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Prefácio

Não posso deixar de iniciar os comentários sobre o livro Vínculos
e saúde mental sem relatar que a minha convivência com Iara começou
em minha tenra infância.
Em função da proximidade dos lares, desenvolvi grande amizade com seus ﬁlhos, tendo frequentado sua casa e o sítio que construiu
com paixão, fazendo deste um belo espaço de lazer entremeado pela
natureza, pelo afeto dos amigos e dos familiares. Infelizmente, o tempo e os afazeres do mundo pós-moderno trouxeram consigo a distância, não tendo, entretanto, apagado da minha memória a sua dedicação à família, às produções literárias, aos estudos e pacientes. Recordo-me claramente das noites em que buscava o ambiente acolhedor de
sua casa para jogar xadrez, Master, canastra... Enquanto isso ela, incansavelmente, datilografava seu primeiro livro. Também percebi sua
alegria ao comprar uma máquina de escrever nova com corretor automático, que não exigia reiniciar a digitação ou rasgar páginas a cada
erro. Confesso que ﬁcava impressionado com sua persistência e paixão. Como alguém podia trabalhar naquele horário tão propício para
“brincar” ou descansar? Mais adiante, com o livro pronto e sua repercussão, tudo passou a fazer sentido. Hoje, tenho a real dimensão do
que a publicação de um livro signiﬁca e o valor da difusão do conhe-
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cimento que proporciona. De certa forma, segui seus passos. Certamente, seu exemplo me inﬂuenciou, consciente e inconscientemente,
na escolha pela Psiquiatria e pela docência.
Portanto, Iara, aproveito a oportunidade para expressar minha
admiração e gratidão, além de revelar minha surpresa e satisfação de
prefaciar esta obra tão signiﬁcativa e relevante.
Após este preâmbulo, sinto-me à vontade para ressaltar que a temática escolhida é desaﬁadora, atual e de grande interesse, principalmente numa época onde a noção de um mundo com características
VUCA (tradução – volátil, incerto, complexo e ambíguo) parece estar
se conﬁrmando. Agrega-se a isso o fenômeno das novas tecnologias e redes sociais, que afetam diretamente o modo com que os seres humanos
estão se relacionando.
Nota-se que, com o avanço da sociedade de consumo e competitividade quanto à aquisição de produtos, incrementam-se as defesas
narcísicas, arrefece-se o olhar empático e também a compaixão. Os novos relacionamentos tornam-se mais fugazes e a busca pelo prazer efêmero e intenso adquire status de idealização, em detrimento de vínculos
mais profundos. A juventude se embriaga com a ideia quase dogmática
de um paradigma de vida pouco original com um estilo hedonista, tatuando na mente o meme YOLO (You Only Live Once, ou seja, só se vive
uma vez) para justiﬁcar ações impulsivas e inconsequentes ou a chamada “vida louca”. Consequentemente, os amores, a sexualidade, e, mais
recentemente, o gênero dos indivíduos tornam-se mais líquidos, sem
fronteiras, apego ou diferenciação. Contudo, esse fenômeno tem um
preço: sentimentos de solidão, desemparo e vazio. Talvez por isso perceba-se cada vez mais nos pacientes um crescente anseio por maior aproximação, nem sempre concretizado. Casamentos de longa duração vão
se tornando mais raros, démodé, sendo até temidos e muitas vezes desaconselhados. Exatamente nesse sentido, este livro agrega valor, lançando
novos olhares sobre os conﬂitos e suas repercussões nas duplas (trios,
quartetos...) amorosas.
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A autora perpassa inúmeras temáticas e conceitos da psicologia e
psiquiatria para dissecar tipos de vínculos ou até pseudovínculos em que
apenas uma ou nenhuma das partes está conectada à outra. Demonstra
que a conﬁança e o respeito, tão necessários, nem sempre estão presentes, e que a alteridade deve ser uma condição sine qua non para uma
verdadeira e genuína intimidade. Isso vale para outras relações como as
de amizade e até as terapêuticas. Assim como não existe um bebê sem
cuidador ou mãe, segundo Winnicot, não existe um vínculo real quando apenas uma das partes investe no outro, na busca de uma intimidade
mais profunda.
