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Prefácio

Foi com muita satisfação que recebi o telefonema de David me con-
vidando a prefaciar seu novo livro. Aceitei de bom grado, curioso com a 
nova obra do colega e amigo, psicanalista de reconhecimento amplo no 
Brasil, a partir de sua inserção como membro da Associação Psicanalítica 
Internacional, a IPA.

Este é o décimo primeiro livro publicado por David E. Zimerman, 
além de seus inúmeros artigos publicados em revistas psicanalíticas, como 
a Revista Brasileira de Psicanálise e a Revista da Sociedade Psicanalítica de 
Porto Alegre, e capítulos de outros livros. Desfrutando de amplo reconhe-
cimento no cenário psicanalítico nacional, o autor tem participado ativa-
mente de congressos e eventos no Brasil e no exterior. Mais do que isso, 
tem sido convidado a ministrar palestras, aulas e seminários em pontos 
os mais variados de nosso país. Graças à enorme capacidade de comuni-
cação e didática, suas palestras são concorridas onde quer seja convidado 
a falar. Suas obras têm servido como base àqueles que se aproximam da 
psicanálise e como fonte de consulta útil para os psicanalistas praticantes. 
Com escrita agradável e clara, sintética e original, consistente e didática, 
o autor alia enorme experiência clínica com interpretação original, pró-
pria, das leituras dos mais importantes autores da psicanálise. Demons-
tra, sobretudo, uma capacidade ímpar de gerenciar grande quantidade de 
conhecimentos advindos de diversas origens e dispô-la ordenadamente, 
com criatividade e sem preconceitos. 

Considerando enfoques diversos de vínculos a partir de autores rele-
vantes estudiosos da temática, David opta por alicerçar seu trabalho nas 
ideias de Wilfred Bion, psicanalista a cuja obra dedicou muitos anos de 
estudo e o livro Bion: da teoria à prática. Se ali David E. Zimerman bus-



cava uma apreensão das ideias de Bion através de uma leitura didática, 
aqui, dos vários conceitos de vínculo que apresenta, ele utiliza e expande 
os conceitos dos elos como elementos de vincularidade, promovendo uma 
interlocução abrangente e profícua com outras áreas do conhecimento. 
Mitologia, religião, história, filosofia e mesmo política são abordadas, 
com referências à bioquímica e às neurociências, ocupando lugar especial 
as referências essenciais etimológicas dos termos sobre os quais disserta. 
Nessa área, manuseando as composições das palavras, vai agregando os 
diversos significados possíveis, pontuando, quando apropriado, uma men-
ção à clínica ou à psicopatologia. É interessante mencionar sua hipótese, 
colocada como cogitação pessoal, de que “o termo amor... possa proceder 
do latino a seja (ausência de) e de mors, que em latim tem um significado 
ligado à morte...”, o que enseja sua conexão dessa hipótese com a dia-
lética das pulsões de vida e de morte, de Freud. Trago esse trecho como 
exemplo da inquietação intelectual do autor, buscando sempre ampliar os 
sentidos conhecidos e depurar a elaboração de conceitos. E também para 
lembrar que, antes de Bion, é Freud sua fonte primeira.

Além disso, o autor vai enriquecendo o texto com generoso com-
partilhamento de sua experiência, trazendo questões referentes à clínica 
psicanalítica e à cultura. Ele parte do princípio de que a relevância não 
está nas partes componentes do ser humano, em si próprias, “mas no todo 
que resulta da forma de combinação e dos arranjos das diversas partes 
constituintes da totalidade, cada uma delas desempenhando algum tipo 
de função”.

É uma estratégia feliz, já que o(s) conceito(s) psicanalítico(s) de vín-
culo dá(dão) margem à explicitação das relações múltiplas da psicanálise 
com outras áreas e aos aportes particulares que cada uma delas pode tra-
zer ao tema, em conjunto ou isoladamente. Sua mirada é holística. Trata 
de uma temática que permite visão multi ou transdisciplinar, não se res-
tringindo a esta ou àquela abordagem. Afinal, as relações da psicanálise 
com outras áreas, tem, em si, particularidades a serem articuladas com as 
especificidades de cada uma delas.

Vínculo é, realmente, um tema perene na história humana e tam-
bém da maior atualidade. A relação com o outro ou, a rigor, com o enig-
ma do outro, contém sempre um mistério, na medida em que este porta 
uma inte rioridade própria configuradora de sua alteridade. Se bem que 
há vínculos, como o autor demonstra, que buscam exatamente desfazer 
ou negar a alteridade. De todo modo, como dizia Karl Jaspers, o homem é 
muito mais do que tudo que se possa dizer dele, e por isso é incognoscível; 
mas a busca do conhecimento, pelos vínculos, dá-se além das palavras e, 
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não buscando a coisa em si, a questão é o quanto podemos nos aproximar 
do conhecimento do outro e de nós mesmos. 

