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A vida humana, diferente da vida dos 

bichos e plantas, que se mede por sinais 

biológicos e elétricos, se mede pela 

possibilidade de alegria que ela contém. 

Quando essa possibilidade não mais 

existe, uma pessoa tem o direito de exigir 

que sua vida biológica não seja mantida 

por meios heróicos, porque cada pessoa é 

senhora de sua vida. Há uma hora em que 

o corpo e a alma desejam partir. Não se 

deve impedi-los se assim desejarem, por 

meio da força. Ainda que seja força 

médica. Fazer isso seria uma crueldade 

que não se pode admitir. [...] esse é um dos 

horrores possíveis no caso de uma 

internação hospitalar: a perda dos 

direitos sobre o próprio corpo.  

(Rubem Alves) 
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RESUMO

 

 

O presente estudo consiste em investigar, sob o ponto de vista da Psicanálise, um 

caso de transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH). Articulam-se a esse 

ponto de vista as pesquisas desenvolvidas por médicos e cientistas, como Barkley, 

Camargos Jr. e Hounie, Cypel, Rohde, Topoczewski, Ajuriaguerra, dentre outros, no 

sentido de investigar o contexto de aparecimento desse diagnóstico e dessa 

denominação, bem como a sua evolução na área da Medicina. Norteiam 

teoricamente este trabalho os estudos de Freud e Piera Aulagnier, dos quais se 

postula a constituição psíquica do sujeito pautada nos conflitos da primeira infância. 

Os conceitos basilares para a análise do caso foram os de transferência, conflitos 

identificatórios e defesa maníaca. A noção de potencialidade melancólica, 

desenvolvida por Violante, também foi importante para este estudo. O caso clínico 

investigado é o de uma criança de seis anos, diagnosticada como TDAH, do subtipo 

desatento. Manoel, como é chamada essa criança neste trabalho, foi encaminhada à 

análise pela escola, pois tinha dificuldades para ler e escrever, além de não 

conseguir se concentrar e atrapalhar os colegas em sala de aula. Esteve em 

atendimento em encontros semanais durante o período de um ano e meio, na 

maioria dos quais, sozinho. Foram entrevistados individualmente também a mãe (em 

três ocasiões distintas) e o pai (em uma única). As anotações da pesquisadora 

durante os encontros serviram de base para a constituição do caso e posterior 

análise. As perguntas de pesquisa que orientaram a investigação foram: a) A partir 

da discussão de um caso clínico, que conflitos estão na base dessa manifestação 

somática?; b) Que defesas são mobilizadas ou não por esses conflitos?; c) Quais 

são as implicações das mudanças na organização familiar e como isso repercute 

nas relações vinculares com cada um dos pais? A análise indicou que os conflitos 

identificatórios eram os que estavam na base da manifestação somática, tida como 

hiperatividade. As defesas maníacas foram mobilizadas contra uma possível 

potencialidade melancólica. Além disso, Manoel era uma criança submetida a um 

meio ambiente psíquico perturbador.  

 

 

Palavras-chave: TDAH; Psicanálise; Potencialidade melancólica. 

  



 

  

 

ABSTRACT 

 

 

The present study investigates from the point of view of Psychoanalysis a case of 

attention deficit disorder/hyperactivity disorder (ADHD). Articulate this point of view 

the research developed by doctors and scientists, like Barkley, Camargos Jr. and 

Hounie, Cypel, Rohde, Topoczewski, Ajuriaguerra, among others, to investigate the 

context of diagnosis and onset of that name, and its evolution in the field of Medicine. 

Guide this work theoretically studies of Freud and Piera Aulagnier, which postulate 

the psychic constitution of the subject based on conflicts of early childhood. The 

basic concepts for the analysis of the case were the transfer, identificatory conflicts 

and maniac defense. The notion of melancholy potentiality, developed by Violante, 

was also important for this study. The case investigated is that of a six year old child 

diagnosed as ADHD, the inattentive subtype. Manoel, as it is called the child in this 

study, was referred by the school because he had difficulty reading and writing, and 

can not focus and disrupt colleagues in the classroom. Was in attendance at weekly 

meetings during the year and a half, most of which, alone. Were also individually 

interviewed the mother (on three separate occasions) and father (in one). The 

researcher's notes during the meetings served as the basis for the constitution of the 

case and further analysis. The research questions that guided the research were: a) 

From the discussion of a clinical case, which conflicts are the basis of somatic 

manifestation? b) What defenses are mobilized or not for these conflicts? c) What are 

the implications of changes in family structure and how this affects relations with 

each parent? The analysis indicated that the identificatory conflicts were those at the 

base of the somatic manifestations, taken as hyperactivity. The maniac defenses 

were deployed against a potentiality of melancholy. Furthermore, Manoel was 

subjected to an environment psychic disturbing. 

 

 

 

Keywords: ADHD; Psychoanalysis; Melancholy potentiality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo consiste em investigar, sob o ponto de vista da 

Psicanálise, um caso de transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (doravante, 

TDAH). Para os profissionais das áreas de Saúde e Educação, o TDAH é um 

desafio e, de acordo com Capellini e outros1, é “o distúrbio neuropsiquiátrico mais 

comum da infância [...] incluído entre as doenças crônicas mais prevalentes entre 

escolares”. Doenças crônicas prevalentes em crianças em fase de escolarização, 

por si só, já constituem um tema que me inquieta. 

O interesse pelo TDAH nasce no início de minha trajetória profissional como 

psicóloga clínica especificamente de crianças, quando pude acompanhar inúmeros 

casos diagnosticados como tal, tanto em meu consultório particular, onde trabalho 

desde 1995, quanto no projeto Mães da Serra, desenvolvido por um grupo de 

terapeutas em uma creche municipal em Belo Horizonte (MG) entre 2002 e 2004, 

com o objetivo de atender a demanda da instituição para os acompanhamentos 

psicológicos das crianças e de suas mães. No ano de 2003, concluí um curso de 

extensão universitária, na Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da 

Universidade Federal de Minas Gerais (FUNDEP-UFMG), denominado 

Desenvolvimento Infantil: Uma Visão Interdisciplinar. Nessa ocasião, tive 

oportunidade de conviver com vários médicos, pois o curso foi ministrado na 

Faculdade de Medicina e tínhamos vários colegas pediatras ali presentes. Na 

realidade, em minha sala havia médicos recém-formados, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas e profissionais da área de 

serviço social. Esse convívio foi muito enriquecedor para mim, pois foi possível 

debater, sob todos aqueles pontos de vista profissionais, os impasses da clínica 

infantil, principalmente no que dizia respeito aos novos diagnósticos, como o TDAH.  

Recentemente, fui supervisora do grupo de diagnóstico psicopedagógico 

coordenado pela professora Anete Busin Fernandes, no curso de Psicopedagogia, 

                                                             
1 CAPELLINI, S. A.; FERREIRA, T. L.; SALGADO, C. A.; CIASCA, S. M. Desempenho de escolares bons leitores, com 

dislexia e com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em nomeação automática rápida. Revista da Sociedade 
Brasileira de Fonoaudiologia, v.12, n.2, São Paulo, abr./jun. 2007, p. 114-9. 
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ministrado pela mesma, na PUCSP. E, pude, durante esse período, constatar as 

dificuldades presentes na clínica psicopedagógica com crianças e adolescentes e, 

principalmente, as dificuldades dos alunos que estavam em supervisão, de elaborar 

e, até mesmo, discutir um diagnóstico infantil. Em muitos casos, alguns alunos 

sequer sabiam o que é o TDAH. 

Foi essa trajetória que me levou a investigar com mais atenção esse 

transtorno neuropsiquiátrico, durante minha pós-graduação em Psicopedagogia, 

cursado na PUCSP. Na monografia resultante de minha pesquisa nessa época 

(TESTI, 2009), constatei que muitos fatores psicossociais não eram considerados no 

diagnóstico de TDAH. Além disso, pela complexidade desse transtorno, era 

praticamente impossível que o seu diagnóstico fosse dado por apenas um 

profissional – quer da Educação, quer da Área de Saúde Pública.  