Ao mesmo tempo, o livro nos faz pensar em outros paradoxos
do novo milênio. Por exemplo, como não sucumbir à “produtização”
da chamada “felicidade a dois” que, ao surgir como solução artiﬁcial para o desamparo, desmorona casais com a simples chegada de
um ﬁlho?
Iara, além de discorrer sobre as fronteiras ou limites dos apaixonados, tece reﬂexões sobre os “deslizes” narcísicos, que podem ser imperdoáveis ou consumir a dupla em um périplo torturante e interminável de acusações, ressentimentos, mágoas e rancores. Descreve casais que
se agridem amiúde, sufocados em um subterrâneo de raivas incandescentes prestes a eclodir em gestos e palavras ofensivas. Nestes casos, prega-se a tolerância, mas raramente ela viceja graciosamente no campo
dos “diálogos” ou “monólogos crônicos”. Então, nascem perguntas
como: Quando se desvela a dependência, dominação, machismo, assédio ou abuso nas relações? E o que pensar do contrassenso de casais unidos pela dependência química de um ou de ambos, muitas vezes separados pela abstinência das drogas? Será que os vazios e o medo do abandono, confundidos com a paixão, prevalecem como força motriz da
busca incessante e frustrante por uma fusão e totalidade, em vez de procurarem uma certa intimidade possível?
A autora aborda os tipos de intimidade, como a verbal e sexual,
e sugere, sabiamente, que a evolução destas só é possível a partir do
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autoconhecimento. Sabe-se que essa busca corre em paralelo com a
procura por identidade e autoaﬁrmação. Mas quais as doses de verdade ou consciência sobre si e sobre o outro que se pode suportar? Qual
a medida certa? Até onde os segredos e revelações indiscretas podem
minar a “saudável” e “cega” convivência amorosa? Quando parar e
simplesmente desfrutar do enlace neurótico imperfeito? Juntamente,
há a necessidade interna do pertencimento a um grupo, de ser reconhecido como competente perante o outro e a sociedade. Tudo isso
permeia o processo de vínculo. Nessa direção, quando pensamos em
uma relação terapêutica, Iara comenta sobre os cuidados narcísicos do
terapeuta em intervenções que transpassam a barreira da intimidade e
resvalam para o abuso ou intervenções a serviço do autoengrandecimento ou competição velada, fomentadas por intensa inveja das qualidades e conquistas alheias.
Nota-se que Iara passeia por esses e outros assuntos pantanosos,
porém inevitáveis, como aspectos da subjetividade e privacidade de
forma elegante e culta, iluminando-os com ideias próprias e de autores renomados ou poetas. Brinca com as palavras, entremeando-as
com as emoções ilustradas pelos arquétipos dos personagens da literatura e ﬁguras artísticas com pensamento cientíﬁco de pensadores do
psiquismo humano. Em um dos capítulos, imaginei um debate improvável e aguerrido entre os aprisionados Tântalos e Marquês de Sade
com Freud e Dostoievski, onde cada um expunha suas certezas ou
convicções sobre as dores da alma e possíveis soluções. A partir da
tragédia grega, Freud monopolizaria a conversa fazendo uma digressão
sobre ser o cultivo redundante de comportamentos dolorosos apenas
uma expiação de culpa e autopunição ou extravasamento através da
incessante busca por uma descarga compulsiva das raivas reprimidas
em busca de alívio e o reencontro com as memórias dos objetos abusivos passados. Destrutividade, instinto de morte e projeção? Crime e
castigo versus culpa e reparação? Outras hipóteses poderiam ser discutidas pelo grupo ad eternum, como no mito de Sísifo. Será que um
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dia chegaremos a alguma dessas respostas? Devo exercitar a continência e parar por aqui para não ser spoiler do capítulo.
