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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o intuito de abordar o vínculo como instrumento no processo 

terapêutico, tendo como embasamento a revisão bibliográfica de autores como John 

Bowlby, Donald Winnicott e Daniel Stern, entre outros. A primeira parte da 

fundamentação teórica examina alguns elementos da Teoria do Apego, de Bowlby, 

destacando o terapeuta como possível figura de apego; a segunda parte versa sobre 

aspectos da teoria de Winnicott, que explica, por exemplo, como a capacidade de 

holding do terapeuta pode contribuir para o vínculo terapêutico; e a terceira parte faz 

considerações sobre o “saber relacional implícito” envolvido na relação terapêutica. 

Finalmente, é apresentada uma vinheta clínica para ilustrar algumas das ideias 

mencionadas nesse trabalho. 

 

 

Palavras-chave: vínculo; processo terapêutico; apego; holding; saber relacional 
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ABSTRACT 

 

This study aims to address the bond as a tool in the therapeutic process, having as 

basis the literature review of authors such as John Bowlby, Donald Winnicott and 

Daniel Stern, among others. The first part of the theoretical framework examines some 

elements of Bowlby’s Attachment Theory, highlighting the therapist as possible 

attachment figure; the second part deals with aspects of Winnicott’s theory that 

explains, for example, as therapist holding capacity may contribute to the therapeutic 

bond; and the third part raises questions about the "implicit relational knowing" 

involved in therapeutic relationship. Finally, a clinical vignette is presented to 

illustrate some of the ideas stated in this study. 
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O VÍNCULO COMO INSTRUMENTO NO PROCESSO TERAPÊUTICO 

 

1 INTRODUÇÃO 

Esse trabalho tem como objetivo examinar um aspecto importante na prática 

clínica dos atendimentos dos pacientes: o vínculo como instrumento no processo 

terapêutico. 

Através de uma revisão bibliográfica, busca-se entender a influência do vínculo 

na relação entre terapeuta e paciente, tendo como embasamento a teoria de autores 

como John Bowlby, Donald Winnicott e Daniel Stern, entre outros. 

A fundamentação teórica é desenvolvida em três partes: a primeira delas 

examina alguns elementos da Teoria do Apego, de Bowlby, mencionando os modelos 

internos de funcionamento e como a relação terapêutica pode modificá-los através do 

terapeuta como nova figura de apego. 

A segunda parte versa sobre alguns conceitos da teoria de Winnicott, como “a 

capacidade para estar só” e a capacidade de holding de uma “mãe suficientemente 

boa”, e mostra como estes aspectos, quando presentes na relação terapêutica, podem 

contribuir na estruturação de um verdadeiro self. 

A terceira parte considera alguns aspectos do “saber relacional implícito”, 

explicando de que forma o entendimento do inconsciente procedimental, manifestado 

no “como” do relacionar-se, pode ser útil no processo terapêutico. 

Finalmente, é apresentada uma vinheta clínica que ilustra as ideias 

mencionadas nesse trabalho e, a partir dela, são discutidos alguns elementos 

relacionados ao vínculo terapêutico. 
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O VÍNCULO COMO INSTRUMENTO NO PROCESSO TERAPÊUTICO 

 

2 METODOLOGIA 

Foi realizada uma revisão narrativa da literatura através de pesquisa 

bibliográfica em base de dados do PubMed, correlacionando os seguintes termos: 

“therapeutic relationship”, “pychotherapy”, “attachment”, “holding” e “implicit 

relational knowing”. Foram incluídos artigos originais e revisões de literatura 

publicadas, em inglês e português, que abordassem a associação entre vínculo e 

processo terapêutico. Foram considerados critérios de exclusão: estudos que 

avaliassem relações de vínculo em outros contextos - que não entre terapeuta e 

paciente, que avaliassem vínculos em outras espécies ou que não apresentassem a 

versão completa disponível nas bases de dados. 