Considerando a hiperatividade como resultado de vários fatores, concluí, a 

partir das revisões da literatura2, que o seu diagnóstico deveria ser estabelecido por 

uma equipe interdisciplinar3, que poderia levar em consideração os fatores 

psicossociais, que envolvem o meio social, a família e a escola. Uma produção 

teórica que vise à melhoria da qualidade de vida das crianças supostas portadoras 

de TDAH ou de outros transtornos na infância só será possível a partir da 

intersecção com outras disciplinas.  

Além disso, presencio, em minha clínica, o empobrecimento das relações 

entre pais e filhos; esses últimos convivem mais com seus pares, com a TV, com o 

Wii, PS3, X-BOX ou com seus Ipods, Iphone, Ipads e outros gadgets lançados pelo 

mercado, do que com os seus pais.  

Tudo isso torna-se pano de fundo diante da queixa trazida pelos pais, pois a 

internet possibilita, como observa Cirino, “a extensão crescente do ciberespaço, 

tornando acessível uma massa de novos signos e de novos efeitos de sentido”.4 

Nesse espaço virtual, estabelecem-se outras redes simbólicas de troca, que fazem 

                                                             
2
 Essa revisão está apresentada no próximo capítulo. 

3 Esse aspecto desenvolvi na monografia Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade: Contribuições da Psiquiatria, 
Neurociência, Psicologia, Psicanálise e análise das implicações da chamada patologização da aprendizagem , como 
exigência parcial na Pós-Graduação em Psicopedagogia, cursada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e 
concluída em 2009.  

4
 CIRINO, O. Psicanálise e Psiquiatria com crianças: desenvolvimento ou estrutura. Belo Horizonte: Autêntica, 2001, p. 44. 
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da autoridade e experiência dos pais e professores algo menos absoluto. Esse 

veículo de comunicação captura as crianças, os adolescentes e até os adultos em 

comunidades. Vemos surgir as comunidades de anoréxicos, disléxicos, desatentos. 

Bergès aponta para o fato de que o sintoma da criança certamente fala, mas 

se questiona: o que ele diz? Para esse autor, deve-se responder a essa pergunta, 

antes de tentar fazer o sintoma calar. Afinal, os transtornos infantis são, em sua 

concepção, a “parte visível, explorável, do espaço conflitual parental ou familiar”, e 

esse conflito pode ser descoberto na primeira entrevista ou apenas ao final de 

muitos meses ou anos. Para Bergès, “o sintoma do drama familiar nada mais é do 

que a própria criança doente”. 5  

Outro ponto que deve ser salientado diz respeito ao processo em torno da 

regulação dos vínculos, pois a hiperatividade revela algumas das especificidades 

atuais do vínculo com o outro, que o sujeito infantil estabelece. Uma das formas de 

verificar isso têm sido as entrevistas preliminares, nas quais já se evidencia uma 

ausência da autoridade exercida pelos pais, por omissão ou por culpa. Vemos pais e 

mães ausentes da vida dos filhos, por estarem imersos num sistema que deles tudo 

exige, ao mesmo tempo que demandam a cura dos filhos, endossada pelos médicos 

ou educadores. Esperam também que essa cura seja rápida. Isso evidencia um 

pedido de reconhecimento de culpa da criança e não dos pais ou da escola. Além, é 

claro, de ressaltar como no caso clínico estudado a incapacidade do outro cuidador 

em reconhecer o sofrimento presente no corpo de seu filho. O corpo assume o lugar 

de mediador relacional. Como entende Aulagnier, a relação Eu-corpo, vindo 

substituir a relação Eu- outro.6  

Deve-se estar atento em como lidar com essa queixa dos pais e como 

proceder no manejo com eles - devem ser incluídos? às vezes? sempre? Freud7 

considera a criança como um “objeto psicologicamente diferente de um adulto”, que 

não possui superego e para a qual não só o método da associação livre não se 

justifica, mas também a transferência desempenha um papel diferente: “as 

                                                             
5 BERGÈS, J. O corpo na Neurologia e na Psicanálise: lições clínicas de um psicanalista de crianças. Porto Alegre: CMC 

2008. p. 122. 
6
 AULAGNIER, P. Nascimento de um corpo, origem de uma história. In: VIOLANTE, M. L. V. (Org.) Desejo e identificação. 

São Paulo: Annablume, 2010. p. 29. 
7 FREUD, S. (1933 [1932]). Conferência XXXIV. Explicações, aplicações e orientações. ESB, v. XXII. Rio de Janeiro: Imago, 

1996. p. 181. 
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resistências internas contra as quais lutamos, no caso dos adultos, são na sua maior 

parte substituídas, nas crianças, pelas dificuldades externas”. Para o autor, se, para 

a criança, os veículos de resistência são os pais, “o objetivo da análise – e a análise 

como tal – muitas vezes corre perigo”. Por isso, ele deduz que, muitas vezes, “é 

necessária determinada dose de influência analítica junto aos pais”.  

 Com relação a essas questões, temos ainda a orientação de Faria8, que 

aponta para a importância da presença dos pais nas entrevistas preliminares ao 

tratamento com uma criança (o que, segundo a autora, “requer sempre um manejo 

por parte do psicanalista”) e de entrevistas preliminares com a própria criança para a 

entrada em análise. 

A clínica com crianças é um desafio a cada dia. Os analistas encontram-se, 

muitas vezes, diante de impasses que exigem cautela, ética e, sobretudo, que 

pensem em como responder de um lugar que não é o do pedagogo e não é uma 

intervenção corretiva. É nessa função de corrigir um comportamento, porém, que os 

analistas são, muitas vezes, colocados pelos adultos, que demandam a resolução 

de problemas, que preocupam mais os professores, os pais, os médicos do que a 

própria criança. E não é por ela ser ingênua e não saber o que lhe ocorre, mas sim 

pelo fato de que o sintoma que lhe é atribuído pelos adultos não é o mesmo de que 

ela se queixa.  

 Ao serem rotuladas como portadoras de TDAH, as crianças têm sua 

subjetividade excluída do processo diagnóstico. Elas são consideradas parte da 

estatística atual de crianças com esse transtorno e precisam ser medicadas. Essas 

crianças são os sujeitos de minha pesquisa. 

Essas crianças chegam à consulta levadas pelos pais, encaminhadas pela 

escola, rotuladas, alvos de discriminação, de violência, e muitas vezes, destituídas 

do direito de se expressar. Dados de pesquisa9 recentes apontam que os supostos 

portadores de TDAH são punidos pelos pais ou pelos educadores mais severamente 

e com maior frequência do que os não portadores. Esses mesmos estudos sugerem 

que essas crianças são abusadas física e emocionalmente, desde muito cedo, 

                                                             
8 FARIA, M. R. Introdução à psicanálise de crianças: o lugar dos pais. São Paulo: Hacker, 2004. p. 3. 
9
 BLACHNO, M. et al. Parental corporal punishment in children with attention-deficit hyperactivity syndrome. Psychiatr. Pol. 

Warszawa , v.40, n.1, p. 43-55, Jan./Feb. 2006. 
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sofrendo ameaças e punições desumanas, geralmente empregadas por seus pais. 

Na escola, igualmente, sofrem de maus tratos através de comparações, 

humilhações, desqualificações por parte dos professores e colegas. Vemos assim, 

que não basta responder a um simples questionário e medicar essas crianças. 

 Seus corpos respondem ali onde falta a palavra. Interessa-me aquilo que fala 

pelo ou no corpo, aquilo que o atravessa e do qual só se vêem os efeitos. E do que 

se trata? Seria o inconsciente? Seria a pulsão?  

Neste momento, considero menos importante nomear a coisa em si. É 

necessário pesquisar e estar atento ao sofrimento psíquico que, como afirma 

Violante, “é resultante de um conflito identificatório no qual o sujeito está implicado 

como um todo e não apenas os seus neurotransmissores”.10 

Se se trabalha com a visão rasa de subjetividade, que é proposta pela lógica 

medicamentosa, sobretudo com crianças, perde-se a possibilidade de outorgar um 

lugar ao sofrimento. Essa visão naturaliza as funções psíquicas e, portanto, seria 

natural que uma criança atendesse ao que os adultos esperam dela; se não o faz, é 

porque teria uma falha em seus neurotransmissores. O custo de tentar calar ou 

aquietar uma criança por meio de drogas que possibilitem o controle do 

comportamento coloca todos os profissionais da saúde diante de uma questão ética 

e legal, porque o que se subtrai destas crianças é a liberdade.  