Por ﬁm, destaco os elucidativos casos clínicos apresentados pela
autora que permitem ao leitor transcender do terreno teórico à dimensão da prática clínica. Em vários momentos, Iara traz sugestões, dicas
diagnósticas e estratégias terapêuticas, o que lança luz ao nebuloso e
cinzento mundo do tratamento psicoterápico das patologias vinculares.
Diante da riqueza da exposição de temas tão instigantes, a autora consegue cativar e desenvolver uma ligação intrínseca entre leitor e escritor
na busca por respostas impossíveis, mas que desencadeiam o prazer epistemológico das descobertas, ampliam a mente e suscitam a tão desejada
conexão íntima entre as pessoas.
Felix H. P. Kessler
Psiquiatra, PhD, Professor do Departamento de Psiquiatria e
Medicina Legal da Universidade Federal do Rio de Sul (UFRGS)

Apresentação

Em sua longa trajetória como educadora, psicóloga e terapeuta
individual, de casal e de família, Iara Camaratta Anton teve sua atenção
voltada para a importância dos vínculos afetivos ou do apego no desenvolvimento normal da criança e por estarem, com muita frequência, associados ao sofrimento e à infelicidade das pessoas, e a diﬁculdades de
relacionamento na vida adulta, como a de encontrar um parceiro e
constituir família. A autora aborda a questão dos vínculos em diferentes
contextos terapêuticos, onde se constituem, inevitavelmente, em tema
central. Conforme aﬁrma, a principal intenção da obra é instigar a necessidade de se valorizar a questão do apego, numa época em que parecem haver crescente superﬁcialidade e relações cada vez mais efêmeras.
Essencial para a sobrevivência do indivíduo e da própria espécie,
a importância do apego e dos vínculos afetivos foi abundantemente evidenciada por um grande número de estudos, destacando-se os trabalhos
de Konrad Lorenz, René Spitz, Anna Freud, Dorothy T. Burlingham,
Harry Harlow, Mary Ainsworth, D.W. Winnicott, Michael Rutter e,
sobretudo, John Bowby entre outros. O resultado é uma inestimável
quantidade de dados e teorias sobre o apego, as consequências de sua
ausência, ruptura ou fragilidade, o que mudou profundamente nossas
concepções e nossas práticas sobre o cuidado das crianças. Produziu,
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ainda, um importante efeito sobre a prática psicoterápica, que passou a
dar um crescente valor ao vínculo terapêutico como condição essencial
para o sucesso da terapia.
A título de apresentação de Vínculos e saúde mental, o novo livro
de Iara, apresento um breve resumo de algumas das observações, experimentos e teorias relacionados com o apego, que muito me impressionaram em meus tempos de residente e de iniciante na carreira de psiquiatra, e que, a meu ver, contribuíram extraordinariamente para o nosso
conhecimento sobre esse importante aspecto da natureza humana.
Um dos pioneiros no estudo do apego foi Konrad Lorenz que,
em razão de seus estudos sobre o comportamento animal e etologia, foi
agraciado com o prêmio Nobel em 1973. Lorenz (1935) observou que
ﬁlhotes de gansos se apegavam ao primeiro objeto em movimento que
avistavam depois do nascimento. Na maioria das vezes era a própria
mãe, mas poderia também ser o pesquisador ou até mesmo um ganso
artiﬁcial de madeira que se movesse. Denominou esse tipo de aprendizagem de imprinting. Lorenz veriﬁcou ainda que havia um período crítico para o estabelecimento do imprinting ou do apego.
O foco das primeiras observações era a privação materna (maternal deprivation) pela convicção derivada das teorias psicanalíticas da importância dos vínculos da criança com sua mãe. Uma fonte inestimável
de dados sobre o apego e os efeitos de sua privação adveio da observação de crianças que, em razão de guerras (a Guerra Civil Espanhola e a
Segunda Guerra Mundial), haviam sido separadas de suas mães e das famílias. Na Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola, milhares de
crianças, especialmente ﬁlhos de republicanos que haviam perdido a
guerra e que haviam sido mortos ou haviam desaparecido, foram enviadas para países como a França ou tão distantes como o México ou a
Rússia, para “terem uma vida melhor”. Na Inglaterra, muitas crianças
foram separadas de suas mães e de suas famílias e enviadas para albergues ou orfanatos no campo, para serem protegidas dos bombardeios.
