
 

Laiz Terezinha Dietschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clínica Psicopedagógica: uma leitura winnicottiana do sintoma 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestrado em Psicologia Clínica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUC-Saõ Paulo 
2010 



 

 
Laiz Terezinha Dietschi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clínica Psicopedagógica: uma leitura winnicottiana do sintoma 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dissertação apresentada à Banca 
examinadora da Pontifícia 
Universidade Católica de São 
Paulo, como exigência parcial para 
a obtenção do título de MESTRE 
em Psicologia Clínica. Sob 
orientação do Prof. Dr. Gilberto 
Safra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comissão julgadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

ERRATA  

 

 

RESUMO 

 

 

 

Este trabalho apresenta uma visão do sintoma dificuldade de 

aprendizagem segundo a perspectiva psicanalítica de D.W. Winnicott como sinal 

de esperança e criatividade de crianças mergulhadas nesse tipo de sofrimento. 

Por meio da apresentação de um caso clínico, busca-se fazer uma leitura de 

momentos significativos do atendimento, entendidos como fundamentais na 

articulação de aspetos que permitiram a saída da situação em que o brincar e o 

prazer da aprendizagem não podiam circular.  

 

Palavras-chave: sintoma; Winnicott; problema de aprendizagem; 

psicopedagogia. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work presents a view of the learning disability symptom according to 

the psychoanalytical perspective of D. W. Winnicott as a sign of hope and 

creativity of children immersed in this kind of suffering. 

 By presenting a clinical case, we aim at reading significant moments of 

the sessions, as we understand they are fundamental issues that allowed a way 

out of the situation where playing and learning pleasure could not arise.  

 

Key words: symptom; Winnicott; learning disability; psychopedagogy. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 

The baby new to earth and sky 

What time his tender palm is prest 

Again the circle of the breast 

Has never thought that “this is I” 

 

But as he grows he gathers much, 

And learn the use of “I”, and “me”, 

And finds “I am not what I see, 

And other than the things I touch”. 

 

So rounds he to a separate mind 

From whence clear memory may begin 

As thro’ the frame that binds him in 

His isolations grows defined. 

 

Tennyson, In Memoriam, XLV
1
 

 
 
 
O atendimento de crianças com queixas de dificuldade de aprendizagem 

coloca o psicopedagogo em contato com uma configuração familiar que no 

momento em que complicações na vida escolar se apresentam, o mundo da 

criança já espraiou-se para fora dos limites da casa e das relações familiares. 

Nesse sentido, o contato com a história da criança envolve uma riqueza de 

temas aos quais se poderia fazer referência em estudo. O tema que desejo 

                                                 
1
 O bebê estranho à terra e céu/ Enquanto sua palma suave pressionava/ Novamente o círculo do seio/ 

Nunca pensou “Isso sou eu”./ Mas enquanto ele cresce aprende muito/ E aprende a usar “eu” e “mim”,/ E 

descobre “Eu não sou o que vejo,/ E sou diferente das coisas que toco”./ Então ele busca uma mente 

separada/ De onde a memória clara pode começar/ Como se através da moldura que o limita/ Seu 

isolamento cresce definido. In: Francis Tustin. Barreiras autistas em pacientes neuróticos. P. Alegre: 

Artes Médicas, 1990. 
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abordar está relacionado não apenas à dificuldade da criança vivida no âmbito 

escolar em relação à apreensão de conteúdos, mas também a aspectos 

significativos do seu modo de ser tais como agressividade, apatia, 

desorganização generalizada, agitação, dificuldade de socialização e 

concentração, só para citar alguns exemplos.  

A situação acima constitui-se na queixa a partir da qual a criança é 

encaminhada, em geral pela escola, para avaliação e atendimento 

psicopedagógico. Interessa-me examinar não só a questão relativa à dificuldade 

de apreensão dos conteúdos escolares, mas também de traços de 

personalidade e sua relação com a configuração familiar sob a perspectiva 

psicanalítica winnicottiana, uma vez que ela leva em conta o amadurecimento 

pessoal a partir de um potencial herdado. Esse potencial herdado, em 

associação com um ambiente facilitador, inicialmente representado pela mãe, 

fornece as condições de uma travessia do indivíduo que vai da dependência 

absoluta, passando pela dependência relativa, em direção ao que o autor 

chamou de rumo à independência já que, para ele, a independência total não 

existe. 

Interessa a esse estudo um olhar sobre a criança em um momento de 

seu percurso de vida em que muita coisa já ocorreu em termos de 

desenvolvimento e relacionamentos. A questão relativa ao sintoma da criança, o 

qual se apresenta como déficit na aprendizagem e que diz respeito a obstáculos 

no campo da aquisição de conhecimentos, geralmente é vista como algo pontual 

por aqueles que cercam a criança, embora haja referências, por parte dos que 
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estão próximos a ela, de uma organização do ambiente e de eventos 

significativos em sua história de vida, capazes de dar sentido ao que ocorre no 

âmbito escolar. Ao mesmo tempo em que elementos da organização do 

ambiente responsável pelo cuidado da criança deixa entrever questões que 

parecem buscar sentido através da situação apresentada por ela, há indícios de 

haver também, de forma contraditória, uma expectativa de que o simples 

encaminhamento ao terapeuta seja capaz de tirar de cena os elementos 

apresentados de forma mais velada pelo ambiente familiar. 

Nesse sentido, uma escuta clínica que permita considerar o papel da 

família no processo de aprendizagem faz-se necessária. Esta escuta pode 

permitir a integração dos elementos capazes de fornecer um quadro geral, a fim 

de compreender, através do vínculo transferencial, o sintoma escolar, assim 

como o sentido dos desencontros vividos pela criança quando seu mundo 

alcança o espaço da escola.  

Cabe esclarecer que ao iniciar o trabalho de elaboração do projeto de 

pesquisa, tinha em mente, como tema, o conceito de hesitação e o modelo do 

Jogo da Espátula de D.W. Winnicott1 como eixo para uma pesquisa sobre as 

questões relativas às vicissitudes vividas pelas crianças no âmbito escolar. 

Isso talvez se ao fato de pensar as dificuldades vividas pelas crianças 

como relacionadas à hesitação frente ao objeto de conhecimento. Nesse 

sentido, eu pensava que o estudo desse conceito me permitiria uma 

compreensão da situação apresentada como sintoma escolar e, possivelmente, 

                                                 
1 A Observação de Bebês numa Situação Padronizada [1941]. In: Da Pediatria à Psicanálise: obras escolhidas. Imago: R. 
de Janeiro, 2000. 



 12 

a elaboração de uma linha interventiva capaz de auxiliar na saída da situação 

comprometedora do processo de aprendizagem.  

O trabalho clínico e o início da elaboração deste trabalho revelaram, no 

entanto, que não seria possível aproximar o que ocorria na observação e no 

contato com as crianças e suas famílias pelo vértice da hesitação. Esta 

revelação se deu através do surgimento de um eixo diferente daquele 

inicialmente pensado. Na verdade, seria necessário abordar a questão do 

trabalho sob o vértice de uma falha na construção da dimensão da 

objetividade1 por parte da criança. Essa perspectiva levou-me a olhar as 

vicissitudes e o sofrimento psíquico vividos pela criança no âmbito escolar, 

assim como a repercussão disso na família, não como uma hesitação frente ao 

objeto de conhecimento. Segundo essa perspectiva, a falha na construção da 

dimensão da objetividade na criança cujo desdobramento se daria na forma de 

dificuldades no âmbito escolar estaria ligada, segundo a perspectiva 

winnicottiana, a desencontros na relação criança/ambiente, desorganizadores e 

desruptivos, capazes de comprometer o processo de amadurecimento rumo à 

independência, cujo caminho, passa pela escola.  

Nesse sentido, os desencontros relativos ao processo de aprendizagem 

escolar não seriam o oposto de aprender. Esses desencontros poderiam ser 

entendidos como o sintoma comunicando algo ligado a aspectos do 

amadurecimento pessoal o qual diz respeito à complexa rede de relações 

iniciada com a mãe e ampliada gradativamente para o mundo sofisticado 

                                                 
1 Sobre esse tema, ver Sônia Parente em Pelos Caminhos da Ilusão e do Conhecimento. Casa do Psicólogo: S. Paulo, 
2003. 
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povoado de outras pessoas e objetos. Winnicott (2008)1, ao referir-se a certos 

sintomas, entre eles a recusa alimentar e a enurese, assegura que crianças 

normais podem ter qualquer tipo de sintoma em circunstâncias apropriadas e 

podem, dessa forma “...revelar tais sintomas e mostrá-los, precisamente, porque 

a vida é difícil, inerentemente difícil para todo e qualquer ser humano, desde o 

começo da vida”.  

O autor, aponta três razões para essa dificuldade: primeiro, o choque 

fundamental entre mundo externo, que pode ser compartilhado por todos, e 

mundo interno, pessoal e íntimo dos sentimentos e idéias de uma criança; 

segundo, a descoberta que a criança faz de que a excitação é acompanhada de 

pensamentos destrutivos; e terceiro, o mundo interior e pessoal que parece estar 

localizado no interior da criança envolve o próprio corpo. Nesse mundo 

desenrolam-se batalhas e a magia se conserva em equilíbrio oscilante.  

Nesse sentido, dirigir o olhar para o sintoma escolar, passou a significar 

dirigir o olhar para o que caracteriza esse sintoma como expressão pessoal de 

anseio de comunicação e de retomada do desenvolvimento. Dessa forma, o 

sintoma passa a ser entendido a partir dessa perspectiva como sinal de 

esperança e criatividade2. 

Winnicott (1975), ao tratar do tema da criatividade diz que “... aquilo que 

é objetivamente percebido é, por definição, até certo ponto, subjetivamente 

concebido”3. Isto coloca em cena a compreensão do autor a respeito da 

constituição do indivíduo desde um ponto em que não existe diferenciação entre 

                                                 
1 Que Entendemos por uma Criança Normal? [Cap. 10] In: A Criança e o seu Mundo. LTC Ed. R. de Janeiro, 2008, p.144. 
2 Localizei um artigo de Sônia Parente em que ela fala do sintoma como sinal de esperança: Aprendizagem: mais além 
do princípio (...) da realidade. In: Revista Construção Psicopedagógica. Sedes Sapientiae, ano VI, nº 6, 2001, p. 26-35. 
3 O Brincar e a Realidade. Imago: R. de Janeiro, 1975, p. 96. 
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realidade externa e interna, até um outro em que a realidade externa pode ser 

reconhecida como fenômeno não-eu.  

De fato, para compreender esse enunciado que tem implicações 

importantes para a clínica psicopedagógica, faz-se necessário compreender 

como o autor entende a grande transição que ocorre, quando tudo vai bem, 

graças ao suporte ambiental satisfatório, de um estado de indiferenciação com o 

ambiente para outro em que uma diferenciação passa a ser possível. Caminha-

se, segundo essa perspectiva, de um ponto em que o ambiente é quase perfeito, 

devido à imaturidade extrema da criança no início da vida, para uma 

desadaptação gradativa devido a presença de falhas da mãe, diante das quais, 

no devido tempo, o bebê pode fazer frente, inclusive tirando proveito delas para 

o desenvolvimento mental.  

Essa perspectiva permite compreender os desdobramentos possíveis 

quando algo não vai bem na relação do par mãe/ bebê, sobrecarregando a 

capacidade do lactante de fazer frente às falhas ambientais que passam a ser 

vividas como invasivas. Em lugar de tirar partido das falhas ambientais, uma 

parada no desenvolvimento emocional pode levar a criança a ver-se forçada a 

organizar um sintoma1. 

Com o progresso da medicina, a saúde física pode ser assegurada de 

uma forma que não tem paralelo na história da humanidade. Em texto datado de 

19532 Winnicott coloca em discussão a preocupação médica, em particular da 

pediatria, em curar o paciente já que “...percebe no sintoma um desafio ao seu 

                                                 
1 Neste trabalho, o termo sintoma será usado como sinal de que algo não vai bem com a criança. 
2 D.W.Winnicott: Tolerância ao Sintoma em Pediatria: relatório de um caso [1953]. In: Da Pediatria à Psicanálise: obras 
escohidas. Imago: RJ, 2000. 
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arsenal terapêutico”1. Ao longo do texto, afirma que há uma tendência em 

direção à saúde com a possibilidade do uso dessa tendência na recuperação do 

paciente. Diversamente da pediatria, afirma que o psiquiatra infantil enxerga o 

sintoma como necessário à criança devido a algum empecilho ocorrido em seu 

desenvolvimento emocional e que o tratamento é direcionado à necessidade de 

a criança emitir um SOS. Nesse sentido, o sintoma é visto como um aliado da 

natural tendência à saúde e como pedido de auxílio ou, dito de outra forma, o 

sintoma é entendido como manifestação de esperança de busca pela retomada 

do desenvolvimento em direção à saúde.  

As questões relativas aos desencontros vividos por muitas crianças no 

âmbito escolar2 têm sido olhadas, desde uma perspectiva psicopedagógica de 

forma a buscar despertar o prazer da aprendizagem. Apesar de reconhecer a 

complexa rede de fatores envolvidos no processo de aprendizagem escolar, 

nem sempre é fácil para o psicopedagogo contemplar esses fatores. Uma das 

dificuldades talvez resida no fato de que a escolarização em nossa cultura 

tenha, entre outros, significado de passaporte para autonomia. Dessa forma, é 

possível ao psicopedagogo reconhecer a presença de uma angústia por parte do 

ambiente, entendido como familiar e escolar, quando o sintoma se apresenta. A 

questão que se pode depreender, a partir dessa situação, é a de que a criança 

sinta-se olhada a partir de sua função cognitiva que naquele momento não dá 

conta da articulação necessária para operações matemáticas, escrita e leitura, 

etc.  Dessa forma, o desenvolvimento da função cognitiva como parte do 

                                                 
1 Idem, p. 169. 
2 Não abordo questões em que um comprometimento orgânico poderia ser o foco das dificuldades, ainda que, mesmo 
nesses casos, de acordo com Winnicott, há que se pensar que existe um potencial para o desenvolvimento da  
aprendizagem, mesmo que esse não corresponda às expectativas do meio. 
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desenvolvimento total, pode assumir, dependendo de como se aborde a 

questão, um lugar de primazia ao abordar-se o caso de uma criança com 

sintoma escolar, ou seja, com dificuldade nas suas relações com a 

aprendizagem. 

Como disse anteriormente, tive a intenção de estudar o conceito de 

hesitação em Winnicott porque imaginava as dificuldades de aprendizagem 

como uma hesitação frente ao objeto de conhecimento. O trabalho clínico foi 

delineando outra questão. O encontro com a criança e sua família, apontava 

para uma questão mais complexa que envolvia a história de seus próprios pais. 

Nesse sentido, o contrato de convivência, estabelecido pelo par parental, assim 

como as relações familiares já emolduravam o mundo da criança, quando de 

seu ingresso na escola. Em outras palavras, creio estar falando do ambiente 

dentro do qual uma criança se desenvolve e das condições desse ambiente 

estruturado e organizado de forma peculiar, segundo o modo de ser de cada 

indivíduo que compõe o par parental, assim como dos demais integrantes dessa 

configuração que a criança aprende a conhecer como sua família.  

A contribuição de Winnicott em relação ao aspecto ambiental deve-se ao 

fato de que sua formação inicialmente como médico pediatra e mais tarde como 

psicanalista, favoreceram um contato com as mães e seus bebês desde o início 

de suas vidas juntos. Essa prática pediátrica, que nunca foi abandonada ao 

longo da vida, levou-o a interessar-se pela delicada relação existente entre o par 

mãe/bebê e o desenvolvimento do lactante como ser humano que vai da 

extrema dependência, rumo à independência, amparado por um ambiente 
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facilitador do desenvolvimento do potencial herdado da criança. O contato com 

pacientes psicóticos e borderlines ajudou-o, com base na clínica desses 

pacientes, a desenvolver uma teoria sobre o amadurecimento humano e as 

distintas tarefas do bebê, a fim de abrir caminho para construção de uma 

identidade pessoal, sutentada pelo ambiente cujas funções deveriam atender às 

necessidades variáveis da criança ao longo do seu desenvolvimento. Quando as 

coisas não vão bem no processo de amadurecimento da criança que inclui a 

aprendizagem formal, pode-se perguntar:  quais necessidades não foram 

atendidas satisfatóriamente? Como essas necessidades são apresentadas pela 

criança no momento em que uma queixa quanto à aprendizagem formal é 

enunciada? De que forma pode-se favorecer o atendimento dessas 

necessidades? 

A palavra sintoma, segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 

remete ao termo grego súntomos: curto conciso, lacônico; de sún ‘com 

juntamente’ + -tomos ‘cortar, retirar cortando’,  traz o significado da palavra cuja 

primeira acepção faz referência ao termo usado em medicina originalmente 

como: acidente provocado pela doença, do qual se tira algum presságio ou 

consequência sobre seu curativo e esperanças dele.  

Winnicott sempre teve muito apreço ao significado das palavras. O uso 

peculiar que fez de palavras aparentemente corriqueiras pode levar à crença de 

uma leitura relativamente fácil de seus escritos. Brooke Hopkins (1997)1 ao 

abordar o conceito de capacidade de acreditar em Winnicott, diz que por meio 

                                                 
1 BROOK HOPKINS: Winnicott e a capacidade de acreditar. In: Livro Anual de Psicanálise, Tomo XIII, IJPA, 1997, Ed. 
Escuta, São Paulo, pgs. 111-122. 
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do uso de palavras tão familiares, Winnicott aponta para a necessidade de um 

constante reexame das palavras que usamos, a fim de encontrar suas origens e 

saber como foram postas em uso corrente.  

Essa observação é interessante, pois quando li isso me encontrava às 

voltas com a questão do sintoma na aprendizagem. Embora eu conhecesse o 

significado da palavra sintoma, fiz uma pequena incursão ao dicionário, a fim de 

rever o que mais essa palavra revelava. Ao consultar o dicionário surpreendi-me 

com uma acepção antiga capaz de incluir no termo sintoma o presságio da cura 

ou esperança de cura. Seguindo nessa mesma linha, a palavra esperança 

contém o antepositivo esper do verbo latino spero de esperar, ter esperança, 

contar com, ter confiança de que; sendo esperança a confiança em coisa boa, 

fé; já o verbo despero,as  aponta para perder a esperança; desesperar. Não é à 

toa que Winnicott considerasse gravemente enferma a pessoa que se 

apresentasse sem esperanças.  

Essa pequena incursão em busca do significado para a palavra sintoma 

colocou em pauta algumas palavras utilizadas por Winnicott com o valor de 

conceitos, destacando-se a esperança.  

Winnicott (1956)1, (1967) 2 define a tendência antissocial como conjunto 

de dificuldades, que aparece em crianças normais ou quase normais, inerentes 

ao desenvolvimento emocional. Diz ele que a tendência anti-social não é um 

diagnóstico e que pode ser encontrada em pessoas de todas as idades. 

Segundo ele, a tendência antissocial compele o ambiente a tornar-se importante. 

                                                 
1 D.W.Winnicott: A Tendência Anti-Social [1956]. In:Da Pediatria à Psicanálise. Imago: RJ, 2000. 
2 D.W.Winnicott: Pós-Escrito:D.W.W. sobre D.W.W. In: Explorações Psicanalíticas. Artmed: P.Alegre, 2005. 
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Alguém deve apresentar-se para cuidar do indivíduo nesse estado. Esse 

trabalho é realizado em termos de manejo, tolerância e compreensão, o que 

significa ir ao encontro do momento de esperança e corresponder a ele. 

Segundo o autor, a tendência anti-social manifesta-se com algumas variações 

através de duas vertentes distintas: o roubo e a destrutividade. Na primeira, a 

criança busca algo em algum lugar, quando tem esperança. Dessa forma, o ato 

de roubar, embora visto de forma negativa, contém a busca de uma saída para a 

situação de sofrimento. Na segunda, ela busca uma quantidade de estabilidade 

ambiental capaz de suportar o comportamento impulsivo. Para que a tendência 

antissocial se manifeste, deve ter havido algum tipo de privação ambiental: 

perda de objeto no caso do roubo; ou perda de moldura, de limites no caso da 

destrutividade. Dito de outro modo, perda da mãe ou perda do pai.  

A perspectiva Winnicottiana auxilia a pensar o sintoma explicitado pela 

queixa escolar como algo análogo à tendência anti-social1. Nesse sentido e sob 

essa perspectiva, a complexidade do quadro contido no sintoma, cuja 

manifestação pode se dar no âmbito da escola, poderia ser entendido como 

manifestação de esperança, que se mostra de forma criativa, de acordo com o 

modo de ser de cada criança. O uso dessa perspectiva possibilitou a abertura de 

um trabalho psicopedagógico em que o manejo é contemplado no atendimento 

na forma de acolhida já da queixa inicial que colore o sintoma, visto como sinal 

de esperança de retomada do desenvolvimento.  

                                                 
1 Sobre esse tema, consultar Sônia Parente: O Lúdico e a Tendência Antissocial. In: Anais 1º Congresso Brasileiro 
de Ludo Diagnóstico, ISSN 2177-8027 - Volume I. São Paulo, 2009. 
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A fim de dar visibilidade ao uso da perspectiva winnicottiana no trabalho 

psicopedagógico, sendo o sintoma, explicitado na queixa escolar, visto como 

sinal de esperança e de busca da criatividade, inicio o primeiro capítulo lançando 

um olhar sobre a psicopedagogia no Brasil com o objetivo apenas de situar o 

leitor em relação a alguns aspectos da constituição desse campo de estudos. No 

segundo capítulo, apresento meu percurso pessoal a partir da compreensão de 

modelos utilizados sobre o fracasso escolar como sintoma, em direção ao 

fracasso escolar como sinal de esperança e de busca de criatividade. O terceiro 

capítulo traz o primeiro atendimento realizado por mim, com uma criança oriunda 

da rede pública de ensino. Esse atendimento se deu a partir de um diagnóstico 

realizado como exigência da disciplina do curso de Psicopedagogia realizado na 

PUCSP1, ao final do primeiro de dois anos de formação na área.  O método 

utilizado foi o médoto clínico de pesquisa em que é privilegiado o estudo de caso 

através do qual busco uma compreensão para a experiência de encontro vivida 

ao longo desse breve atendimento. Com isso, procuro apresentar, ainda que de 

forma bastante reduzida um percurso que, embora  pessoal, carrega as 

tremendas inquietações inerentes à complexidade do campo psicopedagógico e 

encontram-se, por isso, inseridas no contexto de uma discussão maior sobre a 

psicopedagogia na atualidade.  