Os vínculos existem desde a vida fetal, lembra o autor, a partir das 
pesquisas de Alessandra Piontelli. E a dimensão do ser e da consciência 
de ser se configura através deles. “Olho e sou visto, logo existo” diz Win-
nicott, em O brincar e a realidade. 

A escolha do tema é, assim, extremamente oportuna, também leva 
em conta a observação de que a psicanálise contemporânea inclina-se 
cada vez mais para o paradigma da vincularidade, interessada nas rela-
ções intersubjetivas. Mas Zimerman também privilegia os vínculos e as 
relações intrapsíquicas.

Hoje, nós psicanalistas, enfrentamos complexos desafios com as 
cambiantes modulações dos vínculos transferenciais das patologias da 
contemporaneidade, as patologias do vazio, borderlines, transtornos psi-
cossomáticos e alimentares, adicções, etc. Não só. Na contemporaneida-
de, como salienta o autor, as relações interpessoais têm atributos próprios. 
De fato, eclipsamento de espaço-tempo, rompendo fronteira através de 
aceleração que imprime mais e mais velocidade num espaço que, de se 
expandir ao infinito ou de se encolher próximo ao zero, deixa de existir 
como variável isolada de seu contraponto, o tempo. De minha parte, cos-
tumo me referir aos tempos de hoje como tempos proteiformes, à moda 
de Proteu, deus marinho grego que amoldava sua forma a cada substân-
cia. Os líquidos se amoldam às formas que os contêm, o que é tomado 
como base por Zigmunt Bauman para suas proposições sobre as relações 
interpessoais contemporâneas, como o “amor líquido”. Para darmos conta 
do estudo das novas configurações subjetivas e da intersubjetividade, é de 
grande valor um embasamento sólido no estudo dos vínculos, tal qual nos 
oferece David, que mostra, com sua cultura plural psicanalítica, capacida-
de de somar, agregar, integrar. Como ele aponta em outra obra, a verdade 
não está numa ou em outra corrente, mas entre elas.

Bion enfatiza, no que se refere aos vínculos, a uma tensão entre emo-
ção e não emoção, mais do que entre amor versus ódio. Ele estuda elemen-
tos que, em si, não se propõem a representar a totalidade dos fatos emocio-
nais – mas operam como uma clave musical, a qual serve para determinar 
o grau exato de elevação de cada uma na escala musical. Esses elementos 
são os vínculos de amor (L), de ódio (H) e de conhecimento (K).

Trilhando uma senda que parte desse autor, David Zimerman agrega 
outros aportes para a compreensão das bases dos relacionamentos huma-
nos. Seu aporte mais arrojado, estruturado e elaborado desde a década de 
1990, vem a ser o vínculo do reconhecimento (R), que abarca diferentes 
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significados, sendo que o principal deles alude, como diz o autor, à “ân-
sia que todo ser humano possui de ser reconhecido pelos demais, como 
sendo uma pessoa querida, aceita, desejada e admirada pelos seus pares 
e circunstantes” (p.31).

Com todas as contribuições com as quais David Zimerman brinda os 
leitores, o livro também consegue estimular cada um às reflexões próprias 
sobre as relações humanas. 

Plinio Montagna
Presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo

Membro do Board de Representantes da Associação Psicanalítica Internacional
Ex-presidente da Associação Brasileira de Psicanálise
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Introdução

Fortemente incentivado pela minha editora Artmed, por fiéis leitores 
e colegas amigos, fiquei em dúvida se aceitaria ou não o desafio de dar 
à luz um novo livro com um enfoque nos vínculos e nas configurações 
vinculares. A primeira pergunta que então eu me fiz foi: por que mais um 
livro se é sabido que ultimamente têm surgido tantos e muitos bons livros 
sobre esta temática, com uma boa aceitação dos leitores interessados?

Porém, refleti demoradamente e concluí que a ênfase desses recentes 
livros publicados enfocam de forma muito marcante os aspectos psica-
nalíticos dos vínculos, não obstante o fato de que os respectivos autores 
diversifiquem os vértices de observação. Assim, alargam as modernas con-
cepções psicanalíticas num espectro que abrange os vínculos e as confi-
gurações vinculares que se estabelecem nos indivíduos, na dinâmica de 
grupos, na escolha de parceiros amorosos e na vida conjugal e vínculos 
que caracterizam as distintas famílias. Sobretudo, os aludidos livros abor-
dam de forma muito competente qual é o entendimento e a aplicação na 
prática clínica dos vínculos e das respectivas configurações vinculares.