Muitas delas haviam perdido suas famílias e foram enviadas para orfanatos. O problema assumiu tais proporções que chamou a atenção dos
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proﬁssionais e das autoridades que passaram a estudar o que inicialmente era chamado de privação materna (maternal deprivation) e a propor
políticas para redução dos danos causados por tais separações. Anna
Freud e Dorothy T. Burlingham, René Spitz e John Bowlby observaram
essas crianças e ﬁzeram relatórios que modiﬁcaram as práticas do cuidado de crianças especialmente as que viviam em instituições.
Anna Freud e Dorothy T. Burlingham, em 1943, escreveram o livro War and Children (A guerra e as crianças) relatando as reações psicológicas das crianças aos reides aéreos, bombardeios, destruição de suas
casas, dissolução dos lares, evacuações, início precoce da vida social, falta de compreensão dos acontecimentos, e separação da família, etc. O
livro se constituiu num manual com orientações práticas de como lidar
com as crianças quando era imperiosa a necessidade de evacuá-las e enviá-las para o campo ou serem internadas em abrigos ou instituições
para não correrem risco de vida, necessitando ser separadas dos pais e,
em especial, de suas mães. Muitas eram órfãs. Salientam, sobretudo, a
necessidade de fazer essa separação de forma gradual e de preservar o
máximo possível a ligação afetiva com as mães.
René A. Spitz, na mesma época, focou sua atenção nos efeitos da
privação materna e emocional em crianças que haviam sido abandonadas e que haviam sido institucionalizadas. Foi o primeiro psicanalista a
fazer observações diretas de crianças, para observar o seu desenvolvimento ou para observar o efeito do abandono e da separação materna.
Cunhou o termo "depressão anaclítica" para designar as reações da
criança ao abandono por parte da mãe depois que haviam convivido e
formado um vínculo. Destacou ainda que, se o vínculo fosse refeito
num período de três a cinco meses, a recuperação era imediata. Se a privação durava mais de cinco meses, ocorriam reações cada vez mais graves, desde pequenas alterações comportamentais até a perturbações de
personalidade. Designou de “Hospitalismo” reações mais graves das
crianças como mutismo, atrasos no desenvolvimento físico e intelectual
que ocorriam em situações de abandono extremo e em razão da institucionalização em hospitais ou orfanatos por longos períodos. Embora

26 Apresentação

seus conceitos de “depressão anaclítica” e “hospitalismo” tenham caído
em desuso, por serem pouco precisos e designarem uma variedade de
comportamentos que poderiam incluir o autismo, psicoses deﬁciência
intelectual entre outros, suas observações sobre privação materna e desenvolvimento infantil tiveram grande impacto na reformulação dos
métodos adotados em hospitais, institutos, orfanatos no manejo de
crianças que viviam nessas instituições.
John Bowlby foi convidado pela OMS em 1951 para estudar
crianças que haviam sofrido privação materna durante a Segunda Guerra Mundial, por terem sido separadas de suas mães e enviadas para abrigos, bem como crianças criadas em orfanatos por terem perdido os pais.
Também estudou crianças que haviam sido internadas durante 5 meses
a dois anos para tratamento de tuberculose. Para Bowlby, em reação da
privação materna, essas crianças tenderiam a apresentar no futuro algum nível de retardo intelectual, social ou emocional e em casos mais
extremos uma das consequências seria a incapacidade para se afeiçoar a
outras pessoas. Foi a partir dessas observações que elaborou sua Teoria
do Apego de grande aceitação até os dias atuais.