 

                                                 
1 Este primeiro atendimento foi abordado por mim no trabalho de conclusão do curso de especialização em 
psicopedagogia e defendido no primeiro semestre de 2006. 
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CAPÍTULO 1 

UM OLHAR SOBRE A HISTÓRIA 

 

Este capítulo não tem a pretensão de historicizar a psicopedagogia no 

Brasil. A dimensão e a complexidade dos aspectos que participam da 

constituição desse campo do conhecimento em nosso país não podem ser 

abarcados em apenas um capítulo. A proposta desse capítulo visa apenas a 

apresentar um olhar sobre a evolução desse campo, principalmente em São 

Paulo, onde realizei o curso de psicopedagogia na PUCSP. 

A visão que apresento é uma leitura pessoal, a partir de determinados 

protagonistas da constituição do campo. Devido a exiguidade do espaço, não 

me é possível mencionar todos os pormenores dessa história. Nesse sentido,  

abordarei, inicialmente, em linhas gerais, a contribuição francesa de Janine Mery 

em seu livro Pedagogia Curativa Escolar e Psicanálise. A seguir, buscarei 

apresentar como se define o campo da psicopedagogia clínica a partir da 
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demanda de profissionais que reconheciam a participação da subjetividade e, 

portanto, do inconsciente na constituição do sujeito e na construção do 

conhecimento. Para tanto, recorro à visão, principalmente, de Sônia Parente, 

sobre o contexto em que se dá a constituição do campo da Psicopedagogia 

Clínica em São Paulo e da importância do modelo de Sara Paín1 nesse 

contexto. Também sinalizo na constituição desse campo, o que seriam as duas 

modalidade de Psicopedagogia entendidas como Cognitivista e Clínica. A partir 

daí, busco apresentar a situação da Psicopedagogia, do ponto de vista de uma 

construção teórica, segundo a contribuição de M. Cecília Almeida e Silva. Incluo 

ainda neste capítulo alguns questionamentos encontrados na contribuição de 

Ângela Vorcaro.  

 

Olhando o passado 

As discussões e iniciativas as quais alavancam movimentos que no final 

dos anos de 1970 e ao longo dos anos 80 evidenciam a organização formal do 

campo psicopedagógico no Brasil com a criação da ABPp, estão assentadas na 

preocupação de profissionais das áreas da educação e da saúde em torno do 

tema da aprendizagem já em décadas anteriores. Penso que, no período do 

pós-guerra, transformações políticas, econômicas e sociais atuaram como 

contexto de uma massificação do ensino, devido, entre outros fatores, ao 

crescimento das cidades e a uma demanda por democratização do espaço da 

escola com todas as complicações que essa demanda acarreta . 

                                                 
1 Filósofa e psicopedagoga argentina. 
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Uma preocupação crescente por parte de profissionais das áreas da 

saúde e da educação  em décadas que antecedem a organização formal do 

campo psicopedagógico no Brasil nos anos de 1980 estão pari passu com as 

grandes mudanças no cenário macroeconômico do país. A preocupação desses 

profissionais referia-se ao número crescente de crianças que não atendiam às 

expectativas institucionais em relação ao aproveitamento escolar. 

 

Algumas palavras sobre a psicopedagogia na Europa 

A preocupação e a busca de compreensão para questões relativas ao 

tema das dificuldades de crianças e adolescentes nas suas relações com o 

aprender, portanto, não é recente no Brasil. Na Europa, ela já se evidenciava em 

final do século XIX, em meio a grande desenvolvimento científico e tecnológico. 

No século XX, o desenvolvimento da Psicanálise passa a influenciar a atitude 

dos profissionais envolvidos na tarefa de auxiliar crianças consideradas 

inteligentes, mas que não aprendiam. Dessa forma, conforme Mery (1985), a 

contribuição da Psicanálise possibilita que a atitude de compreensão subtitua o 

juízo de valor. Tentativas de aproximação entre Pedagogia e Psicanálise 

recebem um reforço com a publicação em 1930 do trabalho de Ana Freud : 

Iniciação à Psicanálise para Educadores.  

Em 1945, J. Boutonier e G. Mauco, participantes da reforma de ensino 

na França, ajudam a elaborar um projeto de assistência aos, assim chamados, 

alunos inadaptados. Surge um primeiro centro psicopedagógico, cujo objetivo 

era o de auxiliar crianças com dificuldade em suas relações tanto com a  escola 

quanto com a família. Em 1948, Boutonier e M. Debesse criam o Centro 
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Psicopedagógico de Estrasburgo. Nesse ano, também é criada a Associação 

dos Centros Psicopedagógicos. 

 

 

Pedagogia Curativa 

O termo  pedagogia curativa passa a ser empregado por M. Debesse, no 

Centro Psicopedagógico de Estrasburgo para caracterizar uma ação terapêutica 

que leva em conta aspectos pedagógicos e psicológicos no tratamento de 

crianças com histórico de fracasso escolar.  

 De acordo com a autora, o termo foi tomado de empréstimo de países 

de língua alemã onde referia-se ao trabalho de reeducação especializada que 

objetivava a melhoria na aprendizagem para crianças portadoras de algum 

distúrbio físico ou mental. Debesse, no entanto, dá uma definição para a 

pedagogia curativa praticada no Centro Psicopedagógico de Estrasburgo como 

sendo o tratamento de crianças e adolescentes inadaptados que, embora 

inteligentes, tinham maus resultados escolares.  

O trabalho era centrado em exercícios escolares que permitissem às 

crianças melhorar seus resultados, dando seguimento aos estudos. Com o 

objetivo de auxiliar na aquisição de conhecimentos e de favorecer o 

desenvolvimento da personalidade, a readaptação do aluno à proposta 

pedagógica existente aliava uma ação pedagógica a um suposto conhecimento 

preciso da criança através dos recursos da Psicologia. Dessa forma me parece 

que, nesse momento, o uso da expressão recursos da Psicologia refere-se a 

uma visão mais cognitivista do sujeito, para pensar a questão de crianças 
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inteligentes que não aprendiam. Esse uso do termo, ao meu ver, vinculava o 

esforço empreendido no Centro Psicopedagógico de Estrasburgo ao objetivo de 

adaptação dos inadaptados através de uma reeducação, que originalmente teria 

sido usada para crianças portadoras de distúrbios físico ou mental.  

 

O Psicopedagogo 

O trabalho de Janine Mery, abordado em seu livro Pedagogia Curativa  

Escolar e Psicanálise1, comunica sua experiência pessoal como psicopedagoga 

nos centros psicopedagógicos da França. Um dos objetivos do livro, segundo 

Mery, é o de auxiliar aqueles professores os quais, segundo ela, depois da 

reforma de ensino colocada em prática em 1977 na França, devem realizar 

pedagogias de apoio com alunos que apresentam lentidão em relação a 

aprendizagem.  

Na introdução, a autora chama a atenção para a dupla função do 

professor como pedagogo e educador. Como pedagogo, diz ela “...ele é o 

representante da herança legada pela cultura tradicional; sua função inscreve-se 

no registro do coletivo, num registro social.”2 Como educador, sua função é 

garantir a formação e o desenvolvimento de um ser humano. Dessa forma, 

pode-se pensar que um único aspecto da função do professor não é suficiente 

para o desenvolvimento de uma pessoa. Uma atitude puramente pedagógica 

frente a alunos que recusam  conhecimentos oferecidos ou que não os 

assimilam, segundo ela, o levaria a rejeitá-los, já que não se adaptam às normas 

vigentes. Outra possibilidade, segundo ela, seria a tentativa de eliminação do 

                                                 
1 Janine Mery: Pedagogia Curativa  Escolar e Psicanálise.  Artes Médicas: P. Alegre, 1985. 
2 Id., ibid. p. 8.  
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sintoma, sem uma busca de suas causas, objetivando conduzir a criança a um 

modelo preestabelecido pela sociedade.  

Para Mery, os professores que vão em auxílio de uma criança, buscam, 

no seu papel de professores, exercer tanto a função de pedagogos como a de 

educadores. Dessa forma, a atitude adotada é a de busca de compreensão das 

causas das dificuldades da criança. Nas palavras de Mery,   

“seu fracasso é vivido por eles [professores] como um pedido de ajuda 
e o objetivo deles [professores] é que a criança consiga um dinamismo 
que se encontrava bloqueado e afirmar-se como personalidade 
autônoma.”1 (grifo meu) 

 

O psicopedagogo, segundo a abordagem de Mery, vem a ser esse 

professor que se esforça por compreender o comportamento da criança, 

procurando exercer sua função em seu duplo aspecto. Nesse sentido, ele 

coloca-se diante de questões que dizem respeito à psicologia, e é recorrendo a 

ela, a fim de esclarecer sua prática que muitos se orientaram em direção à 

Psicanálise.   

Mery, ao abordar o papel do psicopedagogo, diz que da especificidade 

de seu papel, nasce sua complexidade. Para a autora o psicopedagogo é um 

professor de um tipo particular, pois “deve realizar sua tarefa de pedagogo sem 

perder de vista os propósitos terapêuticos de sua ação”2. A expressão 

pedagogia curativa, de acordo com Mery reforça a ambiguidade do papel do 

psicopedagogo, já que implica em “... transmitir um saber e o de ‘tratar’, sendo o 

termo ‘curativo’ originário do latim cura, que quer dizer cuidados”3. 

                                                 
1 Opus cit., p. 08. 
2 Op. cit. p. 16. 
3 Id., ibid, p. 16. 
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A autora assinala que a ambiguidade desse papel exige do 

psicopedagogo uma constante busca de equilibrio nessa dupla polaridade, já 

que, segundo ela, não é possível separar a transmissão do saber da relação que 

se estabelece entre o psicopedagogo e a criança. Ambas são concomitantes e 

não podem ser dissociadas. Nesse sentido, pender demasiado para a tarefa de 

pedagogo, por entender que os aspectos terapêuticos de sua ação estariam 

além do seu papel, prejudicaria a relação e o efeito terapêutico buscado. Da 

mesma forma, para a autora, concentrar toda a atenção na relação entre ele 

(psicopedagogo) e a criança poderia colocar em risco o trabalho, já que, nesse 

caso, a função de pedagogo pode estar sendo negligenciada. A autora ressalta 

que o objetivo aparente desse trabalho é o de reinserir a criança em uma 

escolaridade normal. 

Dessa forma, segundo autora, o psicopedagogo se esforça para 

encontrar técnicas que lhe permitam atingir esse objetivo sem perder de vista a 

relação com a criança e os significados que podem ter os comportamentos da 

criança em relação a ele e à tarefa proposta. Assim, a autora assinala que, se o 

psicopedagogo quiser conservar a especificidade do seu papel, deve procurar 

conservar um equilíbrio entre os dois polos de sua função. Ela sublinha que 

jogar flexivelmente com ambas facetas de seu papel é o mais importante, a fim 

de evitar excessos.  

A importância de J. Mery, segundo minha leitura, é o de assinalar em 

seu trabalho a relevância da contribuição da teoria psicanalítica para o trabalho 



 28 

psicopedagógico. Ao fornecer, através do conceito de transferência1 um 

elemento significativo presente na relação educativa, Mery ressalta, a partir das 

contribuições de D. Lagache (1952) e de Ida Mac Alpine (1950) a relevância do 

meio na produção da transferência. Esta permite, segundo ela, ao 

psicopedagogo, diferenciar-se do psicanalista. 

De acordo com Mery, a criança 

 “...vem em presença  do reeducador2 com suas predisposições 
naturais e sua hitória pessoal. O reeducador tem um conhecimento 
desta história, o que lhe permitirá situar a maneira de ser da criança em 
seu contexto, ou seja, em seu passado; isso o ajudará a tomar uma 
distância suficiente em relação à criança para evitar entrar no jogo dela 
e reproduzir com ela um comportamento parental.” 3 

 

Esta me parece ser uma importante contribuição da pedagogia curativa 

relativa ao estabelecimento da especificidade do campo psicopedagógico. 

Nesse sentido, o psicopedagogo pode contar com a contribuição da teoria 

psicanalítica para, na presença de uma criança que vive dificuldades em sua 

relação com a aprendizagem, reconhecer a presença do fator da subjetividade 

na construção do conhecimento e poder lidar com a transferência estabelecida 

na relação, a fim de jogar flexivelmente na dupla polaridade da função 

psicopedagógica defendida por Mery.  

 

                                                 
1 Cf. E. Roudinesco e M. Plon (1998), termo introduzido por S. Freud e S. Ferenczi para designar um processo 
constitutivo do tratamento psicanalítico em que os desejos inconscientes referentes a objetos externos, passam a se 
repetir, no âmbito da relação analítica, na pessoa do analista, colocado na posição desses diversos objetos. 
 
2 Obs.: Ao longo do texto o termo reeducação (associado ao termo pedagogia curativa) permeia a escrita da autora, 
sendo entendido por mim como função do psicopedagogo, cujo objetivo, de acordo com a visão da autora, era o de 
possibilitar o retorno da criança ou jovem a uma aprendizagem normal, levando em conta, não a eliminação do sintoma, 
mas a compreensão de suas causas. Nesse sentido, me parece que o termo reeducação usado por Mery está na 
fronteira entre um modelo cognitivo e um modelo clínico. Esta diferenciação será estabelecida oportunamente. Parece 
que um antigo termo estava sendo usado em uma nova abordagem.  
 
3 Opus cit., p. 39. 
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Psicopedagogia Clínica e Psicopedagogia Cognitivista 

No Brasil,  nas décadas de 60 e 70, conforme Parente (2003)1, questões 

históricas ligadas à filiação da Pedagogia à Psicologia e desta, inicialmente à 

Filosofia e, posteriomente, ao modelo médico, estão na base do que chamou de 

fracasso dessas duas disciplinas  no campo de atuação dos problemas de 

aprendizagem. Além disso, iniciativas institucionais2, que, já na década de 70 e 

80, buscavam dar conta das questões referentes aos problemas de 

aprendizagem, esbarravam na falta de continuidade dos programas 

estabelecidos, quando se dava uma mudança de governo. Nas palavras de 

Parente3  

“...a cada mudança de administração pública, muda-se tudo, muitas 
vezes jogando-se fora não apenas os profissionais, mas também todo 
o trabalho construído nas gestões anteriores.”  

 

Nesse contexto, a questão da filiação da Pedagogia e da Psicologia, 

levou ambas as disciplinas a uma busca de afirmação de suas identidades. De 

acordo com Parente, ambas buscavam “definir os limites da sua atuação, 

apropriando-se de uma identidade profissional.”4 

Segundo a autora, no início dos anos de 1980, iniciativas de definição 

desse campo de atuação, levam profissionais do setor de Psicologia Escolar do 

Departamento de Assistência ao Escolar da Prefeitura de São Paulo a buscar 

diferenciar sua atuação na instituição escolar em relação à atuação clínica, 

direcionando o foco do seu trabalho para uma atuação preventiva, priorizando o 

                                                 
1 Sônia Parente: Pelos Caminhos da Ignorância e do Conhecimento. Casa do Psicólogo: São Paulo, 2003. 
2 Cf. Parente (2003), a autora fez parte dos quadros da SEC- Secretaria Municipal de Educação de São Paulo como 
psicóloga no final dos anos de 1970. 
3 Id., ibid., p. 22-23. 
4 Op. cit., p. 21. 
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atendimento a séries iniciais. Concomitantemente, o quadro dos psicólogos que 

atuavam nas clínicas de saúde escolar reconheciam a isuficiência do modelo 

adotado no atendimento às crianças com dificuldades escolares. Reconhecia-se, 

além disso, nas palavras de Parente, 

 

“...a participação do inconsciente no processo de construção e 
apropriação de conhecimentos e também a limitação das teorias 
psicológicas clássicas para compreender a dinâmica da criança com 
problemas de aprendizagem. 

 

 

As inquietações, em suas palavras são resumidas na seguinte 

indagação: 

 

 (...) Como compreender o funcionamento de crianças com potencial 
intelectual presenvado, mas que não podem fazer uso dele e 
aprender?”1  

 

 

Importação de um modelo e concepção de Psicopedagogia Clínica 

Parente assinala que, segundo informações colhidas com Alicia 

Fernández e com Sara Paín2, o termo Psicopedagogia na Argentina passou a 

ser usado na década de 1960 para distingui-lo do trabalho de Reeducação 

Psicopedagógica, realizado por professores especiais naquele país. 

No Brasil, o termo Psicopedagogia desde finais dos anos 60 referia-se 

à Reeducação Psicopedagógica, mas na década de 80 esse mesmo termo 

passou a ser usado para referir-se a outra concepção de Psicopedagogia. Essa 

nova concepção, tinha na contribuição de Sara Paín, um modelo para pensar a 

                                                 
1 Op. cit., p. 23. 
2  Ambas, psicopedagogas argentinas 



 31 

aprendizagem humana como campo das relações entre afeto e cognição, em 

uma perspectiva psicanalítica.  

Se na Argentina o termo Psicopedagogia foi usado para diferenciar essa 

nova concepção de trabalho de outra existente, a Reeducação Psicopedagógica, 

no Brasil a concepção vinda da Argentina é assimilada sem que essa distinção 

tenha sido explicitada. Dessa forma, uma apropriação antropofágica, nas 

palavras de Parente, marca o entusiasmo da receptividade das contribuições de 

Sara Paín para a constituição do campo da Psicopedagogia Clínica em São 

Paulo1 sem a devida reflexão.  

Uma diferenciação estabelecida por Parente entre os termos 

Reeducação Psicopedagógica2 e Psicopedagogia Clínica mostra que 

diferentes concepções de aprendizagem e de sujeito estão por trás dessas duas 

práticas e devem ser explicitadas. 

Parente ressalta que a Psicopedagogia Clínica não é aquela que se dá 

individualmente ou no consultório, mas é aquela em que há o reconhecimento 

da subjetividade do sujeito e da participação do inconsciente na sua 

aproximação do objeto de conhecimento. Segundo essa concepção, a 

aprendizagem é um processo que se dá a partir do sujeito, de dentro para fora. 

A Psicopedagogia Cognitivista ou adaptativa tem uma concepção de 

aprendizagem  como processo voltado para o desenvolvimento da dimensão 

cognitiva. Desse modo, está voltado para um programa de treinamento e 

                                                 
1 Não chego a abordar a contribuição de Jorge Visca  e da epistemologia convergente que busca compreender a 
aprendizagem e suas dificuldades a partir da integração –por assimilação recíproca- dos aporte das escolas 
psicanalítica, piagetiana e da psicologia social de E. Pichon Rivière. Sobre isso consultar seu livro Clínica 
Psicopedagógica, epistemologia convergente. Ancla ed.: B. Aires, 2ªed, 1994. 
2 Posteriormente Reeducação Psicopedagógica foi incluída na Psicopedagogia Cognitivista. 
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desenvolvimento de funções egóicas tais como: atenção, concentração, etc. Ao 

contrário da Psicopedagogia Clínica, esse processo pode ser entendido como 

ocorrendo de fora para dentro. Paín explicita isso da seguinte forma (1985): 

 

A psicopedagogia adaptativa, preocupada em fortalecer os processos 
sintéticos do ego (yo) e facilitar o desenvolvimento das funções 
cognitivas, pretende colocar o sujeito no lugar que o sistema lhe 
designou.1 

 

A efervecência do momento histórico vivido em final dos anos de 1970 e 

inícios dos anos 80 é o palco de grandes mudanças nesse cenário. A turbulência 

desse período é associada à busca de definição do campo de atuação de 

profissionais da Pedagogia e da Psicologia, aliado às limitações que decisões 

políticas impunham à continuidade de programas implementados em gestões 

anteriores no campo das dificuldades de aprendizagem. Esta situação marca de 

forma significativa, a busca por modelos que auxiliassem na compreensão do 

fracasso escolar.  

 

Contribuição de Sara Paín  

É em 1983 e 1984 que Sara Paín, recém chegada de seu exílio na 

França, vem a São Paulo a convite do Centro de Estudos Educacionais Vera 

Cruz – CEVEC.  

Sara Paín, destacou-se no campo psicopedagógico brasileiro a partir de 

um enfoque clínico terapêutico que aproximou a teoria psicanalítica da 

psicopedagogia. A visão mais abrangente de Paín pensa a aprendizagem como 

                                                 
1 Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem. Artmed: Porto Alegre, 1985. 
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articulação da inteligência (dimensão cognitiva), desejo, corpo e organismo. A 

não aprendizagem, passava a ter, segundo sua concepção, uma função tão 

integradora quanto a aprendizagem e a ser vista como uma forma de 

marginalização do aluno. De cunho mais adaptativo, a psicopedagogia praticada 

até então abriu espaço para a elaboração de uma teoria que permitisse pensar 

os problemas de aprendizagem como ponto de marginalização, a partir do qual 

seria possível o aprender. Dessa forma o aprender possibilitaria uma integração 

do sujeito à sociedade com o objetivo de transformá-la. Vemos isso através das 

duas citações abaixo em Paín (1985)1 quando afirma: 

 “a não-aprendizagem não é contrário de aprender, já que como 
sintoma está cumprindo uma função positiva tão integratliva como a 
desta última, mas com outra disposição dos fatores que intervém.” 

 
e 

“...optamos por uma psicopedagogia que permite ao sujeito que não 
aprende fazer-se cargo de sua marginalização e aprender, a partir da 
mesma, transformando-se para integrar-se na sociedade, mas dentro 
da perspectiva da necessidade de transformá-la.”2 

 

Com Sara Paín, surge uma definição de aprendizagem ancorada na 

noção de transmissão da cultura da qual o conhecimento faz parte. 