Essa simplificação da problemática desresponsabiliza os adultos de terem 

que se questionar sobre o porquê do padecimento da criança e coloca um inegável 

risco ao futuro, já que, silenciando o sofrimento, domestica-se a conduta. Negam-se 

tanto as condições da realidade que denunciam o fracasso da organização social 

falida e globalizada quanto à fundação da subjetividade no referente à implantação 

traumática da sexualidade por meio dos enigmas do outro.11 

O que faz o psicanalista com a demanda que recebe das escolas ou dos 

neurologistas e dos pais? A que demanda deve-se responder? A qual interesse o 

profissional deverá atender? O que tem a dizer a psicanálise sobre a desatenção e a 

                                                             
10 VIOLANTE, M. L. V. Psicanálise e Psiquiatria: campos convergentes ou divergentes? In: VIOLANTE, M. L. V. (Org.) O 

(im)possível diálogo Psicanálise Psiquiatria. São Paulo: Via Lettera/FAPESP, 2002. p. 28. 
11 ROSEMBERG, A. M. S. de. A prioridade do outro versus medicalização. São Paulo, 2004. p. 5. Mimeo. 



16 

 

  

 

hiperatividade, sobre esse corpo afetado pela repetição, agitado e desatento? Será 

que essa criança é mesmo desatenta ou está desatendida? 

É nesse contexto que os objetivos gerais deste projeto se configuram, ao 

propor um diálogo interdisciplinar e investigar o modo de defesa que faz da 

hiperatividade e da desatenção um sintoma. As perguntas de pesquisa que norteiam 

este estudo são: 

a) A partir da discussão de um caso clínico, que conflitos estão na base 

dessa manifestação somática? 

b)  Que defesas são mobilizadas ou não por esses conflitos?  

c) Quais as implicações das mudanças na organização familiar e como isso 

repercute nas relações vinculares com cada um dos pais? 

É necessário registrar que essas questões serão tratadas, em relação à 

incidência da hiperatividade no corpo – comportamento esse que se repete frente às 

relações com outro, sejam os pais, o professor ou o analista – e à compreensão dos 

processos psíquicos, em estruturação na infância, dentro do método do dispositivo 

analítico e sob transferência, articulando-os, especificamente, ao caso clínico, seus 

impasses e as manifestações de desatenção e hipercinese. 
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CAPÍTULO I 

O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e o 

discurso médico-científico  

 

 

Neste capítulo, dedico-me ao estudo histórico do TDAH, dada a necessidade, 

neste momento de meu trabalho, de definir o que é e de onde surgem as principais 

pesquisas que estão na base da construção desse diagnóstico. 

 

1.1 A definição de transtorno do déficit de atenção e sua história 

 

Rohde e outros1 definem TDAH como:  

Um transtorno do desenvolvimento infantil, cujos sintomas surgem na 
infância, persistem na vida adulta em mais da metade dos casos e resultam 
em dificuldades nos âmbitos da vida pessoal, acadêmica, familiar, social e 
profissional do indivíduo portador, além de provocar forte impacto na vida das 
pessoas com quem se relaciona cotidianamente.  

O termo TDAH nasce na Medicina e, mais especificamente, na Psiquiatria. 

Barkley2, Camargos Jr. e Hounie3, Cypel4, Rohde5, Topoczewski6, entre outros 

autores e estudiosos, citam o século XIX como ponto de partida para os estudos do 

TDAH ao longo da história. No entanto, é difícil afirmar em que momento da história 

da clínica esse tipo de manifestação começa a corresponder a uma condição 

particular. 

                                                             
1
 ROHDE, L. A.; MATTOS, P. e cols. Princípios e práticas em TDAH. Porto Alegre: Artmed, 2003. p. 34.  

2 BARKLEY, R. A. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Manual para diagnóstico e tratamento. Porto Alegre: 
Artmed, 2008.  
3 CAMARGOS JR., W.; A. G., HOUNIE. Manual clínico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nova Lima: Info, 
2008. 
4 CYPEL, S. A criança com déficit de atenção e hiperatividade: atualização para pais, professores e profissionais da Saúde. 
2.ed. São Paulo: Lemos Editorial, 2003.  
5 ROHDE, L. A. P. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tese (Doutorado em Psiquiatria), Faculdade de 
Ciências Médicas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1997.  
6 TOPCZEWSKI , A. Hiperatividade: como lidar? São Paulo: Casa do Psicólogo,1999.  
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Paul Bercherie7 registra em seu livro, Os Fundamentos da Clínica, que, em 

1909, Dupré apresentou sua primeira descrição sobre o que chamou de 

“constituição emotiva” e que, posteriormente, seria trabalhado e ficaria mais bem 

elaborado em vários artigos. Dupré descrevia: 

Certo modo de desequilíbrio do sistema nervoso simultaneamente 
caracterizado pelo eretismo difuso da sensibilidade e pela insuficiência da 
inibição motora, reflexa e voluntária, em virtude do qual o organismo 
apresenta, ante os abalos que solicitam sua sensibilidade, reações anormais 
em sua vivacidade, sua extensão e sua duração.  

Bercherie8 ainda acrescenta que Dupré assinalou o caráter fisiológico desses 

distúrbios na criança pequena, sendo que sua perenização até a idade adulta 

constituía um fato patológico. 

Cypel9 está de acordo com Bercherie a respeito das contribuições de Dupré 

para a gênese desse diagnóstico. Segundo Cypel, em 1925, os trabalhos de Dupré 

assinalavam o desajeitamento ou a debilidade motora nas crianças sem lesão 

cerebral; esse trabalho já apontava para algo da ordem do afeto participando desse 

sintoma. 

Henry Wallon, naquele mesmo ano, publica sua tese de doutorado, L´Enfant 

Turbulent (A criança inquieta), revelando uma pesquisa que foi o marco fundamental 

e inicial do autor na área da Psicologia. Nela, o autor observa e analisa 

detalhadamente 214 crianças entre dois e três anos e quatorze e quinze anos com 

sérios distúrbios psicológicos (instabilidade, perversidade e delinquência). 

Ajuriaguerra ao falar da obra de Wallon ressalta que: “A descrição é excelente do 

ponto de vista psicológico, porém, do ponto de vista patogênico, permanece 

arraigada a uma neurologia cuja sintomatologia havia sido enriquecida pelos estudos 

sobre encefalite epidêmica”.10 

As crianças observadas no estudo foram atendidas em um posto psiquiátrico 

instalado em um grupo escolar, em Boulogne-Billancourt, subúrbio de Paris, entre os 

anos de 1900 a 1912. A proximidade de seu ambulatório com a escola não foi 

                                                             
7 BERCHERIE, P. Os fundamentos da clínica história e estrutura do saber psiquiátrico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1989. p. 
213. 
8 Id.ibid., p. 213. 
9 CYPEL, S. A criança com déficit de atenção e hiperatividade: atualização para pais, professores e profissionais da Saúde. 

2.ed. São Paulo: Lemos Editorial, 2003. 
10

 AJURIAGUERRA, J. Manual de Psiquiatria infantil. Rio de Janeiro: Masson do Brasil, 1980. p. 238. 
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meramente circunstancial. Wallon pretendia fazer dessa proximidade um recurso 

para ter acesso às crianças contextualizadas, ou seja, inseridas em seu meio. Isso 

possibilitou-lhe um contato maior com as questões da Educação. Sua obra constitui-

se numa construção que permite enxergar o ser humano em seu equilíbrio dinâmico, 

que engloba fatores biológicos e sociais. Em um dos poucos estudos acerca dessa e 

de outras obras de Henri Wallon, os autores Silva, Dourado, Scavazza e Monteiro11 

ressaltam:  

Wallon mostra que para se conhecer a natureza das funções e suas 
relações, não basta uma análise neurológica. Mas, a referida análise pode 
dar referências sobre o desenvolvimento maturacional psicológico que 
organiza e estrutura as funções orgânicas ao longo da vida. Esse aparato 
biológico, em estruturação contínua e constante integração com o meio que o 
estimula, dá condições para a evolução individual dentro do coletivo. A 
influência do meio modifica-se à medida que se desenvolve o psiquismo, 
possibilitando respostas cada vez mais diferenciadas e específicas para as 
mais diversas situações. Por essas razões, as insuficiências psicomotoras 
não podem ser isoladas do conjunto e o que se observa não é resultante 
apenas das deficiências em si, mas também, das reações das áreas que não 
apresentam esse déficit.  

