
duas subjetividades implica o reencontro do objeto primário, que se dá pelo processo de 
identificação e denota o sintoma de cada um. Destarte, ainda que tais pontuações 
possam sinalizar uma percepção negativa, enfatiza-se que o encontro amoroso contém 
potência de mudança, possa esta ocorrer ou não. O espaço do entre ou espaço do 
vínculo é aquele no qual os sujeitos elaboram suas formas de se relacionar, um limite no 
qual ambos se apropriam de algo mutuamente, mas que também implica entrar em 
contato com o que não poderá ser incorporado por ser específico do outro. Neste estudo, 
o espaço do vínculo abordado, para fim de delimitação teórica, foi definido como o do 
casal heterossexual. A díade-casal é considerada uma unidade extremamente complexa 
por ser a única ligação de aliança que pressupõe uma parentalidade, embora não haja 
laços sanguíneos entre as partes. Sua estrutura, organização e funcionamento psíquico, 
bem como o manejo da relação, estão intimamente ligados às etapas evolutivas do 
desenvolvimento emocional dos membros do casal. Diante dessas constatações, 
apontamos como objetivos específicos: 1) Compreender a relação entre ter sido 
desejado pelo primeiro objeto e a capacidade de vincular-se; 2) Estabelecer a relação 
entre a vivência com o primeiro objeto e o tipo de busca do parceiro amoroso; e 3) 
Entender a interferência do sintoma no processo de separação. Metodologicamente, esta 
pesquisa está situada nos campos da exegese e da hermenêutica, uma vez que coube aos 
livros transmitir noções e lapidar percepções das vivências, não se tratando apenas de 
compilado de autores e defesa de ideias, mas da necessidade de entender este importante 
aspecto da existência – o vínculo. O primeiro capítulo apresenta um breve percurso 
histórico e conceitual da psicanálise e da psicanálise vincular. O segundo, as noções de 
vínculo e vínculo de casal. O terceiro capítulo direciona a reflexão para a escolha 
amorosa ou, mais especificamente, o  encontro do parceiro amoroso. Por fim, o quarto 
capítulo versa sobre a separação do casal, partindo de um processo que se dá ao longo 
do aparecimento dos estados de irritação e do desvinculamento gradativo do casal. Para 
concluir, ressalta-se que cada casal é uma construção inédita e a experiência da relação 
de um casal, em toda sua complexidade, é um dos espaços privilegiados no qual 
transcorre a vida psíquica. 

 

Palavras-chave: Psicanálise. Casais. Cônjuges. Freud, Sigmund. 
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ABSTRACT 
 
 
The current study discusses couples’ bonds having as reference the linkage 
psychoanalysis supported by the Freudian psychoanalysis. In way to achieve this, it was 
necessary a new approach to Freud’s theories, so we could find that his work 
contemplates the other in the relationship and carries the seed to the linkage 
psychoanalysis, because even in its initial phase, the metapsychological, the subject is 
not dissociated from its origins and interactions. Considering as premise the affirmation 
that we are constituted by our emotional ties, the purpose of this study is to reassure a 
couple’s link as a construction in between the two of them. Therefore, using Freudian 
work concepts – object, identification and symptom -, we intend to distinguish in what 
way the encounter between two subjectivities implicates the re-encounter of the first 
object, which occurs through the identification process and indicates each one’s 
symptoms. Even though such assumptions may indicate a negative perspective, it is 
emphasized that the loving encounter has potential of change, may it happen or not. The 
space in between or the link space is that one where the subjects elaborate their way to 
relate, a limit where both appropriate something mutually, but also where they get in 
touch with what will not be incorporated as long as it is something specific from the 
other. In this study, for theoretical delimitation, the link space is the one of heterosexual 
couples. The couple dyad is considered an extremely complex unity since it is the only 
link that presumes kinship, although there are no blood ties between the members. The 
couple’s structure, organization and psychic operation, as well as the relationship 
management, are intimately related to the members of the couple’s evolutionary stages. 
Facing those findings, we point out as specific purposes for this research: 1) To 
comprehend the connection between being desired by the first object and the ability to 
link; 2) To establish the connection between the experience with the first object and the 
type of search for the romantic partner; and 3) To understand the symptom’s 
interference in the divorce process. Methodologically, this study is based on the 
exegesis and hermeneutic fields, since published works were the ones to transmit 
notions and to help understanding experiences’ perceptions. This study was not only 
about a compile of authors and ideas’ defenses, but ruled by the need to understand this 
important aspect of existence – the link. The first chapter introduces a brief historical 
and conceptual route to psychoanalysis and linkage psychoanalysis. The second one, 
notions of link and couples’ link. The third chapter drives the reflections about the 
lover’s choice or, most accurately, the encounter with the loving partner. Lastly, the 
fourth chapter is about a couple’s divorce, starting at the process of irritation’s stage and 
the couple’s gradual unlinking. Finally, it’s emphasized that every couple is an 
unprecedented construction; and that the couple’s relationship experience, within all of 
its complexity, is one of the privileged spaces where the psychic life happens. 
 

Keywords: Psychoanalysis. Couples. Spouses. Freud, Sigmund. 
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INTRODUÇÃO – PRIMEIRAS PALAVRAS 
 

Mas eu sei cada vez mais  
que o único conhecimento válido  
é o que se alimenta da incerteza  

e que o único pensamento que vive  
é o que se mantém na temperatura  

da sua própria destruição. 
(Edgar Morin) 

 

Uma tese configura fazer de um tema uma experiência e produzir com ele um 

saber. Um saber que responde a questionamentos de forma transitória, pois espera-se 

que seja sempre provocado, superado, aprimorado. 

Das muitas formas de iniciar este trabalho, optei pela mais particular: através 

do breve relato da minha trajetória pessoal e teórica. No meu entender, falar sobre 

vínculos representa mais que perseguir um aprofundamento teórico na referida temática, 

o que já equivale a um objetivo potente, dada sua importância na constituição psíquica. 

Falar deles é, para mim, iniciar uma viagem interna nas emoções vividas através dos 

meus vínculos.  

Mas que o leitor não se engane. Não se trata, aqui, de falar apenas das 

emoções; trata-se de sustentar a ideia de que somos formados pelos vínculos. Em que 

pese esse enquadre ser considerado pouco científico à luz do paradigma positivista, é 

através da ilustração do que esta tese representa, enquanto mudança interna, que 

estabeleço iniciar. 

Em Tempo de muda – ensaios de psicanálise, Mezan (1998), ao se referir à 

emoção enquanto um dos fatores impulsionadores da criação do artista, declara que 

apenas a emoção não basta para surgir a arte, pois esta deve ser transformada e expressa 

em um meio gestual, plástico, sonoro ou verbal para que, assim, possa contribuir à 

gênese de uma obra. E, ele continua, é preciso que o artista dê forma à sua experiência, 

sendo a forma não uma questão de afetos apenas, mas de cultura também. Nesses 

termos, admito que, para mim, a obra freudiana sempre foi fascinante e desafiadora, 

mas desconhecida. Hoje, considerando-me apenas uma estudiosa, entendo minha 

motivação em percorrê-la como um dos maiores legados deste processo de 

doutoramento, pois, como ressalta Mezan (1998, p. 113), 

 
A própria ideia de experiência convida a pensar. Uma vivência rotineira não 
costuma ser apta a pôr em marcha um processo de criação: ao que parece, 
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uma certa intensidade afetiva que não se enquadre nos esquemas habituais do 
sujeito, que transborde os limites do cotidiano, parece indispensável como 
disparador da necessidade artística. 