Aprendizagem como transmissão de conhecimento, segundo ela, inscreve-se no 

âmbito das relações entre sujeitos, cujo intermediário é o Ensino. Paín (1985)3 

afirma que aprende-se do outro “...não só porque o outro o possui, não só 

porque é propriedade do outro, mas também porque o sujeito, ao conhecer o 

outro conhece o conhecimento”. A apropriação do conhecimento, segundo a 

autora, é um processo de recriação do conhecimento que está no outro, através 

                                                 
1 Op. cit. p. 28. 
2
 Id., ib. p. 12. 

3 Processo de Aprendizagem e o Papel da Escola na Transmissão dos Conhecimentos. Cadernos CEVEC, nº 1, 
junho/1985. 
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de um sinal que seja signo do conhecimento. Este sinal depende de estruturas  

entendidas como organismo, corpo, estrutura cognitiva e estrutura simbólica.  

A autora não considera o processo de aprendizagem como função 

adaptativa, mas reprodutiva, pois serve à constituição do sujeito como sujeito da 

cultura e é transmitido através do ensino por um outro semelhante. Dessa forma,  

“... a aprendizagem é a estrutura mais ligada ao instinto de reprodução 
e é o que permitirá tornar o sujeito semelhante àquele que ensina, 
através dessa passagem do conhecimento.” 1 

 

Sexualidade e aprendizagem são as condições iniciais para se 

reproduzir outro ser humano que, segundo suas palavras, quando nasce, é um 

nada em termos de sujeito humano. A aprendizagem, desde essa perspectiva 

inscreve o homem, ao contrário dos outros animais, no âmbito de sujeito 

histórico, já que a ausência de uma determinação genética para o fazer o coloca 

como possibilidade de mudança, transformação e criação. Aprendizagem como 

transmissão de conhecimento e cultura, inscrita na ordem do instinto de 

reprodução possibilita que a tradição seja transmitida, favorecendo uma nova 

forma ou um novo estilo. 

Segundo essa autora, a fim de desenvolver um estilo próprio, a criança 

precisa submeter-se à aprendizagem para instrumentalizar-se e, então, chegar a 

um estilo próprio de expressão. Para isso, o interesse pelo objeto de 

conhecimento se dá, segundo essa perspectiva, pela triangulação na relação. 

Se não há a entrada de um terceiro, ou o olhar de interesse, por exemplo, da 

mãe por um outro objeto, puxando dessa forma o olhar da criança, o interesse 

                                                 
1 Id. Ib.  p. 3. 
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por conhecer pode ser afetado. Assim o modelo de aprendizagem da autora 

aponta para o modelo de um adulto capaz de puxar o olhar/interesse da criança 

a fim de que se encontrem num terceiro objeto. 

Para a autora, a aprendizagem não é considerada uma estrutura, mas 

constitui um efeito e como tal é lugar de articulação. Aí coincidem um momento 

histórico, um organismo, uma etapa genética da inteligência e um sujeito, 

associados ao que chamou de estruturas teóricas como o materialismo histórico, 

a teoria piagetiana e a teoria psicanalítica de Freud. 

Paín (2008)1 define o problema de aprendizagem como perturbações 

que se superpõem ao nível intelectual de uma criança, não permitindo que ela 

tire proveito de suas possibilidades. A autora diferencia o problema de 

aprendizagem daqueles relativos à instituição escolar, os quais são entendidos 

como resistência às normas, má integração entre colegas, desqualificação do 

professor, inibição mental ou expressiva, etc. Estes são entendidos como 

formações reativas, que, segundo ela, se organizam diante de uma transição 

mal elaborada do grupo familiar ao social. A indicação nesses casos requer, 

segundo ela, um tratamento psicoterápico grupal, a fim de evitar o fracasso 

escolar. A tarefa psicopedagógica, de acordo com Paín, está voltada  

 

“... para a descoberta da articulação que justifica o sintoma e também 
para a construção das condições para que o sujeito possa situar-se em 
um lugar tal que o comportamento patológico se torne dispensável.”2 

 

                                                 
1 Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem. Artmed: P.Alegre, 2008. 
2 Op.cit. p. 13. 



 36 

Paín (1996)1, apresenta um modelo para pensar o funcionamento 

mental, postulando uma relação de independência e simultaneidade entre as 

dimensões cognitiva e afetiva. Paín (1999)2 apresenta a noção de função da 

ignorância como membrana limitadora entre as duas instâncias: conhecimento e 

desejo. De acordo com seu modelo do pensamento 

 “...as operações lógicas, bem como as operações significantes, 
produnzem-se num só fluxo do pensamento que se escoa numa 
sequência ininterrupta de coerências e de fraturas, de constatações e 
de crenças.”  
 

O funcionamento mental que leva em conta a cognição e o desejo é 

comparado por Paín (1996)3 ao funcionamento do tear. Não é possível fazer um 

tecido apenas com fios horizontais ou verticais; se mesclá-los, haverá nós. 

Segundo seu modelo de pensamento, o desejo e o cognitivo falam ao mesmo 

tempo, sem que um se sobreponha ao outro. Paín (1999)4 amplia essa noção de 

modelo do pensamento, introduzindo a noção de função da ignorância, no limite 

entre cognição e desejo, a qual exerce a função de membrana limitadora entre 

as duas dimensões.  

 

O nascimento da ABPp – Associação Brasileira de Psicopedagogia 

 

A evolução da psicopedagogia no Brasil tem na década de 1980 um 

marco importante para o campo psicopedagógico. Como foi explicitado 

anteriormente, é nessa década que o pensamento de Sara Paín passa a 

                                                 
1 Subjetividade e Objetividade: relações entre desejo e conhecimento. Associação Universitária Interamericana CEVEC – 
Centro de Estudos Educacionais Vera Cruz. S.Paulo, 1996. 
2 A Função da Ignorância. Artmed: P.Alegre, 1999, p.11. 
3 Op. cit., 1996.  
4 Op. cit., 1999. 
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influenciar o campo psicopedagógico brasileiro. Há o registro1 da passagem de 

Sara Paín por Porto Alegre a convite do CPOP (Centro de Perquisa e 

Orientação Psicopedagógica) e do GEEMPA (Grupo de Estudos sobre 

Educação, Metodologia Pesquisa e Ação). 

É nessa década também que surge a ABPp (Associação Brasileira de 

Psicopedagogia). O primeiro encontro de psicopedagogos aconteceu em São 

Paulo em 1984 com a participação de S. M. Kiguel e C. Golbert de Porto Alegre. 

De volta a Porto Alegre, elas iniciam, com um grupo de colegas, as primeiras 

reuniões a partir do relato do encontro em São Paulo. Surge o Grupo Livre de 

Estudos em Psicopedagogia. Com o segundo encontro em 1986, o grupo 

transforma-se em Associação de Psicopedagogos.  

De acordo com Scoz e Barone (2007)2, a Associação Brasileira de 

Psicopedagogia-ABPp surgiu da Associação Estadual de Psicopedagogos de 

São Paulo, esta fundada em 1980 por alunas do Instituto Sedes Sapientiae do 

curso de Reeducação Psicopedagógica. 

Eloisa Quadros Fagali (2007)3, faz referência ao curso de 

psicopedagogia no Instituto Sedes e do contexto de sua estruturação no final 

dos anos 70 na qualidade de protagonista participante da constituição e 

estruturação desse curso naquele instituto. Segundo a autora, em meio a  um 

grande movimento por parte de educadores em busca de uma melhor 

compreensão sobre os problemas de aprendizagem, havia uma busca por 

                                                 
1 Fabiani Ortia Portella e Clara Feni Berlim: A ABPp no Rio Grande do Sul. In:História da Psicopedagogia e da ABPP 
no Brasil.  Wak Editora: Rio de Janeiro, 2007. 
2A Associação Brasileira de Psicopedagogia e a Constituição da Psicopedagogia no Brasil. In: História da 
Psicopedagogia e da ABPP no Brasil. Wak Editora: Rio de Janeiro, 2007.  
3 Os Sentidos da História e a “Busca das Raízes” no processo do Aprender – Formação Psicopedagógica no Sedes 
Sapientiae. In: A Associação Brasileira de Psicopedagogia e a Constituição da Psicopedagogia no Brasil. In: História da 
Psicopedagogia e da ABPP no Brasil. Wak Editora: Rio de Janeiro, 2007. 
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formas alternativas e criativas para lidar com os problemas de aprendizagem 

que se avolumavam nas escolas. Ainda, de acordo com a autora, no contexto 

clínico, já se configuravam atividades denominadas de terapias pedagógicas 

com o propósito de dar sustentação a crianças e adolescentes em dificuldades 

escolares. Mais tarde, a autora assinala que essas terapias passaram a chamar-

se de terapias de orientação psicopedagógica nas quais se buscava integrar 

relações afetivas e desenvolvimento cognitivo.  

Fagali observa que o curso no Instituto Sedes organizou-se inicialmente 

em torno das questões da reeducação, sendo o termo reeducação entendido ali 

como processo de reintegração no qual faziam-se presentes os fatores afetivos, 

de raciocínio e pensamento lógico e o desenvolvimento de conceitos. A autora 

ressalta que a formação e o trabalho psicopedagógicos assentavam-se na idéia 

de articulação entre afetividade e cognição, numa abordagem fenomenológica. 

Além disso, como parte da estrutura curricular, uma abordagem psicodramática 

do papel do psicopedagogo fazia parte do curso visando contemplar a formação 

da identidade do aprendiz-psicopedagogo. 

 

A psicopedagogia como campo teórico 

M. C. Almeida e Silva (1998)1, apresenta uma incursão pela literatura da 

área, a fim de buscar uma definição para psicopedagogia e seu objeto de 

estudo. Segundo a autora, essa incursão é reveladora do caráter de indefinição 

da psicopedagogia, devido ao fato de que os trabalhos, examinados estavam 

voltados ao relato de experiências, estudos de casos, trabalhos descritivos, onde 

                                                 
1 M.C.ALMEIDA E SILVA. Psicopedagogia: em busca de uma fundamentação teórica. Nova Fronteira: R.Janeiro, 1998. 
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a teoria surge como ponto de referência e não como fundamento. Tendo em 

vista a busca por uma definição de psicopedagogia, a autora dá a conhecer a 

evolução do campo de acordo com a natureza do seu objeto e dos seus 

objetivos em diferentes momentos. 

De acordo com ela, no início, o objeto da psicopedagogia são os sintomas 

das dificuldades de aprendizagem e seu objetivo consiste em remediar esses 

sintomas. A dificuldade no campo da aprendizagem surge como um produto a 

ser tratado. Ela assinala também que nesse momento, a psicologia e a 

pedagogia aparecem como elementos justapostos. No entanto, tratar os 

sintomas revela-se insuficiente e os aspectos sintomáticos do não aprender 

começam a ser vistos como produto de uma desarticulação dos aspectos 

afetivo, cognitivo e social. 

Com essa mudança de perspectiva, a psicopedagogia muda de objeto. 

Não é mais o produto que se visa, mas a gênese da aprendizagem. Nessa nova 

fase o objeto da psicopedagogia passa a ser o processo de aprendizagem e o 

objetivo é o de refazer esse processo em todos os seus aspectos. A 

psicopedagogia passa a ser percebida como um saber independente com 

instrumentos próprios, corretivos e profiláticos. 

De acordo com a autora, esse saber independente estruturou-se no Rio 

de Janeiro a partir da adoção das idéias de Jorge Visca1. Visca (1994)2 encara a 

psicopedagogia a partir do que chamou de epistemologia convergente, 

conceituando a aprendizagem e suas dificuldades em função da integração feita 

                                                 
1 Professor e psicólogo argentino. Fundador e diretor do Centro de Estudos Psicopedagógicos. 
2JORGE VISCA. Clinica Psicopedagogica: Epistemologia Convergente. Ancla Ed.: Buenos Aires, 1994. 
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– por assimilação recíproca - da contribuição das escolas psicanalítica, 

piagetiana e da psicologia de Pichon Rivière. A partir dessa integração, o autor 

compreende a participação dos aspectos afetivo, cognitivo e do meio social, os 

quais confluem no aprender humano. Esse enfoque, segundo, Teixeira & 

Genescá (1987)1 apud Almeida e Silva (1998), configura-se em um enfoque 

estrutural do ser humano. Dessa forma, a definição de psicopedagogia se 

apresenta como campo do conhecimento que implica uma integração entre 

psicologia e pedagogia, deixando para trás a noção de elementos justapostos. 

Seu objeto de estudo passa a ser o processo de aprendizagem entendido 

como estrutural, constitutivo e interacional; seu  objetivo passa a ser o de facilitar 

o processo de aprendizagem - tratando da aprendizagem no momento em que 

ela se faz - através da remoção dos obstáculos a esse processo. Segundo essa 

visão processual, a aprendizagem é vista como construção do conhecimento. A 

construção do conhecimento, segundo a autora, entendida como interativa, 

integrativa e estruturante é um estado que se encontra num vir a ser. O trabalho 

psicopedagógico, por sua vez, encontra-se ancorado no sujeito como ser em 

processo de construção do conhecimento: ser cognoscente. 

Nesse ponto, Almeida e Silva, faz o que chama de corte com a definição 

preliminar de psicopedagogia colocando o ser cognocente como o objeto da 

psicopedagogia. A autora enfatiza o ser cognoscente como ser em processo de 

construção, num eterno vir a ser. O ser cognoscente apresenta, segundo essa 

                                                 
1 M.L.TEIXEIRA &A.M.GENESCÁ. Documento Básico do grupo de controle. In Mamede-Neves,M.A.C. (cood.) O Ensino 
da Matemática e i desebvikvunebti das esyrytyras cigbutuvas ioeratórias. Projeto PADCT., 1985-1987. 
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visão, as dimensões racional, desiderativa e relacional1 que o constituem. Dessa 

forma o ser cognoscente é definido como contextualizado, de relação, pensante 

e apaixonado. Essas dimensões constitutivas permitem o entendimento de que 

um núcleo organizador e transformador _ o eu cognoscente _ se constrói na 

própria articulação entre suas dimensões e pela ação do ser cognoscente sobre 

objeto. Segundo a autora Almeida e Silva,  

“se a psicopedagogia tem como objetivo facilitar a construção do eu 
cognoscente, tendo em vista a expansão da sua autonomia, esta só é 
possível se buscada na ‘brecha’ da ação do ser cognoscente dentro 
das determinações das estruturas sociais.”2 

 

Finaliza dizendo que a dimensão racional, mediatizada pelas outras 

dimensões, modifica a qualidade da ação deste sujeito. Graças a essa mudança 

de qualidade, o objeto da psicopedagogia _ o ser cognoscente _ não é o ser do 

cogito cartesiano, mas é um ser dramático (porque contextualizado), de relação 

e apaixonado. 

Buscou-se, por meio de esboço simplificado, apresentar um olhar sobre 

a história da Psicopedagogia no Brasil, assim como alguns autores que 

influenciaram e ainda influenciam esse campo. Da mesma forma, buscou-se 

apresentar, mesmo que de forma limitada e bastante reduzida, as diferentes 

concepções de psicopedagogia no Brasil e as mudanças em relação ao seu 

objeto e objetivo segundo a evolução do campo.  

Atualmente, do ponto de vista do reconhecimento da profissão, ainda se 

constituiu um desafio para a psicopedagogia no Brasil ver concluído o seu 

processo de regulamentação. A proliferação de cursos em nível de 
                                                 
1 A autora usa a expressão dimensão racional e não cognitiva porque considera  a razão, a realção e o desejo como 
dimensões ou elementos de uma totalidade que é a cognição. 
2 Op. Cit., p. 60. 
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especialização1 existentes no Brasil, por um lado, aponta para uma demanda 

crescente por profissionais da área, devido ao aumento do número de crianças 

com problemas de aprendizagem que denuncia o fracasso do sistema 

educacional brasileiro; por outro lado, a falta de regulamentação da profissão e a 

proliferação de cursos abrem brechas para formações que se mostram 

demasiado frágeis, em certos casos, para fazer frente às tremendas exigências 

que um campo interdisciplinar em processo de organização de seu saber exige.  

A perspectiva segundo a qual a questão da clínica da aprendizagem 

humana é concebida dá espaço para que a prática e o fazer dificultem a 

delimitação do campo e a determinação do que é efetivamente a função do 

psicopedagogo. Nesse sentido, Vorcaro(1999)2 assinala o entendimento de que 

hoje “... existem tantas psicopedagogias quanto psicopedagogos”3. Segundo a 

autora, a formação do psicopedagogo, assim como o campo de abrangência da 

psicopedagogia encontram modulações variadas, devido às distintas referências 

teóricas que acabam por dar espaço a uma multiplicidade de práticas clínicas, 

conferindo à formação psicopedagógica consistências variadas. Ainda de acordo 

com Vorcaro, a psicopedagogia, ao expor a insuficiência das disciplinas das 

quais se serve, defronta-se com um paradoxo. O paradoxo consiste em que  

“...o necessário ato de o psicopedagogo se fazer reconhecer convive 
com a banal constatação (...) de que o acesso aos processos 
envolvidos na aprendizagem humana não pode prescindir dos saberes 
dessas disciplinas, e que tais saberes, quando tomados em sua 
autonomia, são insuficientes.”4 

 

                                                 
1 Um levantamento pessoal deu conta da existência de dois cursos de graduação em Psicopedagogia no Brasil, ambos 
localizados no estado do Rio Grande do Sul: um na FEEVALE na cidade de Novo Hamburgo e o outro, mais recente na 
PUCRS em Porto Alegre. 
2ANGELA VORCARO. Crianças na Psicanálise. Companhia de Freud: R. de Janeiro, 1999. 
3
 Ib. P. 153. 

4
 Idem, ib., p. 197. 
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De acordo com Vorcaro, o que funda a psicopedagogia é o que está 

‘para além’ das práticas da psicologia e pedagogia, enquanto práticas 

autônomas. Para a autora, o hiato que dá à psicopedagogia sua condição de 

possibilidade pode tanto apagar quanto mostrar o discurso psicopedagógico da 

interdisciplinaridade. A autora levanta uma questão epistemológica importante. 

Aponta a característica interdisciplinar do campo psicopedagógico a partir do 

recurso a distintas fontes teórico-práticas que implicam paradigmas divergentes 

de constituição do sujeito e, por conseguinte, de sujeito enquanto ser 

aprendente. Nesse terreno minado, “o traço interdisciplinar constitutivo do 

discurso psicopedagógico configura as condições de possibilidade do 

emprendimento teórico.“1 Essas condições serão desfavoráveis em caso de 

haver “...mera operação de adição de fragmentos teóricos, considerados 

ingenuamente como complementares.”  

As questões apontadas por Vorcaro como perturbadoras para a 

psicopedagogia estão assentadas, segundo ela, sobre a necessidade de esse 

campo se deixar afetar por distintas áreas do saber. Isso, de acordo com ela, 

não pode ser confundido com a evocação da adição desses campos como eixo 

orientador da psicopedagogia. 

A autora afirma que a psicopedagogia, como efeito e emergência das 

interrogações que surgem no processo de ensino/aprendizagem, é efeito dessas 

práticas e pelo que é posto em ato nesse processo, o qual, no final das contas, 

envolve o que é especificamente humano e que diz respeito à apropriação do 

campo simbólico. 
                                                 
1
 Idem, ib., p. 197. 
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Em meio a esse quadro rico e em constante transformação localizo 

minha entrada no campo da psicopedagogia. Do percurso, que passo a 

descrever, fazem parte a formação e o contato com um campo interdisciplinar 

complexo, voltado para o atendimento de crianças com queixa de algum tipo de 

insuficiência no desempenho escolar.  
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CAPÍTULO 2 

UM PERCURSO CLÍNICO 

 

 

 

O que fazer quando se recebe uma criança para diagnóstico e 

tratamento de problemas de aprendizagem constituiu-se em um desafio e em 

uma aventura desde o início de minha formação como psicopedagoga. Com 

graduação em Letras, ingressei no curso de especialização da PUCSP com 

duração de dois anos em 2004. Ao final desse mesmo ano e em atendimento às 

exigências da disciplina Diagnóstico Psicopedagógico realizei o primeiro 

diagnóstico psicopedagógico de um menino oriundo do ensino público. A 

continuidade para o trabalho clínico com essa mesma criança recebeu sinal 

verde por parte do titular da disciplina para continuar, desde que supervisionado. 

Houve a continuidade do atendimento que se estendeu ainda por 



 46 

aproximadamente quatro meses, sendo interrompido por iniciativa da família do 

menino. Considero esse o marco inicial  do meu percurso como psicopedagoga. 

A questão principal que se apresentou nessa ocasião foi sobre o 

que fazer quando a fase diagnóstica se encerra e o atendimento, 

propriamente dito, começa. Como compreender e intervir em um sintoma que 

elegeu o âmbito da aprendizagem para se manifestar? Essa questão principal 

deu lugar a uma angústia diante da situação apresentada pela criança, 

associada a um sentimento pessoal de incerteza quanto ao trabalho a ser 

realizado nessa situação. Como compreender esse sintoma problema de 

aprendizagem; de que forma ele se mostra; de que forma o encontro entre a 

criança e o terapeuta pode favorecer uma mudança no quadro da criança? Estas 

eram questões que já permeavam um fazer ainda incipiente e que me 

acompanham ainda hoje com cada criança que recebo com diferentes queixas 

de dificuldade escolar.    