Na formulação da Teoria do Apego Bowlby, adotou uma perspectiva biológica para explicar a formação dos primeiros laços afetivos. Para
ele, a propensão a estabelecer vínculos emocionais no início da vida em
relação indivíduos especíﬁcos, usualmente a mãe, é um componente básico, faz parte da natureza humana. Por serem totalmente indefesos, os recém-nascidos são programados geneticamente para criar um vínculo com
suas mães a ﬁm de garantir sua sobrevivência, e as mães, da mesma forma,
são programadas para se apegarem aos seus bebês e para sentirem a necessidade de mantê-los próximos. São, portanto, dois sistemas biológicos – o
do apego e do cuidado – que garantem a sobrevivência do bebê. A ﬁgura
de apego representa também um refúgio diante de situações de medo e de
ameaça e uma base segura a partir da qual a criança exploraria o mundo a
sua volta. Manifesta-se ainda por ansiedade de separação quando a ﬁgura
de apego se afasta. Para Bowlby, existe um período crítico na vida da
criança (os primeiros 24 meses) para estabelecer o vínculo. Se o vínculo
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não se estabelecer ou se for quebrado durante esse período, a criança poderá sofrer danos graves e permanentes.
Os estudos e a teoria do apego de Bowlby tiveram grande inﬂuência
nos padrões de educação e do cuidado de crianças, na melhoria do cuidado em orfanatos, hospitais e instituições, no sentido de minimizar os
efeitos da separação materna. Houve também uma forte pressão para
que as mulheres, que durante a guerra haviam saído de casa para exercer
tarefas que eram consideradas masculinas, para que voltassem para casa
para permanecer próximas de seus bebês.
Uma crítica que é feita a Bowlby foi o fato de aﬁrmar que o apego
seria sempre em relação a uma mulher (a mãe ou a mãe substituta) e nunca em relação ao pai, supervalorizando, portando, importância do vínculo
com a mãe, em detrimento de outras ﬁguras de apego, como por exemplo
o pai, os avós, etc. Esse ponto de vista foi, posteriormente, contrariado
pelo estudo de psicólogos como Rudolph Shaﬀer e Ross Parker, que comprovaram que os homens têm a mesma capacidade que as mulheres para
prover vínculos afetivos. Demonstraram, ainda, que ﬁlhos de mulheres
felizes em suas proﬁssões têm um desenvolvimento melhor do que ﬁlhos
de mães frustradas por permanecerem em casa. Nessa mesma direção, estão as observações feitas por Bruno Bettelheim de que crianças criadas
nos kibutzim em Israel desenvolviam fortes laços de amizade entre si, menos do que com adultos, e embora não tivessem ligação com nenhum pai
em particular, e se tornavam adultos bem sucedidos.
Mary Ainsworth havia trabalhado com John Bowlby em Londres e, em 1969, testou a Teoria do Apego num experimento que ﬁcou
conhecido como “A Situação Estranha”. Sua hipótese era de que poderia
haver distintos tipos de apego. Para testá-la, observava as mães interagindo com seus bebês numa sala com brinquedos. Observava o que
ocorria depois da entrada de um estranho no local, o que ocorria quando a mãe se ausentava deixando a criança com o estranho e, sobretudo,
suas reações quando ela retornava. A maioria das crianças apresentava o
que Ainsworth chamou de um apego seguro: ﬁcavam ansiosas com a saída da mãe, mas brincavam felizes na sua ausência, mesmo diante de
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um estranho, desde que a mãe estivesse por perto e fosse facilmente
acessível. Um segundo grupo de crianças caracteriza-se por ser quase indiferente à presença da mãe, e praticamente não se perturbava com sua
ausência. E, por ﬁm, havia um terceiro grupo de crianças que ﬁcavam
muito perturbadas na presença do estranho, mesmo com a presença da
mãe, e reagiam com indiferença, irritação ou recusa de contato com a
mãe, quando ela, depois de ter se ausentado, retornava.
Uma questão que ﬁca é se esses padrões de apego são estáveis no
longo prazo. Também não ﬁcou comprovado se os padrões de apego
têm a ver com a sensibilidade da mãe, sua capacidade de proporcionar
afeto, segurança e se eles têm relação com os padrões de vínculos do indivíduo da idade adulta.