Essas áreas encontram-se em constante interação com a realidade e a 

fantasia e fazem do subjetivo um dado relevante. Apesar de não denominá-los de 

hiperativos, Wallon se deparou com crianças que hoje poderiam facilmente encaixar-

se em algum dos rótulos dos manuais de diagnóstico e estatística. 

Em contraste absoluto com o estudo de Henri Wallon, Barkley12 cita,como 

outro precursor nos estudos sobre o TDAH, o médico alemão Heinrich Hoffmann 

(1809-1894), que escreveu em 1845, Der Struwwelpeter (Pedro, o agitado). Seus 

textos eram “didáticos” e baseados no que se denominava “pedagogia negra”, ou 

seja, no educar pelo medo, já que as punições para comportamentos inadequados 

eram muito rigorosas e suas consequências, frequentemente, funestas. O livro 

trazia, entre outros, relatos sádicos que se encerravam com alguns destinos trágicos 

de crianças. Tome-se como exemplo a lamentável história de Pauline, que brincava 

com fósforos e acabou transformada em um monte de cinzas, para o terror de seus 

gatos, que choraram com os laços da menina amarrados em seus rabos. Essas 
                                                             
11 SILVA, A. R. C. e cols. Um olhar para a Teoria de Desenvolvimento de Henri Wallon a partir do estudo do livro “L’Infant 

Turbulent: Etude sur retards e lês anomalies du dévelopment moteur et mental”. Trabalho apresentado na 27ª Reunião 
Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), 2004. 
12

 BARKLEY, R. A. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Manual para diagnóstico e tratamento. Porto Alegre: 

Artmed, 2008.  
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histórias macabras até hoje habitam o imaginário de alguns pais e educadores 

quando não conseguem estabelecer os limites para seus filhos. 

Apesar dessas e outras histórias narradas por Hoffmann, voltadas para 

crianças “inquietas”, o crédito científico ficou com George Frederick Still e Alfred 

Tredgold13, que descrevem, pela primeira vez, crianças excessivamente ativas e 

agitadas como hiperativas, desatentas, com dificuldades de aprendizado e 

problemas de conduta, caracterizando-as por “defeitos mórbidos de controle moral”. 

Em 1902, Still14 descreve detalhadamente a condição de 43 crianças com 

dificuldades sérias para se manterem em atenção; todas foram atendidas em seu 

consultório. Para esse autor, o controle moral do comportamento significava “o 

controle da ação em conformidade com o bem comum”, ou seja, a capacidade de 

entender os próprios atos ao longo do tempo e de ter em mente informações sobre 

si mesmo e sobre seus atos bem como sobre o contexto. Still associava esses 

déficits de controle a uma lesão celular significativa que tinha como consequências 

modificações neuronais. 

Barkley15 cita outros autores que, seguindo a teoria de Still sobre lesões 

precoces, explicavam as deficiências no comportamento e na aprendizagem. Esses 

autores seriam Tredgold16 e, tempos depois, Pasamanik, Rogers e Lilienfeld17. 

Todos usam a teoria das lesões precoces, leves e despercebidas, para explicarem 

as deficiências no comportamento. Desde então, o TDAH passa por várias 

denominações.  

Strauss e Lehtinem18 (1947) argumentam que as perturbações cerebrais por 

si sós já eram evidências de lesões cerebrais. Desse trabalho, são muito marcantes 

as recomendações feitas na época às escolas que trabalhavam com crianças 

portadoras da “síndrome da lesão cerebral mínima”:  

                                                             
13 STILL, G. F. Some abnormal psychical conditions in children. New York: Lancet, 1902. p 1008-12. 
14 Id., ibid., p. 1077-82. 
15 BARKLEY, R. A. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Manual para diagnóstico e tratamento. Porto Alegre: 
Artmed, 2008.  
16 TREDGOLD, A. F. Mental deficiency (amentia). New York: Wood, 1908. 
17 PASAMANICK, B.; ROGERS, M.; LILIENFELD, A. M. Pregnancy experience and development of behavior disorder in 
children. American Journal of Psychiatry, n.112, p. 613-7, 1956. 
18

 STRAUSS, A. A.; LEHTINEM, L. E. Psychopathology and Education in the brain injured child. New York: Grune & 

Stratton, 1947. s.p. 
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As salas deveriam ser austeras e os professores não poderiam usar joias 
nem roupas de cor muito forte. Poucos quadros adornando a parede para 
não distrair os alunos.  

Em 1962, em Oxford, na Inglaterra, um grupo de estudo internacional, se 

organiza com o objetivo de se chegar a um consenso sobre esse termo. O termo 

“disfunção cerebral mínima” substituiu o anterior. Segundo Cypel19, alguns clínicos, 

dentre eles fisiologistas, sugeriram que uma criança não podia ser rotulada como 

lesionada cerebral unicamente em consequência de seu comportamento. 

Ajuriaguerra, em seu Manual de Psiquiatria Infantil (1980), analisa a DCM e 

concorda com os autores Touwen e Prechtl nos seguintes aspectos: 

Uma distinção estrita entre os fenômenos neurológicos tal como eles são 
descritos comumente e alguns aspectos do comportamento (vigilância, 
fixação da atenção, persistência da fixação visual ou movimentos voluntários 
dirigidos a um fim) é de fato puramente artificial e baseada apenas na 
tradicional separação entre neurologia e psicologia. Os estudos sobre a 
“disfunção cerebral mínima” sofrem de sérias imperfeições metodológicas e, 
quando um grupo de crianças que apresentam, ao mesmo tempo, sinais 
neurológicos e comportamentais em comum, uma relação causal pode às 
vezes interferir logicamente entre os sinais de disfunção nervosa e o 
comportamento, mas, em geral, a relação lógica não pode ser implicada.20 

Touwen e Prechtl acrescentam que: 

Uma disfunção nervosa leve pode, às vezes, entravar uma criança em seu 
trabalho escolar, o que provoca repercussões importantes. Entretanto, as 
mesmas perturbações comportamentais podem existir sem sinais de 
disfunção nervosa; deve ficar claro que, nestes casos, concluir pela 
existência de uma síndrome de lesões cerebrais mínimas é inadmissível.21  

Ajuriaguerra finaliza essa discussão com a seguinte observação: 

É tão grave considerar a instabilidade psicomotora como uma síndrome 
unicamente motora, quanto situá-la em um conjunto de comportamentos 
extremamente diversos, no quadro de uma disfunção cerebral mínima, sem 
considerar o desenvolvimento afetivo da criança e suas relações com o 
ambiente. Trata-se aqui em geral, de um mecanismo de segurança do 
médico que não considere a complexidade da conduta e do comportamento e 

                                                             
19

 CYPEL, S. A criança com déficit de atenção e hiperatividade: atualização para pais, professores e profissionais da Saúde. 

2.ed. São Paulo: Lemos Editorial, 2003. 
20

 AJURIAGUERRA, J. Manual de Psiquiatria infantil. Rio de Janeiro: Masson do Brasil, 1980. p. 243. 
21

 TOUWEN, B. C. L.; PRECHTL, H. F. R. The neurological examination of the child with minor nervous dysfunction. Clinics 

in Developmental Medicine. Nº 38. Heinemann Books Ltd., London, p. 111-120, 1970. 
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confunda, totalmente, patogenias que são de fato diversas e que estão 
frequentemente baseadas em uma semiologia inadequada e ainda incerta.22 

Barkley relata que o conceito de “disfunção cerebral mínima” teria uma morte 

lenta à medida que começava a ser reconhecido como vago, abrangente demais, de 

pouco ou nenhum valor prescritivo e sem evidência neurológica: 

O termo “disfunção cerebral mínima” finalmente foi substituído por rótulos 
mais específicos aplicados a transtornos cognitivos, comportamentais e de 
aprendizagem que eram um pouco mais homogêneos, como “dislexia”, 
“transtornos da linguagem”, “dificuldades de aprendizagem” e 
“hiperatividade”. Esses novos rótulos baseavam-se nos déficits observáveis e 
descritivos das crianças em vez de algum mecanismo etiológico subjacente 
ao cérebro, que não poderia ser observado. 23 

 Sobre a multiplicidade de “rótulos”, Caliman24 observa que dificilmente se 

pode falar de um único pensamento científico dominante em uma época, 

principalmente quando se analisam a pesquisa e a clínica psiquiátrica a partir da 

segunda metade do século XX. A autora ressalta que especialmente nos EUA, a 

nova ciência psiquiátrica nascia do encontro de diversos aspectos. A autora ainda 

acrescenta: 

O processo de biologização das doenças mentais vinculado às descobertas 
psicofarmacológicas; o desenvolvimento do campo neurocientífico e de suas 
tecnologias de imagem cerebral; o crescimento da pesquisa epidemiológica 
baseada nos estudos populacionais, dos riscos individuais; a criação do 
Instituto Nacional de Saúde Mental; o advento da tecnologia genética, 
biofísica e bioquímica; o estabelecimento entre os anos de 1940 e 1970, do 
que Rheinberger chamou de novo paradigma biológico molecular. 