 

Uma tese é uma obra de arte, uma construção intelectual, mas, sobretudo, uma 

construção de pensamento e de vida. Este percurso de quatro anos, permeado por 

intensos sentimentos, possibilitou vivências inimagináveis, vibrantes e dolorosas - 

todas, inquestionavelmente, importantes.  

Eis que, após essa pontuação inicial, reporto-me à sucinta exposição de alguns 

momentos fundantes que antecederam a chegada ao doutoramento. Poderia iniciar pela 

minha alfabetização, afinal, tudo começa lá, no aprendizado das primeiras letras, nas 

paredes e portas rabiscadas com as vogais, nos desenhos de família e em tantas outras 

construções da formação de uma subjetividade.  

Poderia rememorar a partir das séries iniciais até chegar ao ensino médio. 

Longo tempo de aprimoramento que culminou na definição de uma profissão. Momento 

de indefinição entre Serviço Social, Psicologia e Cooperativismo. Indefinição? Hoje, 

percebo que não. Em qualquer dessas profissões, meu material de trabalho seria o ser 

humano. Não que em todas as profissões este não esteja lá, implícito ou explícito. Mas, 

dou-me ao direito de acreditar que o que eu buscava, sem me dar conta, era o caminho 

que começo a percorrer: o da compreensão do vínculo e suas nuances. 

Pois bem, inicio pela minha graduação. Embora meu curso se configurasse, ou 

se apresentasse, como de abordagem psicanalítica, seu aprofundamento na obra 

freudiana poderia ser definido como elementar. Tanto que nem sequer provocava 

tensão. E foi dessa forma que graduei, sem o contato direto com os escritos de Freud. 

Em tempo: ressalto que essa avaliação do meu curso de graduação pode ser apenas mais 

uma defesa das tantas que utilizamos ao longo da vida. Posso, simplesmente, não ter 

sido tocada pela psicanálise naquele momento. 

Após alguns anos de experiência profissional, cursei especialização e mestrado 

em áreas distantes da psicanálise. Não havia, ainda, uma percepção desta falta. 

Entretanto, em algum momento, a formação aponta suas falhas, e foi na minha atividade 

docente, durante a oferta de disciplinas cujos referencias teóricos exigiam uma base 

psicanalítica, que tais faltas eclodiram. Lacuna “difícil” (mas não impossível) de 

preencher no extremo Norte do país, uma região onde não há oferta de formação em 

psicanálise.  
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Assim, ingressar na universidade pública possibilitaria, a longo prazo, estudar 

a obra freudiana através da capacitação no doutoramento. E foi ele que mostrou a face 

obscura da falta. Senti-me desnorteada e sem parâmetros identificatórios. Minha 

linguagem não era a dos meus colegas, tampouco dos meus mestres. Teóricos 

completamente desconhecidos eram discutidos. Uma angústia se instalou, não sabia de 

onde partir. Por mais que meu orientador salientasse que “nossos caminhos” (meu e dos 

meus colegas) eram construções nossas e, por isso, não nos direcionaria, senti-me 

desnorteada.  

Esta Tese representa mais que uma ascensão profissional, é uma longa e 

persistente trajetória pessoal, desde o ingresso como professora assistente na 

Universidade Federal de Roraima (UFRR), há dez anos (quase onze) – sete deles 

aguardando a liberação para o doutoramento –, até, finalmente, minha entrada e o 

caminho, ora doce, ora amargo, no meu mundo interno e externo. 

Meu projeto inicial contemplava o estudo da escolha profissional. Tema de 

pesquisa e trabalho há alguns anos na universidade, parecia-me o caminho mais óbvio, 

pois queria contribuir para o desenvolvimento dessa área na universidade e na região 

Norte. Entretanto, nem sempre os caminhos devem ser óbvios e, após alguns encontros 

de orientação, ainda no calor da euforia por ali estar, fui apresentada às obras dos 

psicanalistas Isidoro Berenstein, Alberto Eiguer e René Kaës. Esses teóricos 

possibilitariam uma reflexão psicanalítica acerca da influência familiar na escolha 

profissional para um direcionamento mais específico: a transmissão psíquica entre 

gerações ou transgeracional.  

E, se a influência da família, explícita ou implícita, não era nenhuma surpresa, 

outras questões pareciam saltar aos olhos. Foi a obra de Isidoro Berenstein (1988) 

intitulada Família e Saúde Mental o impulso para refletir sobre as relações, os laços, os 

vínculos. Perplexa, diante do meu atraso teórico e da minha imensa dificuldade em 

entender as ideias do autor, percebi que havia um longo caminho a percorrer.  

A partir desse impulso desejante, amadureci a possibilidade de trocar a 

temática da escolha profissional pela do vínculo, especificamente o do casal. Meu 

orientador foi compreensivo e receptivo e, assim, troquei de tema. No início, oscilei 

entre questões relativas à marca deixada pela separação e a possibilidade de 

reinvestimento amoroso. Hoje, percebo que, quando se fala no vínculo do casal, trata-se 

de um tema complexo cheio de ramificações, visto que os membros do casal são 
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personagens principais de um enredo cuja complexidade não inicia, nem termina, neles 

ou nesta história. 

A nova temática, que, aparentemente, poderia parecer mais fácil, foi se 

tornando extremamente labiríntica e me colocou, irremediavelmente, frente à frente com 

a psicanálise. Os teóricos que lia exigiam para sua compreensão uma base psicanalítica, 

e algumas questões mostraram-se pontuais: como percorrer a obra freudiana para 

entender o vínculo do casal? Quais textos poderiam me oferecer um ponto de partida? 

Como construir algo a partir das minhas dúvidas e experiências, e não apenas reproduzir 

o que outros já disseram? Como, ao dizer o que outros já disseram, fazê-lo à minha 

maneira?  

No princípio, não sabia. As leituras não rendiam e parecia que eu caminhava 

para lugar nenhum. Eis que descubro alguns canais no YouTube com ricas produções 

em psicanálise. Considerando minha memória auditiva privilegiada, percebi naqueles 

vídeos a oportunidade de passear pelo tema guiada por psicanalistas que, aos poucos, 

foram se tornando referências teóricas por mim valorizadas. São muitos e, por isso, não 

os citarei nominalmente aqui, mas estão contidos nas referências bibliográficas. Posso 

afirmar que devo a eles longas noites de escuta atenta que me possibilitaram retomar as 

leituras de forma mais tranquila. 

Resgatando as interrogações acima destacadas, penso que respondê-las é uma 

tarefa para a vida inteira, mas não tenho dúvidas: este processo já está consolidado. 

