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METÁFORA DO ESPELHO E SUBJE-
TIVIDADE: CONSIDERAÇÕES ENTRE 
JACQUES LACAN E D. WINNICOTT1

MARIA EDNA DE MELO SILVA

MARIA DO SOCORRO TENÓRIO 
NETO CAVALCANTE ALVES

“Todos os tipos de coisas neste mundo se 

comportam como espelhos”. 

LACAN

RESUMO

O espelho, metáfora das mais antigas, 
que remonta à mitologia grega, desde 
a filosofia, literatura, arte, às concep-
ções psicanalíticas; tendo nesta, uma 
função indissociável do olhar. O enfo-
que central deste artigo versará sobre 
a metáfora do espelho, a partir dos 
pressupostos de dois teóricos da psi-
canálise: Jacques Lacan e D. Winni-
cott.  Na obra de Lacan, já o encontra-
mos, desde o início da construção de 
seus estudos, o texto, datado de 1949, 
“O estádio do espelho como formador 
da função do eu”. No que concerne 

a D. Winnicott, este se inspirou no artigo de 
Lacan e escreveu, em 1967, “O papel de espe-
lho da mãe e da família no desenvolvimento 
infantil”. O referido trabalho exprime algu-
mas reflexões entre diferenças e aproxima-
ções, entre as duas abordagens, com o esco-
po de ampliar e enriquecer a compreensão 
desta metáfora, resultante do encontro des-
ses dois grandes teóricos da psicanálise para 
a prática analítica. 

1 

Trabalho apresentado na XI Jornada do GPAL, em 

novembro / 2019.

Psicóloga clínica (CESMAC), Psicanalista do GPAL.

Psicóloga clínica (CESMAC), Psicanalista do GPAL.
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O espelho é tão antigo como a história da 
humanidade. Muito antes de adquirir a forma 
científica de um vidro, com uma parte poste-
rior recoberta por um amálgama, os primitivos 
miravam-se no espelho das cristalinas águas 
paradas e constituíam suas crendices e lendas, 
diante do misterioso fenômeno do refletido.

O espelho, com suas significações diversas, 
faz-se presente em várias áreas humanísticas: 
como na arte, na literatura, no folclore, na reli-
gião, na mitologia, nas ciências e, naturalmen-
te, nas concepções psicanalíticas, sendo este 
último o enfoque deste trabalho. O espelho, na 
narrativa literária, destacamos, dois momen-
tos produzidos por dois dos maiores escrito-
res brasileiros O espelho, de Machado de Assis 
(1882), e O Espelho, de Guimarães Rosa (1962)

No conto de Machado de Assis, o jovem Al-
feres Jacobina vive a experiência aterrado-
ra de contemplar, num espelho, “as próprias 
feições derramadas e inacabadas, uma nu-
vem de linhas soltas, informes” (p.351).  Já 
em Guimarães Rosa, um personagem anônimo 
reverbera o distante Alferes, da narrativa Ma-
chadiana, ao narrar para um suposto ouvinte, 
uma estranha experiência da juventude: “Sim-
plesmente lhe digo que me olhei no espelho e 
não me vi. Não vi nada. Só o campo, liso, às 
vezes vácuo, aberto como o sol, água limpís-
sima, à dispersão da luz, tapadamente tudo. 
Eu não tinha formas, rosto?” (p. 76). O con-
to de Guimarães Rosa apresenta um narrador 
que coloca sua experiência de forma intensa. O 

narrador olha para o espelho e, ini-
cialmente, não se reconhece, só de-
pois percebe sua própria imagem.  
Com o reconhecimento, ele procura 
compreender-se. A leitura dos refe-
ridos contos destaca a importância 
das noções de espelho e de especu-
laridade, tal como vamos encontrar 
na leitura das obras psicanalíticas de 
Winnicott e Lacan.

Sabemos que, efetivamente, a 
psicanálise é um produto da cultu-
ra e seu discurso se sustenta na in-
tertextualidade que, durante mais 
de um século, ela soube manter com 
todas as disciplinas que constitui 
o campo do que Freud denominou 
“seus interesses”, onde incluímos 
hoje a teoria e a crítica literária, a 
linguística, a antropologia estrutu-
ral, a estética, a arte cinematográfi-
ca e a filosofia.