Esses eventos transformaram a visão da Psiquiatria da época, causando um 

impacto na pesquisa e na clínica. A análise das transformações ocorridas nos 

manuais de classificação diagnóstica é uma das formas de investigar essa mudança.  

No ano de 1952, foi publicado o primeiro Manual Diagnóstico e Estatístico das 

Perturbações Mentais (DSM I), que tinha suas bases no pensamento de Adolf 

Meyer. Segundo Caliman, o segundo volume desse Manual, publicado em 1968, foi 

reestruturado com base na linguagem psicanalítica e descreve uma categoria 

diagnóstica de “reação hipercinética na infância”.  

                                                             
22

 AJURIAGUERRA, J. Manual de Psiquiatria infantil. Rio de Janeiro: Masson do Brasil, 1980. p. 244. 
23

 BARKLEY, R. A. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Manual para diagnóstico e tratamento. Porto Alegre: 

Artmed, 2008. p. 31. 
24 CALIMAN, L. V. A constituição sociomédica do fato TDAH. Revista Psicologia e Sociedade, n. 21, p. 135-44, 2009.  
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De acordo com Martin25, no que concerne aos conteúdos teóricos, nesse 

segundo volume, algumas supressões foram efetuadas; portanto, antes de tudo, 

eliminou-se o que restava da Psiquiatria Americana de herança de Adolf Meyer, seu 

carro-chefe até o começo dos anos 1960, com sua concepção essencialmente 

integrativa, biopsicossocial.  

Um exemplo dessa supressão foi o desaparecimento da noção de reação: 

reações esquizofrênicas, depressivas, ansiosas, aos estresses psicossociais, em 

função das personalidades, etc. Outro exemplo reporta-se ao apagamento de 

Bleuler, conforme explica Martin: 

[...] enterra-se Bleuler; as categorias da esquizofrenia, que faziam a 
especificidade da psiquiatria bleuleriana, e que eram amplamente adotadas 
nos Estados Unidos, desaparecem, não há mais nem esquizofrenia latente, 
nem esquizofrenia simples. Assim a clínica bleuleriana, fortemente inspirada 
em Freud, é apagada. Entre os critérios só são mantidos os elementos de 
psicopatologia relativamente indiscutíveis, essencialmente os fenômenos 
alucinatórios, e evidentemente todos os fenômenos ligados ao automatismo 
mental, enquanto as noções de ambivalência, o autismo, a dissociação do 
pensamento e quase toda a clínica do deslocamento, da Spaltung, é posta de 
lado. Isso é muito importante porque sem suprimir verdadeiramente o que 
pode vir da parte de Freud, a clínica modelada pelo DSM III se desfaz de 
toda etiopatogenia hipotética. Em suma busca-se obter a aprovação dos 
clínicos, sejam quais forem seus pressupostos teóricos, e obviamente a 
influência da corrente comportamental nos Estados Unidos foi um dos um 
dos elementos conduzindo à renúncia de certas noções. 26  

Entre as noções renunciadas, encontra-se a psicanalítica, sem a qual retalha-

se o domínio das neuroses, cuja noção específica não é suprimida, mas totalmente 

reformulada. Faz-se então, a distinção entre neurose como doença (processo 

neurótico) e manifestações neuróticas. A noção de neurose como doença, 

desenvolvida em uma história particular, relatada pelo paciente, implicando a noção 

de conflito e de mecanismo de defesa, é considerada como hipótese não validada, 

não demonstrada, e fica, por conseguinte, suprimida. Assim sendo, o nome “reação 

hipercinética na infância” dá lugar, no DSM III, ao transtorno do déficit de atenção e 

hiperatividade. 

                                                             
25 MARTIN, O. R. Em torno do DSM III. In: LACAN, J. e outros. A querela dos diagnósticos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1989. p. 75. 
26

 Id., ibid., p. 75. 
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Lantéri-Laura27 descreve o desprestígio e o clima de consternação criado à 

época pelo Manual referido acima: 

[...] Uns o identificaram à bíblia, outros ao protocolo dos sábios de Sião; 
suscitou mais polêmica que interesse racional, se uns acharam nele o 
começo da psiquiatria como empreendimento científico, passagem provável 
para a medicina mental do estado metafísico para o estado positivo, outros 
contaram aí os trinta dinheiros que vendiam a psicopatologia às 
multinacionais da indústria química e àquelas das teorias comportamentais. 
Alguns poucos, mais irônicos e pouco propensos a entusiasmos, o leram 
antes de excitados pela cólera, e buscaram pegar o seu sentido antes de 
assumir a posição de seus adversários ou de seus defensores. 

A partir da introdução que leva a assinatura de Robert Spitzer, psiquiatra 

americano, professor de psiquiatria da Universidade de Columbia e considerado um 

dos mentores da classificação dos transtornos mentais, eles reconhecem no manual 

duas ordens de postulados: 

[...] uns próximos de suas posições, outros constituindo grave problema. No 
primeiro registro parecia-lhes justo reconhecer que, se o conceito de mental 
disorder se mostrava mal limitado, o mesmo sucedia com o de physical 
disorder e de mental health embora se pudesse propor critérios de inclusão; 
parecia-lhes igualmente justificado dizer que um conflito entre o sujeito e 
sociedade, por si só, não é bastante para construir um distúrbio mental, 
reconhecer que a classificação diz respeito, não a indivíduos, mas aos 
distúrbios mentais próprios a esses indivíduos, e não acreditar que todos os 
sujeitos habitados pelo mesmo distúrbio mental se comprovem idênticos. 28 

Na década de 1970, vários pesquisadores começam a criticar a centralidade 

concedida à hiperatividade na síndrome. Camargos Jr. e Hounie29 avaliam a 

contribuição de Wender, que desenvolve uma descrição de várias características 

dos pacientes com TDAH, desviando o foco da hiperatividade para outros aspectos, 

tais como: dificuldade de controle motor, dificuldade de aprendizado, desatenção 

persistente, descontrole de impulsos, dificuldades no relacionamento interpessoal e 

descontrole na regulação das emoções. 

Segundo Camargos Jr. e Hounie30, duas novidades são introduzidas nessa 

década a respeito da hiperatividade: a primeira é que poderia existir um quadro 

                                                             
27

 LANTÉRI-LAURA, Georges. O empirismo e a semiologia psiquiátrica. In: LACAN, J. e outros. A querela dos diagnósticos. 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1989. p. 85.  
28

 Id., ibid., p. 86. 
29

 CAMARGOS JR., W.; HOUNIE, A. G. Manual clínico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nova Lima: 

Editora Info, 2005. p. 30. 
30

 Id., ibid., p. 30. 
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apenas de desatenção, sugestão que facilmente foi adotada no meio científico; a 

segunda é a noção de que os descontroles emocionais – fúrias repentinas, 

explosões, irritações, reatividade emocional acentuada, etc. – também pudessem 

figurar como critério integrante do diagnóstico. No entanto, essa segunda novidade 

foi recebida com mais reservas e acabou não prevalecendo como critério 

diagnóstico formal. 

No final da década de 1970 e início da década de 1980, ficam nítidas as 

discrepâncias entre a visão americana e a visão européia desse transtorno. 

Barkley31 e Cypel32 corroboram essas discrepâncias e explicam que os profissionais 

norte-americanos continuavam a reconhecer o transtorno como mais comum entre 

as crianças, com exigência de medicação e compatível com o déficit de atenção. Os 

europeus, por sua vez, continuavam a enxergá-lo como incomum, com necessidade 

não impositiva de medicação, definido por hiperatividade grave e associado a lesões 

cerebrais.  