Daqui para a frente será aprofundar-me na temática e transformar estes conhecimentos 

em práticas. Desta forma, destaco que o percurso teórico e pessoal foi potente, pois “já 

sinto prazer em ler Freud”1 e, para tanto, cito Kehl (2009), que diz: “A fantasia é suporte 

do desejo. O desejo é simbólico. O desejo é também impulso desejante”. Foi minha 

pulsão desejante que me trouxe até aqui. 

Posto isso, ao perceber que a obra freudiana permite adentrar as mais 

profundas e diversas questões que atingem a alma humana e ser contagiada pela 

afirmação de Nasio (1999) de que “há um prazer em ler Freud”, entendi que tal prazer 

só é possível de ser identificado quando se descobre a obra atravessando um caminho 

próprio. Trata-se de um legado cujo percurso é individual, por mais que seu estudo 

possa ser grupal. Dessa constatação, deu-se a compreensão da liberdade a mim 

                                                           
1 Parafraseando a expressão cunhada por J. D. Nasio, na sua obra homônima O prazer de ler Freud. 
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oferecida por meu orientador e pude iniciar, então, a busca de compreensão e de 

construção de parâmetros próprios acerca da temática.  

 

Construção teórico-metodológica 

 

O espaço do entre é aquele no qual os sujeitos criam uma forma de se 

relacionar, um entre nós, no qual um se apropria de algo do outro, mas também deve 

entrar em contato com o que não poderá incorporar desse outro, apesar do seu desejo 

(BERENSTEIN, 2011). É necessário, portanto, aprender na multiplicidade do que 

produzem juntos. Não é um, nem outro, é sempre entre dois, pois a vivência do estar 

junto modifica a vida de um e de outro, criando um núcleo mais forte.  

O presente estudo, no entre dois: o vínculo do casal, discute o vínculo do casal 

a partir da psicanálise vincular, uma importante ampliação da psicanálise. Tendo como 

premissa a afirmação de que somos constituídos pelos vínculos, o objetivo desta 

pesquisa é defender a ideia de que o vínculo do casal é uma construção entre dois. 

Diante disso, pleiteia-se através dos conceitos da obra freudiana – objeto, identificação e 

sintoma – assinalar de que forma o encontro entre duas subjetividades implica o 

reencontro do objeto primário, que se dá pelo processo de identificação e denuncia o 

sintoma de cada um. Destarte, ainda que tais pontuações possam sinalizar uma 

percepção negativa, o que se deseja é ressaltar que o encontro amoroso contém potência 

de mudança, possa essa ocorrer ou não.  

Para Puget e Berenstein (1993), todo vínculo é bidirecional, posto que um será 

para o outro a fonte de desejo e objeto desejado e de ação. Essa é uma situação 

produtora de certas dificuldades em algumas ocasiões.  

Sobre isso, citamos Rosa (2006), para quem só é possível viver e conhecer o 

outro se houver amor, pois qualquer nível de amor já tem algo de saudável, um 

descanso na loucura. Refletindo acerca dessa frase, destaca-se que a capacidade de amar 

está diretamente relacionada à capacidade de se vincular. O vínculo poderia, portanto, 

ser designado enquanto categoria de acesso à possibilidade de construção do amor. 

O casal ao qual nos reportamos, por motivo de enquadre, é o heterossexual, 

posto que temos como importante condução das nossas reflexões o casal estudado por 

Janine Puget e Isidoro Berenstein, psicanalistas argentinos precursores dessa ampliação 

teórica na América Latina.  
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O “entre dois” não representa apenas duas pessoas. E, mesmo que assim fosse, 

não seria simples, posto que no universo de duas pessoas emergem, pelo menos, duas 

famílias anteriores e, destas, mais duas. Tomando como referência apenas essa operação 

de adição, já contabilizamos três famílias para cada membro no curto espaço de tempo 

de duas gerações anteriores. Some-se a isso todas as instituições, locais e tempos pelos 

quais cada um passou até aquele instante. Todas as relações construídas e rompidas, os 

trabalhos realizados, as experiências, as certezas, dúvidas e incertezas, enfim, toda 

vivência que cabe na psique, que é plástica e atemporal. 

Se cada membro de um casal representa um universo tão vasto, uma técnica 

que objetivasse cuidar dessa relação, necessariamente, deveria construir um escopo 

próprio. Foi isso que diversos psicanalistas – entre eles, Isidoro Berenstein, Janine 

Puget, Rodolfo Moguillansky, Liliana Nussbaum, Renè Kaës e Alberto Eiguer – 

fizeram, preocupados com as demandas provocadas pelas guerras, com as queixas 

coletivas de um sujeito que se apresentava sozinho ao setting. Um sujeito reclamado por 

seu grupo familiar por ser quem clamava por mudanças e para quem não bastava a 

“cura”, uma vez que a origem do seu sofrimento implicava uma mudança ou 

flexibilização das relações no seu grupo familiar.  

Por mais que os familiares sejam sensíveis às dores desse sujeito, Eiguer 

(1995) reconhece que não é fácil interrogar os mecanismos inconscientes da família, 

mas é possível, uma vez que a psique familial é crível e inspirada nas psiques 

individuais do grupo. O autor assegura que o aparelho psíquico pode ser considerado 

intencionalmente grupal, tudo funcionando em perfeita conexão, uma rede de vínculos 

entre o eu e os objetos, e entre os objetos internos. Assim, a menor modificação de um 

objeto altera o conjunto. Mas, se na teoria essas questões já se revelam complexas, é na 

vida real que elas se mostram sempre inéditas e desafiadoras, pois 

 
Uma teoria psicanalítica que exiba a variedade dos papéis familiais e que 
apresente uma síntese, como é comum no caso de qualquer teoria, deve 
superar inúmeros obstáculos. Essa teoria deve inicialmente evitar confundir 
psiquismo familial com outros psiquismos: não deve derivar como uma cópia 
idêntica de uma psicologia individual. Tampouco deve se confundir com a 
tópica de outros grupos humanos tais como a escola, a instituição religiosa ou 
o grupo de terapia (EIGUER, 1995, p. 63). 

 

Para o autor, a família é composta de membros que, em grupo, apresentam uma 

modalidade de funcionamento psíquico inconsciente diferente de seu funcionamento 

individual. Embora esta afirmação possa soar contraditória, deve-se sempre considerar 
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que o grupal e o individual são indissociáveis. As instâncias grupais do psiquismo de 

cada membro intervêm no uso de seus funcionamentos, pois se por um lado potencializa 

perceber que o fantasma de seu espaço pessoal continua nos espaços dos outros, 

também redobra a impressão emocional de uma intimidade familiar (EIGUER, 1985). 

A construção de referenciais teóricos novos deve ser perpassada pela 

consideração de que o sentido da herança deve ser apropriada. É essa compreensão que 

Berenstein (2011) e tantos outros teóricos consagrados na psicanálise vincular fazem 

questão de respeitar. Entre eles, destacamos Moguillansky e Nussbaum (2011a), pois, 

em seus relatos acerca da história da noção de vínculo, não escondem que, embora se 

possa expressar preferências a respeito de uma definição, não se pode renegar a 

importância de tantas outras na construção deste saber. Para eles, qualquer saber carece 

da valorização das circunstâncias em que foram se formulando, se ajustando e 

evoluindo. 