Seguindo a mesma linha freudia-
na da psicanálise, destacamos dois 
autores contemporâneos, Jacques 
Lacan e Winnicott, que foram sensí-
veis a esta interdiscursividade am-
pla, que concederam uma atenção 
especial ao processo da constituição 
subjetiva e seus efeitos, dentro da 
atividade clínica.  Foram esses dois 
teóricos que se utilizaram da me-
táfora do espelho para falar deste 
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momento da constituição psíquica do sujeito, 
momento específico na constituição do eu e 
na construção da identidade. Entre diferenças 
e aproximações, o eu se constitui por inter-
médio de uma relação, sendo, em Lacan, arti-
culando o olhar à imagem e o desejo do outro; 
em Winnicott, articulando também o olhar e o 
cuidado do outro.

A concepção do estádio do espelho em La-
can se deu a partir de dois momentos inaugu-
rais: no primeiro momento, sua apresentação 
no congresso de Marienbad, em 1936,quando 
este esboça seu primeiro estudo sobre o está-
dio do espelho, a partir de suas pesquisas em 
várias áreas do conhecimento, e, inspirado no 
pensamento de Kojève na Fenomenologia do 
Espírito da obra de Hegel, que levou a elaborar 
sua concepção de sujeito e imaginário.

Em um segundo momento, 1949, Lacan 
apresenta, no congresso de Zurique, seu tra-
balho intitulado “Estádio do espelho como 
formador da função do eu”, dando ênfase ao 
espelho real com um sentido da imagem e o 
desejo do outro. Nele, o autor faz menção à 
elaboração da constituição do eu (je) a partir 
da observação e da metodologia da psicaná-
lise, atribuindo à imagem um papel funda-
dor na constituição do eu da matriz simbólica 
do sujeito. Definindo, assim, a identificação 
como a transformação produzida no sujeito 
quando assume uma imagem, momento em 
que a criança se encontra prematura em rela-
ção ao seu próprio domínio motor e fisiológi-

co insuficiente, que se antecipa em 
uma unidade, a partir da imagem 
do outro, ou seja, da imagem do 
corpo próprio, encontrada no es-
pelho na qual vai se alienar virtual-
mente. Jacques Lacan define assim 
o Estádio do Espelho: 

Basta compreender o estádio do es-

pelho como uma Identificação, no 

sentido pleno que a análise atribui a 

esse termo, ou seja, a transformação 

produzida no sujeito quando ele as-

sume uma imagem [...]. A assunção 

jubilatória de sua imagem especular, 

por esse ser ainda mergulhado na im-

potência motora e na dependência da 

amamentação que é o filhote do ho-

mem no estágio do infans, parecer-

-nos-á, pois, manifestar, numa situ-

ação exemplar, a matriz simbólica em 

que o eu (je) se precipita numa for-

ma primordial, antes de objetivar na 

dialética da identificação com o outro 

e antes que a linguagem lhe restitua, 

no universal, sua função de sujeito 

[...]. (LACAN, 1998, p. 97).

 O estádio do espelho ordena-se 
essencialmente a partir de uma ex-
periência, de uma identificação fun-
damental, durante a qual a criança 
faz a conquista da imagem do seu 
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próprio corpo. Este processo está dividido em 
três tempos: no primeiro tempo, o infans é a 
imagem do outro, tempo da indiferenciação, 
ou seja, ele ainda não faz a distinção entre si e 
o outro. No segundo momento, é a etapa que 
constitui a identificação; ele sabe que o outro 
no espelho é uma imagem refletida, ele co-
meça a distinguir a imagem do outro e a reali-
dade. No terceiro momento, o outro no espe-
lho é ele, é o adulto que nomeia a geografia do 
corpo do bebê, ele se utiliza de uma imagem 
especular que é objeto de desejo do adulto 
(olhar, toque, voz e outros). Desta forma, ele 
troca a imagem que tinha de um corpo esfa-
celado por uma de um corpo unificado.  Esta 
antecipação da unificação da imagem produz 
na criança a ilusão triunfante do domínio; 
porém, esta imagem é ilusória, mas necessá-
ria e gratificante.