Voltando à minha pergunta inicial: por que, então, mais um livro 
sobre esta temática? Eu próprio me respondi que o mundo está sofrendo 
profundas e sucessivas transformações, numa velocidade vertiginosa, em 
todas as áreas do conhecimento e do comportamento humano, como, por 
exemplo, na mitologia, na religião, na filosofia, na antropologia, na socio-
logia, nas ciências em geral e, mais especialmente, nas neurociências; nas 
múltiplas faces da arte, na pedagogia, na linguística e, entre outras áreas, 
mais notavelmente na teoria, técnica e prática clínica da psicanálise.

A valorização da noção de vínculo tem sido fundamental no conhe-
cimento de todos os campos anteriormente mencionados, porém, o im-
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portante a destacar é o fato de que na atualidade não mais cabe estudar 
separadamente cada um dos vínculos, visto que ninguém mais duvida que 
todos eles, de alguma forma, estão imbricados entre si, influenciando e 
complementando-se reciprocamente.

Com outras palavras: a evolução que acompanha o ser humano du-
rante longos milênios, na atualidade, manifesta uma larga supremacia 
de um pensamento “totalista”, ou holístico (vem de holos, que em grego 
significa “partes organizadas em uma totalidade”), em que as partes dos 
diferentes fenômenos da natureza do ser humano, por mais importantes 
que essas partes sejam, não são mais vistas isoladamente; antes, a rele-
vância incide  no todo  que resulta da forma de combinação e dos arranjos 
das diversas partes constituintes da totalidade, cada uma delas desempe-
nhando algum tipo de função.

Por essa razão decidi aceitar o desafio de produzir este livro: creio 
que os vínculos podem ser estudados e conhecidos através de uma abor-
dagem da evolução do homem no que diz respeito às suas origens, no 
desenvolvimento gradativo e sequencial da postura, à marcha, à lingua-
gem, ao pensamento, ao conhecimento, à criatividade e aos inter-rela-
cionamentos. Acima de tudo, a transição do homem primitivo, desde as 
suas crenças nos mitos e ritos oriundos de um pensamento mágico, até as 
modernas ciências e os renovados valores e costumes próprios das cultu-
ras vigentes. 

A partir da curiosidade do homem primitivo por conhecer os inexpli-
cáveis mistérios da natureza, o ser humano evoluiu com um significativo 
avanço para o campo da religião e, aos poucos, a soberania das múltiplas 
religiões cederam espaço para o importantíssimo surgimento do pensa-
mento filosófico. Emergiram, então, notáveis filósofos, especialmente na 
antiga Grécia, com distintas visões da filosofia. Cada vez mais, na história 
da humanidade, a filosofia foi aceitando a supremacia das ciências, com a 
impressionante credibilidade das pesquisas de rigor científico, na atuali-
dade. Por sua vez, as modernas ciências também se fertilizam com os co-
nhecimentos advindos dos credos religiosos e da sabedoria da filosofia.

Estou ciente de que o desafio não será fácil, porque a abordagem de 
cada um dos quatro vínculos a serem citados no presente livro tem como 
meta principal um enfoque múltiplo que englobe a visão da bíblia, da 
mitologia, da religião, da literatura, das artes e as das ciências – inclusive 
a moderna neurociência – em conjunção com a psicanálise, sendo esta 
última apresentada em suas múltiplas e diversificadas facetas.

Por exemplo, quando a abordagem for do “vínculo do amor”, depois 
de relembrar e atualizar os leitores, embora de forma muito sucinta, re-
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lativamente ao quanto este primacial sentimento humano tem evoluído 
em todas as épocas e todos os campos já mencionados, enfocaremos a 
mitologia, a religião, a filosofia, a literatura, a ciência, a neurociência, a 
psicanálise, etc., acerca das múltiplas faces do amor. O mesmo vale para 
os demais vínculos.

Desse modo, a parte do livro relativa a cada um dos quatro vínculos 
se aprofundará mais detidamente a partir do vértice psicanalítico, não 
obstante uma complementação de uma abordagem de cultura geral, in-
cluída, sempre que possível, uma raiz etimológica dos termos mais signi-
ficativos. 

Assim, continuando no exemplo de que o vínculo em foco seja o do 
amor, ele terá subtítulos, como: o “amor homossexual”; a “sexualidade 
nos idosos”; o “amor platônico”; o amor que estanca na “fobia ao casa-
mento” (gamofobia); além das múltiplas formas, as sadias e as patológi-
cas, de como alguém ama e é amado. 

Até o momento em que estou redigindo esta Introdução, sinto-me 
muito gratificado com as incontáveis pesquisas que estou fazendo, nas 
mais distintas fontes – livros, revistas especializadas, releitura de textos 
de alguns de meus próprios livros, do Google, de livros específicos sobre 
mitologia, religião, filosofia, etimologia; reflexões sobre determinados fil-
mes, literatura em geral, etc. 