Assim sendo, este novo campo de estudo denominado psicanálise vincular 

impõe para a compreensão do vínculo do casal o estudo da família, pois foi o 

atendimento da família enquanto grupo que abriu caminho para o estudo do casal. O 

atendimento da família é algo novo na psicologia e na psicanálise, posto que esse grupo 

sempre foi poupado, mas também negligenciado.  

Falar da influência da família na construção do casal é complexo, pois o 

pertencimento a ela vem acompanhado de crenças que, com valor de convicção, a 

regem. Moguillansky e Nussbaum (2011b) postulam que, mesmo para aqueles casais 

que desejam fundar uma família denominada “inédita”, essa não é uma tarefa fácil, pois, 

para isso, devem ser questionadas algumas certezas que contêm as crenças/convicções 

que fundamentam essa pertinência. Tal característica reafirma que o casal, essa 

Instituição, não se constitui do nada ou, sendo mais específica, não se constitui apenas 

no momento do encontro de duas pessoas. Disso resulta sua importância e sua 

complexidade, pois implica ter antecedentes e, no entanto, não se reduzir a eles.  

Cada casal pode, portanto, desse ponto de vista, ser uma construção inédita. E a 

experiência da relação, em toda sua complexidade, é um dos espaços privilegiados no 

qual transcorre a vida psíquica. Por espaço privilegiado entendemos as dimensões 

interior e exterior nas quais se constrói a conjugalidade. 

No início do meu percurso teórico acerca da noção do vínculo do casal, a ideia 

inicial era perseguir a ingênua ilusão de que o vínculo se estabelece a partir do encontro 

de dois sujeitos disponíveis e dispostos a construir uma relação, que resistiria a todos os 
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entraves das suas individualidades e das interferências externas. Ledo engano, o 

vínculo, ou a vincularidade, consiste em uma tarefa árdua, susceptível a inúmeros 

entraves e desencontros, pois sua construção exige o trabalho constante da diferença e 

com o alheio do outro. 

Entre as inúmeras questões deste estudo, destacamos que a forma com que a 

relação objetal é experienciada determina os tipos de vínculos que um sujeito 

empreenderá ao longo da sua vida. De acordo com Riviere (1982, p. 29), “o bebê está 

repleto de fantasia sobre o que lhe acontece e o que acontece dentro dele”, sendo que 

“qualquer pretensão que a psicanálise possa alimentar de compreender a estrutura do 

ego dos adultos e crianças mais velhas implica, necessariamente, a possibilidade de 

investigar o seu desenvolvimento, geneticamente, remontando suas raízes primordiais” 

(RIVIERE, 1982, p. 48). No mesmo viés, Iaconelli (2016) assegura que a forma como o 

bebê se sente, desejado ou rejeitado, determina como estabelecerá suas relações afetivas 

ao longo da vida. E Herzog (2009) corrobora tal compreensão pontuando que a mãe, ou 

seu representante na categoria de um objeto externo, é fundamental tanto para assegurar 

a sobrevivência e o bem-estar físico quanto para a constituição da realidade psíquica. As 

primeiras experiências incorporadas psiquicamente configurarão a matriz das ligações 

amorosas futuras. 

A segunda questão a que nos reportaremos conecta relação objetal e sintoma. 

Como já foi explicitado, a maneira pela qual o bebê introjetou suas primeiras 

experiências será marcante em suas relações futuras. Ao produto dessa construção 

subjetiva, dá-se o nome de sintoma. De acordo com Dunker (2016), para a psicanálise, o 

sintoma não se define somente pelo comportamento, mas pela relação que o sujeito 

estabelece com ele. Nesse sentido, o sintoma pode ser tanto uma proteção quanto uma 

defesa e, como tal, interfere na forma de ser e se comportar nas relações afetivas que os 

sujeitos estabelecem ao longo da vida.  

Segundo Herzog (2009), há algo de saudável no sintoma: ele denuncia que 

alguma coisa necessita ser compreendida e, nesse sentido, pode ser considerado uma 

formação de compromisso na medida que estabelece um arranjo entre desejos 

inconscientes, normas e permissões culturais, e suas reais possibilidades de satisfação. 

Partindo desse pressuposto, o sintoma pode potencializar a procura do casal pela terapia. 

O objeto e o sintoma são os fatores determinantes do vínculo e do desvinculo, 

pois o vínculo do casal está fundado na relação de objeto e no sintoma de cada um dos 

seus membros. Entretanto, é possível, de acordo com a psicanálise vincular, através do 
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enfrentamento dos fantasmas de cada um, remodelar (ou adequar) tanto a escolha do 

objeto, quanto o sintoma dos membros de um casal. De acordo com Ocariz (2013), o 

sintoma é a razão pela qual se procura um analista, pois sinaliza que algo incomoda, 

provocando desprazer e dor, podendo ser a única oportunidade do sujeito resgatar certa 

ordem em sua constituição psíquica e se estruturar. Sob tal perspectiva, não deve ser 

considerado apenas patológico e fonte de sofrimento. 

Embora cada sujeito possa procurar o tratamento para o seu sintoma 

individualmente e ser bem-sucedido no intento, consideramos a psicanálise vincular a 

teoria mais adequada ao tratamento do casal e da família por entendemo-la mais que 

uma ampliação da psicanálise, ou seja, uma teoria que possibilita o enfrentamento das 

dificuldades em construir vínculos, seja ela aplicada ao grupo (casal) ou a cada membro 

separadamente.  

Diante de tais constatações, apontamos como objetivos específicos: 1) 

Compreender a relação entre ter sido desejado pelo primeiro objeto e a capacidade de 

vincular-se; 2) Estabelecer a relação entre a vivência com o primeiro objeto e o tipo de 

busca do parceiro amoroso; e 3) Entender a interferência do sintoma no processo de 

separação. 

Para se iniciar uma pesquisa, faz-se necessário compreender seu método e suas 

próprias limitações a fim de superá-las. O compilado que segue acerca do método 

reflete como se construiu minha busca pelo entendimento metodológico desta pesquisa 

teórico-reflexiva, efetuada a partir da revisão e pesquisa bibliográfica de autores 

renomados em psicanálise vincular. 

Ao se falar do campo de pesquisa, em se tratando da psicanálise, de acordo 

com Rezende (1993), a investigação pode ser levada a efeito na biblioteca, no mundo 

vivido ou no consultório. No primeiro caso, a pesquisa exegética se faz por meio das 

leituras nos livros. No segundo, através da atitude de quem pensa as próprias vivências. 

E, no terceiro, por meio da interpretação clínica em situação analítica, ou seja, mediante 

escuta e transferência.  

