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Quadro sinóptico baseado na bibliografia sugerida em cada aula
• Desde o nascimento, os bebês tendem a estimular a zona erógena oral
• Após alguns meses, observa-se um apego dos bebês a algum objeto
• Existe um relacionamento entre esses dois conjuntos de fenômenos: uma
área intermediária de experiência designada “objeto transicional ou
fenômeno transicional”
• O objeto transicional representa:
- a transição da criança pequena, que passa do estado de união com a mãe
para o estado em que se relaciona com ela como uma coisa externa e
separada;
- a passagem do controle onipotente, exercido na fantasia, pelo controle
pela manipulação;
- e antecede o reconhecimento da realidade externa percebida como tal e
não de maneira fantasística.
• A criança descobre aos poucos que ela e sua mãe são separadas e que ela
depende da mãe para a satisfação de suas necessidades
• A fantasia não corresponde mais com a realidade
• Após uma fase de ilusão ela enfrenta a desilusão
• É para se sustentar nessa experiência difícil, geradora de angústia
depressiva, que a criança pequena desenvolve estas atividades
• Os objetos ou fenômenos transicionais revestem-se de uma importância
vital para a criança no momento em que ela vivencia a angústia por ocasião
das separações da mãe, especialmente na hora de dormir

• O adjetivo transicional indica que esses fenômenos ocupam um lugar na
vida psíquica, pois se alojam num espaço intermediário entre a realidade
interna e a realidade externa
• Esse espaço intermediário tem um papel de amortecedor no choque
ocasionado pela conscientização de uma realidade externa, povoada de
coisas e pessoas
• O próprio espaço também pode ser qualificado de transicional
• Esse espaço transicional persiste ao longo de toda a vida
• Será ocupado por atividades lúdicas e criativas extremamente variadas
• O ambiente é fundamental no aparecimento e evolução dos fenômenos
transicionais
• Seu aparecimento é o sinal de que a mãe da primeira fase foi
suficientemente boa
• Quanto à evolução, o ambiente tem por missão respeitar e proteger sua
expressão
• Pode ocorrer um desenvolvimento psicopatológico decorrente da
dificuldade da criança de manter a lembrança da mãe viva em sua mente:
tendência anti-social, hipocondria, paranóia, psicose maníaco-depressiva e
algumas formas de depressão