Uma reflexão sobre o meu percurso como psicopedagoga talvez permita 

expor de que forma as experiências vividas no primeiro atendimento 

determinaram a  busca e o encontro com D. W. Winnicott no modo de 

diagnóstico e investigação clínico.  Por meio da retomada desse primeiro caso 

atendido, quando ainda estudante do curso de psicopedagogia, busco dar 

visibilidade ao que começou a se definir para mim como fazer 

psicopedagógico, assim como o reconhecimento da complexidade que envolve 

esse campo por levar em conta aspectos da constituição psíquica, ambiental e 

cognitiva do ser humano.  
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A formação 

Acredito que, para minha formação, a disciplina  Diagnóstico 

Psicopedagógico, assumiu o lugar de espinha dorsal do curso. Ao longo da 

formação, mas principalmente dessa disciplina, foi possível entrar em contato 

com diferentes autores que contribuiram para minha formação. Além disso, ela 

possibilitou o primeiro contato com uma situação concreta na qual uma criança 

real estava presente, portando uma queixa escolar. A influência de Sara Paín1 

foi inegável. Seus livros Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de 

Aprendizagem2 e Subjetividade e Objetividade3 pontuaram as questões 

implícitas na problemática do sintoma escolar, oferecendo elementos para 

pensar o diagnóstico e atendimento desde um ponto de vista mais estruturado e 

dirigido sobre a questão do sintoma escolar. Nesse sentido, para Paín, as 

dificuldades da criança devem ser abordadas pelo psicopedagogo de forma mais 

estruturada4.  

O diagnóstico, para mim, tal como apresentado no curso, aparecia como 

uma moldura, cujos instrumentos oriundos da psicologia genética (provas 

                                                 
1 Filósofa e psicopedagoga franco-argentina de orientação lacaniana que influenciou o campo psicopedagógico no Brasil 
com seu modelo para pensar o funcionamento mental, postulando a independência e simulntaneidade entre dimensão 
cognitiva e dimensão simbólica, desenvolvendo a noção de função da ignorância. 
2 Sara Paín: Artmed: Porto Alegre, 1992. 
3
 Sara Paín: Associação Universitária Interamericana CEVEC – Centro de Estudos Educacionais Vera Cruz. S.Paulo, 

1996. 
4 Isso fica claro no capítulo 7 do livro Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aparendizagem (1992), intitulado 
Enquadramento. Nesse texto,  a autora diz que “A tarefa psicopedagógica tem um enquadramento próprio que possibilita 
solucionar rapidamente os efeitos mais nocivos do sintoma para logo depois dedicar-se a afiançar os recursos cognitivos” 
(p.77). Essa posição mais estruturada visa a intervenções dirigidas às questões escolares. O enquadramento 
apresentaria, dessa forma, três aspectos fundamentais: a)sintomático: o tratamento para ela, deve centrar-se no ponto 
de urgência do paciente, qual seja: não poder integrar os objetos do conhecimento. O fio condutor do tratamento consiste 
em mobilizar os diferentes elementos que ingressam relacionados com a aprendizagem; b)situacional: diz respeito ao 
aqui e agora, mas, ela adverte, não se trata do aqui e agora psicanalítico. A questão fundamental recai sobre o sentido 
da operação omitida ou errada; e c)operativo: há a apresentação de uma tarefa específica e concreta em que é 
explicitado à criança o porquê e o para quê do exercício no  tratamento si. 
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piagetianas) e da psicologia (provas projetivas) mostravam o esforço em 

conciliar a contribuição dessas duas vertentes teóricas muito caras à 

constituição do campo psicopedagógico.  

Ao longo do curso também tomei contato com o discurso psicanalítico. 

Fui apresentada formalmente a S. Freud e à teoria psicanalítica em linhas 

gerais. Foi possível compreender, ainda que de forma limitada, o peso e a 

importância dada pela Psicopedagogia Clínica ao campo da subjetividade  na 

formação de um sintoma problema de aprendizagem, esse sintoma que chama 

para si a necessidade de se olhar o sujeito da aprendizagem, levando em conta 

aspectos da constituição psíquica desse mesmo sujeito. Também tomei contato 

com diferentes autores da psicanálise de forma superficial, mas fui aos poucos 

sentido-me atraída pelas idéias do psicanalista inglês D.W.Winnicott, 

influenciada pelo que era discutido sobre ele nas aulas e também pela leitura de 

autores recomendados pela disciplina.  Cito três: Alícia Fernández1, Sônia 

Parente2 e Luziane Z. Avellar3. Essa breve referência não traduz a extensão da 

bibliografia recomendada em cada disciplina, mas serve apenas como indicativo 

do caminho trilhado em direção às idéias de D. W. Winnicott.  

Meu interesse por Winnicott cresceu paulatinamente a partir dessas 

referências, tributário, portanto, do que era trazido a seu respeito ao longo da 

                                                 
1
 Psicopedagoga argentina autora de A Inteligência Aprisionada, O idioma do Aprendente e A Mulher 

Escondida na Professora. [Embora a contribuição de Winnicott não seja explicitada pela autora, é possível 
depreender a influência do autor no seu discurso.] 
2
 Psicóloga, psicanalista e psicopedagoga autora de Pelos Caminhos da Ingnorância e do Conhecimento; 

Pelos Caminhos da Ilusão e do Conhecimento. 
3
 Autora de Jogando na Análise de Crianças: intervir-interpretar na abordagem winnicottiana. Casa do 

Psicólogo: S.P. 2004 
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disciplina de diagnóstico1. A partir dessa forte referência, eu tive interesse em 

saber o que era a Teoria do Amadurecimento Pessoal, conceitos como mãe 

suficientemente boa, ou ambiente sustentador, objeto transicional, dependência, 

independência e assim por diante. Esse interesse pelas idéias de Winnicott 

progrediu à medida que aprofundava a leitura de seus escritos no segundo ano 

do curso. Seu entendimento sobre a travessia humana que vai da fase de 

dependência absoluta à fase que chamou de rumo à independência, modulada 

pelo papel do ambiente capaz de atender às necessidades da criança em cada 

etapa do amadurecimento humano, tiveram um impacto considerável em minha 

formação e no modo de dirigir o olhar para a clínica dos problemas de 

aprendizagem.  

O primeiro livro que adquiri a fim de acercar-me dos conceitos de 

Winnicott foi Limite e Espaço2 em que os autores apresentam de forma resumida 

os principais conceitos do autor. O segundo foi O Brincar e a Realidade3. A 

impressão profunda que a leiltura desse livro me causou, marcou-me de forma 

significativa. Embora de difícil apreensão, as idéias sobre as origens da 

criatividade, o papel do objeto transicional como símbolo _ o primeiro _ de 

separação e de união do bebê com a mãe/ presença da ausência foram 

significativos para a reflexão sobre a questão da aprendizagem. Parecia que eu 

alcançava a ponta de um fio enovelado que poderia me auxiliar pelos labirintos 

da problemática envolvendo a aprendizagem humana, embora o tema da 

                                                 
1
 A disciplina Diagnóstico Psicopedagógico apresentou-me ao Jogo do Rabisco como instrumento possível 

de ser utilizado na avaliação da queixa escolar. 
2
 Madeleine Davis e David Wallbridge.Limite e Espaço: uma introdução à obra de D.W.Winnicott. Imago: 

R.J. 1982. 
3
 D.W.Winnicott. O Brincar e a Realidade. Imago: R. de Janeiro, 1975. 
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aprendizagem, de modo específico, não tenha sido abordado de forma 

sistemática pelo autor. Nesse sentido, a leitura de outros livros de Winnicott1, 

assim como o acercamento a outros autores2 influenciados por seu pensamento 

começaram a ganhar mais espaço em minha biblioteca.  

A questão que se apresenta concretamente quando uma criança chega 

acompanhada dos pais  à clínica psicopedagógica, trazendo uma queixa escolar 

e a demanda por um atendimento que dê conta de resolver de forma rápida a 

urgência e o incômodo de um sintoma que compromete a autonomia do futuro 

adulto, não poderia ser olhada por mim como algo a ser trabalhado com o 

objetivo de possibilitar uma adaptação da criança ao ensino formal. Isso ficou 

claro quando do primeiro atendimento apresentado nesse trabalho como estudo 

de caso. A diferenciação entre Psicopedagogia Cognitivista e Psicopedagogia 

Clínica não era clara para mim, entretanto, como acreditava na participação da 

subjetividade na construção do conhecimento, seria incoerente de minha parte 

apostar na adaptação da criança ao ensino formal.  

Nesse ponto cabe esclarecer que o modelo de Sara Paín, apesar de ela 

considerar as implicações da trama do desejo e da cognição, não estava 

suficientemente claro para mim. Eu me encontrava no final do primeiro ano do 

curso/início do segundo por ocasião do primeiro diagnóstico e atendimento. Eu 

desconhecia a teoria piagetiana e a teoria psicanalítica. A densidade da escrita 

                                                 
1
Da Pediatria à Psicanálise: obras escolhidas. Imago: R.J. 2000; O Ambiente e os Processos de 

Maturação: estudo sobre a teoria do desenvolvimento emocioal. Artes Médicas: P.Alegre, 1990; Os Bebês 

e suas Mães. Martins Fontes: SP, 2006; Privação e Delinquencia. Martins Fontes: SP, 2005; Explorações 

Psicanalíticas. Artmed: P.A., 2005 
2 Gilberto Safra: Momentos Mutativos.Casa do Psicólogo: São Paulo, 1995.  
Elza O. Dias: A Teoria do Amadurecimento Pessoal. Imago: RJ, 2003. 
Sônia Parente: a) Pelos Caminhos da Ignorência e do Conhecimeto: fundamentação teórica da prática clínica dos 
problemas de aprendizagem. Casa do Psicólogo: São Paulo, 2003; b) Pelos Caminhos da Ilusão e do Conhecimento: 
uma fundamentação teórica na clínica da aprendizagem a partie de D.W.Winnicott. Casa do Psicólogo, 2003.  
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de Sara, tornava difícil um entendimento de sua proposta e, consequentemente, 

do uso de sua teoria na clínica.   

Talvez com isso, eu busque justificar minha inclinação para a 

perspectiva psicanalítica winnicottiana. O que de início era uma inclinação, foi 

assumido gradativmente como escolha e, nesse sentido, essa escolha contou 

com fatores de ordem subjetiva como uma identificação com as idéias do autor. 

Sua visão de desenvolvimento e amadurecimento humanos a partir de um 

potencial herdado associado à sustentação ambiental contribuíram para uma 

aproximação de sua perspectiva. O processo de ensino aprendizagem ao meu 

ver faziam parte desse desenvolvimento humano e da relação intersubjetiva que 

se estabelece quando há um encontro significativo entre os sujeitos. 

 

O diagnóstico 

Não é novidade que o diagnóstico é a fase mais importante na avaliação 

de qualquer caso levado à clínica médica ou psicológica. No caso da clínica 

psicopedagógoca, não é diferente. No curso de formação aproximei-me das 

diferentes etapas do diagnóstico, as quais contavam com provas projetivas e 

objetivas aplicadas em uma sequência mais ou menos estabelecida. Iniciava-se 

com a entrevista de queixa livre (realizada com os pais ou responsáveis, a fim 

de ouvi-los quanto à queixa escolar, com o objetivo de apurar suas hipóteses 

para o que ocorria no âmbito escolar, assim como para avaliar  sua expectativa 

de cura); seguia-se a hora do jogo psicopedagógico1_ que conta com três 

                                                 
1 O importante na Hora do Jogo Psicopedagógicvo, segundo Sara Paín, em Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de 
Aprendizagem (1992) é descobrir como a criança brinca ou em que condições ela é capaz de brincar. A sequencia lógica 
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encontros nos quais uma caixa lúdica é apresentada à criança, seguida da 

solicitação para que jogue como quiser com o conteúdo da caixa1; desenho do 

par educativo em que a criança é convidada a desenhar uma situação em que 

alguém ensina e alguém aprende, seguida do convite para falar sobre o que 

desenhou2; desenho da família, Coleção Papel de Carta3 (opcional), Jogo do 

Rabisco (opcional).  

O modelo de diagnóstico, tal como apresentado no curso incluía provas 

provas piagetianas; prova de lecto-escrita (que visa avaliar a competência de 

leitura e escrita, a fim de situar a criança no processo de alfabetização); 

raciocínio matemático (que busca observar com que recursos a criança conta 

para realizar operações matemáticas relativas a sua idade e nível escolar ou, 

dependendo da idade, se ela tem a noção de número e como mostra isso) e 

provas de lateralidade, que visam determinar o predomínio de um hemisfério 

cerebral sobre o outro na coordenação das ações.  

Entendo que esse conjunto de provas do diagnóstico pretende 

contemplar aspectos ligados às dimensões da subjetividade e da objetividade da 

criança, a fim de ter condições de avaliar em que momento do desenvolvimento 

cognitivo ela se encontra e que possíveis fatores de ordem subjetiva estão 

dificultando a relação com o objeto do conhecimento, buscando, com isso, uma 

compreensão do funcionamento da criança.  

                                                                                                                                                 
conta com três momentos: 1-inventário: classificação do conteúdo da caixa; 2-organização simbólica (direção da ação da 
criança); 3-integração: resumo ou esquematização do jogo.   
1 Contém diferentes materiais figurativos ou não de forma a possibilitar a observação de como a criança explora, 
organiza e integra em seu jogo. 
2 Esse convite para falar é norteado por questionário que contém perguntas do tipo: quem está presente na 
representação, seus nomes, quem ensina, quem aprende, etc.  
3 Leila Chamat 
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Estruturado de forma a contemplar aspectos da dimensão da 

subjetividade da criança (quem é essa criança e qual é sua maneira pessoal de 

lidar com os objetos que a cercam) e de como ela se relaciona com o objeto do 

conhecimento, o diagnóstico representa o início de uma jornada e de uma 

aventura que cada caso representa, graças a singularidade de cada indivíduo 

que organiza um sintoma de dificuldade de aprendizagem de forma original. 

Nesse sentido, uma criança poderá apresentar um problema de aprendizagem 

mostrando uma inibição (paralisia da ação); outra poderá mostrar-se agitada 

(exuberância da ação). Entretanto, a forma como apresentam é original porque 

carrega as marcas de sua história e de suas vivências, assim como sua forma 

pessoal de olhar o mundo. Inibição ou exuberância da ação comprometem a 

aprendizagem entendida como processo de apropriação do objeto de 

conhecimento. Esses são aspectos do sintoma que contribuem, cada um a seu 

modo, para uma  desorganização no campo da aprendizagem. A forma pessoal 

como cada criança apresenta uma inibição ou uma exuberância da ação é o que 

o diagnóstico tem a pretenção de apreender. O que fazer com isso ao longo 

do processo que se segue à fase diagnóstica constitui-se em um desafio. 

 Acredito que, do ponto de vista do modelo de Paín(1992)1, a dimensão 

objetiva e subjetiva estejam presentes no momento de apresentação de uma 

tarefa durante o atendimento que visa permitir que ambas dimensões, afetiva e 

cognitiva, possam operar de forma simultânea, mas sem que uma se 

sobreponha à outra.  

                                                 
1 Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem. Artmed: P. Alegre, 1992. 



 54 

A leitura de Parente (2008)1 me ajuda a lançar um pouco de luz sobre a 

escolha da perspectiva winnicottiana quando do atendimento do primeiro caso 

após diagnóstico realizado como exigência da disciplina de mesmo nome na 

PUCSP ao cabo do primeiro ano de curso.  Nesse trabalho, a autora afirma que 

a ênfase do modelo de Paín encontra-se na compreensão do significado 

presente nos erros sistemáticos apresentados pela criança quando da 

apresentação de alguma tarefa pelo terapeuta. Dessa forma, é possível 

estabelecer uma relação entre esses erros com a história de vida da criança. 

Investiga-se o lugar ocupado pela criança no triângulo edípico. Nesse sentido, 

uma dupla escuta simultânea das dimensões afetiva e cognitiva permitiria 

desarmar a armadilha da dimensão afetiva sobre a cognitiva.  

Com relação a isso, a terapia focalizada nos problemas de 

aprendizagem, devido ao seu caráter de urgência, demanda uma atitude mais 

ativa do terapeuta, que busca devolver a dimensão de poder escrever, ler, etc., à 

criança mergulhada nesse tipo de sofrimento, a fim de que ela possa dar crédito 

às potencialidades do ego. A atitude do terapeuta é operativa e situacional, no 

sentido de proporcionar uma situação de realização para o sujeito, assim como 

possibilita uma reflexão sobre a dimensão do ambiente familiar e escolar.  

A questão que se apresentou quando do início do primeiro atendimento 

e que me levou a inclinar-me para a perspectiva winnicottiana em lugar da de 

Paín era talvez uma idéia ainda não apropriada da necessidade de uma atitude 

menos ativa no setting. Isso implicava na não apresentação de uma tarefa 

segundo a qual seria possível a dupla escuta preconizada por Paín.  

                                                 
1 Pelos Caminhos da Comunicação Significativa. Vetor: São Paulo, 2008. 
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No primeiro caso atendido por mim e que será objeto do terceiro 

capítulo,  propor uma tarefa com vistas possibilitar uma dupla escuta1 e a auxiliar 

a criança a organizar-se não foi possível por razões que pretendo explicitar 

quando da apresentação do caso.  

No atendimento feito a essa primeira criança posso assinalar três fatores 

importantes que me levaram a fazer uso das leituras de Winnicott e buscar 

aprofundá-las: em primeiro lugar, a forma como essa criança se apresentou no 

diagnóstico, em segundo lugar, ao que pude observar nos encontros com a 

família sobre sua dinâmica e, finalmente, o modo como João apresentou-se a 

mim quando demos início ao atendimento propriamente dito. Outro aspecto que 

favoreceu o uso da perspectiva winnicottiana foi o fato de eu não ser 

pressionada ou cobrada naquele momento nem pela família, nem pela escola 

por resultados em relação à queixa formulada quando do encaminhamento. 

Esse aspecto é importante e é considerado por Paín. As questões que envolvem 

um sintoma que se manifesta no âmbito da aprendizagem formal, demandam do 

terapeuta uma atitude mais ativa, a fim de que o atendimento funcione como 

uma situação de realização para o sujeito e a dimensão de poder escrever, ler, 

calcular lhe sejam devolvidas sem que haja prejuízo significativo do que está em 

jogo nesse processo de forma imediata: o processo em curso na escola. 

O entendimento que eu tinha sobre Winnicott naquele momento apontou 

para um modo de abordar a situação em que uma espera se fazia necessária. 

Ambos, terapeuta e criança, deveriam encontrar-se a meio caminho, no espaço 

                                                 
1 Compreensão do significado dos erros sistemáticos relacionando-os com a história de vida da criança. 
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da transicionalidade, do jogo e do brincar. A espera se fazia necessária porque 

esse espaço não parecia muito definido. A partir da forma como João se 

apresentou a mim, me vi em uma situação de apenas acompanhar seus 

movimentos inicialmente, para depois ser incluída por ele no jogo. Só então as 

questões relativas à organização da escrita puderam ser contempladas e isso a 

partir de um tema eleito por ele: o mundo pré-histórico. Os momentos em que 

me senti tentada a fazer alguma coisa, quem sabe, um trabalho de fato, foram 

momentos de angústia pessoal diante da “insuficiência” da criança, que na 

verdade, não era dela, mas minha própria. Nesse momento, me parece, 

configura-se a questão do terapeuta em tolerar o não saber, o silêncio e a 

espera. 

O capítulo seguinte tem como objetivo apresentar este caso clínico. A 

extensão dos detalhes me pareceram pertinentes nesse trabalho, pois têm 

relação com o processo pessoal de acercamento do campo complexo das 

chamadas dificuldades de aprendizagem pelo vértice winnicottiano. Nesse 

sentido, a extensão desses detalhes diz respeito a aspectos que considero 

fundamentais quando do atendimento de crianças encaminhadas para o 

atendimento psicopedagógico clínico. Os detalhes sobre esse atendimento 

dizem respeito à queixa escolar; a constituição do ambiente familiar da criança 

e, finalmente, uma descrição que poderá parecer um tanto exaustiva sobre o 

próprio atendimento, mas que é acompanhada da análise do que foi entendido 

como momentos significativos para a evolução do caso, assinalada pela 

transformação observada em João.  
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CAPÍTULO 3: CASO CLÍNICO 

JOÃO, o menino caótico 

 

 

 

 

 

Antes de iniciar a abordagem de como foi a fase diagnóstica, penso ser 

interessante fazer um relato sobre os dados relativos à história de vida dos pais 

de João e das circunstâncias de seu nascimento e desenvolvimento inicial1.  

Retomarei o que foi vivido como diferentes momentos do atendimento e 

como entendê-los à luz do pensamento winnicottiano. Para maior compreensão 

desse primeiro atendimento apresentarei o contexto familiar de meu primeiro 

cliente, juntamente com aspectos do diagnóstico psicopedagógico realizado 

como exigência da disciplina de mesmo nome durante o curso de formação. 

                                                 
1 A entrevista com os pais foi realizada em sua residência (também local de trabalho), pois alegaram não 
dispor de tempo para afastar-se de casa. 
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A família de João 

Pai e mãe vieram do nordeste muito jovens. Ele era fotógrafo, ela 

comerciaria quando se conheceram. O pai tinha, na ocasião 36 anos; a mãe, 16. 

Ele chegara a São Paulo com 18 ou 20 anos e viera sozinho em busca de 

oportunidade de trabalho. Viveu nas ruas em condições muito precárias até 

conseguir o primeiro emprego na construção civil. Depois de um certo tempo 

trabalhou em diferentes atividades: pintor, vendedor de milho (tinha carrocinhas 

cuja exploração terceirizava) e vendedor de carros. Frequentou uma classe do 

MOBRAL e aprendeu a assinar o nome1. Gostava de fotografia e, em uma 

ocasião, quando pintava um quarto, encontrou uma câmera fotográfica que 

acabou ganhando de presente do dono da casa. Aprendeu a fotografar de 

curioso, segundo suas palavras. O interesse pela fotografia levou-o a tornar-se 

representante dos filmes Polaróide. Passou a frequentar a Praça da Sé aos 

domingos para tirar fotos de transeuntes. Começou a receber pedidos para fotos 

em festas e, com o tempo, firmou-se na profissão de fotógrafo.  