Buscando definir metodologicamente esta pesquisa, defino-a situada nos 

campos da exegese e da hermenêutica, uma vez que coube aos livros transmitir noções e 

lapidar percepções das minhas vivências. Em outras palavras, as questões levantadas 

neste texto não se tratam apenas de compilado de autores e defesa de ideias, mas ante a 

necessidade de entender este importante aspecto da existência – o vínculo. 
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Na pesquisa exegética, do ponto de vista prático, o exegeta pesquisa na 

biblioteca como um especialista em leitura, pois busca o sentido do texto no texto. 

Rezende (1993, p. 108-109, grifo do autor) ressalta que “os textos são ‘tecidos’ (do 

verbo texere) e têm uma lógica interna, uma semântica, uma semiótica, uma coerência 

ou incoerência que somente um bom leitor – exegeta – é capaz de detectar e revelar a 

outros leitores menos habilitados”. Pontua que, para os leitores, os textos só passam a 

ter sentido quando se entra na estrutura semântica da obra, ou seja, que o sentido de um 

texto somente será percebido a partir das relações e correlações que se estabelecem com 

o seu interior. 

No modelo hermeneuta, o leitor só prossegue ao se apropriar do texto 

subjetivamente, entrando na cena. Assim, acrescenta ao texto o sentido em que o 

entendeu e isso representa que se é, ao mesmo tempo, autor e leitor. E como os textos 

são vividos, e não apenas escritos, não se trata mais de lê-los, mas de pensá-los. 

Rezende (1993, p. 113) defende que a orientação hermenêutica está sendo considerada, 

atualmente, “uma das frentes avançadas da psicanálise: não mais, ou não apenas, uma 

psicanálise individual, mas uma psicanálise da cultura e das culturas”. 

Cada texto é um texto, segundo Mezan (2002), e, se tem a capacidade de 

formular alguns pontos comuns, é sempre a posteriori. O autor reflete extensamente 

acerca de teses de psicanálise stricto sensu e discorda de quem acredita que elas podem 

ser úteis para esclarecer questões teóricas, mas pouco acrescentam do ponto de vista 

clínico. Para ele, essa é uma percepção distante da realidade, pois terem sido elaboradas 

na universidade não lhes tira o caráter psicanalítico, mas o acentua, porquanto a 

exigência do rigor obriga o pesquisador a ir fundo no seu tema. Corroborando tal 

pensamento, Tavares e Hashimoto (2013) pontuam que, ao ter contato com a obra 

psicanalítica como leitor e como investigador do próprio arcabouço teórico, o 

pesquisador encontra-se implicado naquilo que estuda e compreendê-lo diz respeito a 

ele mesmo. 

Garcia-Roza (1993) também defende a pesquisa teórica em psicanálise por 

considerá-la a única modalidade possível na pesquisa acadêmica. Para o referido autor, 

tal modalidade tem como objetivo submeter a teoria psicanalítica à análise crítica com a 

finalidade de verificar sua lógica interna, a coesão estrutural dos seus conceitos e as 

condições de sua possibilidade. E, ainda, para Tavares e Hashimoto (2013), há a 

concepção de que não se separa pesquisa psicanalítica de pesquisa clínica, pois o que 

funda a psicanálise é a prática clínica, enquanto práxis mesmo, no sentido da produção 
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de um saber que é constituído entrelaçadamente no seu próprio fazer. Eles valorizam o 

fato de Freud ter se dedicado exaustivamente à elaboração de sua chamada 

metapsicologia, a construção de um arcabouço teórico capaz de dar sustentação e base 

para as ocorrências passíveis de serem vivenciadas na clínica. Essa relação que os 

autores fazem, antes de questionar o método clínico, privilegia-o, uma vez que foi 

através dele que Freud construiu uma extensa obra teórica. Para os autores, a 

metapsicologia freudiana situa-se em um para-além de toda e qualquer observação 

possível. Trata-se de um arcabouço teórico que versa como uma “produção de sentido”, 

de forma que sua função é subsidiar a sustentação e reflexão acerca da própria teoria.  

Será a partir desse entendimento que buscaremos explorar o estudo do casal 

enquanto elemento potencializador do espaço entre o subjetivo e o social – o singular e 

o coletivo – que se interconectam e interagem. O par conjugal pode ser considerado 

uma unidade, mas sua constituição e definição está diretamente relacionada ao que cada 

cultura lhe confere.  

Puget (2009) afirma que a psicanálise vincular constituiu-se uma ampliação 

necessária, identificada a partir da prática clínica que não fornecia subsídios 

consistentes para o atendimento do sujeito quando se encontrava obstáculos na análise 

individual.  

Destaca-se que a psicanálise vincular consiste em uma abordagem consistente e 

específica, embora alguns teóricos considerem que não há psicanálise de casal, o que há 

é psicoterapia de casal, posto que colocam em dúvida o enquadre e a transferência nesse 

modelo de intervenção. Aqueles que são mais simpáticos à psicanálise de casal a 

conceituam como uma prática criativa que desafia a utilização e as aplicações do arsenal 

teórico e da experiência clínica da atuação individual à atuação grupal. Dito isso, 

passemos aos relatos dos capítulos. 

No primeiro, apresentaremos um breve percurso histórico e conceitual da 

psicanálise e da psicanálise vincular. A psicanálise, considerada um dos marcos da 

produção científica do século XX, constituiu-se como uma sólida construção teórica 

fundamentada em dilemas clínicos, formulada a partir de incertezas, reflexões, 

reformulações. Foi isso o  que Freud fez durante a sua vida, posto que, possuindo uma 

preocupação pungente diante do sofrimento humano, construiu uma ciência movida 

pelo desejo de permitir aflorar os anseios mais íntimos, fazer falar muitas dores.  

O melhor paciente de Freud, segundo Mandelbaum (2016), aquele que ele 

melhor e mais profundamente cuidou, foi ele mesmo. O referido autor afirma, enquanto 
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conhecedor da obra freudiana, que nela está a vida de Freud por inteiro, pois ele 

conseguiu, com a coragem que lhe era própria, mergulhar em todas as dimensões de sua 

vida: suas relações consigo, com seu entorno, com sua família, com colegas de trabalho 

e profissão, com a história humana, com a ciência... Tudo isso, afirma, passou pelo seu 

olhar psicanalítico, ou melhor, pela sua autoanálise.  

Se Freud ao criar a psicanálise pôs à prova sua capacidade de luta e de vencer 

as resistências, para a psicanálise vincular não foi diferente. Vencer as resistências de 

psicanalistas tradicionais que permitissem a ampliação da psicanálise não foi uma tarefa 

simples. Puget (2009) faz referência a estados de emergência, nos quais novos modelos 

de intervenção podem surgir para responder ou dar conta das novas demandas clínicas. 

Estados de emergência, diz a autora, são necessários e não se pode viver sem.  

Eles oferecem privilégios, mas também obstáculos. Se, por um lado, não ter um 

lugar estabelecido pressupõe liberdade de pensamento e de criação, por outro, não 

dispor de um estatuto oficial representa estar ilegal. Por sua vez, a liberdade de 

pensamento, que não significava apenas estar fora, teoricamente possibilitou, partindo 

do corpo teórico psicanalítico, o surgimento de novas hipóteses. Pontuamos que o 

primeiro capítulo, mais que um apanhado histórico e conceitual, convida a pensar sobre 

a necessidade da construção de novos aportes teóricos. 