Cypel33, que na época desenvolve seus trabalhos na área da Neurologia, na 

London University, avaliando crianças com e sem dificuldade de aprendizagem 

associada ao transtorno, já constata uma diferença de 20% a 30% das crianças 

americanas diagnosticadas contra 5% ou menos das crianças inglesas. Ainda 

segundo esse autor, as revisões críticas de Rutter e as pesquisas de Rie e Rie 

enfatizam a falta de evidências clínicas para uma síndrome tão ampla nessa época. 

Sendo assim, não havia uma definição clara dos sintomas, que também não tinham 

correlação entre si, com pouca ou nenhuma evidência de anormalidades 

neurológicas. Mesmo em casos de lesões cerebrais bem estabelecidas, não havia 

sequelas comportamentais uniformes entre os casos.  

A década de 1980 faz da hiperatividade o transtorno psiquiátrico infantil mais 

bem estudado. Com a tentativa de desenvolver critérios diagnósticos mais 

específicos, uma série de artigos, pesquisas, livros e conferências aparecem. Devido 

a essa grande produção científica, houve o que os cientistas chamam de progressos 
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significativos em relação ao diagnóstico diferencial da hiperatividade em relação a 

outros transtornos psiquiátricos.  

Para Caliman34, a publicação do DSM III, em 1980, materializou 

definitivamente o estilo de pensamento psiquiátrico nos EUA, como foi mencionado. 

Segundo a autora35: 

O DSM III mudou drasticamente o sistema americano de classificação das 
doenças mentais. O número de diagnósticos foi multiplicado, as referências a 
autores e teorias banidas. O Manual tornava-se o emblema da autoridade e 
da neutralidade científica. Robert Spitzer foi o pesquisador responsável pela 
coordenação de sua produção. Na época Spitzer já era famoso pela 
publicação de seu Research Diagnostic Criteria (RDC). Nele a consistência 
das descrições diagnósticas era definida pela observação de critérios e 
regras operacionais. Os críticos de Spitzer chamavam o novo DSM de 
manual chinês, pois, para que um diagnóstico fosse definido, um número X 
de sintomas da lista A deveriam ser somados a um número Y da lista B, 
ambos presentes em intensidade T. O Psiquiatra deveria apenas observar os 
signos externos da patologia e agrupá-los na classificação devida. 

O DSM III é frequentemente visto como uma resposta à crise de legitimidade 

que o saber psiquiátrico vivenciou na década de 1970. O grupo de pesquisadores 

responsáveis pela elaboração desse Manual tinha por objetivo construir um sistema 

de diagnóstico baseado em evidências científicas neutras e compatível com diversas 

teorias. Embora seu objetivo fosse oferecer uma ferramenta diagnóstica útil e 

unificadora, o produto final não foi neutro e, muito menos, pluralista36. Havia uma 

direção a ser seguida, uma clínica a ser reafirmada e um método a ser priorizado. 

Esse terceiro Manual resgata, portanto, a antiga psiquiatria biológica de Kraepelin e 

lhe empresta um novo colorido, ao apoiá-la na pesquisa epidemiológica, estatística, 

psicotécnica e experimental da época. 

O DSM III publica o que era referido à disfunção cerebral mínima (DCM) como 

transtorno do déficit de atenção sem hiperatividade (TDA-H) e transtorno do déficit 

de atenção com hiperatividade (TDA+H), baseado na presença ou ausência de 

hiperatividade. O que caracteriza esse quadro é desatenção, impulsividade e 

hiperatividade. Sua edição seguinte, a DSM III-R, de 1987, nomeia novamente o 

transtorno, eliminando seus subtipos. Recentemente, chega-se às denominações de 
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“transtornos hipercinéticos” (Classificação Internacional de Doenças - CID-10/OMS, 

1993) e de “transtorno de déficit de atenção/hiperatividade” (DSM-IV, de 1994). 

A versão mais recente e revisada desse documento, o DSM IV-TR, usada 

principalmente nos EUA, tem uma semelhança, embora não seja idêntica, com a 

revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) de 1994, usada 

principalmente na Europa. 

Esse “último modelo”, em manuais de psiquiatria, traz as últimas revisões do 

TDAH dentro de novos e revisados critérios. O DSM IV traz três subtipos desse 

transtorno: 

 predominantemente desatento; 

 predominantemente hiperativo/impulsivo; 

 combinado. 

O DSM IV-TR não alterou esses três aspectos de forma significativa. Os 

critérios dessa versão do Manual estipulam que os indivíduos devem apresentar 

sintomas de TDAH por, pelo menos, seis meses, que esses sintomas devem 

aparecer em um grau que represente inadequação no nível de desenvolvimento, que 

os sintomas que produzam comprometimentos devem ter se desenvolvido até a 

idade de sete anos.  

O diagnóstico de TDAH, apesar de ser feito a partir da disfunção atencional, 

exige que estejam presentes a impulsividade e a hiperatividade em mais de um 

ambiente, além de outros dados fornecidos por pais e professores. 

Camargos Jr. e Hounie esclarecem que o desenvolvimento de manuais e 

critérios diagnósticos, no final do século XX, contribui para o controle do problema 

da confiabilidade, mas deixa em aberto a questão da validade do diagnóstico 

psiquiátrico: 

Estando os sinais e sintomas CID, DSM dos transtornos mentais amplamente 
distribuídos na população, porém, com frequência, intensidade e impacto 
maiores nos pacientes do que na população geral, a sua simples ocorrência 
não define a presença de um transtorno mental. Existe a necessidade 
adicional de definir e de validar um limiar para a presença ou ausência de um 
transtorno. A tarefa se torna mais complexa quando se verifica que a 
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nosologia psiquiátrica atual utiliza critérios descritivos, como presença de 
sinais e de sintomas e observação de curso e de resposta ao tratamento, 
sem levar em consideração possíveis causas. Dentro desse processo 
diagnóstico, existe a necessidade adicional de uso de julgamento clínico 
sobre a relevância dos sinais e dos sintomas, baseada em uma avaliação 
dos prejuízos funcionais causados por eles. 37  

Mesmo após a conclusão do trabalho de formulação diagnóstica, persiste, em 

aberto, a questão da validade diagnóstica, uma vez que não existe um padrão-áureo 

para o diagnóstico psiquiátrico. Em consequência, a definição do caso deve ser feita 

por meio de um julgamento clínico, apoiado no uso de evidências de pesquisa e 

consensos clínicos sobre os limites do normal e do patológico. 

Barkley38 continua suas pesquisas acerca desse transtorno e apresenta as 

últimas descobertas: 

As tendências dos anos noventa certamente continuarão no séc. XXI, com 
muito mais pesquisas publicadas sobre a hereditariedade genética, molecular 
e neuroimagem juntamente com algumas tentativas de se relacionar esses 
campos entre si. A base hereditária não apenas foi firmemente estabelecida 
por muitos artigos recentes, como vários estudos atuais podem ter 
descoberto outros genes candidatos ao transtorno (alelo DBH Taq I).  

[...] de fato nenhuma parte da bibliografia do TDAH cresceu de forma tão 
espantosa quanto a neuropsicologia. Essa literatura continua a sustentar a 
visão de que o TDAH compreende um problema com a inibição 
comportamental (executiva). A neuropsicologia sugere que os problemas de 
atenção associados ao transtorno provavelmente representem déficits em 
domínio neuropsicológico mais amplo do funcionamento executivo.  

Ainda segundo esse autor, as evidências mais recentes baseadas em critérios 

clínicos, neurobiológicos e neuropsicológicos indicam que o TDAH expressa, na 

realidade, uma problemática relacionada à estruturação das funções executivas 

(FE). 

Cypel39 trata da questão das FE quando desenvolve um trabalho voltado ao 

estudo das relações dessas funções com os transtornos de aprendizado. Para 

melhor avaliar as questões relativas às funções executivas, é necessário conceituá-

las e analisá-las, principalmente no que diz respeito à memória de trabalho. 
                                                             
37 CAMARGOS JR., W.; HOUNIE, A. G. Manual clínico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nova Lima: Info, 

2005. p. 23. 
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Artmed, 2008. p. 48. 
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1.2 Conceituando as funções executivas 

 

As funções executivas interessam em particular porque nesse ponto é 

inegável a presença do outro como suporte, referencial, espelho, como o outro que 

além de humanizar o bebê, também o ajuda a formar sua noção de tempo , espaço. 