Além disso, foi realizada busca de textos clássicos sobre a temática, que inclui 

os primeiros textos escritos sobre o tema e textos considerados definidores dos termos 

utilizados e das teorias abordadas. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 TEORIA DO APEGO E A RELAÇÃO TERAPEUTA-PACIENTE 

“... seres humanos de todas as idades são mais felizes e mais 

capazes de melhor exercitar seus talentos quando seguros de 

que, atrás de si, há uma ou mais pessoas em quem confiam e 

que lhes darão ajuda em caso de necessidade.” 1 

 

Bowlby (1989) descreveu o processo de construção dos modelos internos de 

funcionamento baseado em padrões de apego, enfatizando a importância da 

experiência real da criança em vez da fantasia, na qual ela constrói um modelo 

representacional interno de si mesma, dependendo da forma como foi cuidada2. Na 

Teoria do Apego, a motivação da criança não é simplesmente buscar um objeto e sim 

alcançar um estado psicológico tranquilizador que se deriva da proximidade física com 

a mãe ou cuidador3, mas à medida que o desenvolvimento ocorre, o objetivo físico é 

transformado em um objetivo mais psicológico de obter um sentimento de 

aproximação com a mãe ou cuidador4. 

A Teoria do Apego teve seus desdobramentos a partir das contribuições de 

outros pesquisadores. Ainsworth (1978, apud Barstad, 2013, p. 35), através de estudos 

observacionais, avaliou a resposta de bebês entre 12 e 24 meses quando expostos a 

breves separações da mãe, a chamada “Situação Estranha”, possibilitando categorizar 

as relações de apego infantis em quatro padrões: apego seguro, apego inseguro 

evitativo, apego inseguro ambivalente e apego desorganizado. Posteriormente, a partir 

de estudos longitudinais, Main et al. (1985, apud Barstad, 2013, p. 60) desenvolveram 

a Entrevista de Apego em Adultos (Adult Attachment Interview – AAI), que avalia a 

forma como descrevem lembranças de experiências de infância relacionadas ao apego, 

principalmente com os primeiros cuidadores, mostrando a influência dessas 
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experiências no seu desenvolvimento e funcionamento. Com isso, foram definidas 

quatro categorias para o apego em adultos: seguro-autônomo, evitativo/desapegado, 

preocupado/ansioso e não-resolvido/desorganizado5. 

A imagem internalizada dos cuidadores primários é, portanto, a base para os 

relacionamentos íntimos futuros e a sua influência se manifesta nos padrões de apego 

e de vinculação do indivíduo em suas relações interpessoais6. Estas representações 

internalizadas podem ser resgatadas pela memória afetiva sempre que necessário5. 

Existe a ideia de que os padrões de apego desenvolvidos na infância tendem a se 

manter e a ser reforçados nas interações com os outros, já que os indivíduos são 

propensos a se colocar em situações que reforçam os seus modelos precoces de 

funcionamento interno7. Entretanto, estudos longitudinais demonstram que os padrões 

de apego também podem se modificar ao longo da vida dos indivíduos, dependendo do 

ambiente em que vivem ou das relações que constroem5 (Fonagy et al., 2004 apud 

Barstad, 2013, p. 57). 

Pensando nos padrões de relacionamento, Bowlby também assinalou a 

importância do terapeuta se tornar uma figura confiável, “uma base segura” para o 

paciente8. Com poucas exceções, ele reconheceu que os princípios subjacentes à 

terapia baseada no apego são muitos semelhantes à terapia psicodinâmica que enfatiza 

a compreensão do passado, especialmente de relacionamentos importantes do 

passado2. Uma vez que o indivíduo busca a ajuda de um profissional, por motivos de 

angústia que excedem a sua própria capacidade de enfrentamento, o terapeuta ocupa 

naturalmente a posição de uma figura de apego para o paciente8. No entanto, é válido 

lembrar que existem algumas diferenças em relação aos modelos de apego na infância, 

que são inerentes na díade paciente-terapeuta, como a presença do setting, 

periodicidade dos encontros, honorários e questões éticas8. Mesmo assim, estes 
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fatores, em conjunto com a confidencialidade intrínseca da relação, podem contribuir 

para um sentido de segurança, facilitando o desenvolvimento de um relacionamento de 

apego8. 

De acordo com Farber (1995), uma vez que o apego é estabelecido, a criança 

tem a mãe como base segura, da qual pode sair para explorar o ambiente. De modo 

semelhante, o terapeuta pode servir como base segura para seus pacientes. Na 

segurança de uma aliança terapêutica forte, os pacientes podem discutir e experimentar 

novas maneiras de ver e ser no mundo. Este senso de segurança é facilitado durante as 

sessões pela constância do terapeuta, disponibilidade, sensibilidade e capacidade de 

resposta às necessidades do paciente. A base segura promovida pelo terapeuta permite 

ao paciente explorar as diferenças entre os novos modelos de apego – baseados na 

relação com o terapeuta – e os modelos previamente internalizados – baseados 

tipicamente na relação com os pais – podendo, a partir daí, obter insights para uma 

mudança efetiva8. 