Um domingo, sua futura esposa, que contava então 16 anos, estava na 

praça e pediu-lhe uma foto sua “mas que fosse bem bonita, num lugar bem 

bonito, pra mandar pra Bahia” (sic). A resposta do fotógrafo foi a seguinte: “em 

qualquer lugar que você tire uma foto, vai ficar bonito com você nela” (sic). Foi 

amor à primeira vista. Começaram a namorar e três meses depois já estavam 

vivendo juntos. De acordo com a mãe de João, seu marido já havia sido noivo 
                                                 
1 Essa condição se mantinha até a data em que o diagnóstico e atendimento ao filho foi realizado. 
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quatro vezes, mas ela nunca tinha namorado, no entanto, já sabia o que queria. 

Ela propôs casamento, mas ele, mais cauteloso, queria namorar mais tempo 

para conhecer a moça. Ela, de acordo com o marido, é muito afobada, 

impulsiva, toma decisões rapidamente, tem pavio curto. Ele, segundo a esposa, 

não sabe dizer não. Casaram-se oito anos depois de começar a viver juntos. 

João contava três anos a essa altura.  

 

Dados sobre o nascimento e desenvolvimento de João 

Aos dezoito anos, a mãe de João teve um bebê que morreu duas horas 

depois do parto por complicações respiratórias. Dois anos depois veio a gravidez 

de João. O pai diz que a gravidez foi planejada, mas quem insistiu para ter o 

bebê naquele momento foi a esposa, que de acordo com ele é muito teimosa, 

impaciente, quando decide, não quer esperar.  

João nasceu de cesariana. De acordo com a mãe, com oito dias de 

atraso. A mãe não teve contrações. O  nome do filho foi escolhido por ela, pois 

esse foi o acordo que fez com o marido. Caso houvessem tido uma menina, ele 

escolheria o nome.  

A mãe conta que ao nascer, João foi para o balão de oxigênio  e ficou na 

incubadora por quinze dias. Ela ía ao hospital uma vez por dia para amamentar, 

embora a recomendação do pediatra fosse para que amamentasse ao menos 

duas vezes ao dia. Nesse meio tempo ela teve que ser internada novamente por 

conta de um ponto inflamado. Mãe e filho tiveram alta juntos. De volta à casa, 

amamentou por dois meses e não mais porque João não pegava o seio 
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facilmente. Iniciou uma complementação e, daí em diante, foi passando 

gradativamente para a mamadeira. Voltou a trabalhar imediatamente depois de 

desmamar.  

Quem cuidou de João até os cinco anos foi uma moça, vizinha de 

apartamento que veio a ser sua madrinha e que na época de seu nascimento 

tinha dezoito anos. Essa pessoa que cuidava de João durante o dia (das 7h às 

19h) era muito paciente. Segundo relato da mãe, fazia tudo por ele: dava-lhe 

comida na boca, banhava e vestia. Isso ocorreu até João completar cinco anos 

de idade. Depois disso, o menino passou aos cuidados da mãe que, segundo 

ela, não tinha paciência para isso. João sentou e segurou a cabeça aos seis 

meses, engatinhou um pouco e andou firme com um ano e três meses.  

Aos oito meses a mãe tirou a chupeta que o filho usava só para dormir. 

Segundo suas palavras, ela decidiu no dia em que ele completou oito meses que 

já era hora de parar com a chupeta. Conta que João chorou até dormir por três 

dias e que no quarto dia, já não chorou mais. Quando o menino completou um 

ano, ela tirou a mamadeira e entregou-lhe uma caneca com biquinho. Não houve 

menção a qualquer objeto ao qual recorresse na hora de dormir ou em outros 

momentos.  

Ao completar um ano e oito meses, a mãe iniciou o treinamento dos 

esfíncteres e conta que ele ía bem no aprendizado, mas que sempre que ela 

não colocava fralda à noite, ele urinava na cama. Como dormiam todos no 

mesmo quarto, uma noite, ela ouviu que o menino começava a urinar1. De um 

                                                 
1 Não faço idéia de como isso ocorreu, a mãe não soube explicar,  apenas conta que “ouviu” quando João 
começava a urinar. 
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salto, ela sentou-se na cama e gritou “não faça xixi na cama”(sic). O menino, 

então, começou a chorar. Dessa noite em diante, João nunca mais urinou na 

cama. Conseguiu abrir uma passagem entre as grades do berço de onde saía 

sozinho a noite para usar o penico. Sempre teve prisão de ventre e isso se 

mantinha até a data da avaliação. 

Aos cinco anos começa a banhar-se e a vestir-se sozinho, pois essa é a 

idade em que passa dos cuidados da madrinha para os da mãe. Aos oito, 

aprende a andar de bicicleta. 

Antes de um ano já balbuciava algumas palavras. Com um ano 

comunicava-se com palavras soltas e aos dois anos falava com frases 

completas, boa dicção e pronúncia adequada para admiração de quem o ouvia. 

A mãe relata que falava calmo como o pai e que, repentinamente, ficou mais 

agitado, falando rápido e tropeçando nas palavras. Quando estava com dois 

anos e meio, a mãe conta que brincava com ele mostrando-lhe as letras do 

alfabeto em uma régua vazada. “Pois não é que ele aprendeu? As pessoas 

ficavam muito admiradas que ele soubesse as letras tão pequenininho” (sic 

mãe).  

Aos cinco anos, época em que a madrinha sai de cena, foi para a pré-

escola, alfabetizando-se facilmente, para espanto da professora. Mudou de 

escola no ano seguinte. Aos sete, outra mudança, pois ingressou na primeira 

série do Ensino Fundamental em uma escola pública onde ficou até a quarta 

série. Houve nova mudança de escola quando ingressou na quinta série. Esse é 
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o momento em que nos encontramos, momento em que tem início o diagnóstico 

psicopedagógico. 

Segundo a mãe de João, pai e filho falavam-se pouco. Isso foi dito na 

presença do pai que ía e vinha da sala onde conversávamos para atender o 

telefone ou a campainha da casa que tocava1. Em dado momento e talvez em 

resposta às observações da esposa quanto ao fato de ser reservado, o pai disse 

o seguinte: “eu trabalho muito, faço muita coisa, é o que sei fazer, esta é minha 

herança, a sabedoria.”(sic pai) 

 

A fase diagnóstica 

João tinha11 anos de idade, filho único à época do diagnóstico, veio com 

a seguinte queixa: a escola o considerava um menino caótico. Em reunião com a 

coordenadora, foi dito que sua escrita era confusa; que misturava em uma 

mesma página do caderno várias disciplinas e desenhos Pokemon2; que suas 

provas eram praticamente impossíveis de corrigir; que apresentava gagueira, o 

que dificultava a comunicação; que não tinha muitos amigos; que seu 

aproveitamento escolar era sofrível não somente em português, mas também 

em matemática. Nesse encontro a coordenadora chegou a dizer que acreditava 

que, se não fosse tratado, ele se tornaria um psicótico. A escola concordou em 

conceder um espaço para que o diagnóstico fosse realizado, pois os pais diziam 

não dispor de tempo para levá-lo ao local onde eu poderia atendê-lo. 

                                                 
1 A entrevista foi realizada na residência da família que também era seu local de trabalho. O horário 
escolhido pela família para que essa entrevista tivesse início foi o as 18h30min para não perturbar o 
atendimento aos clientes. 
2 Essa era uma de suas habilidades, Desenhava muito bem. 
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Quando da entrevista de queixa livre, os pais manifestaram preocupação 

com relação ao fato de João ser “bagunceiro, relaxado e lerdo, tem que parar 

para pensar, vai com muita sede ao pote.”(sic mãe) Manifestaram preocupação 

em relação à saúde mental do filho dizendo temer que ele não fosse “bom da 

cabeça”.  

Na rotina familiar, o trabalho vinha em primeiro lugar. João, que era o 

único a saber manejar o computador, ajudava os pais, fazendo a edição de 

vídeos e capas para CDs. A preocupação dos pais girava em torno do fato de 

João ser “bagunceiro”, de só querer brincar com seus “bonecos pokemon”. João 

estava presente a essa entrevista e defendeu-se dizendo que, mesmo fazendo o 

que os pais lhe pediam, eles não lhe concediam tempo para brincar. Os pais não 

contestaram. Disseram não saber a causa de ele ser “bagunceiro”. Isso me fez 

lembrar que em um primeiro encontro com a mãe de João na escola, quando 

tentávamos marcar a entrevista de queixa livre, ela disse: “me desculpe, nossa 

vida é uma bagunça.”(sic)  

A mim, João se apresentou como um menino gentil e obediente frente às 

diferentes consignas da fase do diagnóstico. Considero relevante fazer 

referência à fase intitulada hora do jogo psicopedagógico, pois essa, me parece, 

foi a fase que me permitiu vislumbrar o colorido com que João pintava seu 

aspecto bagunceiro, segundo a visão dos pais, e o caótico, apontado pela 

escola. As provas objetivas muito pouco me auxiliaram nesse sentido, apenas 

reforçaram o que a escola já dizia: que ele não conseguia fazer contas, nem 
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escrever um texto coerente, muito embora, do ponto de vista cognitivo se 

mostrasse operatório.  

Durante os três encontros intitulados hora do jogo psicopedagógico, 

diante da solicitação para jogar como quisesse com os objetos dispostos sobre a 

mesa1, iniciou uma produção desenfreada. Relaciono, para efeito de ilustração, 

sua produção em um desses encontros. Nos 50min que nos cabiam, ele fez uma 

cópia a lápis do homem-aranha, construiu um helicóptero com a ajuda de palitos 

de picolé e um vidro de geléia vazio e fez também uma colagem a partir de 

gravuras recortadas de revistas em quadrinho e coladas sobre uma folha de 

papel. Isso foi realizado não de uma forma contínua com cada produção, mas de 

uma forma descontínua. Sentado atrás da mesa ampla onde o material estava 

disposto, deu início às três atividades simultâneamente, indo e vindo de uma 

para outra. Às vezes, me olhava rapidamente com o canto do olho, às vezes 

parava o que estava fazendo para perguntar o que mais poderia fazer2. Esse 

processo de trabalhar um pouco em cada produção até sua conclusão era 

entremeado pelo folhear de algumas revistinhas e por uma agitação corporal. Ao 

mesmo tempo que suas mãos trabalhavam resolutamente na confecção de 

objetos, o resto do corpo apresentava movimentos involuntários. Isso era 

percebido pelo balanço constante das pernas, do movimento do tronco, 

pendendo, às vezes, para um lado, às vezes, para outro, e pelo rosto que se 

contorcia em caretas.  

                                                 
1 Quando se trata de crianças maiores, recomenda-se que o conteúdo da caixa seja disposto fora dela  
2 Ele me pedia uma instrução, uma comanda. Parecia perdido ou insatisfeito com o que tinha decido fazer. Eu me 
mantinha repetindo a mesma coisa: “você pode jogar como quiser com o material disponível”. 
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As questões que me mobilizaram na fase diagnóstica hora do jogo estão 

relacionadas ao fato de não perceber em João a organização de um jogo, 

segundo a visão de Sara Paín (1992)1, mas a produção de objetos de uma 

forma descontínua, sem a sua utilização. Por exemplo, o helicóptero, depois de 

pronto, poderia ter sido usado para um sobrevôo imaginário. Tão logo finalizava 

uma produção, esta era posta de lado para dar lugar a outra produção. 

Olhando a produção de João, poderia-se dizer que ele se apresentava 

como muito criativo. Do ponto de vista da teoria winnicottiana, no entanto, a 

questão torna-se mais complexa. A criatividade é entendida como expressão 

pessoal do self do indivíduo que viveu a experiência de ser o criador do mundo, 

graças a uma adaptação materna suficientemente boa, que só é possível 

quando a mãe é capaz de mergulhar em um estado especial de devoção que 

possibilita uma identificação com seu bebê, permitindo que inicialmente ele crie 

o seio.  

Winnicott (1990)2 ilustra a importância desse encontro que é muito mais 

do que a satisfação de uma necessidade por alimento quando diz que “é muito 

importante do ponto de vista teórico que o bebê crie esse objeto, e o que a mãe 

faz é colocar o mamilo exatamente ali e no momento certo para que seja o seu 

mamilo que o bebê venha a criar.”3. A importância desse evento envolve uma 

experiência de ilusão (ilusão de que o que ele encontra foi criado por ele) como 

conquista  experimentada ao longo da primeira mamada teórica e favorecida 

pela identificação e sensibilidade da mãe que permite ao bebê ter a ilusão de 

                                                 
1 Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de Aprendizagem. Artmed: P.Alegre, 1992. 
2 D.W.WINNICOTT. Natureza Humana. Imago: R. de Janeiro, 1990.  
3
 Id.ib.,p.123. 
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que o seio foi criado por ele. Segundo Winnicott, somente a partir da ilusão, o 

espaço potencial, como herdeiro da ilusão, se constitui e a desilusão 

(reconhecimento de que o mundo já estava lá antes de ser criado) é possível.  

Isso se dá de forma gradual com uma compreensão intelectual de que o 

mundo já estava lá para ser criado, “mas o sentimento de que o mundo foi criado 

pessoalmente não desaparece”1. A tese de Winnicott sobre a existência de uma 

critividade primária ou potencial que se atualiza no período da primeira mamada 

teórica, graças à presença da mãe imersa num estado de preocupação materna 

primária, permite que a criatividade do bebê esteja presente, caso contrário, 

“...os detalhes apresentados pela mãe não terão sentido”2.  

Do ponto de vista da corporeidade, havia os movimentos involuntários, 

corporais e faciais que apontavam para uma desorganização em termos de 

ritmo. Quanto à expressão oral, havia a gagueira e a minha sensação de uma 

pressa que acabava no tropeçar das palavras. Outra questão percebida foi a 

noção de tempo cronológico empobrecida. Lia as horas em um relógio digital, 

mas não sabia quanto tempo faltava para o fim de nossos encontros. Por outro 

lado, o tempo subjetivo parecia acelerado e sempre insuficiente, através da 

forma como se lançava sobre os objetos da caixa lúdica. Dessa forma, o caótico, 

segundo as palavras da coordenadora e o bagunceiro, de acordo com os pais, 

era visível tanto na corporeidade como na relação de João com os objetos à sua 

volta. O diagnóstico dava conta de um sintoma apresentado na escola, mas que 

                                                 
1 Ib, p.131. 
2 Ib, p.131 
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comunicava um tipo de relação com a realidade externa realidade para além dos 

limites da escola.  

Era possível pensar na produção de João como algo sem um sentido 

para ele, apenas como fruto de um fazer compulsivo. Da mesma forma, no 

espaço da escola, a queixa de caótico parecia espelhar uma relação com as 

tarefas e atividades destituidas de um sentido para ele.  

Findo o diagnóstico, a familia concordou em que o atendimento 

prosseguisse. Como residia a alguns quarteirões do lugar onde eu poderia 

atendê-lo, os pais de João concordaram em deixá-lo ir sozinho aos encontros.  

 

O atendimento 

No início dos trabalhos de atendimento chegava, às vezes, 20 minutos 

antes da hora marcada e quando nosso tempo de encontro se esgotava, resistia 

para deixar a sala. Sempre queria iniciar uma nova produção.  

Quando demos início ao atendimento propriamente dito, configurou-se 

uma situação na qual eu não estava à vontade para propor qualquer tarefa ou 

atividade. Os dados sobre o contexto familiar, relacionados à intensa e 

diversificada atividade profissional dos pais, me impediram de fazer qualquer 

movimento inicial de solicitação ou apresentação de alguma tarefa.  João, por 

outro lado, me solicitava constantemente que eu lhe sugerisse algo para fazer.  

Essa solicitação apontava, a meu ver, para um certo submetimento: 

precisar que lhe dissessem o que fazer. Por outro lado, a entrevista com os pais 

havia sinalizado um modo de funcionamento da família muito interessante. Esse 
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funcionamento indicava uma certa dificuldade em relaxar, em usufruir de 

momentos de descanso. O fazer apresentava-se como única possibilidade para 

o ambiente em torno de João. As experiências vividas por ambos os pais os 

faziam responder às exigências da realidade externa sem dar espaço para o 

descanso. Trabalhavam de domingo a domingo. Afastar-se do trabalho era algo 

quase impossível. Por exemplo, quando da entrevista de queixa livre e história 

vital, esta foi realizada na residência da família (que também funcionava como 

local de trabalho) pois haviam manifestado grande contrariedade em deslocar-se 

da casa/trabalho para conversarmos, alegando terem muito trabalho e não 

dispor de tempo1. A diversidade de atividades da família me fez pensar na forma 

como se deu a produção de João durante a hora do jogo psicopedagógico. A 

originalidade do seu sintoma expressava-se por meio de sua produção, 

aparentemente caótica que não tinha, ao que a situação indicava, um uso para 

ele. Ele parecia apenas fabricar coisas.  

As entrevistas de queixa livre e história vital também revelaram um modo 

de ser um tanto invasivo da mãe. O desenvolvimento de João apontava para 

movimentos do ambiente em que o rítmo pessoal desde o início parecia ter 

enfrentado complicações. Nesse sentido, as condições do nascimento e 

permanência no hospital, os desencontros quanto ao fato de não pegar o seio e 

a questão do cuidado2 pessoal de João apontavam para situações que poderiam 

ter contribuído para a construção de um sintoma em que o caótico se 

apresentava como expressão de suas dificuldades na aprendizagem. 
                                                 
1 Na residência pude observar toda uma diversidade de atividades comerciais em andamento. Pai e mãe tinham um 
estúdio fotográfico, uma oficina de costura, uma oficina de chaveiro, uma oficina de vidraçaria e um estúdio para edição 
de fotos e fimagens. 
2 Havia duas pessoas encarregadas do cuidado de João a partir dos dois meses: a madrinha e mãe.  
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Considerando todos esses aspectos de sua história e contexto familiar, 

decidi não fazer nada. Winnicott (1975) fala da importância em esperar pelo 

gesto do paciente, evitando interpretações argutas. No caso que abordo na 

clínica psicopedagógica, não se tratava de pensar em interpretações, mas de 

um espaço onde o gesto de João deveria ser não só aguardado, mas acolhido 

como possibilidade de expressão pessoal. Seria como aguardar pelo mistério de 

expressão de seu self, tolerando a espera e o não saber. Permaneci presente 

oferecendo sempre uma variedade de materiais, sem no entanto opinar sobre 

seu uso. Embora fosse tomada por um sono avassalador, sentava-me e 

observava seus movimentos. O padrão de comportamento verificado 

anteriormente se manteve por algum tempo. Diante da caixa lúdica e a exemplo 

do que já havia observado durante a fase diagnóstica _ hora do jogo _  percebia 

uma produção muito diversificada que mais se assemelhava a uma corrida 

contra o relógio, a fim de produzir o máximo dentro do tempo oferecido. Apesar 

de sentir-me dividida entre o que imaginava ser o meu papel como 

psicopedagoga1 e o lugar sugerido por Winnicott de presença sustentadora 

capaz de aguardar o gesto, decidi prosseguir em minha espera e no 

oferecimento de uma presença que permitissem a João encontrar a expressão 

do próprio desejo, escolhendo o que quissesse produzir. Fazia isso porque já 

pensava que do ponto de vista da teoria winnicottiana, fazer alguma coisa, seria 

agir segundo o padrão estabelecido no ambiente familiar e escolar.  

Em dado encontro, não resisti a sua solicitação por uma tarefa e, diga-se, 

a meu próprio sentimento de insegurança quanto ao papel a ser desempenhado 

                                                 
1 Trabalhar a queixa apresentando atividades que propiciassem uma organização para o caótico na escola. 
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por mim. Levei para a sessão uma proposta para construirmos uma linha do 

tempo1. Aguardei o momento em que sabia, ele me perguntaria sobre o que 

fazer. Foi a primeira vez que o vi deixar de lado seu aspecto cordato e rejeitar 

um tanto zangado e de forma muito clara minha proposta. Num primeiro 

momento, fiquei confusa, mas com a ajuda de Winnicott foi possível pensar essa 

rejeição como algo positivo do ponto de vista de uma conquista. 

Esse pode ter sido o marco inicial de uma mudança que se mostrou 

através do que me pareceu ser um primeiro gesto diante da ameaça da 

repetição de uma invasão. Ao me solicitar orientação sobre o que fazer, João 

talvez buscasse oportunidade para usar a própria agressividade e rechaçar o 

gesto invasivo, sem que isso fosse acompanhado por uma mudança do 

ambiente. Reconheci que não havia necessidade de trabalharmos naquela 

tarefa e voltei a colocar-me a sua disposição, oferecendo, como sempre, o 

material da caixa lúdica. Retornamos ao que fazíamos anteriormente. Eu 

colocava a caixa lúdica a sua disposição, ele perguntava o que faria e eu 

reafirmava que ele poderia fazer o que quisesse. 

A mudança um tanto sutil que se apresentou foi a sua convocação para 

que eu participasse de sua produção. Ele passou a trazer sua coleção de 

bonecos Pokemon, explicando-me o que eram e o que representavam. Em 

geral, havia nesses encontros sua reprodução em argila, massa de modelar ou 

desenho. Minha tarefa, segundo suas instruções era a de repetir com os 

                                                 
1 Essa proposta constava da apresentação de uma folha de cartolina, onde se desenhava uma linha intercalada por 
diversos pontos em que cada um deles assinalava um ano de vida a partir do nascimento. A criança era convidada a 
preencher espaços que intercalavam cada ponto com desenhos, palavras, recortes de revistas ou fotos, com o objetivo 
de favorecer uma apropriação do tempo e de fatores significativos de sua história. 
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mesmos materiais o que ele fazia. “Faça isso... não é assim, faça de novo”(sic). 

Eu me sentia como uma serva, atenta ao que ele me exigia em cada momento. 

A argila definiu-se como principal material, depois de alguns encontros 

significativos os quais serão explicitados adiante. Esses momentos inauguraram 

uma nova fase para o trabalho que realizávamos juntos. Essa nova fase trouxe 

um outro modo de relacionar-se com os objetos oferecidos. O mundo pré-

histórico emergiu como tema principal em torno do qual a leitura e a escrita 

encontraram tempo e lugar para acontecer. A partir desses encontros 

significativos, João iniciou o que me pareceu ser um processo no qual a 

organização do tempo emergiu de forma pessoal, sem interferência minha. Por 

exemplo, passou, nessa nova fase a não chegar tão cedo e, ao nos 

encaminharmos para o final da sessão, sem que eu tivesse feito menção à hora, 

ele olhava para seu relógio de pulso e dizia: “faltam cinco minutos” (sic). Isso lhe 

permitia organizar o final da sessão, concluindo o que se havia proposto fazer e 

sinalizando que na próxima se dedicaria a outra coisa para dar seguimento ao 

projeto que acabou por desenhar-se.  