Pela razão de que o eixo central deste livro é justamente o estudo 
dos “Vínculos”, entendi que seria adequado, na medida do possível, fazer 
uma articulação entre diversificados termos que aparecem nos diferentes 
textos e a sua origem etimológica. Parto do princípio de que a origem de 
certas palavras nos dá uma ideia evolutiva de como os conceitos e signi-
ficados, tanto das palavras quanto dos valores culturais e emocionais do 
ser humano, transformam-se com o curso dos tempos. 

O presente livro está composto de cinco capítulos. No Capítulo 1, 
apresento uma revisão dos conceitos de “vínculos” e de “configurações 
vinculares”, com os principais autores que estudaram essa temática. Por 
acreditar que os vínculos, com as respectivas emoções, são indissociáveis 
das influências exercidas pela nossa estrutura orgânica, esse capítulo tam-
bém enfoca noções gerais sobre as neurociências. 

O Capítulo 2, intitulado “O Vínculo do Amor” tem os seguintes subtí-
tulos: Etimologia e conceituação; O amor na mitologia; O amor na reli-
gião; O amor na filosofia; O amor do ponto de vista da psicanálise; Di-
versas modalidades de amar e de ser amado; O amor de transferência, na 
psicanálise; O amor paixão; O amor platônico; O amor tantalizante; Amor 
acompanhado por uma fobia ao casamento; A infidelidade no amor; O 
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amor pela internet; O amor homossexual; Uma carta de Freud enviada à 
mãe de um homossexual; A resiliência como uma forma de amor; A bio-
química do amor; A sexualidade no velho; As diferentes formas de amor 
nas famílias; Perfil amoroso das famílias.

“O Vínculo do Ódio” constitui o Capítulo 3 que é composto pelos te-
mas: Etimologia e conceituação; Diferenças entre agressão e agressivida-
de; A ira e o ódio; O ódio na mitologia (parricídio, filicídio e fratricídio); 
O mito da esfinge; O ódio na religião e na bíblia; O ódio na filosofia e na 
política; O ódio no estado; O ódio no poder; A bioquímica do ódio; O ódio 
do ponto de vista da psicanálise; A importância das frustrações; Os sen-
timentos de ressentimento; O sentimento de vingança; A violência; Vio-
lência urbana; As guerras; Correspondência entre Freud e Einstein sobre 
“o porquê das guerras”; Perversão de grupos; Ódio em sistemas sociais: 
como se manifesta em grupos e em instituições.

O Capítulo 4 trata do importante “Vínculo do Conhecimento (K)”. 
Essa parte se desdobra em: Uma Introdução; O conhecimento na mitolo-
gia; O conhecimento na bíblia e na história; Conceituação de conhecimen-
to; O conhecimento na filosofia: algumas formas de pensar e de conhecer; 
Distorções que o pensamento mágico provoca na função do conhecimen-
to; A evolução histórica do conhecimento desde os mitos até a ciência: os 
filósofos; Filósofos pós-socráticos; Outras correntes do pensamento filosó-
fico; O conhecimento do ponto de vista da psicanálise; Vínculos K e –K; A 
importância da verdade; Crenças, crendices, conhecimento e sabedoria; 
O conhecimento e a verdade na prática psicanalítica; Bion e o vínculo do 
conhecimento (K).

O Capítulo 5, “O Vínculo do Reconhecimento”, da mesma forma que 
os demais capítulos, desdobra-se nos seguintes temas: As quatro concep-
ções do vínculo do reconhecimento (ao qual chamarei pela inicial “R”); 
Reconhecimento de si próprio; O reconhecimento sob o ponto de vista dos 
principais autores da psicanálise; Aplicações positivas do reconhecimen-
to na clínica psicanalítica; Reconhecimento das distorções de percepção; 
Reconhecimento de repressões e outras negações; Reconhecimento das 
representações dos traumas; Reconhecimento do “Terror sem nome”; Re-
conhecimento dos – imantados – traumas; A relevância do pré-consciente 
no reconhecimento; O reconhecimento da desproporção entre a quantida-
de do estímulo doloroso e a intensidade da reação a ela; Reconhecimento 
do outro; Ser Reconhecido aos outros; Ser reconhecido pelos outros; O 
reconhecimento e a ansiedade de separação; O reconhecimento diante de 
uma organização narcisista: a construção de fetiches; O reconhecimento 
diante de uma organização edípica; O reconhecimento em grupos; O re-
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conhecimento em relação ao setting; A história do Patinho Feio: uma me-
táfora “do vínculo a ser reconhecido”; Violência cometida por “gangue” de 
crianças; Contribuição da neurociência ao vínculo do reconhecimento.

Assim, com um cardápio variado e, aparentemente, demasiado lon-
go, e com a esperança de que este livro possa cair no interesse e no prazer 
dos meus queridos leitores, é que eu o entrego a todos vocês.