Em 1972, Michael Llewellyn Rutter ampliou as concepções de Bowlby sobre privação materna em sua publicação “Maternal Deprivation Reassessed" (“Privação Materna Reavaliada"). Para Rutter, a privação materna
deve ser vista como um "fator de vulnerabilidade" em vez de um agente
causador de distúrbios na idade adulta. Demonstrou ainda que as crianças
podem formar vínculos com várias ﬁguras de apego e, até mesmo, com objetos inanimados. Chamou a atenção também para o efeito de ambientes
com privação de estímulos emocionais e de aprendizagem, que acompanham a privação materna, e para o seu efeito no crescimento da criança.
A questão do apego a objetos inanimados encontra eco nos fenômenos e objetos transicionais descritos por Winnicott, que formulou hipóteses
para o seu signiﬁcado. Para esse autor, esses objetos de apego (fraldas, ursinhos de pelúcia, mamadeira, bico), bem como os fenômenos transicionais
(enrolar o cabelo, coçar a orelha antes de dormir, agarrar-se a uma fralda),
fazem parte do desenvolvimento normal e auxiliariam o bebê a fazer a transição da dependência absoluta para a dependência relativa em relação à
mãe, processo que é crucial para o seu desenvolvimento. Winnicott destacou ainda a importância do que chamou de mãe “suﬁcientemente boa”,
aquela que tem capacidade de suprir e se adaptar às necessidades do bebê,
de se identiﬁcar com ele, de exercer as funções de holding, de apoio na fase
em que ele é inteiramente dependente.
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Dentre os autores que estudaram o apego destaca-se Harry Harlow.
Em 1959 fez os clássicos experimentos conhecidos como o das mães de
arame e mães de pano. Demonstrou que ﬁlhotes de macacos Rhesus que
haviam sido separados de suas mães desenvolviam um forte apego a bonecos cobertos com um pano macio, aconchegantes, mesmo que não tivessem mamadeira (mães substitutas de pano), mas não se vinculavam
às mães de arame embora elas tivessem mamadeira. Veriﬁcou ainda que
os ﬁlhotes que haviam se vinculado às mães de pano passavam a maior
parte do tempo agarrados a elas, se agarravam a elas quando um objeto
ameaçador era introduzido na jaula. O mesmo não ocorria com os ﬁlhotes que haviam sido criados com as mães de arame com as quais não
haviam se apegado. Diante de situações em que se sentiam ameaçados
não se agarravam a elas e ﬁcavam mais perturbados que os que haviam
sido criados com as mães de pano. Concluiu que o mais importante
para desenvolver o apego não era o fato de a mãe proporcionar alimento, como se acreditava, e sim o contato físico que acontecia junto com a
amamentação. Mesmo sendo questionável o quanto das conclusões de
Harlow podem ser transpostas para a espécie humana, seu trabalho teve
grande inﬂuência e modiﬁcou as práticas do cuidado com as crianças na
valorização do contato físico.
A partir dos experimentos relatados, convicções, crenças e, sobretudo, as atitudes no que se refere o cuidado de crianças passaram por
grandes modiﬁcações. Há hoje em dia uma convicção muito forte de
que existência de um vínculo afetivo sólido, profundo e duradouro é
uma condição crucial para que a criança se sinta segura, tenha a necessária conﬁança para explorar o mundo à sua volta, desenvolva a autonomia a autoconﬁança, e tenha um desenvolvimento normal e não perceba o mundo e as pessoas como ameaças. É crucial também para o indivíduo ser capaz de estabelecer laços afetivos quando se tornar adulto,
de escolher de parceiros que o façam feliz, proporcionem experiências
e trocas enriquecedoras, tanto afetiva como cognitivamente, Moldará as
expectativas que a pessoa levará para essas relações, tanto aquelas destinadas a suprir desejos, necessidades, compartilhamento de afetos, como
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de planos e projetos de vida. Serão cruciais para que o indivíduo possa
conﬁar, ter intimidade e de se envolver em amor romântico e ser feliz.