Nesse sentido foi capaz, a medida que confeccionava as esculturas de 

animais pré-históricos1, de sugerir um projeto que constaria de vários desses 

animais que seriam identificados através de cartelas informativas sobre seus 

hábitos de vida, período em que viveram, etc.  

A mudança operada nessa fase apontava para uma continuidade em seu 

modo de fazer as coisas, já não parecia mais fabricar objetos, colocando-os de 

lado para iniciar nova produção. A cada sessão, nessa fase, era feito por ele um 

                                                 
1 Essas esculturas começaram a ser confeccionadas após do que chamei de encontros significativos. 
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inventário do que já havia sido realizado, o que ele faria naquele dia e de que 

forma imaginava organizar essas peças de maneira a dar forma ao projeto de 

construção de um “museu”. O pai foi envolvido nesse projeto no sentido de ser 

aquele que o ajudaria a colocar prateleiras em seu quarto, onde poderia expor 

seu trabalho dando forma ao seu museu. 

Nesse período, observei também, uma sensível diminuição da gagueira e 

dos movimentos corporais involuntários. Os momentos significativos 

mencionados anteriormente foram selecionados a partir da reflexão sobre a 

grande mudança operada em João na última fase do atendimento. Chamei-os 

de espelho, criação do mundo e desilusão. 

 

O Espelho 

Winnicott (1975)1 trata do papel de espelho da mãe e da família no 

desenvolvimento infantil de forma bastante significativa e original. Segundo ele, 

nas primeiras fases do desenvolvimento emocional do bebê, o ambiente tem um 

papel fundamental quando ainda não há uma separação EU NÃO-EU. O ritmo 

dessa separação varia de acordo com o bebê e com o meio ambiente, entendido 

como mãe ou substituta desta, cuja função envolve o holding – segurar; handling 

– manejar e object presenting – apresentação de objeto. A função ambiental 

atende às necessidades do bebê de integração: integração no tempo e no 

espaço, favorecida pelo holding; personalização: alojamento da psique no 

corpo, favorecido pelo handling; realização: início das relações objetais ou do 

                                                 
1 O Brincar e a Realidade 
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contato com a realidade que contitui-se no Object-presenting ou apresentação 

do objeto, favorecida tanto pelo holding como pelo handlling. 

De acordo com Abran (1996)1 no texto O Papel de Espelho da Mãe e da 

Família no Desenvolvimento Infantil de 19672, Winnicott apresenta a tese de que 

para olhar o mundo criativamente, o indivíduo deve ter internalizado a 

experiência de ter sido olhado. Ainda, segundo Abran, o que há de inovador 

nesse texto de Winnicott é o fato de apontar para a importância das “ (...) 

respostas faciais da mãe quando olha seu rosto para que possa formar seu 

próprio sentimento de self”3. 

Segundo a teoria winnicottiana, ao nascer, o bebê encontra-se num 

estado de não-integração. A tarefa de extrema relevância, talvez a mais 

importante desta fase é a criação do objeto que lhe é apresentado pela mãe, por 

exemplo, o seio, “(...) como se esse objeto fosse um objeto subjetivo”4. Na fase 

de não-integração quando ainda não há diferenciação entre EU NÃO-EU, ao 

olhar a mãe, Winnicott sugere que o bebê vê a si mesmo.  

“O que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe? Sugiro que, 
normalmente, o que o bebê vê é ele mesmo. Em outros termos, a mãe 
está olhando para o bebê e aquilo com o que ela se parece se acha 
relacionado com o que ela vê ali”5. 

 

Ao refletir o próprio humor, a mãe oferece ao bebê algo que não reflete o 

que o bebê é. Talvez isso possa ser entendido como uma ausência da mãe. Ela 

está ali, executa uma tarefa que pode ser trocar a fralda, amamentar, acalentar, 

                                                 
1 JAN ABRAN:A Linguagem de Winnicott: dicionáriodas palavras e expressões utilizadas por Donald W. 
Winnicott. Revinter: R. de Janeiro, 2000. 
2 D.W.Winnicott: in O Brincar e a Realidade. Imago: R. de Janeiro, 1975. 
3 Ib, p. 158. 
4 O Brincar e a Realidade. Imago: R. de Janeiro, 1975, p. 154. 
5
 Id., ib. p. 154. 
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mas seus pensamentos estão em outro lugar, ela pode estar absorta com 

preocupações outras e não vê o bebê. Neste caso, segundo Winnicott, “muitos 

bebês (...) têm uma longa experiência de não receber de volta o que estão 

dando. Eles olham e não vêem a si mesmos”1. Winnicott aponta três 

consequências para isso: a) atrofiamento da capacidade criativa; b) a percepção 

toma o lugar da apercepção e c) a predizibilidade acarreta ameaça de caos em 

que o bebê olha com o intuito de defender-se.  

No texto A Criatividade e suas Origens2, Winnicott aponta para a 

apercepção criativa como capaz de dar ao indivíduo a sensação de que a vida é 

digna de ser vivida. O oposto disto é a percepção entendida como submissão à 

realidade externa, “onde o mundo em todos os seus pormenores é reconhecido 

apenas como algo a que ajustar-se ou a exigir adaptação”3. Winnicott refere-se a 

esta última como forma tantalizante de viver, ou seja, que faz sofrer porque é 

difícil de alcançar.  

Portanto, as três conseqüências para o bebê apontadas por Winnicott, 

quando o espelho, que é o rosto da mãe, reflete sua própria imagem ou humor 

em lugar de refletir a imagem do bebê, têm como resultado final a submissão à 

realidade externa e a ameaça de caos, sendo que a submissão à realidade 

externa pode ser entendida como o atrofiamento da capacidade criativa e 

predominio da percepção. No caso de João eu fui levada a pensar, devido a 

forma como usava os objetos a seu alcance, em um predomínio da percepção 

sobre a apercepção. O fazer vinha em primeiro lugar. 

                                                 
1 D.W.Winnicott. Op. cit. p. 154. 
2 In: O Brincar e a Realidade. Imago: RJ, 1975. 
3
 Ib. p. 95. 
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Para Winnicott quando não há uma resposta especular no rosto da mãe, 

em lugar de sentir-se à vontade para a tarefa de criação do mundo através do 

gesto espontâneo, o bebê está preocupado em predizer ou antecipar o humor da 

mãe: 

“Por enquanto, posso ficar seguro, esquecer o humor da mãe e ser 
espontâneo, mas, a qualquer momento, o rosto dela se fixará ou seu 
humor dominará; minhas próprias necessidades pessoais devem então 
ser afastadas, pois, de outra maneira, meu eu (self) central poderá ser 
afrontado”1.   

 
A capacidade para a previsibilidade, nesta fase inicial da vida é precária 

e sua continuidade acarreta uma ameaça de caos, levando o bebê a organizar 

defesas. A organização de defesas significa não mais olhar, exceto para 

perceber.  

A apercepção, segundo Winnicott, “é um processo histórico que está na 

dependência de ser visto”2, e que necessita de tempo para acontecer.  

 

“Quando olho, sou visto; logo, existo. 

Posso agora me permitir olhar e ver. 

Olho agora criativamente e sofro a minha apercepção 

e também percebo. 

Na verdade, protejo-me de não ver o que ali não está para ser visto (a menos 

que esteja cansado)“. 

 

Winnicott (1962)3 afirma, ao comentar a ênfase que M. Klein dá à 

projeção e à introjeção, que 

“...o potencial para a atividade criativa no bebê não se torna real a 
menos que (...) a figura materna receba e possa fornecer de volta as 
projeções.  Estas não se dão a menos que a mãe esteja lá para 
receber projeções”.  

                                                 
1 Ib. p. 155. 
2 Ib. p. 157. 
3 D.W.WINNICOTT: O Brincar e a Cultura[1968]. In: Explorações Psicanalíticas. Artmed: P. Alegre, 2005, 161. 
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Isso me parece uma outra forma de falar sobre a função especular no 

desenvolvimento inicial do bebê. Ao comentar uma entrevista realizada com uma 

adolescente1 Winnicott fala da importância do espelho como expressão de 

presença humana capaz de conter as ansiedades do outro, sem a necessidade 

de verbalização exceto na medida de permitir comunicar ao outro que ele foi 

ouvido.  

Safra (1999)2 aborda essa questão ao apresentar o caso de um menino 

com funcionamento autista cuja comunicação se estabelece com o analista 

através de sons e melodias cantaroladas e respondidas pelo analista na forma 

de uma comunicação e de um jogo. O menino encontrou na resposta melódica 

do analista a presença humana e a reposta especular para uma ansiedade de se 

ver mergulhado em um espaço infinito e sem contorno. Safra3 faz referência a 

Winnicott (1967)4 dizendo que “O reflexo especular fornecido pelo outro abre a 

possibilidade de o paciente encontrar a si mesmo e, ao mesmo tempo, ao outro”. 

 

Descrição da sessão intitulada O Espelho 

João pegou uma folha de cartolina e dividiu-a ao meio com um risco a 

lápis. Convocou-me a sentar a sua frente5, solicitando que eu fizesse tudo como 

ele fazia, mas ao contrário. Assim, se ele iniciasse um traço no canto inferior 

esquerdo, eu deveria, segundo sua orientação, reproduzir o mesmo traço no 

                                                 
1 D.W.WINNICOTT: O Brincar e a Realidade. Imago: R.J. 1975, p. 176. 
2 GILBERTO SAFRA: A Face Estética do Self. UNIMARCO: São Paulo, 2ªed. 1999. 
3 Op. cit., p. 38. 
4 O papel de Espelho da Mãe e da Família no desenvolvimento Infantil [1967]. In: O Brincar e a Realidade. 
5
 Ele sentou-se em minha cadeira o que me fez pensar que , de certa forma, sentava-se em meu colo. 
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canto inferior direito. Tinha início não só uma produção, mas um jogo no qual ele 

inscrevia seu gesto e eu repetia na superficie do espaço que me cabia na 

cartolina a mesma coisa que ele havia inscrito no seu lado da folha. Ao final, e 

com grande satisfação ele me mostrou o que me pareceu uma produção em 

espelho. O que me levou a pensar sobre o espelho, num primeiro momento, foi 

um jogo infantil que consiste em escrever uma palavra qualquer em folha de 

papel e de aproximá-la de um espelho para observar seu efeito duplicado ao 

contrário.  

Ao refletir mais tarde sobre as mudanças no comportamento e no agir de 

João sobre os objetos e buscando no referencial winnicottiano uma forma de 

entender essa produção, passei a pensar nesse espelho como expressão de 

uma busca pessoal de reconhecimento diante do olhar do outro. O caótico, 

dessa forma, poderia ser entendido como vivência de fragmentação em um 

ambiente ocupado com o fazer. João parecia em busca da experiência 

especular capaz de refletir a integridade do objeto. 

A importância da presença do outro como possibilidade de 

reconhecimento do gesto criador dá lugar ao reconhecimento da própria 

existência. Não encontrar no outro uma resposta ao próprio gesto, significa ter 

negada a própria existência. Uma referência a isso encontra-se em carta de 

1952 de Winnicott a Melanie Klein ao falar da falta de reação desta a um 

trabalho seu apresentado. Ele diz: ”trata-se de um gesto criativo, e não posso 
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estabelecer relacionamento algum através desse gesto se ninguém vier ao seu 

encontro.”1 

Além de ter sido iniciativa de João, a produção em espelho foi uma 

atividade a que nos dedicamos juntos a sessão inteira. Basicamente, a divisão 

inicial da cartolina limitava um espaço discriminado para mim e outro para ele. 

Seguindo sua orientação, dividi minha parte em tantos módulos quantos os da 

parte dele. A seguir, a cada movimento seu, e seguindo a risca suas instruções, 

cada módulo da metade que me cabia foi sendo preenchido por mim, 

acompanhando o mesmo tipo de preenchimento que ele designava através do 

seu traço. Eram círculos, listras, quadrados e assim por diante. Pode-se dizer 

que se assemelhavam a uma colcha de retalhos. Eram como fragmentos 

reunidos em unidade dentro dos limites da cartolina. Esse limite, por sua vez, 

comportava outra divisão. Embora fizesse parte do todo, distinguia o meu 

espaço e o dele. Apesar da semelhança entre meu espaço e o dele, havia 

diferenças sutis do traçado de cada um e que, a meu ver, discriminava a 

produção de um e de outro. Semelhança e diferença estavam presentes.  

Não seria possível pensar nessa sessão sem pensar no conjunto dos 

encontros que antecederam essa produção. Na verdade o movimento que 

culminou nessa produção havia sido antecedido por outros momentos nos quais 

eu fui sendo colocada paulatinamente no lugar de testemunha de sua dispersão 

em um espaço de contornos pouco definidos. A função especular já estava 

presente ao atender seu pedido para reproduzir o que ele produzia com os 

                                                 
1  O Gesto Espontâneo [Introdução, XXII]. Martins Fontes: São Paulo, 2005 
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bonecos Pokemon. A solicitação para sugestão do que fazer, talvez, pudesse 

ser entendida como o esboço de uma necessidade pessoal em explicitar um 

contorno próprio.  

A exemplo de Safra (1999)1, sinto-me levada a pensar nessa produção 

em espelho como  uma experiência estética. Ele diz que o encontro estético 

possibilita o “...conhecer o mundo e o outro de forma pessoal, de maneira que 

seja significativa para o sujeito”. Concordo com Safra quando diz, referindo-se 

aos chamados problemas de aprendizagem, que “se a criança não criou o 

mundo, ele lhe parece sem sentido e excessivamente outro”. Assim, para que o 

mundo possa ser criado, a presença humanizadora do outro como testemunha 

de uma experiência de qualidade estética abre caminho à criação do mundo que 

já estava lá para ser criado. Nesse caso, segundo o autor, “não aprender é uma 

maneira pessoal e autêntica de ser. Aprender nessas condições não se 

discrimina de viver uma esperiência de submissão e intrusão”. 

Essa questão me parece fundamental para o entendimento do sintoma 

problema de aprendizagem. Responsável pela transmissão de conhecimentos, a 

escola vê-se, muitas vezes, desconcertada diante de alunos cujo fracasso 

escolar não se explica por questões de ordem orgânica. A perspectiva 

winnicottiana, nesse sentido, permite compreender as dificuldades de 

aprendizagem como uma falha na construção da dimensão da objetividade cujas 

raízes estão fincadas no desenvolvimento emocional primitivo do ser humano. O 

uso da teoria winnicottiana na clínica psicopedagógica para auxiliar na 

compreensão do chamado sintoma problema de aprendizagem, abre caminho 
                                                 
1 A Face Estética do Self. UNIMARCO: S.Paulo, 1999, p. 41. 
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para a compreensão do sintoma, explicitado na queixa escolar, como um sinal 

de esperança e busca de criatividade por parte da criança mergulhada nesse 

tipo de sofrimento. Nesse sentido Winnicott (2005)1 coloca em pauta a 

importância da apresentação do mundo em pequenas doses para a questão que 

aflige todos os seres humanos e que diz respeito à distinção entre mundo 

objetivamente percebido e subjetivamente concebido. Nas fases iniciais, isso 

envolve a adaptação  sensível da mãe às necessidades emocionais do bebê de 

acordo com sua capacidade para lidar com essa realidade. Quando tudo vai 

bem, segundo ele, uma abordagem científica dos fenômemos pode ser 

alcançada. Parece-me que, pode-se entender essa questão como um indicativo 

da importância das primeiras relações no exame das questões relativas à 

dificuldade de  aprendizagem apresentada por certas crianças. Diz ele que  

“Se isso acontece e logra bom êxito, parte da responsabilidade pode 
ser creditada à mãe devotada que lançou as fundações, e em seguida 
ao trabalho conjunto de ambos os pais e de vários acompanhantes e 
professores”2 

 

A importância do espelho como sublina Safra (1999)3, é a possibilidade 

de ter a existência reconhecida enquanto ser. Assim, “no jogo de 

especularidade, a partir do momento em que o indivíduo é reconhecido pelo 

outro, o mundo pode ser criado e pode vir a ser conhecido com satisfação”. 

Dessa forma, a aprendizagem escolar como parte do mundo a ser conhecido, 

pode ser entendida como criação de um mundo que já estava lá para ser criado. 

A sessão intitulada o espelho poderia ser entendida como uma síntese da 

                                                 
1
 D.W.WINNICOTT: A Família e o Desenvolvimento Individual. Martins Fontes: São Paulo, 2005. 

2
 Ib. p. 40. 

3 Op. cit., p. 41 
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experiência intersubjetiva de reconhecimento da própria existência, expressão 

estética do self de João a partir do que, o que era vivido como dispersão, pôde 

ser reunido como experiência que lhe dava contorno.  

 

A Criação do Mundo 

O segundo momento significativo ocorreu com um curto intervalo do 

primeiro. Chamei-o de criação do mundo porque o próprio João assim o 

denominou. João pegou, em meio a objetos confeccionados em sessão anterior, 

alguns peixinhos modelados em gesso e pintados por ele com tinta. Essa 

atividade também tomou a sessão inteira. Os peixinhos de gesso foram 

distribuidos sobre o plástico azul que protegia o tapete da sala. Aguardei. João 

iniciou um jogo do qual eu fui mais uma vez convocada a participar. Atirou-se na 

“água”, e iniciou movimentos de um nadador, ao mesmo tempo que dizia “a 

senhora tá vendo? Eu criei o mundo submarino”. Depois de alguns instantes, 

começou a contorcer-se dentro daquele diminuto espaço. Nesse momento 

chamou-me para entrar no jogo ao dizer: ”socorro, tô me afogando, socorro, me 

salva”. Diante dessa convocação, eu me joguei na “água”, “nadando” até ele e 

retirando-o dali. Na “praia” daquele mar de faz-de-conta ele disse rindo: “brigadu, 

a senhora me salvô, eu tava me afogando” (sic). Ele voltou a entrar na “água”, 

chamando-me para “nadar” com ele no mar que ele havia criado. Nada foi dito. 

Apenas jogamos juntos, apresentando diferentes estilos de nado. Ao final, ele 

ajudou-me a recolher o material e despediu-se. 
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Winnicott pensou o desenvolvimento do ser humano desde o nascimento 

como uma sucessão de etapas das quais fariam parte algumas tarefas a serem 

resolvidas pelo bebê. As tarefas fundamentais envolvem o estágio da primeira 

mamada teórica, entendida como a soma de diversas mamadas. Essas tarefas 

são concomitantes e têm uma relação de interdependência, sendo pré-requisitos 

para prosseguir no processo de amadurecimento emocional das etapas 

subseqüentes. São elas: integração: integração no tempo e no espaço, 

favorecida pelo holding; personalização: alojamento da psique no corpo, 

favorecido pelo handling e realização: início das relações objetais ou do contato 

com a realidade que contitui-se no object-presenting ou apresentação do objeto, 

favorecida tanto pelo holding como pelo handlling, funções exercidas pela mãe. 

Dias1 aponta para uma quarta tarefa que, segundo Winnicott,  é a 

constituição do si-mesmo como identidade. Ao apontar para esta quarta tarefa, 

Winnicott introduz, segundo ela, o conceito de indentificação primária. A 

identificação primária, de acordo com Winnicott, se daria durante a 

amamentação, momento em que o bebê encontra-se em um estado excitado, 

através do qual “o bebê torna-se o objeto, fazendo as suas primeiras 

experiências de identidade”2. 

Para que as tarefas se transformem em conquistas, é necessária a 

presença de uma mãe suficientemente boa,  já que o bem estar físico e 

emocional do bebê dependem da constância  e regularidade do ambiente, 

mantido em um estado de monotonia pela mãe, assegurando as condições 

                                                 
1 A Teoria do Amadurecimento Pessoal de D.W.Winnicott. Imago: R. de Janeiro, 2003. 
2 Ib. p. 167. 
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necessárias para o bebê encontrar objetos, cujo primeiro representante é ela 

mesma.  

Ao conjunto de cuidados maternos corresponde o ambiente total. Este é o 

primeiro mundo habitado pelo bebê e sua característica predominante é a 

confiabilidade, levada ao bebê através da previsibilidade garantida por uma 

rotina cuidadosa de alimentação e manejo (handling), onde não há espaço para 

qualquer coisa que interrompa sua continuidade de ser por um tempo superior a 

capacidade da criança em restabelecer essa continuidade.  

Tempo e espaço começam a ser experimentados pelo bebê através da 

experiência de ser segurado nos braços. Esta é a primeira localização no mundo 

que tem um tempo para acontecer com começo, meio e fim. Este fragmento na 

rotina de cuidados é descrita da seguinte forma: 

“A mãe sabe por empatia que quando se pega um bebê é preciso levar 
um certo tempo nesse processo. O bebê deve receber um aviso, as 
várias partes do corpo devem ser seguradas em conjunto; finalmente, 
no momento certo, a criança é levantada; além disso, o gesto da mãe 
começa, continua e termina, pois o bebê está sendo levantado de um 
lugar para outro, talvez do berço para o ombro da mãe.”1  

 
Ao alojamento da psique no corpo, também chamada de personalização 

corresponde o handling ou manejo do bebê pela mãe. Este alojamento da 

psique no corpo ou coesão psicossomática não é dada, mas tem de ser 

alcançada como conquista do amadurecimento emocional. Para explicar este 

processo é necessário distinguir dois tipos de estado: estados tranqüilos e 

estados excitados.  

Durante os estados tranqüilos, têm lugar as tarefas de integração no 

tempo e no espaço e o alojamento da psique no corpo. Durante os estados 

                                                 
1 Natureza Humana. Imago: R. de Janeiro, 1990, p.137. 
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excitados dão-se os contatos com o objeto, onde, segundo Winnicott, estão as 

raízes da agressividade. Exemplos dos estados excitados são as mamadas e os 

momentos em o bebê agarra alguma coisa.  