Esta primeira visão do corpo inteiro no es-
pelho desperta manifestações de júbilo na 
criança, que imediatamente olha para o adul-
to, a fim de encontrar no olhar do outro a 
confirmação do que vê no espelho. Essa ima-
gem é construída com a ajuda das palavras da 
mãe, isto é, do simbólico e passa a admirar 
essa imagem como seu ideal. Sob o fascínio 
desta imagem onde o sujeito endossa o de-
sejo e o discurso do Outro primordial (mãe), 
constituindo-se a princípio especularmente e 
bracejando doravante entre a alienação ima-
ginária e a subjetivação simbólica, para daí, 
num esforço de separação, consentir existir 

sobre si, a partir de si uma tarefa 
sem fim. Lacan busca nas concep-
ções Hegeliana.

Foi em Hegel, que encontrei legiti-

mamente a justificação desta opera-

ção de vel alienante. Do que se trata, 

nele? – economizemos nossos tra-

tos, trata-se de engendrar a primeira 

alienação, aquela pela qual o homem 

entra na via da escravidão. A liberda-

de ou a vida! Se ele escolhe a liberda-

de, pronto, ele perde as duas imedia-

tamente – se ele escolhe a vida, tem 

a vida amputada pela liberdade. (LA-

CAN,1964, p. 207).

Segundo as noções trabalhadas 
na teoria lacaniana, em “Os qua-
tro conceitos fundamentais da psi-
canálise” (LACAN, 1964/1985), a 
constituição do eu é estruturalmen-
te determinada por operações de re-
alização do sujeito, sendo o primeiro 
movimento a operação de alienação; 
e no segundo movimento, a separa-
ção. A alienação é entendida como 
o tempo em que a criança está to-
talmente sob os cuidados do outro 
para sobreviver, é nesse desamparo 
primordial, onde o bebê se encon-
tra totalmente submetido ao desejo 
do Outro. A alienação vem demar-
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car que nenhum falante existe sem a relação 
com o Outro e que o infans, inicialmente, 
sinta-se como objeto do desejo desse Outro, 
porém não pode permanecer aí, precisa sair 
desta condição.

Daí a necessidade da separação. Vem a ten-
tativa do falante se separar, sair do lugar de 
objeto e assumir a condição de sujeito dese-
jante. Portanto, faltoso, pois o Outro não é 
o mesmo da alienação, ele aparece barrado, 
também faltoso. Assim, o que está em jogo 
na separação é o recobrimento de duas faltas: 
a do sujeito e a do outro, ou seja, o encontro 
com a falta no Outro, com o desejo do Outro, 
abre ao sujeito a possibilidade de se identifi-
car com esta falta e ocupar, inicialmente, o 
lugar do objeto da falta no Outro.

Podemos concluir que, em Lacan, a me-
táfora do espelho faz a mediação da relação 
inicial da criança com o mundo e os efeitos 
disso na subjetivação e alienação ao plano 
de desenvolvimento das potencialidades do 
bebê. Neste processo, é importante ressal-
tar que a simples presença do objeto-es-
pelho não é suficiente, é necessário que o 
olhar do outro, enquanto função simbólica 
o nomeie e lhe atribua um lugar de sujei-
to, posicionando-o, a fim de possibilitar ao 
bebê ver-se e experimentar-se.

Para abordar a metáfora do espelho em 
Winnicott, faz-se necessário recorrer à te-
oria do Desenvolvimento Emocional Primi-
tivo, espinha dorsal de toda a sua obra. Esta 

teoria foi apresentada à Sociedade 
Psicanalítica Britânica, em 28 de 
novembro de 1945, sobre o tema 
“Desenvolvimento Emocional 
Primitivo”. Nesta ocasião, ele co-
locou que seria como um capítulo 
inicial de um livro e como sempre 
inexoravelmente Winnicott, cria-
tivo e não conformista.

Segundo Winnicott, o processo 
de amadurecimento do ser huma-
no possui uma tendência inata, e, 
para que possa se constituir como 
indivíduo, conta com esse poten-
cial inato em direção ao amadu-
recimento; porém, atribui ao am-
biente externo, representado pelo 
cuidado materno, a responsabi-
lidade para que esse desenvolvi-
mento ocorra de forma saudável 
ou não. Durante o início de de-
senvolvimento, faz-se necessário 
destacar um princípio básico da 
teoria winnicottiana, quando te-
oriza sobre a importância dos cui-
dados da mãe suficientemente bo-
a,e que esta proporcione ao bebê a 
ilusão onipotente, especialmente 
nas primeiras relações entre mãe e 
lactente. É primordial para o bebê 
viver um período de ilusão, de que 
o mundo é criado por ele, e que seja 
permitido a este uma relação viva 
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entre a condição inata e o ambiente suficiente-
mente bom.