É no segundo capítulo que introduziremos as noções de vínculo e vínculo de 

casal. Entendemo-as como a base para a reflexão da relação construída, ou constituída, 

por um casal, pois, segundo Berenstein (2011), é o vínculo que sustenta o estar com 

outros. 

O vínculo é uma tarefa que permite diversas definições, mas, apesar da sua 

polifonia, há algo que lhe caracteriza em qualquer idioma: pode ser traduzido por 

relação. Só há vínculo onde há relação, ou seja, só há vínculo onde há pelo menos dois, 

presentes e dispostos a construir uma relação. E eis que nisso fundamenta-se a enorme 

complexidade de vivê-lo. No casal, como medi-lo? Tarefa impossível, visto que se 

tratam de duas subjetividades que devem se integrar para formar uma terceira (grupal), 

mas sem abrir mão das suas individualidades – uma tarefa da alteridade. 

Mas, afinal, o que significa vínculo? Permitindo ser traduzido por “relação” e 

“estar com o outro”, será a partir dessa noção que no capítulo dois, baseados no 

referencial psicanalítico, discorreremos acerca da vincularidade enquanto uma 

capacidade individual e da vincularidade no casal enquanto uma tarefa partilhada. Sobre 
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essa vocação, destacam-se: sua importância, o quanto potencializa o ser humano e, no 

caso do casal, fortalece a relação. 

No terceiro capítulo, direcionaremos a reflexão para a escolha amorosa ou, 

mais especificamento, o encontro do parceiro amoroso, entendendo que é um ato 

complexo e psíquico, no qual está implícito uma eleição que se pressupõe ou espera ser 

mútua. 

Em psicanálise, considera-se que há nessa escolha mais passado do que 

presente. Um passado inconsciente de uma busca de preenchimento através deste novo 

objeto que, no entanto, representa o primeiro. Na formação de um casal, o sentimento de 

ter sido desejado pelos pais opera como uma identificação, pois, quando nascemos, mais 

que ser alimentados, precisamos de alguém que nos deseje, que se implique nesse 

desejo e que nos ofereça esee desejo para que possamos nele nos implicar 

(IACONELLI, 2016). 

E por sermos seres da falta, incompletos, buscamos um outro que (supõe-se) 

nos completará – na famosa frase de Freud (1905, p. 210), “o encontro do objeto é, na 

verdade, um reencontro”. Toda essa complexidade se revela, pois, apesar da 

necessidade, nada pode garantir que uma relação dará certo. O segredo pode ser admitir 

isso e, ainda assim, apostar na relação (HERZOG, 2009). 

Já no quarto capítulo, versaremos sobre a separação do casal. Compreendendo 

que ela é um processo que se dá ao longo do “desvinculamento” gradativo do casal, o 

fenômeno será explorado em suas especificidades. Esse capítulo, no entanto, mais que 

apresentar reflexões acerca do desvincular ou do separar, pretenderá alencar questões 

que possam contribuir para a manutenção das relações amorosas. 

Para Puget e Berenstein (1993), a separação é o último estágio de manutenção 

de uma relação, pois, ao decidir por ela, tal alternativa, algumas vezes, representa o fim 

de inúmeras tentativas de manter o estar a dois. Ressaltam também que muitos casais 

vivem durante anos o vazio da relação até conseguirem optar pela separação, visto que 

ela declara o fracasso e representa ter que encarar uma vivência interior de extremo 

sofrimento. 

Concluo esta introdução perpassada por todas as questões que almejamos 

discutir e me fazer entender, embora compreenda a complexidade dessa pretensão. 

Assim, reporto-me à reflexão de Corrêa (2011, p. 20) para definir superficialmente 

minha escrita: “Escrita diletante, frise-se, no sentido tradicional do termo, qual seja, o 

de uma escrita apaixonada, interessada, apreciadora e envolvida com aquilo que diz e 
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com as fontes das quais retira sua inspiração e alguma sabedoria”. Como enfatiza Kerl 

(2009), “sem fantasia este impulso desejante também cai no vazio”. 

Por fim, e não menos importante, recorro a Berenstein (2011, p. 14), para quem 

“os vínculos nos convocam a pensar”, pois “se não se modifica a posição subjetiva entre 

quem dá e quem recebe, cronificam-se os lugares”. Então, pensemos. 
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À GUISA DE UMA CONCLUSÃO – PARA CONCLUIR, MAS NÃO PARA 
ENCERRAR 

 
Assim sendo, minha tentativa de dar fechamento 

a este trabalho acaba se transformando em abertura 
para novas questões, que mostram a necessidade de 

outros estudos e pesquisas, que forneçam maiores 
esclarecimentos [...]. 

(Francisco Hashimoto) 
 

A escrita de uma tese implica uma construção cuja temática, via de regra, 

objetiva aperfeiçoar uma prática e oferecer algo à sociedade. É uma construção na qual, 

ao se empreender, revela tanto do tema quanto do próprio autor, pois, antes de servir ao 

mundo, serve a seu autor que se apropria de saberes e elabora novas formas de ser. 

Para concluir, mas não para encerrar, porque diante da abrangência do 

conhecimento o que se pode considerar fechamento dará lugar a novas questões, como 

em uma aspiral na qual um saber leva a outro e a outro, sucessivamente. É assim que me 

sinto. Todavia, no sentido de pontuar algumas questões, pode-se dividir esse estudo em 

três momentos: o primeiro, que corresponde à contextualização da psicanálise e seu 

aporte na criação da psicanálise vincular; o segundo, central nessa pesquisa, cujo 

objetivo é examinar a relação entre a construção do vínculo com o primeiro objeto e o 

padrão dos encontros amorosos subsequentes; e o terceiro, complementar ao segundo, 

uma vez que certifica haver um padrão de rompimento amoroso, seja pela via do 

desvinculamento ou da separação – nos dois casos perpassados pelos estados de 

irritação. Em outras palavras, os sujeitos aproximam-se e afastam-se nos 

relacionamentos amorosos sempre da mesma forma, seguindo um padrão que foi 

aprendido e apreendido nas primeiras relações objetais.  

Ainda que cada um desses tópicos represente um tema vasto, eles permitem ser 

condesados na seguinte questão: a construção do vínculo do casal se faz no entre dois. 

Embora o mundo vincular não represente um lugar de fácil acesso, é rico em 

possilidades e permite que duas pessoas, independentemente de suas histórias, possam 

aspirar elaborar uma nova história e autorizar-se a estabelecer trocas que, mesmo 

sujeitas a ataques internos e externos, são em sua essência transformadoras. 

E, como todo vínculo oferece tal transformação, ao iniciar minha trajetória no 

doutoramento, ouvi a seguinte frase: “A psicanálise é uma obra aberta, cada um 

percorre-a à sua maneira”. Essa afirmação de um colega do doutorado, nos primeiros 

encontros de orientação, marcou-me. Ressoava a cada dúvida, incerteza, busca de 
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padrões de assertividade, modelos científicos valorizados, ou seja, receios ponderáveis e 

imponderáveis. 