Acredita-se que as ﬁguras de apego podem ser várias e não necessariamente a mãe, como se supunha inicialmente. Acredita-se que existem
períodos críticos para o estabelecimento do apego e da autoconﬁança,
mas as evidências apontam que a criança é vulnerável a vínculos frágeis, a
rupturas, e à falta de um ambiente que lhe proporcione afeto, segurança e
modelos parentais estáveis, num período mais longo, que pode se estender, no mínimo, até a adolescência. Fatores que extrapolam o âmbito do
vínculo propriamente dito, como ambientes de discórdia, agressividade,
falta de estímulos sensoriais e cognitivos, desnutrição e a própria genética,
podem ter um peso muito grande na vulnerabilidade dos indivíduos para
situações de abandono ou separação, para citar alguns, e para problemas e
transtornos de várias ordens na idade adulta.
Em Vínculos e saúde mental Iara Camaratta Anton aborda questões clínicas relacionadas aos vínculos e ao apego, no contexto da terapia individual, de casal e de família, à luz das teorias sistêmicas e psicodinâmicas e da teoria do apego, de Bowlby, como a questão da intimidade e do segredo, dos triângulos, do relacionamento do sujeito fóbico
com seus pares, com os quais frequentemente são estabelecidos elos de
mútua dependência – para citar alguns dos temas abordados e de grande relevância clínica. Em seu livro, Iara nos brinda com uma grande
quantidade de exemplos clínicos que ilustram a questão dos vínculos,
do modo como eles se manifestam em disfuncionalidades e em transtornos emocionais, e na própria adesão a diferentes modalidades de tratamento no dia a dia do terapeuta de casal. Esses exemplos, bem juntamente como as demais considerações que a autora faz ao longo do livro,
podem ser transpostos para situações clínicas da terapia individual.
Com Vínculos e saúde mental, Iara Camaratta Anton pensa em fechar uma tríade que se complementa com A escolha do cônjuge: um entendimento sistêmico e psicodinâmico e O casal diante do espelho: psicoterapia de casal – teoria e técnica. Escrito numa linguagem clara, de leitura
agradável, prende a atenção do leitor pela importância do tema e pelo
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ângulo inusitado com que a autora aborda as situações clínicas. Com
toda propriedade, chama a atenção para a necessidade de que valorizemos os nossos vínculos, quer no terreno pessoal, quer no proﬁssional e,
de um modo muito especial, para a capacidade de formar alianças terapêuticas verdadeiras e efetivas com os pacientes, sem as quais é impraticável que sejam construídos conjuntamente os caminhos que conduzem à preservação e/ou à conquista de saúde. Em síntese, numa época
em que muitos relacionamentos são superﬁciais e efêmeros, o tema
“vínculos” ganha espaço e reconhecimento, na construção, na preservação e/ou na recuperação da saúde mental.
Aristides Volpato Cordioli
Professor aposentado do Departamento de Psiquiatria e
Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Mestre e Doutor em Psiquiatria pela UFRGS.

Introdução

Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
se não tiver amor,
serei tão somente como o metal que soa
ou como o címbalo que retine.
Ainda que eu tenha o dom da profecia,
e conheça todos os mistérios e toda a ciência,
e ainda que eu tenha toda fé,
de maneira tal que transporte os montes,
se não tiver amor, nada serei.
São Paulo de Tarso/Apóstolo
Bíblia Sagrada. 1 Coríntios 13:1-13.

Vínculos e saúde mental é fruto de incontáveis pesquisas teóricas,
de vivências clínicas e de uma já longa história pessoal, na qual os laços
estabelecidos deixaram profundas marcas.
Alguns capítulos são extraídos de publicação anterior (Homem e
mulher: seus vínculos secretos / Editora Artmed), devidamente revistos e
atualizados. Novos capítulos foram adicionados, tendo sempre como
foco a dinâmica vincular na produção da saúde e da patologia, bem
como sua inﬂuência em sucessos, entraves ou até em insucessos tera-

34 Introdução

pêuticos. A adesão ao tratamento e a outros investimentos nunca se
faz de forma inteiramente individual. Papéis e funções, modelos e legados familiares, conﬂitos de lealdade, mecanismos de adaptação e defesa, todos esses inﬂuenciam diretamente nos rumos tomados ao longo do ciclo vital.