E, sobretudo são os primeiros cuidadores que terão a função primordial de desejar 

um ser humano autônomo e desejante.  

Barkley40 define as FE (funções executivas) como “uma classe específica de 

ações autodirigidas do indivíduo que são usadas para autorregulação relacionada 

com o futuro”. 

Já Cypel41 trabalha com a definição de Fuster (1997) 42, que conceitualmente 

considera as FE “um conjunto de funções responsáveis por iniciar e desenvolver 

uma atividade com objetivo final determinado”. Esse conjunto de processos capacita 

os indivíduos a realizarem de maneira independente e autônoma atividades dirigidas 

a metas.  

Cypel43 avalia as contribuições de Welsh e Pennington, a pesquisa acerca 

das FE e traz como conceito das mesmas a “habilidade para manter um set de 

resolução de problemas visando um objetivo futuro”. Essa habilidade seria adquirida 

no relacionamento da criança com o seu meio e com os seus primeiros cuidadores. 

Um exemplo disso é o fato de que, nos primeiros dias do bebê, é sua mãe quem tem 

que estabelecer um ritmo de mamadas. Se, no intervalo, o bebê solicitar o leite com 

choro, ela pode administrar água ou chá, mas o leite tem que ser dado no intervalo 

de tempo estabelecido por sua mãe. 

                                                             
40 BARKLEY, R. A. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. Manual para diagnóstico e tratamento. Porto Alegre: 

Artmed, 2008.  
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42 FUSTER, J. The prefrontal cortex. Anatomy, physiology and neuropsychology of the frontal lobes. New York: Raven 
Press, 1997.  
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Segundo Cypel44, esses primeiros cuidados com o recém-nascido são 

essenciais para criar um ambiente acolhedor e deixar o bebê mais tranquilo. O fato 

de mantê-lo por várias horas sem alimentação, sem cuidados (no caso de uma mãe 

deprimida), faz com que essa criança fique ansiosa e desenvolva um modo de 

resposta desencadeante de um mecanismo de desadaptação, podendo gerar altos 

níveis de ansiedade no par mãe/bebê, que são fatores desorganizadores do vínculo: 

As vivências dessas ansiedades iniciais do bebê não acolhidas 
adequadamente manteriam o núcleo amidalóide funcionando de modo 
exagerado (stress), com registros inclusive na memória, atuando sobre as 
suas conexões com o sistema nervoso autônomo e provocando um 
funcionamento catecolaminérgico exagerado, mais especialmente com a 
liberação de noradrenalina. Nessas circunstâncias, os mecanismos inibitórios 
e de regulação mediados pela região pré-frontal e cíngulo não iriam atuar de 
modo eficiente no controle e regulação da atividade da amígdala. 

Do ponto de vista clínico verifica-se um bebê bastante irritado, com choro 
frequente e voraz, solicitando mamadas a curtos períodos; em geral há 
dificuldade no sono acordando diversas vezes e ficando boa parte do tempo 
no embalo do colo materno. 

A mãe por sua vez está exaurida, sem estratégias nem condições 
emocionais para lidar com essas circunstâncias, agregando-se, com relativa 
frequência, uma ausência da participação paterna.  

Tudo isso contribui para que o cérebro do bebê deixe de formar uma 

homeostase comportamental, interferindo em sua “self regulation”, que é toda a base 

de formação das FE. 

Camargos Jr. e Hounie analisam a contribuição de Baron, onde o constructo 

FE é heterogêneo, e incluem alguns comportamentos gerais e amplos, como 

raciocínio abstrato, resolução de problemas e formação de conceitos, assim como 

vários outros muito específicos, que determinam subdomínios dessa função, 

oriundos ou de estudos empíricos ou de julgamento clínico. 

Baron45 identifica como subdomínio das FE as seguintes funções:  

 antecipação; 

 autocontrole e autogerenciamento; 
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 bom-senso e criatividade; 

 capacidade de fazer estimativas; 

 comportamento inibitório; 

 controle de atenção; 

 controle do comportamento; 

 flexibilidade mental; 

 fluência; 

 formação de conceitos; 

 generalização de hipóteses; 

 iniciativa; 

 memória operacional; 

 organização e mapeamento de objetos; 

 planejamento de ação; 

 raciocínio abstrato; 

 resolução de problemas. 

E, é Baron quem conclui que 

[...] o termo FE engloba capacidades metacognitivas que permitem ao 
indivíduo perceber estímulos do ambiente, responder adaptativamente, ter 
flexibilidade para mudanças, antecipar, medir consequências e responder de 
uma maneira integrada e com bom senso, utilizando-se todas essas 
capacidades para atingir um objetivo final. 46 

 

1.3 Revisões críticas acerca do TDAH e do processo de medicalização 

 

                                                             
46 BARON, I.S. Neuropsychological evaluation of the child. New York: Oxford University Press, 2004. p. 173. 
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É digno de nota que o conceito, hoje conhecido como TDAH, sofre uma 

mudança ao longo dos anos, partindo de um problema de conduta moral até se 

transformar num transtorno neuropsicológico. Entretanto, passado um século, o 

TDAH ainda continua suscitando controvérsias e alertas de profissionais de diversas 

áreas. Tanto no diz que respeito ao modo de diagnosticá-lo, quanto ao rótulo que se 

imprime sobre uma subjetividade em constituição. Vejamos algumas delas. 

Vasconcelos e outros47 afirmam que o TDAH é “o distúrbio do 

neurodesenvolvimento pediátrico mais estudado – entre 1983 e 2000, publicaram-se 

mais de 1400 artigos científicos apenas sobre o tratamento com psicoestimulantes”. 

No entanto, esses autores creem, que “é fundamental realçar as questões 

psicossociais levantadas no passado, mas que têm sido objeto de poucas 

publicações recentes” 48.  

De acordo com Codemarín, Gorostegui e Milicic49, o transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade tem sido descrito além dos manuais DSMIVTR e CID 10 por 

uma grande variedade de definições que tentam captar a essência do transtorno do 

déficit de atenção com hiperatividade. Porém, cada definição teórica apresenta uma 

linha de estudo e uma concepção sobre o quadro, que determina diferentes formas 

da avaliação, intervenção e tratamento (inclusive o medicamentoso).  

Cypel50 alerta para a necessidade, do que ele chama, „a epidemia‟ de 

diagnósticos de TDAH, ser atacada por uso de mais critérios diagnósticos e pela 

supressão de rótulos, quando aponta para a relevância de uma avaliação 

multiprofissional para crianças rotuladas como TDAH.  

É necessário também ressaltar a interferência da mídia, que aborda a questão 

do que é considerado normal ou patológico sob a ótica das grandes indústrias 

farmacêuticas. Sem esse envolvimento interdisciplinar – e por que não 

transdisciplinar? – corre-se o risco de se ver o fenômeno da dificuldade de aprender 

                                                             
44 VASCONCELOS, M. M.; MALHEIROS, A.F.; WERNER JR., J.; BRITO, A.R.; BARBOSA, J. B.; SANTOS, I.S.O.; LIMA, 
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transformado, muitas vezes, em transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, 

sem o ser.  

Blanco51 defende a prática da escuta e critica os protocolos standartizados, 

uma vez que estes “apagam a particularidade do sintoma e sua dimensão 

individual”. Para o autor, esse déficit da palavra na clínica infanto-juvenil “condena” 

as crianças e jovens ao consumo de drogas e álcool e transforma o consultório, que 

deveria ser um lugar de escuta e acolhimento, em um lugar de tratamento.  

Em consonância com o pensamento de Blanco, Gorodiscy52 afirma que tem 

observado “efeitos desastrosos”, resultantes do que ela chama de “abordagem 

farmacológica”, nos distúrbios de hiperatividade, que vêm, principalmente, dos 

atendimentos apressados em ambulatórios de saúde. 