Os estados excitados estão relacionados ao impulso. A partir dele, surge 

uma tensão, transformada em urgência que desencadeia um impulso motor. O 

bebê não sabe o que encontrar, mas está pronto para criar. Há uma expectativa 

presente nos estados excitados os quais ocorrem ao longo da primeira mamada 

teórica e que levam ao que Winnicott denominou de gesto espontâneo: a mãe 

oferece o seio no momento em o bebê está pronto para criá-lo, tornando 

“...possível para o bebê ter a ilusão de que o seio, e aquilo que o seio significa, 

foram criados pelo impulso originado na necessidade”1.  

Assim, no ambiente suficientemente bom, há uma mãe que se adapta 

quase que perfeitamente às necessidades do bebê. Mergulhada no estado de 

preocupação materna primária, a mãe fornece, por meio de cuidados 

adequados, as condições para a continuidade de ser do bebê,  respeitando os 

estados tranqüilos e excitados. A oportunidade para o gesto espontâneo, 

durante os estados excitados, dá espaço à experiência de ilusão de onipotência.  

A primeira mamada teórica, que engloba aproximadamente os quatro 

primeiros meses de vida do ser humano e todo trato necessário à vida, inclui o 

pegar, ninar, amamentar, banhar, deixar descansar e dormir. Todas estas 

atividades possibilitam a conquista das três primeiras tarefas fundamentais. As 

tarefas se completam com os primeiros contatos com o objeto e com a 

experência de ilusão de onipotência.  

                                                 
1 Ib. p. 121. 
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Nestes primeiros contatos, iniciados a partir dos estados excitados, o 

bebê é o deus criador do mundo que, paradoxalmente, já estava lá muito antes 

de ele nascer. É de importância fundamental esta experiência de criação do 

mundo já que  

“...o bebê não terá qualquer esperança de tornar-se capaz de manter 
relacionamentos excitados com objetos ou pessoas naquilo que nós, 
como observadores, chamamos o mundo real, externo ou 
compatilhado, ou seja, o mundo criado pelo bebê”1. 

 

A conquista das primeiras tarefas habilita o bebê a iniciar a transição para 

o próximo estágio, cujo aspecto fundamental é a desilusão. No processo de 

desilusão, o desmame tem papel fundamental, pois inicializa, tanto para o bebê 

quanto para a mãe, a separação da unidade EU-NÃOEU.   

 

A Desilusão 

O terceiro encontro que passo a relatar envolve uma situação já repetida 

por João em outras sessões em que ele determinava o que eu devia fazer, o que 

consistia basicamente em reproduzir o que ele estava fazendo. Até esta sessão, 

sempre que solicitada, eu fazia o que ele pedia. No encontro que passo a 

relatar, ele pegou a massa de modelar, e iniciou a confecção de réplicas de 

bonecos pockemons. Eu o segui, como de costume, mas em determinado 

momento, ele se cansou do que fazia e pediu que eu concluísse o que ele não 

queria mais fazer. Eu recusei.  Ele olhou-me surpreso e tornou a falar o que 

sempre dizia: “vamos, não é difícil, a senhora pode?”. Eu respondi que sabia 

disso, mas que não queria, porque preferia terminar o que eu tinha começado. 

                                                 
1 Id. Ib., p. 121. 
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Notei que ele ficou um pouco desconcertado. Dei-me conta de que eu 

tinha recusado um pedido seu, não me mostrei disponível como vinha me 

mostrando até então. Ele propos outra atividade e eu concordei, apenas pedi um 

pouco de tempo para finalizar o que eu tinha começado, o que não levou mais 

que um minuto. 

Winnicott (1960)1, (1963)2 e (1967)3 aponta para a complexa relação do 

bebê com o ambiente desde uma fase em que a dependência é absoluta até 

alcançar a dependência relativa. O percurso do bebê humano rumo ao 

amadurecimento conta com o potencial herdado de um lado e, de outro, com a 

presença do ambiente como facilitador do processo de amadurecimento. 

Primeiro há a dependência absoluta com adaptação total da mãe às 

necessidades do bebê. Nesse período, quanto mais próximo a mãe chegar de 

uma compreensão exata das necessidades do lactente, melhor. Winnicott está 

falando do período de fusão entre bebê e ambiente, do período de não 

separação entre EU e NÃO-EU. 

As tarefas da fase de dependência absoluta, quando conquistadas a 

contento, auxiliam o bebê a perceber sons, ritmos, sensações corporais, isto é, a 

integrar psique e soma, também chamada de personalização. Dias (2003)4 

refere-se a estas vivências como pertencentes a um plano pré-intelectual, a 

partir do qual o funcionamento intelectual começa a operar.  

                                                 
1Teoria do Relacionamento Paterno Infantil [1969]. In: O Ambiente e os Processos de Maturação: estudos 
sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Artes Médicas, P. Alegre, 1990. 
2 Da Dependência à Independência no Desenvolvimento Infantil [1963]. (idem). 
3 O Ambiente Saudável na Infância. In: Os Bebês e suas Mães. Martins Fontes: S. Paulo, 2006. 
4 Op. Cit.. 
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O fim da fusão se anuncia de forma a permitir um novo tipo de 

relacionamento. A sutileza do cuidado materno permite à mãe perceber uma 

nova condição do seu bebê. A mudança de atitude na mãe se dá na forma de 

uma compreensão de que seu bebê não espera encontrar um reconhecimento 

mágico de suas necessidades. A mãe, a fim de seguir satisfazendo as 

necessidades do seu bebê, passa a valer-se da capacidade deste de transmitir 

sinais que possam guiá-la nesse sentido. Há, assim, uma mudança na 

compreensão baseada na empatia para uma compreensão das necessidades do 

bebê a partir  da separação. 

No período de fusão, falha significa interrupção da continuidade de ser e 

o bebê vê-se na condição de reagir à falha tornando-se perceptivo dos 

resultados dessa falha. Reação à falha significa interrupção da continuidade de 

ser e para Winnicott, é experiência de aniquilamento, cair para sempre, agonias 

impensáveis, sem possibilidade de responsabilizar o ambiente, já que o 

ambiente não é percebido como tal. 

Winnicott ressalta que é possível à determinada mãe identificar-se com 

seu bebê a ponto de ser capaz de satisfazer suas necessidades na fase de 

dependência absoluta, mas de falhar por não conseguir separar-se do bebê com 

a mesma rapidez com que ele precisa separar-se da mãe. Assim, as falhas da 

mãe, quando já existe uma percepção de que há no bebê uma nova capacidade 

de transmitir sinais quanto a suas necessidades,  consistem em uma nova forma 

de adaptação, agora relativa, reconhecida pela mãe. Nesse sentido, surge uma 
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adaptação à necessidade crescente da criança de reagir à frustração, de ficar 

zangada. 

Dessa forma, o bebê, quando tudo vai bem, passa a ter conhecimento de 

que necessita da mãe, de que depende do ambiente, antes ignorado. A 

adaptação agora é entendida como desadaptação gradativa. Uma compreensão 

intelectual começa a desenhar-se na capacidade, por exemplo, do bebê esperar 

algum tempo pelo alimento que está sendo preparado, por ouvir os ruídos 

indicativos disso vindos da cozinha.  Outra importante significação a ser dada à 

transição para a dependência relativa é o desenvolvimento dos processos 

mentais. Nessa fase, segundo Winnicott, ocorre um dar-se conta da 

dependência a que está sujeito o bebê em relação à mãe. Os processos 

mentais, que tem início nessa fase, auxiliam o bebê a suportar as falhas 

maternas tão necessárias ao seu desenvolvimento emocional e contato com a 

realidade externa, tornando as falhas compreensíveis, toleráveis e, até mesmo, 

previsíveis.   

A mãe mantém o manejo contínuo que engloba a apresentação do mundo 

em pequenas doses, pois “o lactente só pode ter uma apresentação não confusa 

da realidade externa se for cuidado por um ser humano devotado”1  

No estágio de dependência relativa, portanto, o bebê segue dependendo 

do ambiente em alto grau, mas já experienciou a ilusão de onipotência e já deu 

os primeiros passos em relação ao processo de integração que ainda está em 

andamento. No entanto, para que o processo de amadurecimento pessoal tenha 

                                                 
1 D.W.WINNICOTT: Da Dependência à Independência no Desenvolvimento do Indivíduo [1963]. In: O Ambiente e os 
Processos de Maturação: estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Artes Médicas: P. Alegre, 1990, p.83. 
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continuidade, é preciso que o espaço que separa mãe e bebê, o qual, até este 

momento, é imperceptível, passe por uma ampliação.  

Para Winnicott, a desilusão não é um processo negativo. Ao contrário, 

para haver desilusão, tem de ter havido uma capacidade para a ilusão. A 

desilusão apenas possibilita o contato com a compreensão de que o mundo não 

foi criado pela criança e que estava lá antes de ela nascer. No entanto, esta 

experiência de que o mundo foi criado por ela permanece como elemento 

fundador da criatividade que será exercida vida afora em diferentes campos da 

cultura. 

A sessão eleita como terceiro momento intitulado A Desilusão aconteceu 

quando, como de costume, João deu-me instruções para que eu repetisse o que 

ele fazia. Uma pequena diferença, no entanto, se apresentou. Houve uma 

recusa minha em atendê-lo a dar contituidade ao que pertencia a ele. Recusar 

seu pedido pode ser entendido como recusar uma fusão com o objeto, sentido 

como separado. Mais tarde, não pude deixar de associar minha recusa à falha 

materna que encontra o bebê em condições de suportá-la. A reflexão sobre a 

possibilidade de esse momento ter algum significado do ponto de vista 

winnicottiano da desilusão veio com a mudança observada no comportamento 

de João. Se a desilusão, de acordo com Winnicott, é necessária para que se 

amplie a separação mãe-bebê, a desilusão (forma um tanto pessoal de pensar 

minha recusa) ocorrida no setting poderia propiciar uma separação entre mim e 

João, se seguirmos o paralelo com o momento chamado de O Espelho e 

Criação do Mundo.  
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O que se seguiu foi que João passou a confeccionar em argila pequenos 

animais como tartarugas e caramujos, que ele chamava de animais cavernosos. 

As atividades alternavam-se com mudanças bruscas para jogos de trilha. Às 

vezes ganhava, às vezes não. Durante os jogos de trilha, muitas vezes quis 

mudar as regras, mas suportou quando recusei sua tentativa de alteração do 

que já havia sido acordado anteriormente, o que poderia também ser entendido 

como desilusão. Esses eventos eram acompanhados de uma alternativa. Por 

exemplo, eu dizia que poderíamos jogar esse jogo outra vez com alteração de 

regras, mas que uma vez que já tínhamos acordado com elas, melhor terminar o 

jogo com elas e então alterá-las.  Isso chegou a acontecer algumas vezes. Em 

certo momento, em sessão subsequente, João trouxe um dado interessante. 

Relatou que havia reagido a um gesto de um colega na escola. Isso me 

surpreendeu de forma positiva. Foi a segunda vez que notei o zangar-se1 nele, 

pois ele sempre se mostrava muito cordial, cordato. Ele zangou-se e pôde 

manifestar isso dando um limite ao que considerou uma invasão por parte do 

colega.  

Ao relatá-la para mim, João parecia querer legitimar o direito de garantir 

seus direitos em relação a si mesmo. O colega, segundo João, havia se achado 

no direito de pegar algo de sua mochila para usar durante a aula sem pedir 

permissão. Naquele momento, apoiei sua reação àquilo que foi entendido por 

mim como invasão por parte do colega. Ele pôde falar da raiva que sentiu 

naquele momento e de sua determinação em não permitir tal desrespeito. “Isso 

é falta de respeito” (sic João).  
                                                 
1 A primeira foi quando levei a tarefa da linha de tempo para nosso encontro. 
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SER e FAZER: relação e uso de objetos na teoria winnicottiana 

José Outeiral ao escrever o artigo D. W. Winnicott: o homem e a obra1 diz 

que André Green teria escrito que o pensamento de Winnicott assemelha-se a 

uma rede cujos fios se entrelaçam formando um tecido. Diante dessa 

perspectiva,  a fim de ampliar a compreensão da questão de João e a queixa de 

caótico, puxo mais um fio desse tecido teórico sobre a relação e uso de objetos 

na teoria winnicottiana, cuja elaboração já no final da vida do autor traz a idéia 

de elemento feminino puro e elemento masculino puro.  

Uma afirmação de Winnicott de que “um bebê não existe” evidencia a 

importância do fator ambiental na constituição da subjetividade e do encontro 

posterior com a realidade compartilhada ou mundo dos objetos objetivamente 

percebidos. Ao fazer tal afirmação, Winnicott coloca no centro da discussão o 

papel fundamental do ambiente no desenvolvimento do indivíduo. 

A dependência e o fator ambiental assumem importância fundamental na 

obra de Winnicott, dado o estado de imaturidade do recém nascido. Diz ele: 

 “se a dependência realmente significa dependência, então a história 
de um bebê individualmente não pode ser escrita apenas em termos do 
bebê. Tem de ser escrita também em termos da provisão ambiental 
que atende a dependência ou que nisso fracassa.”2 
 
 

Na perspectiva winnicottiana, a criatividade é vista como parte do 

potencial herdado, potencial esse que se atualiza com o processo de maturação 

na presença de um cuidado especializado proporcionado pela mãe mergulhada 

                                                 
1 In: Viver Mente e Cérebro. Coleção Memória da Psicanálise. Edição Especial Nº 5: WINNICOTT: os sentidos da 
realidade. Ediouro- Segmento: Duetto Editorial Ltda, s/d, p.6.  
2 Id., ib., p. 102 
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em um estado especial de preocupação, o qual começa a desenvolver-se ao 

longo da gestação 

O pensamento de Winnicott contempla o amadurecimento pessoal como 

uma jornada trilhada pelo filhote do homem desde um início em que a 

dependência do ambiente é total até a independência, entendida como 

interdependência entre ambiente e indivíduo, já que a independência total não 

existe nessa perspectiva.  

Winnicott distinguiu três momentos fundamentais ao longo desse 

processo: a fase de dependência absoluta, dependência relativa e rumo à 

independência. O processo se completa com a morte e, nesse sentido, o 

amadurecimento está em andamento enquanto há vida e saúde, tanto do ponto 

de vista físico, como do ponto de vista psíquico. Ao longo desse complexo 

percurso rumo à independência, dois tipos de relação de objeto são distinguidos 

por Winnicott: a relação com objetos subjetivos e aquela que diz respeito aos 

objetos objetivamente percebidos. Em artigo de 19631 o autor  diz o seguinte: 

 

“ como sempre, a maturação (...) requer e depende da qualidade do 
ambiente favorável. Onde não dominam a cena nem a privação nem a 
perda, e onde, por isso, o ambiente facilitador pode ser tido como certo 
na teoria dos estágios formativos mais precoces do crescimento 
humano, gradativamente se desenvolve, no indivíduo, uma mudança 
na natureza do objeto. O objeto, sendo de início um fenômeno 
subjetivo, se torna um objeto percebido objetivamente.” 

 

A fase de dependência absoluta, que corresponde a experiências de 

integração a partir da não integração, é a fase dentro da qual os fenômenos e 

                                                 
1 D.W.WINNICOTT. Comunicação e falta de Comunicação levando ao estudo de certos opostos [1963]. In: O Ambiente e 
os Processos de Maturação: estudos sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Artes Médicas: Porto Alegre, 1990, 
p. 164. 
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objetos subjetivos têm lugar, propiciando as primeiras experiências de 

constituição do si mesmo como identidade. O encontro com o seio ou objeto 

subjetivo1 possibilita ao bebê uma identificação primária em que o bebê é o 

objeto. De acordo com Winnicott (1990)2  

 

 “neste estágio inicial o ambiente favorável está dando ao lactente a 
experiência da onipotência; com isso quero dizer mais do que 
controle mágico, e quero incluir no termo o aspecto criativo da 
experiência. A adaptação ao princípio da realidade deriva 
espontaneamente da experiência da onipotência dentro da área que 
faz parte do relacionamento com objetos subjetivos.” (grifo meu) 

 

Essa experiência que se encontra ancorada no holding, fornecido pela 

mãe suficientemente boa, capaz de sustentar essa experiência de identificação, 

permite que o bebê seja o seio, já que seu estado de extrema imaturidade não 

permite que se perceba separado dela, também entendida como mãe ambiente.  

Nesse sentido, o somatório de cuidados que sustenta a extrema 

dependência e o ego imaturo do bebê permite que ele seja um com a mãe. A 

experiência da amamentação, como parte integrante do somatório de cuidados 

maternos, além de satisfazer uma necessidade instintual, em condições 

favoráveis, abre caminho para as primeiras experiências de identidade: o bebê é 

o seio, graças à ilusão de onipotência que se dá no âmbito da experiência com 

objetos subjetivos, os quais só mais tarde serão percebidos objetivamente. Essa 

experiência de ser o seio foi denominada por Winnicott de experiência do 

elemento feminino puro. A explicitação dessa idéia encontra-se em Winnicott 

                                                 
1 Cf. Winnicott (O Brincar e a Realidade) 1975, p. 114, termo usado para descrever o primeiro objeto ainda não repudiado 
como fenômeno não-eu. Ele diz: “Aqui, nesse relacionamento do elemento feminino puro com o ‘seio’, encontra-se uma 
aplicação prática da idéia de objeto subjetivo e a experiência a esse respeito abre caminho para o sujeito objetivo, isto é, 
à idéia de um eu (self) e a sensação de real que se origina do sentimento de possuir uma identidade.” 
2 Id, ib, p. 164. 
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(1966)1. Diz ele que “... o elemento feminino puro relaciona-se com o seio (ou 

com a mãe) no sentido de o bebê tornar-se o seio (ou a mãe), no sentido de 

que o objeto é o sujeito” 

Para Winnicott, é essa experiência do elemento feminino puro (presente 

em homens e mulheres desde o nascimento) com o seio como símbolo de ser, 

que abre caminho para o surgimento do sujeito objetivo o qual, na saúde, 

permite não apenas parecer real, mas sentir-se real, graças à experiência 

primitiva de ser o seio. Ele segue: “... à medida que o bebê cresce, nenhum 

sentimento do eu (self) surge, exceto na base desse relacionamento no 

sentimento de SER”2 

Ao fazer corresponde o elemento masculino puro (também presente em 

homens e mulheres desde o nascimento), cuja experiência se inscreve, segundo 

Winnicott, nas relações de objetos objetivamente percebidos. Para que o fazer 

tenha lugar, o ser deve ter tido oportunidade de acontecer nas primeiras 

relações de objeto. Considerando que para ser, experiência que ocorre no 

âmbito da ilusão de onipotência, sujeito e objeto são um; para fazer, uma 

separação entre sujeito e objeto marca a continuidade da jornada do bebê 

humano rumo ao amadurecimento pessoal. Isso é explicitado por Winnicott da 

seguinte maneira:  

“... a relação de objeto do elemento masculino puro com o objeto 
pressupõe uma separação. Assim que se acha disponível a 
organização do ego, o bebê concede ao objeto a qualidade de ser não-
eu, ou separado, e experimenta satisfações do id que incluem a raiva, 

                                                 
1 Os Elementos Maculino e Feminino Expelidos (split-off) encontrados em homens e mulheres [1966]. In: O Brincar e a 
Realidade. Imago: R. de Janeiro, 1975, p.113. 
2
 Id, ib., p. 114. 
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relativa à frustração. A satisfação dos impulsos acentua a separação 
do objeto quanto ao bebê e conduz à objetivação do objeto.”1 

 
Esta forma de conceber o caminho que leva o bebê humano, desde um 

começo em que ele é um com o objeto até sua separação e inauguração de um 

fazer, tem implicações importantes para a clínica psicopedagógica. Nesse 

sentido, a teoria dos elementos feminino e masculino puros, que diz respeito a 

relação e uso de objeto, auxilia na compreensão da especificidade da queixa de 

dificuldades apresentadas no âmbito escolar.  

Pode-se pensar que crianças com queixa de dificuldade de 

aprendizagem deparam-se na situação do ambiente escolar, entendida como 

relação com o objeto objetivamente percebido, com obstáculos relativos a um 

certo grau de indiferenciação dos objetos. Considerando que o viver criativo está 

associado à capacidade de ser e fazer, pode–se pensar na indiferenciação 

como condição para o advento do ser e na diferenciação como condição para o 

fazer. Dito de outra forma, o fazer relaciona-se ao elemento masculino puro que 

associado ao brincar auxilia o bebê na diferenciação eu não-eu. Nesse sentido, 

a questão das dificuldades no âmbito escolar seria uma forma de reapresentar 

desencontros relativos a experiências de ser e fazer na constituição do si-

mesmo.  

A importância da abordagem winnicottiana no que se refere às questões 

relativas ao sintoma na escola ganha relevância ao examinar-se casos de 

crianças que, embora inteligentes, renunciam à possibilidade de usufruir da 

experiência no âmbito da escola, que tem por finalidade ancorar a continuidade 

                                                 
1
 Id., ib., p. 115. 
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do processo de amadurecimento (quando o indivíduo já alcançou certo 

desenvolvimento) rumo à independência e que implica em uma independência 

maior do ambiente familiar. Parente (2003)1assinala que  

“...o desenvolvimento do potencial criativo é condição para o 
desenvolvimento de um processo criativo de aprendizagem. Quando 
isso ocorre, o conhecimento é uma função que dá satisfação, porque é 
uma realização e permite que o indivíduo inscreva seu gesto, dialogue 
com a realidade externa, usando os objetos externos para realizar-se 
como pessoa no mundo” 

 
Dessa forma, aquilo a que me referi anteriormente como fazer destituido 

de sentido, adquiriu, conforme se viu na exposição do atendimento, um sentido 

de comunicação. Esta comunicação não se referiu apenas ao aspecto de que 

algo das primeiras experiências de constituição do psiquismo a partir do 

encontro do bebê com a mãe foram insatisfatórias, mas apontou para uma 

necessidade de João de reapresentar a questão referente aos desencontros em 

que a comunicação entre ambiente e bebê deixou a desejar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pelos Caminhos da Ilusão e do Conheciemento. Casa do Psicólogo: São Paulo, 2003, p. 55. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

A história da psicopedagogia testemunha um caminho percorrido ao 

longo de algumas décadas na constituição de um campo voltado para as 

questões relativas à construção do conhecimento. Ao longo desse processo cuja 

riqueza de contribuições na forma das mais distintas iniciativas é patente, pode-

sel notar, sem sombra de dúvida, um traço comum que se destaca: a 

preocupação de profissionais da saúde e da educação referente às relações do 

sujeito com a aprendizagem.  