Inspirado pelo artigo de Lacan, sobre o Es-
tádio do Espelho, Winnicott escreve o seu 
texto de 1967, O Papel do espelho da mãe e da 
família no desenvolvimento infantil e, ao ini-
ciar seu artigo, posiciona-se de forma con-
tundente, “No desenvolvimento individual o 
precursor do espelho, é o rosto da mãe. La-
can, porém, não pensa no espelho em termos 
do rosto da mãe, do modo como desejo fazer 
aqui” (1975, p. 153). Isso remete que as neces-
sidades psíquicas do ser humano são ofere-
cidas pelo ambiente que, no início da vida do 
bebê, é sua mãe que está ocupada em oferecer 
condições para a sobrevivência e desenvolvi-
mento do filho, é ela também que proporciona 
a aquisição da capacidade criativa do bebê.

A criança, ao nascer, está vivendo momen-
to de não integração, sendo necessário um 
ambiente suficientemente bom para atender 
as necessidades iniciais da vida do bebê e que 
permita a continuidade do existir. Para tan-
to, é fundamental que nesta fase, a mãe es-
teja identificada com seu bebê. As particu-
laridades do cuidado materno, que ocorrem 
antes e após o nascimento, confluem para 
composição do ambiente Holding que cor-
responde a um conjunto de cuidados mater-
nos e psicológicos. Isto inclui a preocupação 
materna primária da mãe, que lhe possibili-
ta fornecer ao bebê o suporte necessário ao 
desenvolvimento.

Winnicott, em seu artigo Objetos 
transicionais e fenômenos transi-
cionais, postula:

A mãe suficientemente boa (não ne-

cessariamente a própria mãe do 

bebê), é aquela que faz uma adap-

tação ativa as necessidades do bebê, 

uma adaptação ativa que gradual-

mente, diminui de acordo com a 

crescente capacidade do bebê de su-

portar as falhas na adaptação e em 

tolerar os resultados da frustração. 

(WINNICOTT, 1975, p. 25).

Segundo Winnicott o bebê, ao 
olhar para o rosto da mãe, natural-
mente, vê-se. É através desta rela-
ção mãe/bebê e dos cuidados ma-
ternos, que este irá se desenvolver 
de forma saudável. É imprescin-
dível que ocorra o encontro entre 
seu potencial inato ao amadureci-
mento com o ambiente facilitador. 
Desta forma, o bebê vivencia su-
cessivas formas de estágios duran-
te seu desenvolvimento emocional: 
estágio da dependência absoluta, 
dependência relativa e rumo à in-
dependência.  A passagem de um 
estágio ao outro é garantido pela 
relação de confiança entre mãe/
bebê que de acordo com Winnicott, 
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a confiança do bebê na fidedignidade da mãe e, 

portanto, na de outras pessoas e coisas, torna 

possível uma separação do não- eu a partir do 

eu. Ao mesmo tempo, contudo, pode-se dizer 

que a separação é evitada pelo preenchimento 

do espaço potencial com o brincar criativo, com 

o uso de símbolos e, contudo o que se acaba por 

se somar a uma vida cultural. (WINNICOTT, 

1975, p.151). 

Esta confiança é básica para o desenvol-
vimento do gesto espontâneo do bebê. A 
mãe permite a ilusão onipotente, instante 
primordial para o desenvolvimento de sua 
capacidade de ser criativo. Aos poucos, chega 
o momento em que a mãe começa a promover 
a desilusão. Winnicott coloca a experiência de 
desilusão como consequência da falha materna. 
Esta é necessária e importante para o desenvol-
vimento emocional saudável, desde que ocorra 
dentro do processo de maturação do bebê. Este 
processo tem início com o desmame e prosse-
gue gradativamente para a transicionalidade.

Conclui-se que, na visão winnicottiana, o 
rosto materno, em sua expressividade afetiva, 
sustenta o olhar do bebê e o devolve a si mes-
mo. Sentir--se visto e reconhecido pelo olhar 
materno é para a criança a aprovação e confir-
mação de sua própria existência.