Segui ouvindo-a, direta ou indiretamente, através de todos os autores que me 

ofereceram  subsídios teóricos, durante a construção desse estudo. Todavia, foi somente 

ao compreender a afirmação de  Puget e Berenstein (1993) sobre  o estatuto da 

psicanálise vincular – um conhecimento novo que, por um lado, carece de subsídios 

para ancorá-lo, por outro, oferece maior liberdade de exploração  – que compreendi: por 

mais que haja modelos, cada um elabora e sustenta o seu à sua maneira. Tal 

compreensão serviu para iniciar a construção desse caminho, apreciando as nuances do 

texto freudiano que, embora não contenha o conceito de vínculo, pode ser inferido a 

todo momento, porque no cerne dos conflitos psíquicos está a relação com o outro e o 

sintoma de cada um. 

Diante disso, percorrer a obra para identificar subsídios que dessem sustentação 

ao entendimento de como se estabelece o vínculo do casal consistiu em uma tarefa 

empreendida de forma gradativa. À medida que os textos possibilitavam conhecer com 

mais atenção o pensamento freudiano, foi possível apreciar a vastidão da obra e as 

características da personalidade do seu autor. Sobre a obra, chama a atenção: a 

amplitude e diversidade de temas, a retomada de conceitos em fases diversas a fim de 

aprimorá-los, a atenção ao cotidiano e às vivências dos pacientes, e a magnitude de uma 

obra elaborada há mais de cem anos que se mantém tão atual. Já sobre Freud, destaca-

se: o entusiamo e a genialidade na criação e na defesa da psicanálise, o texto construído 

a partir da linguagem dos pacientes e da sua autoanálise, a vida marcada por vínculos 

sólidos e delicados com seus pares, e o hábito da correspondência com inúmeros 

amigos, que retrata uma forma nítida de aproximação e criação de laços profissionais e 

afetivos. 

Há na construção da psicanálise uma capacidade de reformulação constante. 

Diante do vigor na elaboração e na defesa de uma ideia, Freud não se limitou a construir 

teorias, mas atraiu seguidores com os quais trocou experiências durante anos, seja 

pessoalmente ou através das correspondências. A obra freudiana retrata a vida do seu 

autor à medida que este viveu, elaborou e avaliou conceitos. Isso se deve ao rigor, 

capacidade criativa e desejo de superar obstáculos para ampliar a teoria e a técnica 

psicanalítica.  

Na defesa de ambos, Freud reconheceu que a teoria fora exitosa e era 

prestigiada, entretanto, o mesmo não acontecia com o método terapêutico, que lutava 
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por reconhecimento. Na busca disso, o psicanalista realizou conferências nas quais 

pleiteava demonstrar a seriedade do estudo, tentando vencer a resistência dos 

profissionais da época. Atribuia-a ao fato da técnica do procedimento não estar, naquele 

momento, plenamente desenvolvida e ser impossível fornecer ao leitor médico um livro 

de instruções que o habilitasse a conduzir o tratamento na sua íntegra. Ao final de sua 

vida, no único vídeo que apresenta um relato do criador da psicanálise, este mostra-se 

tranquilo, reconhecendo que o saldo fora positivo, mas muito havia ainda a fazer. Nesse 

sentido, destaca-se que a psicanálise vincular pode ser considerada um produto desse 

muito a fazer. 

A psicanálise é a marca de um tempo e de seu criador, pois representa um 

descentramento na forma de compreender o homem ao descobrir o inconsciente e 

postular que o sujeito não é dono sequer de sua consciência, produzindo uma nova 

referência para o que se compreendia, até então, por subjetividade. Ao formalizar tal 

descoberta, Freud naturalmente enfrentou muita resistência, porque a noção de 

inconsciente questionava uma subjetividade na qual a verdade habitava a consciência. 

Além do mais, ao estudar outros fenômenos, aprofundando-se nas questões individuais 

e no modo como as pessoas lidavam com a verdade, apontava para outro tipo de lógica, 

a da interioridade. Essa lógica, instrumento de exploração da psicanálise, impõe lidar 

com as formas de elaboração dos vínculos, desde o início da vida humana, e considera 

que a relação do sujeito com o outro é constitutiva.  

Do nascimento à morte, o ser humano é relacional e necessita construir vínculos. 

Na espécie humana, a necessidade da formação de laços, em um primeiro momento, 

favorece a sobrevivência física, mas, logo, se expande para a capacidade de estabelecer 

vínculos afetivos. A dependência do ser humano, por um tempo mais longo ao nascer, 

revela a necessidade e disposição da espécie para a vinculação. Entretanto, o vínculo 

não se constitui apenas no contato e no estar com o outro, mas na sua qualidade, uma 

vez que para se originar é imperativo a existência de um ambiente que o ampare e o 

acolha. 

Inaugurando e dotando a vida de consistência e sentido, o vínculo tem como seu 

primeiro modelo a relação mãe-filho, materializando-se através da amamentação. Esta 

simboliza o encontro no qual se estabelece uma relação única: um satisfaz a fome (de 

leite e de afeto) do outro e, através desse encontro, mais que nutrir organicamente o 

bebê, ambos nutrem-se de amor; e o bebê de amor  e confiança. Desse modo, o encontro 

representa mais que assegurar a sobrevivência, mas o bem-estar físico e a constituição 
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da realidade psíquica, oferecendo as bases para a formação de cada sujeito e o enredo 

para suas relações, tendo essa marca a capacidade de produzir os sentimentos que 

influenciarão os encontros posteriores. Posto isso, pontua-se que cada um estabelece 

com o outro ou com os outros uma forma específica de vínculo que implica sua maneira 

de ser no mundo: afetuoso, exigente, perverso, melancólico, reservado, exaltado etc. – 

muitas são as formas de se vincular e nenhuma é melhor ou pior, apenas revela os 

sujeitos e suas vinculações.  

Na escolha do parceiro amoroso, está contido o sentimento de ter sido desejado 

pelos pais, marca de uma interioridade que permeia a vida tanto do sujeito que escolhe 

quanto do que é escolhido. Como se fossem as duas metades do mito de Andrógino, de 

Aristófanes, o encontro não se dá ao acaso, há uma ausência a ser preenchida, mas que 

nunca será totalmente. E nisso reside a capacidade de, ao encontrar o outro, perceber 

que esse nunca preencherá a falta. Dessa forma, semelhante a um código de barras 

interno, cada um, ao fazer determinada leitura do outro, estipula um formato 

predeterminado de relação. Esse emblema, que pode supor uma limitação na relação do 

casal, deve ser entendido como uma evidência de um sistema interpessoal com regras 

estáveis, mas com capacidade de transformação ou circuítos de retroalimentação. O 

potencial favorece o manejo na intervenção clínica em psicanálise vincular pondo à 

prova a capacidade de adaptação de cada membro e refletindo que a vincularidade é 

uma construção.  