A atenção à dinâmica familiar não deveria, jamais, consistir em
uma caça a culpados, mas em uma expansão e aprofundamento do
olhar terapêutico, visando um estabelecimento da aliança de trabalho
mais efetivo. Sem adesão, mudanças que, por si só, já costumam não ser
fáceis, tornam-se praticamente impossíveis.
O vínculo do ódio implica em, isso mesmo, ódio. Trata-se de laços
que são, por si só, essencialmente destrutivos. Os demais vínculos – do Conhecimento e do Amor, amplamente examinados por Bion, e do Reconhecimento, introduzido por Zimerman – abrigam perfeitamente as contradições humanas. Conﬂitos movimentam-se entre pulsões e desejos, anseios e
temores, sentimentos (os mais diversos), representações mentais, crenças e
valores, pensamentos e ações... Nada é inteiramente puro, isento de qualquer
mácula. Mas, quando há predomínio, por assim dizer, do bem (pessoal e
compartilhado), respeito por si mesmo e pelo outro, capacidade de dar e de
receber, estabelecendo trocas mutuamente vantajosas, pode-se pensar que o
Amor está presente e que é ele, justamente ele, que faz toda a diferença.
Vale o mesmo para o estabelecimento e a eﬁcácia de vínculos terapêuticos. O olhar, a escuta e as intervenções amorosas fazem com que cada paciente (indivíduo, casal, família ou outros grupos) seja reconhecido como um
“único no mundo”, dispondo-se a se engajar nesta bela viagem ao encontro
de si mesmo e dos seus, tendo em vista a busca por um mundo melhor.
Sábias as palavras de São Paulo Apóstolo, com as quais introduzimos a presente apresentação: “se não tiver amor, nada serei!”. Sábias as
palavras de Saint-Exupèry, ao descrever um de seus últimos diálogos com
o Principezinho:
– Os homens, disse o pequeno príncipe – embarcam nos trens, mas já não
sabem mais o que procuram. Então eles se agitam, sem saber para onde ir.
E acrescentou:
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– Isso não leva a nada.
O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços
do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele parecia um
poço de aldeia. Mas não havia ali aldeia alguma, e eu pensava estar sonhando.
– É estranho, disse eu ao principezinho. Tudo está preparado: a roldana, o
balde e a corda.
Ele riu, pegou a corda, fez girar a roldana. E a roldana gemeu como geme
um velho cata-vento.
– Tu escutas? – disse o príncipe. Estamos acordando o poço, ele canta...
Eu não queria que ele ﬁzesse nenhum esforço.
– Deixa que eu puxo – disse eu. É muito pesado para ti.
Lentamente icei o balde e, com cuidado, o coloquei na borda do poço. O
canto da roldana ainda permanecia em meus ouvidos e, na água ainda trêmula, eu podia ver o reﬂexo do sol.
– Tenho sede dessa água – disse o principezinho. – Dá-me de beber.
E eu compreendi o que ele havia buscado!
Levantei o balde até sua boca. Ele bebeu, de olhos fechados. Era doce como
uma festa. Aquela água era muito mais que um alimento. Nascera da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era
boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno, as luzes da
árvore de Natal, a música da missa de meia-noite e a doçura dos sorrisos se
reﬂetiam nos brinquedos que ganhava.
– Os homens do teu planeta, disse o pequeno príncipe– cultivam cinco mil
rosas num mesmo jardim... e não encontram o que procuram.
– É verdade – respondi.
E, no entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado numa só rosa, ou
num pouco d’água...
– É verdade.
E o principezinho acrescentou:
– Mas os olhos são cegos. É preciso ver com o coração... (Saint- Exupèry, O
Pequeno Príncipe. 48. ed., p. 78-79).

Justamente através de metáforas, muitas e muitas vezes, encontramos o caminho que nos leva a descobrir o poço no deserto, a roldana, o
balde e, enﬁm, a água que permite a vida.
Boa leitura!