A teoria do apego coloca no relacionamento clínico a importância da 

capacidade do terapeuta para uma sintonia emocional – a capacidade de ouvir, ver 

sentir, interpretar e responder às pistas verbais e não verbais do paciente – de uma 

maneira que comunique ao paciente que ele está sendo visto, sentido e compreendido 

genuinamente9. A presença segura, empática e harmônica do terapeuta permite ao 

paciente adulto uma comunicação contingente, uma troca interativa, contínua e sutil 

que envolve a linguagem corporal, o contato visual e a fala9. Através da terapia, ou de 

outra experiência reparadora de vida, o paciente pode aprender a criar uma história 

reflexiva, coerente e emocionalmente rica de sua própria vida, permitindo-se modificar 

ou reforçar modelos internos de funcionamento9. 
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3.2 WINNICOTT E A RELAÇÃO TERAPÊUTICA 

“A maturidade e a capacidade de estar só supõe que o indivíduo haja tido a 

oportunidade, graças a cuidados maternos adequados, de adquirir confiança em um 

ambiente benigno... Gradativamente, o ambiente de apoio para o ego é introjetado 

e se incorpora à personalidade do indivíduo, de modo a fazer surgir a capacidade 

de estar só. Ainda assim, teoricamente, há sempre a presença de alguém, alguém 

que, em última análise e inconscientemente, é equiparado à mãe...”10 

 

Winnicott (1958) partiu do pressuposto que a capacidade do indivíduo ficar só 

seria um dos sinais mais importantes do amadurecimento do desenvolvimento 

emocional. Ele chamou a atenção para a importância de alguns momentos de silêncio 

das sessões, que longe de serem evidência de resistência, representam uma conquista 

do paciente. “Talvez tenha sido esta a primeira vez que o paciente tenha tido a 

capacidade de realmente ficar só”11. 

A capacidade de ficar só depende da existência de um objeto bom na realidade 

psíquica do indivíduo. À medida que o tempo passa, o indivíduo introjeta o ego 

auxiliar da mãe e dessa maneira, torna-se capaz de ficar só sem o apoio frequente da 

mãe ou símbolo da mãe11. Analogamente, o mesmo pode ocorrer na relação 

terapêutica com a introjeção do ego auxiliar do terapeuta, que também serve como um 

novo objeto a ser internalizado pelo paciente, de forma a apoiar estruturas 

intrapsíquicas deficientes12. 

Winnicott fala da importância do “sentir-se vivo”, da noção de existência do 

indivíduo, do estágio do “eu sou”, que só pode ser atingido quando existe um meio 

que é protetor, uma “mãe suficientemente boa”. O meio protetor é de fato a mãe 

preocupada com sua criança e orientada para as necessidades do ego infantil, através 

da sua identificação com a própria criança11. Por meio de uma identificação projetiva, 
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a mãe pode atingir uma percepção muito sensível de suas necessidades, de modo que é 

capaz de prover quase exatamente o que ela necessita em termos de holding e provisão 

do ambiente em geral11. O holding seria a capacidade materna de proporcionar um 

ambiente protetor para o bebê, de uma mãe suficientemente boa capaz de senti-lo pelo 

tato, temperatura, sensibilidade auditiva, sensibilidade visual e sensibilidade à queda e, 

a partir disso, perceber as mudanças que fazem parte do seu crescimento e 

desenvolvimento11. 

Winnicott falava da existência de um verdadeiro self, cujo crescimento poderia 

ser facilitado ou dificultado pelas respostas da mãe e de outras figuras do ambiente12. 

Bollas (1989, apud Gabbard, 2006, p. 42) acreditava que o motivador primário dentro 

da criança é a necessidade de tornar-se ela mesma, o que seria facilitado pela 

capacidade da mãe de deixar a criança expressar seu verdadeiro self na interação com 

ela4. 

Analogamente, podemos pensar na importância do holding no vínculo 

terapêutico, no qual o terapeuta “suficientemente bom” pode proporcionar um 

ambiente acolhedor e livre de julgamentos, que permite ao paciente pensar de forma 

espontânea e criativa, ajudando na estruturação de um verdadeiro self12. 