E, por ser uma construção, implica uma decisão em executá-lo. Apesar de sua 

complexidade, pois um vínculo de aliança pressupõe um parentesco e demanda o 

estabelecimento de uma série de acordos e pactos, nem sempre fáceis de serem 

estabelecidos e cumpridos, deve ser compreendido em sua especificidade de ser uma 

tarefa inconclusiva e partilhada, sempre sujeita a reparos. Essa característica, antes de 

ser classificada como negativa, deve ser percebida como potencial de restauração, pois, 

embora possa conter aspectos destrutivos, são altamente terapêuticos, visto que 

impulsionam mudanças em direção à saúde e estimulam um funcionamento de relação 

mais coeso. É disso que se encarrega a psicanálise vincular. 

Sendo considerada a técnica de tratamento dos conjuntos humanos do parentesco 

(casal e família), assim como dos grupos, a psicanálise vincular oferece conceitos 

diferenciados, embora derivados da psicanálise. Entre seus inúmeros desafios está o de 

como repensar a noção de inconsciente, quando se incorpora o conceito de vínculo. 

Uma possibilidade de explorar essa questão é a partir do conceito de aliança, no qual a 
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relação se dá no espaço de uma realidade psíquica específica, sendo uma das principais 

condições para a formação do sujeito do inconsciente. Por isso, entende-se o vínculo 

como resultado da conjunção de três espaços diferenciados e interpostos: o intra, o inter 

e o transpsíquico. Isso equivale a compreender que nos formamos a partir de inúmeras 

interações, internas e externas, sempre em constante relação. 

É relevante destacar a tarefa a ser realizada no encontro amoroso e o quanto essa 

percepção contribui para o analista, ao assimilar a dinâmica do casal, buscar clarificar e 

descronificar os papéis de cada integrante. Uma vez alcançado esse objetivo, cada 

membro poderá avaliar sua postura para modificá-la ou não. Ciente de que não se pode 

impor a aceitação de qualquer objetivo para implementar mudanças na dinâmica do 

casal, ultrapassar o sentimento de uma unidade para construir um nós que reconheça a 

alteridade de cada individualidade é vital para a qualidade da relação. Destarte, através 

da compreensão das relações de objeto, do processo de identificação e da formação dos 

sintomas, o encontro amoroso pode ser declarado contendo potencial de mudança 

através da intervenção. 

Acerca do objetivo da intervenção, é preciso que fique claro para os membros do 

casal que o compromisso desse procedimento é com a promoção da saúde dos 

membros, e não com a manutenção ou rompimento da relação. Em outros termos, não 

se pode determinar uma meta, por mais que o casal exprima uma propensão a qualquer 

dessas possibilidades, porquanto o casal consciente dos limites da análise deverá 

responsabilizar-se pela alternativa adotada, sabendo que essa depende da 

disponibilidade individual de cada um e grupal, enquanto casal.  

Por isso, construir uma demanda de casal reveste-se de extrema complexidade 

diante das demandas conjugais que, algumas vezes, encontram-se imersas em um 

emaranhado de queixas individuais atribuídas ao parceiro. Nesse sentido, resistentes e 

com demandas ambivalentes de pedido de ajuda e oposição ao processo, costumam não 

reconhecer sua implicação no conflito, sendo uma forma de desinteresse pela relação e 

pouco compromisso com sua manutenção.  

Fundamentada na construção da alteridade e reconhecimento mútuo, a 

psicanálise de casal utiliza um manejo semelhante ao da análise individual no tocante ao 

passado que será realçado, surgindo tanto como sintoma quanto como meio para 

modificá-lo, posto que será alicerçado nesse lugar e tempo que se iniciará a busca por 

entendimento objetivando identificar as particularidades de cada casal. Entretanto, nesse 



175 
 

processo é necessário não perder de vista o que é de cada um e o que é do casal. Essa 

singularidade é vital para a manutenção da autonomia e redimensionamento da relação. 

Sendo a iminência da separação um dos principais motivos para a procura desse 

tipo de intervenção, nada mais protelado, pois, embora a separação signifique a última 

tentativa de um casal para manter seu laço, até chegar a essa decisão, a relação já passou 

por fases de desgaste que podem ser tanto agressivas, através dos estados de irritação, 

quanto mais passivas, através do desvinculamento. Diante de tais impasses, faz-se 

imperativo compreender o desvinculamento como um processo gradativo e silencioso 

de desinvestimento de uma relação. Pode-se, portanto, nesses casos, atribuir a casais 

com relações tumultuadas pela irritabilidade um potencial maior de interação que casais 

cujo investimento foi sendo retirado paulatinamente, sem que um ou ambos 

percebessem. Em psicanálise vincular, mais que o entendimento dos motivos que 

levaram à separação, há que buscar como esse processo se instala, quais demandas 

podem ser priorizadas, como contribuir para sua expansão. Há que destacar que a 

psicanálise vincular consolida um processo de atuação psicanalítico e, como tal, muito 

já foi realizado, mas muito há a construir. 

Dessa forma, o presente estudo objetivou contribuir para uma nova elaboração 

no pensar e sentir, nas formas de perceber e se colocar frente ao enigma do vínculo, uma 

tarefa aparentemente fácil, contudo que impõe disposição e aposta na sua execução. Não 

coube a esse texto formalizar modelos ou formatos, apenas ilustrar possibilidades, visto 

que cada pessoa realiza seus vínculos a partir de suas limitações e vicissitudes. No 

entanto, há que se perceber o vínculo como uma tarefa explícita, exposta, desejosa de se 

realizar. Compreender suas nuances e os entraves de cada um é a única forma de, apesar 

dos empecilhos, apostar nele. Então, pareafraseando Montero (2008), que possamos nos 

reinventar permanentemente, fazendo de nossas lembranças mais que um relato de 

nossa biografia, podendo deduzir que o humano é, acima de tudo, um romancista, o 

autor do seu romance único, dura escrita da existência na qual cabe a cada um se 

assumir protagonista. 

Diante do muito que foi vivido e refletido durante o processo de construção 

dessa tese, de todas as mudanças internas e externas que possibilitaram perceber a 

determinação da inconsistência do individual como propulsora para o entendimento de 

um outro parorama do mundo humano, que reclama a capacidade de vincularidade, mas 

que só a elabora a partir do entre dois, é chegada a hora de consolidar os vínculos 

construídos com o texto elaborado e com as pessoas com as quais foi possível a 
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aproximação. Os desvinculamentos, evidentemente, ocorreram, mas também eles foram 

cruciais.  

Com ou como efeito, cabe ressaltar que esse estudo não se encerra, posto que 

representa o reinício de uma busca de novos conhecimentos nessa e em outras temáticas 

nas quais o vínculo possa vislumbrar. E, para não me prolongar, porque vivo o luto bom 

de quatro anos desejados e vividos na intensidade de uma metamorfose, só me resta 

frisar que o que se produz em um estudo é resultado de uma vida inteira e não cansa, 

porque, como diz Mãe (2014, p. 16) sobre o encontro entre duas pessoas, “nunca se 

torna tarde. Tarde é a metade do meio dos dias”. 

Sendo assim, mais que compreender os vínculos, possamos vivê-los. 
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