Diante do exposto, fica evidente que, nas 
concepções winicottiana e lacaniana, as noções 
de espelho e especularidade estão relaciona-
das à construção da subjetividade do humano.  

Assim sendo, pretendemos realizar 
algumas considerações sobre as dife-
renças e aproximações entre ambos 
os autores. É importante destacar 
que esses teóricos falam da relação 
primordial no processo da constitui-
ção subjetiva do sujeito, fazendo uso 
da metáfora do espelho.

O que irá aproximar ou distinguir 
o texto de Lacan e o de Winnicott em 
relação à metáfora do espelho é não 
apenas a ênfase dada por Winnicott 
ao espelho humano, e o de Lacan 
ao espelho real, mas o destaque que 
Winnicott dá ao sentido do olhar e do 
cuidado do outro, e Lacan no senti-
do da imagem e do desejo do outro. 
Porém, em ambos, é possível afirmar 
que no pensamento desses teóricos 
é fundamental a presença de outro 
humano no processo da constitui-
ção subjetiva do bebê, tendo, este, 
uma dependência total em relação ao 
adulto cuidador.

 Nas concepções de Winnicott, o 
uso da noção de espelho, enquan-
to metáfora nas primeiras funções 
do cuidador materno, a função am-
biental é responsável por assegu-
rar, manejar e apresentar objetos. 
Este situa o papel de espelho da mãe 
próxima da composição fusionada 
entre o indivíduo e o ambiente, em 
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um momento mais primitivo do desenvol-
vimento humano. Em Lacan, inicia-se mais 
tardiamente, prolonga-se dos seis meses aos 
dezoitos meses, onde ocorre a primeira iden-
tificação, noção esta que ocupa um lugar pri-
vilegiado, e salienta o efeito produzido no in-
divíduo ao assumir uma imagem para si.

Há uma distinção, também, quanto à com-
preensão do que será o espelho e o que será 
a totalidade unificada. Lacan tem em men-
te um espelho concreto de vidro que pro-
duz uma imagem, mas ainda uma imagem 
fragmentada. Enquanto Winnicott propõe 
não como uma imagem ótica de um espelho 
concreto, mas em termos de um rosto hu-
mano, o rosto materno, no qual a criança se 
reconhecerá pela relação estabelecida com o 
olhar e com o rosto materno. Quanto à fun-
ção especular, não estaria a serviço do Eu 
como fala Lacan, mas sim da integração do 
self, ou seja, da própria unidade de si. Para 
Winnicott, o self verdadeiro de cada indiví-
duo é chamado para a vida no olhar espelha-
do da mãe suficientemente boa.

O Espelho para Lacan é o local da aliena-
ção necessária, onde a criança reconhece sua 
imagem – muitas vezes, enquanto ouve as 
palavras – “olhe, é você” – em vez de olhar 
para dentro a fim de encontrar a identidade. 
Assim, o que emerge no estádio do espelho é 
o eu (moi). Em Winnicott, o componente es-
pecular na relação mãe/bebê está articulado 
à noção de transicionalidade, um território 

intermediário entre o mundo inter-
no e externo.

 O período de tempo compreen-
dido para o estádio do Espelho em 
Lacan é o mesmo abrangido pelo 
jogo da espátula descrito por Win-
nicott em 1941, onde isto ocorre 
entre os seis aos dezoitos meses de 
vida, aproximadamente. Ambos 
são conotativos do período críti-
co na assunção da autoimagem e da 
condição unitária individual. Em 
Winnicott, corresponde ao estágio 
da dependência relativa, e em La-
can ao período de máxima operân-
cia do imaginário.

Face ao que fora explanado, é im-
prescindível destacar o papel do 
analista, por um lado enquanto es-
pelho, por outro lado enquanto o 
Outro na clínica contemporânea. A 
partir do referencial teórico dos au-
tores acima citados, abrem-se mui-
tos caminhos para pensar o trabalho 
do analista à luz dos modelos con-
cebidos, sobre a constituição sub-
jetiva e aponta para reflexões pos-
síveis acerca dos manejos clínicos 
mais adequados, diante das especi-
ficidades de cada indivíduo. Possibi-
litando assim, ao analisando se ver, 
abrindo espaço para uma existência 
com sentido próprio.  
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