 

3.3 O SABER RELACIONAL IMPLÍCITO NA RELAÇÃO TERAPÊU TICA 

“... podemos dizer que o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e 

reprimiu, mas expressa-o pela atuação ou atua-o (acts it out). Ele o reproduz não como 

lembrança, mas como ação; repete-o, sem, naturalmente, saber que o está repetindo.13” 

 

A memória procedimental ou procedural implícita está relacionada ao 

funcionamento mental inconsciente e envolve o “como” do relacionar-se, que está 
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internalizado nos mais remotos relacionamentos de apego que ocorreram na infância 

do paciente. Cada pessoa possui modos automáticos de se relacionar com os outros, 

com base em sua experiência inicial. A memória procedimental implícita envolve, 

portanto, o modo natural de um paciente se relacionar, como ao entrar pela porta e 

cumprimentar o terapeuta a cada dia, por exemplo3. Manifestações do inconsciente 

estão plenamente expostas durante a sessão por meio da memória procedimental 

implícita, através de movimentos corporais, tom de voz, respiração e modo de falar3. 

Segundo Kandel14, esse tipo de memória é completamente inconsciente e se 

evidencia somente no seu desempenho, e não nas recordações conscientes. É a parte 

inconsciente do ego que não está em conflito ou reprimida, que se projeta na memória 

procedural e está relacionada a hábitos e habilidades motoras e perceptivas14. Muitas 

das mudanças que se desenvolvem no processo terapêutico não estão no campo da 

compreensão consciente e, sim, no campo dos comportamentos e conhecimentos não-

verbais do inconsciente procedural15. O próprio relacionamento terapêutico é 

acompanhado de conexões afetivas inconscientes, referidas por Lyons-Ruth et al. 

como “saber relacional implícito”16. Parte da mudança que ocorre na terapia dinâmica 

situa-se no campo do conhecimento procedimental que envolve a maneira de agir, 

sentir e pensar em determinado contexto relacional17. Por meio de interações com o 

terapeuta, protótipos de relacionamentos objetais armazenados na memória 

procedimental implícita podem ser modificados por novas experiências. Portanto, a 

capacidade modificadora da psicoterapia também pode estar associada a este novo 

relacionamento, que tem o potencial de reestruturar a memória procedimental 

implícita relacionada ao apego3 (Amini et al., 1996 apud Gabbard, 2005, p. 100). 
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4 VINHETA CLÍNICA 

Mulher adulta buscou atendimento durante um período de ruptura com o 

namorado, no qual usou várias substâncias psicoativas, a ponto de se endividar 

financeiramente. 

Conta que sempre se sentiu rejeitada pelo pai, desde a gestação. Seu pai achava 

que ela não era filha dele, foi conhecê-la quando ela tinha 02 anos de idade. Nunca 

ganhou um presente, nem parabéns no aniversário; esqueciam-se de buscar o boletim 

dela no colégio; lembra que um vizinho teve que ir buscar uma vez. Mesmo assim, 

sempre se esforçou para ser a melhor da turma. 

Quando ingressou no colégio, foi morar com sua tia; conta que sua mãe achou 

melhor, pois não aguentava mais a situação em casa, do pai sempre rejeitando a filha. 

A tia era rica, dava bonecas pra ela brincar, mas não dava atenção. Ela costumava 

brincar sozinha no quarto. 

Entre idas e vindas, morando com parentes e amigos, durante a adolescência 

enfrentou a perda do irmão, que cometeu suicídio. Durante esse período, ficou 03 

meses só trancada dentro de casa, mal comia ou tomava banho. 

Mais recentemente arrumou um namorado, que lhe apresentou às drogas. 

Começou a cheirar cocaína com ele e usou por uns dois anos. Parou depois que ele 

quase morreu de overdose. O relacionamento com o namorado sempre foi turbulento. 

Ciumenta, sempre controlou onde ele andava, inclusive pedindo para ver o celular 

dele. 

Atualmente se diz uma pessoa muito irritada, impulsiva, do tipo “que não leva 

desaforo pra casa”. Diz não ter amigos e ter dificuldade para confiar nas pessoas (“não 

confio nem na minha mãe”). 
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“Não consigo ficar sozinha, tenho que ir pra casa do namorado, mas não é por 

ele”. Quando fica sozinha, diz que tem dificuldade para dormir. 

“Fico pensando muito... quando fico triste, não consigo chorar. Tenho que me 

cortar pra aliviar aquela angústia. Alivia, mas depois volta de novo.” 