Por razões de ordem pessoal que não cabem aqui explicitar, senti-me há 

alguns anos interessada pelas questões relativas ao campo da aprendizagem. 

Esse interesse intensificou-se na forma de uma busca de um aprofundamento 

que se deu, inicialmente, através da formação em Letras, a seguir, através do 
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curso de especialização em Psicopedagogia e, no presente momento, através 

do Mestrado em Psicologia Clínica.  

Esta dissertação de mestrado é uma tentativa de organizar as idéias ao 

longo de meu percurso.  Antes de mais nada devo isso a todos os que tornaram 

significativa essa escolha e a mim mesma por ir em busca de reflexão sobre o 

tema que envolve as dificuldades de aprendizagem de crianças inteligentes . As 

questões relativas ao trabalho psicopedagógico clínico que venho realizando 

desde a conclusão do curso de Psicopedagogia na PUCSP há 

aproximadamente cinco anos levaram-me a fazer uma tentativa de 

sistematização das idéias sobre a minha prática e sobre a perspectiva 

psicanalítica winnicottiana utilizada para compreensão dessas questões.  

A reflexão sobre o meu percurso levou-me a meu primeiro diagnóstico e 

atendimento clínico com João, quando ainda era aluna do curso. Nesse sentido, 

em busca de explicitar o referencial teórico do qual me sirvo e organizar as 

idéias relativamente ao trabalho realizado na clínica, busquei apresentar  como 

se deu esse primeiro atendimento. Dessa forma, os momentos significativos, 

compreendidos a partir do pensamento de D. W. Winnicott, revelam uma visão 

de homem em que o desenvolvimento pessoal conta, de um lado, com o 

potencial inato para o desenvolvimento e, de outro, com um ambiente facilitador, 

sem o qual não se poderia falar em constituição de um psiquismo. Entendo que 

é a partir dessa constiuição que se de desenvolve o sujeito cognitivo. O 

ambiente escolar, nesse sentido, é entendido como espaço cuja ampliação 

iniciou-se nas relações mais primitivas e na presença da figura materna.  
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A contribuição winnicottiana, segundo minha ótica, favorece uma escuta 

que leva em conta necessidades talvez precariamente atendidas ao longo do 

desenvolvimento primitivo do sujeito, apresentadas na forma de um sintoma 

como sinal de esperança na busca da retomada do desenvolvimento. Essa 

retomada implica a possibilidade de uso da criatividade de forma que o 

conhecimento possa ser apreendido com um sentido pessoal. A contribuição do 

ambiente pode ser entendida como o que acontece quando uma queixa é 

formulada na escola, abrindo a possibilidade de que um olhar possa ser dirigido 

à criança a fim de que uma experiência significativa possa ocorrer.  

Dessa forma este trabalho de dissertação foi uma tentativa de amarrar 

algumas questões relativas ao trabalho psicopedagógico clínico. Como 

terapeuta que reconhece a complexidade do campo psicopedagógico, busquei 

na perspectiva aqui apresentada um suporte para o trabalho de acolhimento da 

criança com queixa de dificuldade de aprendizagem, em que o olhar sobre a 

organização do sintoma deve levar em conta o papel do ambiente a partir do 

qual a história desse sujeito foi escrita.  

Uma palavra com valor de conceito utilizada por Winnicott ao se referir 

ao papel desempenhado pela mãe em sua função sustentadora é devoção. 

Tradicionalmente, isso pode ter uma conotação sentimental. Não é o caso aqui. 

A reflexão sobre esse primeiro atendimento me leva a pensar em devoção na 

situação clínica como presença sustentadora a partir da qual espaço e tempo 

possam se organizar como referenciais que se constituem a partir da 

experiência da criança e com um sentido pessoal para ela.  
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Nesse sentido, a supervisão clínica e o trabalho de análise pessoal 

ajudou-me a sustentar a situação. Entendo que os progressos alcançados em 

pouco tempo, obtiveram sucesso devido a essa função devotada, percebida na 

transferência pela criança, mas essa sustentação também foi possível em um 

momento de certa imaturidade clínica graças à rede estendida a partir de minha 

supervisão clínica e da análise pessoal.  

Além disso, como foi salientado anteriormente, não houve cobrança por 

parte da família ou da escola por resultados. A interrupção do trabalho se deu 

por iniciativa da mãe de João de forma abrupta. Não foi possível, no meu 

entendimento, um trabalho com a família que contemplasse o novo equilíbrio 

que as mudanças ocorridas no setting demandavam. A questão desse trabalho 

que deve ser estendido à família e à escola, na pessoa do professor/a, ainda é 

uma questão a ser trabalhada na clínica.   

Sobre isso, tenho observado a melhora do quadro geral apresentado 

pela criança, muitas vezes não é suficiente para que o atendimento se 

mantenha. Uma resposta positiva da criança em relação ao trabalho 

psicopedagógico clínico pode acarretar uma interrupção do mesmo quando a 

função do sintoma na família fica ameaçada. Não ter olhos para isso é passar a 

ser olhado como ameaça a algum tipo de equilibrio.  

A importância do estudo e da reflexão sobre a aprendizagem humana, 

desde uma perspectiva winnicottiana se justifica para mim nesse trabalho 

porque acredito que o produto do conhecimento é fruto do olhar humano lançado 

sobre a realidade externa. A contribuição de Winnicott para a psicopedagogia 
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clínica, a meu ver, reside no fato de que para ele os momentos formativos do 

indivíduo têm como premissa a presença de um ambiente sustentador o qual, ao 

dar as condições necessárias para o desenvolvimento do potencial herdado 

mediante o atendimento de determinadas necessidades, pavimenta o caminho 

que permite o trânsito entre o subjetivamente concebido e o objetivamente 

percebido.   

Nesse sentido, o sujeito se constitui na presença de um outro 

significativo. Esse sujeito não está só e é na presença desse outro que ele põe 

em marcha o desenvolvimento desse potencial. Dessa forma, acredito que a 

teoria do desenvolvimento emocional primitivo pode ser usada como referencial 

para pensar a questão das relações do indivíduo com a aprendizagem formal. 

Nesse processo, aspectos ambientais são fundamentais para a compreensão do 

sujeito frente a dificuldades que podem surgir no campo da aprendizagem.  

Fazer uma reflexão sobre meu percurso como psicopedagoga permite 

expor de que forma as experiências vividas no primeiro atendimento 

determinaram a busca de Winnicott nos momentos de incerteza. Quando do 

atendimento dessa primeira criança, eu pude ter uma idéia da complexidade da 

situação em que tantas facetas da constituição e da história de vida estavam 

presentes. Encontrei na contribuição de Winnicott um referencial que 

possibilitaram uma compreensão a qual permitiu observar no fazer daquela 

família uma forma invasiva de relacionamento com o filho. O exercício da função 

de testemunha permitiu-me ficar numa posição de espera diferente do ambiente 

familiar e escolar. 
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O que me parecia ser uma posição de submetimento por parte de João 

levou-me a resistir quanto à adoção de uma estratégila mais ativa no setting. O 

momento em que uma atividade foi oferecida, ela pôde ser usada por João como 

forma de diferenciar-se do outro. Acredito que para isso ocorrer, uma relação de 

confiança já havia se estabelecido e pôde ser aproveitada porque não ouve 

retaliação por parte da terapeuta.  

Com a linha do tempo, João pôde exercer a boa agressividade e 

repudiar o objeto. Dessa forma ele encontra o objeto que estava buscando. O 

gesto estava à espera do momento certo para ser acolhido. Como havia 

confiança, ele pôde repudiar e dizer “isso não”. Fui agraciada, nesse caso, com 

o atendimento de um menino cuja família não cobrava resultados na escola. 

Penso que esse costuma ser para o psicopedagogo um grande problema 

normalmente enfrentado. Isso se refere a um compromisso cobrado pela família 

e pela escola que é a questão do rendimento escolar. Esta questão costuma ser 

fonte de muita angústia para o terapeuta que trabalha com as questões das 

dificuldades escolares, pois o que se apresenta basicamente é uma escolha 

muito complicada: ou fica-se com a pessoa, no caso, a criança com dificuldades 

ou trabalha-se para adaptá-la ao sistema que a exclui, sem que ela tenha a 

chance de se transformar e de transformar o externo. 

A reflexão sobre o caso levou à constatação do fato de que, em curto 

espaço de tempo, um menino que parecia muito comprometido do ponto de vista 

de sua relação com os objetos da realidade compartilhada, pôde manifestar um 

progresso quanto a sua relação com esses mesmos objetos. Isso levou à 
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constatação de um desenvolvimento do brincar e da capacidade de 

diferenciação, aspectos fundamentais na aprendizagem. Nesse sentido, a 

apropriação do brincar como possibilidade de estabelecimento de dimensões 

como espaço e tempo, referentes fundamentais para as trocas com a realidade 

externa e com a aprendizagem formal foram fundamentais e fizeram toda a 

diferença na superação dos aspectos do caótico de sua forma de se apresentar 

quando do início do atendimento. 

O que me parece ter sido de grande importância foi o oferecimento de 

um espaço no qual foi possível acompanhar, acolhendo os movimentos e 

compreendendo as questões desse menino. Isso deu a ele um lugar de 

protagonista de seu próprio gesto, dando a ele o que ele vinha em busca. 

Acredito que possibilidade de acessar a dimensão do sofrimento 

psíquico e da angústia da criança que vive dificuldades na sua relação com a 

aprendizagem está relacionada com a possibilidade do trabalho de análise 

pessoal. A partir dessa experiência pessoal na clínica psicopedagógica, levando 

em conta a complexidade do campo das dificuldades de aprendizagem, 

considero que a formação em Psicopedagogia deveria ser como é em 

Psicanálise, ou seja, assentada no tripé de um trabalho pessoal, da supervisão 

clínica e do trabalho clínico. 

O sintoma pensado, à luz da teoria winnicottiana possibilita uma 

abertura para olhar a questão de crianças que chegam à clínica 

psicopedagógica com uma queixa escolar como algo que está para além da 

função.  Acredito que o sintoma escolar, à luz desse referencial, adquire um 
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sentido para além do patologizante. Dessa forma, abre-se a possibilidade de 

pensar o lugar de testemunha na construção de uma relação de confiança em 

que é outorgado à criança um espaço e um tempo. A constituição do espaço e 

do tempo demandam do terapeuta uma espera necessária a fim de que a 

criança possa viver uma experiência que seja pessoal, inaugurando algo que 

tenha sentido pessoal para ela.  

A partir desses dois referenciais, a criança tem a chance de, no seu 

próprio tempo, apresentar sua questão, guiando o terapeuta no atendimento de 

suas necessidades, se o terapeuta puder colocar-se em disponibilidade para 

acompanhar os movimentos da criança. Os desdobramentos desse encontro, se 

não houver grandes sobressaltos ou falhas não reconhecidas como tais, poderá 

propiciar a abertura para a possibilidade de brincar, aprender e de usar a 

criatividade para que a experiência de aprendizagem tenha um sentido pessoal.  

Nesse sentido, muito mais do que atender à demanda da família ou da 

escola por resultados escolares, atende-se o indivíduo acolhendo seu sofrimento 

psíquico diante da ameaça que constituiu a exclusão que o não aprender impõe. 

Essa ameaça, em última instância, é a ameaça de não poder fazer uso de suas 

potencialidades e de ir ao encontro de seu destino junto a outros indivíduos que 

fazem parte da comunidade humana, fazendo-se cargo de suas escolhas e do 

quinhão de responsabilidade que cabe a cada um. 

João mostrou-me que é possível colcar-se disponível ao outro não só 

para ouvi-lo e acompanhá-lo, mas fundamentalmente para exercer uma função 

especular que olha e ao mesmo tempo constitui aspectos do psiquismo que 
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estão lá, mas ainda não viveram uma experiência de SER e só então FAZER. 

No caso de João, o gesto veio como um NÃO necessário à desobstrução do 

caminho que levou-o ao FAZER com um sentido pessoal e, dessa forma ao 

brincar criativo.  

Acredito que tenha conseguido amarrar alguns fios, mas outros já se 

mostram a frente. As questões que se levantam a partir disso é a necessidade 

de pensar o diagnóstico psicopedagógico como possibilidade de avaliação do 

grau de integração do SELF quando a criança é encaminhada. Dessa forma, a 

partir de um diagnóstico nessa perspectiva, haveria a possibilidade de ter um 

olhar sobre o sintoma da criança como algo revelador da busca para retomada 

do desenvolvimento. Nesse sentido, o lugar ocupado pelo terapeuta transforma-

se a medida que se transforma a relação com a criança. Além disso, a questão 

do trabalho com a família e com a escola também se torna mais complexo, 

merecendo uma atenção especial.   

Gostaria de finalizar esse trabalho pensando que posso seguir fazendo 

um uso da perspectiva winnicottiana de uma forma que me permita brincar com 

suas idéias no campo da transicionalidade para pensar a questão de crianças 

com dificuldades nas suas relações com o conhecimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 106 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
ABRAN, J. A Linguagem de Winnicott: dicionáriodas palavras e expressões 
utilizadas por Donald W. Winnicott. Revinter: R. de Janeiro, 2000. 
 
ALMEIDA E SILVA, M.C. Psicopedagogia: em busca de uma fundamentação 
teórica. Nova Fronteira: R.Janeiro, 1998. 
 
AVELLAR, Luziane Z. Jogando na Análise de Crianças: intervir-interpretar na 
abordagem winnicottiana. Casa do Psicólogo: S.P. 2004 
 
BOSSA, Nádia A. A Psicopedagogia no Brasil. Artmed, 3ªed. P. Alegre, 2007. 
 
DAVIS, Madeleine; Wallbridge, David .Limite e Espaço: uma introdução à obra 
de D.W.Winnicott. Imago: R.J. 1982. 
 
DIAS, E.O. A Teoria do Amadurecimento Pessoal de D.W.Winnicott. Imago: R. 
de Janeiro, 2003. 
 
FAGALI, Eloísa Quadros. Os Sentidos da História e a “Busca das Raízes” no 
Processo de Aprender- Formação Psicopedagógica no “Sedes Sapientiae”. 
In:História da Psicopedagogia e da ABPp no Brasil. Ed. Wak: R. de Janeiro, 
2007. 
 
FERNÁNDEZ, Alicia. A Inteligência Aprisionada. Artmed: P.Alegre, 1991. 
________________ O idioma do Aprendente. Artmed: Porto Alegre, 2001. 
________________ A Mulher Escondida na Professora. Artmed: Porto Alegre, 
2001. 
 
HOPKINS, Brook. Winnicott e a capacidade de acreditar. In: Livro Anual de 
Psicanálise, Tomo XIII, IJPA, 1997, Ed. Escuta, São Paulo, pgs. 111-122. 
 
MENDES, M.H.; SCOZ, B.J. A Psicopedagogia no Brasil: evolução histórica. In: 
Boletim da Associação Brasileira de Psicopedagogia, ano 6, n.13. São Paulo, 
junho de 1987. 
 
MERY, Janine. Pedagogia Curativa Escolar e Psicanálise. Artes Médicas: P. 
Alegre, 1985. 
 
PAÍN, Sara. Processo de Aprendizagem e o papel da escola na trasmissão dos 
conhecimentos. In: Cadernos CEVEC, n. 1 – julho de 1985. 
_________________ Diagnóstico e Tratamento dos Problemas de 
Aprendizagem. Artmed: P.Alegre, 1992. 



 107 

_________________ Subjetividade e Objetividade: relações entre desejo e 
conhecimento. Associação Universitária Interamericana CEVEC – Centro de 
Estudos Educacionais Vera Cruz. S.Paulo, 1996. 
_________________A Função da Ignorância. Artmed: P.Alegre, 1999. 
 
PARENTE. Sonia M.B.A. Aprendizagem: mais além do princípio (...) da 
realidade. In: Revista Construção Psicopedagógica. Sedes Sapientiae, ano VI, nº 
6, 2001, p. 26-35. 
 
_________________ Pelos Caminhos da Ingnorância e do Conhecimento. Casa 
do Psicólogo: S. Paulo, 2000. 
_________________ Pelos Caminhos da Ilusão e do Conhecimento. Casa do 
Psicólogo: São Paulo, 2003. 
 
_________________ O Lúdico e a Tendência Antissocial. Anais 1º Congresso 
Brasileiro de Ludo Diagnóstico. ISSN 2177-8027 - Volume I. São Paulo, 2009. 
 
PORTELLA & BERLIM. A ABPp no Rio Grande do Sul. In:História da 
Psicopedagogia e da ABPp no Brasil. Ed. Wak: R. de Janeiro, 2007. 
 
ROUDINESCO, Elisabeth; PLON, Michael. Dicionário de Psicanálise. Ed. Zahar: 
R. de Janeiro, 1998.  
 
SAFRA, Gilberto. Momentos Mutativos.Casa do Psicólogo: São Paulo, 1995.  
_____________  A Face Estética do Self. UNIMARCO: São Paulo, 2ªed. 1999. 
 
SCOZ & BARONE. A Associação Brasileira de Psicopedagogia e a Constituição 
da Psicopedagogia no Brasil. In:História da Psicopedagogia e da ABPp no 
Brasil. Ed. Wak: R. de Janeiro, 2007. 
 
SILVA, Maria Cecília Almeida e. Psicopedagogia: em busca de uma 
fundamentação teórica. Ed. Nova Fronteira: R. de Janeiro, 1998. 
 
TEIXEIRA, M.L.; GENESCÁ, A.M. Documento Básico do grupo de controle. In 
Mamede-Neves,M.A.C. (cood.) O Ensino da Matemática e i desebvikvunebti das 
esyrytyras cigbutuvas ioeratórias. Projeto PADCT., 1985-1987. 
 
TUSTIN, Francis. Barreiras Autistas em Pacientes Neuróticos. Artes Médicas, 
1990. 
 
VISCA, Jorge. Clinica Psicopedagogica: Epistemologia Convergente. Ancla Ed.: 
Buenos Aires, 1994. 
 
VORCARO, Angela. Crianças na Psicanálise. Companhia de Freud: R. de 
Janeiro, 1999. 
 



 108 

WINNICOTT, D.W. Da Pediatria à Psicanálise: obras escolhidas. Imago: R.J. 
2000. 
_________________ A Observação de Bebês numa Situação Padronizada 
[1941]. In: Da Pediatria à Psicanálise: obras escolhidas. Imago: R. de Janeiro, 
2000. 
 
__________________ Ansiedade Associada à Insegurança [1952]. In: Da 
Pediatria à Psicanálise: Obras Escolhidas. Imago: R.de Janeiro, 2000. 
 
 
_________________ Tolerância ao Sintoma em Pediatria: relatório de um caso 
[1953]. In: Da Pediatria à Psicanálise: obras escohidas. Imago: RJ, 2000. 
 
_________________ A Tendência Anti-Social [1956]. In:Da Pediatria à 
Psicanálise. Imago: RJ, 2000. 
 
 
_________________ O Ambiente e os Processos de Maturação: estudo sobre a 
teoria do desenvolvimento emocioal. Artes Médicas: P.Alegre, 1990. 
 
_________________ Da Dependência à Independência no Desenvolvimento 
Infantil [1963]. O Ambiente e os Processos de Maturação: estudo sobre a teoria 
do desenvolvimento emocioal. Artes Médicas: P.Alegre, 1990. 
 
_________________ Comunicação e falta de Comunicação levando ao estudo 
de certos opostos [1963]. In: O Ambiente e os Processos de Maturação: estudos 
sobre a teoria do desenvolvimento emocional. Artes Médicas: Porto Alegre, 
1990. 
 
________________ Os Elementos Maculino e Feminino Expelidos (split-off) 
encontrados em homens e mulheres [1966]. In: O Brincar e a Realidade. Imago: 
R. de Janeiro, 1975. 
 
________________ Pós-Escrito: D.W.W. sobre D.W.W. [1967]. In: Explorações 
Psicanalíticas. Artmed: P.Alegre, 2005. 
 
________________ O Papel de Espelho da Mãe e da Família no 
desenvolvimento Infantil [1967]. In: O Brincar e a Realidade. Imago: R. de 
Janeiro, 1975. 
________________ O Brincar e a Cultura [1968]. In: Explorações Psicanalíticas. 
Artmed: P. Alegre, 2005. 
 
_________________ Teoria do Relacionamento Paterno Infantil [1969]. In: O 
Ambiente e os Processos de Maturação: estudos sobre a teoria do 
desenvolvimento emocional. Artes Médicas, P. Alegre, 1990. 
 



 109 

________________ O Brincar e a Realidade. Imago: R. de Janeiro, 1975. 
 
 
________________  Natureza Humana. Imago: R. de Janeiro, 1990.  
 
________________  A Família e o Desenvolvimento Individual. Martins Fontes: 
São Paulo, 2005. 
 
________________ Privação e Delinquencia. Martins Fontes: SP, 2005; 
Explorações Psicanalíticas. Artmed: P.A., 2005 
 
________________  Os Bebês e suas Mães. Martins Fontes: SP, 2006. 
 
________________  WINNICOTT, D.W. O Ambiente Saudável na Infância. In: 
Os Bebês e suas Mães. Martins Fontes: S. Paulo, 2006. 
 
 
 
________________ (Org. Roberto Rodman)  O Gesto Espontâneo [Introdução, 
XXII]. Martins Fontes: São Paulo, 2005. 
 
 
 
 
 