Costuma frequentar festas rave... e quando vai, sempre usa substâncias. Diz 

que não tem como curtir a festa de outro jeito. 

Antes do final das sessões, costumava me perguntar: “já acabou?”, como se 

quisesse provocar em mim o desejo de “mandá-la embora”. Porém, eu sempre dizia: 

“temos tempo, mas fique à vontade”. 

Mais recentemente, relatou em uma das consultas “fiquei pensando sobre o que 

eu sinto quando estou sozinha, é uma espécie de vazio... é difícil sentir alguma coisa. 

Acho que é por isso que preciso dos outros. Faço as coisas pra tentar preencher esse 

vazio, mas eu quero aprender a ficar comigo. Sabe, tô sentindo vontade de estudar, de 

aprender. Parece que a faculdade começou hoje. Eu tava toda morta, que coisa louca 

isso!” 

Em outra sessão, falou: “nunca me preocupei com a morte, mas agora tenho 

pensado nisso”. 

Recentemente, falou-me sobre uma viagem que fez ao litoral, onde conseguiu 

ficar um final de semana sozinha, apreciando o mar, sem precisar usar drogas. 

Ultimamente tem permanecido nas sessões, sem perguntar sobre o tempo que 

ainda resta para o final. 
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5 DISCUSSÃO 

O caso relatado mostra uma paciente que teve uma relação de apego inseguro 

(Bowlby) com seus pais na infância, que não foram suficientemente bons a ponto de 

conseguir prover um ambiente protetor de holding (Winnicott), o que dificultou a 

vivência de experiências emocionais adequadas naquele período. Na fase adulta, 

aparece a fragilidade na capacidade de representação do afeto e no controle de 

impulsos, manifestadas, por exemplo, pela dificuldade de sentir e pela necessidade de 

usar drogas. A falta de um ambiente benigno de apoio para o ego interferiu na 

capacidade da paciente de adquirir confiança e conseguir ficar só. A paciente brincava 

sozinha, mas diferentemente do que explica Winnicott, ela não tinha outra opção. O 

fato de brincar sozinha, neste caso, seria uma adaptação à falta desse ambiente 

suficientemente bom, tanto que até hoje a paciente demonstra dificuldades para estar 

só. 

O sentimento de vazio e a despreocupação com a morte podem ser explicados 

pela dificuldade da noção de existência do indivíduo, do “sentir-se vivo” (Winnicott). 

O estágio do “eu sou” só pode ser atingido quando existe um meio protetor, uma “mãe 

suficientemente boa” preocupada com as necessidades da criança. 

Ao longo do acompanhamento terapêutico, a paciente mostra melhora em 

vários aspectos. Não tem usado substâncias psicoativas, tem conseguido ficar só por 

períodos cada vez mais prolongados e tem se preocupado com a morte, ou melhor, 

com a vida, sentindo-se mais motivada para estudar e investir em si mesma. Através 

do vínculo terapêutico e da tentativa de prover um ambiente de compreensão e 

confiança, favorável para a reflexão, talvez a paciente esteja construindo um novo 

sentido de segurança, em um novo relacionamento no qual terapeuta e paciente estão 

conectados de forma consciente e inconsciente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve o intuito de colocar alguns aspectos relacionados ao vínculo 

entre terapeuta e paciente e a sua importância no processo terapêutico, através de 

embasamento na literatura. Percebe-se, ao longo do trabalho, a existência de um 

paralelo entre experiências emocionais vividas na infância e vivências terapêuticas 

afetivas dentro da relação terapeuta-paciente. Novas experiências de apego seguro, 

baseadas em uma relação harmoniosa de confiança, em um ambiente seguro e 

favorável à reflexão e à mentalização, podem ajudar o paciente na conquista de um 

sentimento de autenticidade e autonomia. 

A escuta empática e atenciosa do terapeuta, que ouve o paciente de maneira 

acolhedora e que manifesta acreditar no valor e no significado da vida do paciente, 

proporciona a ele uma sensação de sentir-se compreendido, contribuindo para a 

estruturação do verdadeiro self. 

Dentro das concepções do “saber relacional implícito”, a experiência de um 

novo tipo de relacionamento tem o potencial de reestruturar protótipos objetais 

armazenados na memória procedimental implícita, através de conexões afetivas 

inconscientes entre terapeuta e paciente. 

Nesse contexto, ambos trabalham em conjunto, tendo o vínculo como 

instrumento principal em um processo terapêutico capaz de gerar mudanças. 
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