 Alinhado ao pensamento de Regina Gorodscy, Gorayeb53 nos alerta para o 

risco que incorrem alguns profissionais ao lidarem com o sofrimento mental. Para o 

autor, a posição objetiva e objetivante do sofrimento do qual padece o paciente não 

passa de uma ilusão. E, que esses mesmos profissionais pensam tratar a dor e o 

sofrimento de seus pacientes com “neutralidade de um cientista”, desvencilhando-se 

da subjetividade do paciente. No entanto ao entrarem em contato com o sofrimento 

mental, essa “cômoda situação se abala, pois fica difícil manter a subjetividade do 

outro fora de nossas ponderações, e essa pretensa objetividade mostra-se 

insuficiente para dar conta da complexidade dos fatos como se nos apresentam.” A 

clínica com crianças nos dá notícias disso todos os dias. 

Paralelamente a esse risco, tem sido corrente, no caso da hiperatividade, o 

fato de a indústria farmacêutica cada vez mais ditar o que é “normal” e o que é 

“patológico”, também no âmbito do desenvolvimento infantil. Schiller54 considera, em 

seu seminário Doença, corpo e sujeito, que a indústria farmacêutica tem hoje uma 

ascendência relevante sobre a Medicina e, em particular, sobre a Psiquiatria. 

Segundo o autor, “não podemos mais ser tristes nem ter muitas rugas. Parece que 

temos de passar pela vida sem permitir que ela nos imponha suas marcas”.  
                                                             
51 BLANCO, M. F. La cause freudienne n. 66. Latusa Digital, ano 4, n. 29. Paris: Navarin Editeur, mai. 2007., jul. 2007. p. 5. 
52 GORODSCY, R. C. A criança hiperativa e seu corpo: auto-regulaçao e limites. 2006. Mimeo. 
53

 GORAYEB, R. Subjetividade ou objetivação do sujeito? In: VIOLANTE, M. Lucia V . (Org.) In: O (im)possível diálogo 

Psicanálise Psiquiatria. São Paulo: Via Lettera/FAPESP, 2002. p. 141. 
54 O seminário Doença, corpo e sujeito foi apresentado por Paulo Schiller no Centro de Estudos Psicanalíticos (São Paulo, 

SP) em agosto de 2009.  
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É notório, na clínica, de maneira cada vez mais presente, o uso de uma 

química que regula o estabelecimento do vínculo com o outro, de tal modo que as 

dificuldades de relação com o mundo ou mesmo com o que se espera que seja uma 

reação natural como o luto, por exemplo, se convertam na atitude de aumentar ou 

diminuir a dose de um medicamento.  

Em relação ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a terapêutica 

recomendada é a dos psicoestimulantes. O primeiro fármaco que começou a ser 

utilizado para o tratamento, em 1937, foi a anfetamina, comercialmente vendida 

como Dexedrina sendo ainda vigente. Na década de 1960, foi iniciado o emprego do 

metilfenidato, substância conhecida pelo nome comercial Ritalina, seguida da 

pemolina ou Cylert. Os psicoestimulantes são utilizados porque provocam o que os 

médicos denominam reação paradoxal, que consiste em tranquilizar as crianças 

hiperativas e, inclusive, em alguns casos isolados, chega a produzir nelas alguns 

estados de tristeza. 

Moysés e Collares afirmam que Bradley, responsável pela pesquisa com os 

psicoestimulantes, é pouco citado e até mesmo relegado ao ostracismo: 

Neurologista americano [que] realizou experiências em crianças e 
adolescentes abrigados em asilos e orfanatos, dando-lhes drogas 
psicotrópicas - calmantes e anfetaminas. Seus efeitos colaterais em especial 
a dependência química, já eram conhecidos em adultos e por isso não eram 
usados em crianças. A partir de experiências mal explicadas, sem o mínimo 
rigor metodológico - nem falemos em ética -, assim podemos resumir suas 
conclusões: usando anfetaminas, todas as crianças com problemas de 
comportamento ou aprendizagem apresentaram melhora significativa e 
persistente de todos os sintomas. Realizava-se o sonho prometido pela 
indústria farmacêutica: um remédio que melhoraria todos, de tudo e para 
sempre! Resultado jamais atingido por seus seguidores e que deve ser 
olhado com devida cautela, para não dizer descrédito. Quem desrespeita 
seres humanos respeita dados? Respeita seus pares?55 

As autoras também avaliam o chamado efeito paradoxal citado como efeito 

calmante provocado por um psicoestimulante, daí ser paradoxal, em crianças “de 

quem se diz serem hiperativos agitados”. Segundo elas isso torna simples, o 

complexo:  
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O problema de base estaria na área cerebral responsável por filtrar a 
infinitude de estímulos que chegam ao SNC a cada milésimo de segundo, de 
modo que apenas os mais relevantes naquela fração de tempo atinjam a 
cortical e se tornem conscientes. [...] conhecida por SRAA (Substancia 
Reticular Ativadora Ascendente) é elemento fundamental para que a atenção 
seja focada em alguma coisa por um tempo. Eureka! O defeito seria falta de 
funcionamento da área, então um estimulante a faria funcionar e a atenção 
melhoraria e o comportamento e a aprendizagem também! Brilhante! Só falta 
comprovar, dentro dos cânones científicos, transcorridos exatos 72 anos! 

Birman56 alerta para o uso maciço do medicamento e observa que esse 

investimento não é ingênuo e, muito menos, sem consequências. Quando se investe 

nos sintomas e nas síndromes mentais como se fossem comparáveis ao que se 

encontra no campo da medicina somática, o que se realiza ativamente é a rasura e o 

silenciamento da história de uma existência. 

Violante57, ao abordar a questão dos impasses entre a Psicanálise e a 

Psiquiatria, considera insuficiente o “recurso medicamentoso” (assim como os 

psiquiatras entrevistados em sua pesquisa), pois mesmo que um transtorno mental 

tenha como base “uma alteração funcional do cérebro, no nível dos 

neurotransmissores”, ele ocorre em “um sujeito singular, portador de uma história 

única e inserido em uma dada cultura”. 

Rhode e Mattos58 concordam que não é suficiente usar só medicação e 

alertam para o despreparo dos médicos. É imprescindível, a seu ver, que essa 

medicação seja usada por profissionais “que conheçam e saibam tratar o 

transtorno”. Em sua pesquisa, os autores identificaram que a medicação 

administrada por profissionais não especializados no transtorno pode trazer 

resultados significativamente piores do que se administrada por profissionais que 

entendam e pesquisam sobre o transtorno. Estes estão capacitados a associar aos 

medicamentos terapias adequadas, e, aí sim, são constatados resultados mais 

satisfatórios. 
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Mesmo com o apelo para que os profissionais se capacitem e pesquisem 

mais acerca do TDAH o que vemos com o advento da inserção das neurociências 

no campo da Psiquiatria é que, mais uma vez, o conhecimento científico não deixa 

lugar algum para o saber sobre o sujeito e seus conflitos psíquicos. Além disso, essa 

inserção abre lugar para as terapias cognitivo-comportamentais e a medicalização 

da existência.  

O tema da hiperatividade e do déficit de atenção tem sido estudado de modo 

a privilegiar o problema comportamental e da desatenção que juntos ou 

separadamente causariam transtornos de aprendizagem resultando no rótulo 

crianças que não-aprendem-na-escola.59 Tal rótulo demanda saberes que deem 

conta da contenção, da adequação da criança a proposta pedagógica da instituição 

e pedem necessariamente a ajuda as tccs e a contenção química via medicação. 

Sem contar o risco que correm as crianças que são avaliadas dentro da sala 

de aula, com prognósticos sombrios, onde um comportamento tímido se transforma, 

pelo critério da aparência, em deficiência intelectual. O que segundo Cyrino60 “é um 

passo um pouco além daquilo que se poderia observar”. Acrescida a ausência de 

ética, é irresponsável tal atitude, tendo em vista a possibilidade de que seja selado 

para sempre o destino de uma criança. 

E é Cyrino que em sua pesquisa nos diz o quanto foi difícil lidar com o 

cotidiano escolar: 

“Procurava-se rever conceitos e propor discussões sobre a questão do 

fracasso escolar, buscando “desmedicalizar” e “despsicologizar” o mesmo, mas tal 

idéia foi muito pouco aceita pelos professores. ”61 

É preciso enxergar a criança para além do diagnóstico, inserida em um 

contexto sócio-cultural, em um meio ambiente psíquico familiar. 

A clínica psicanalítica, entendida como a clínica da transferência, está 

centrada nos ditos do paciente e não na hiperatividade ou na desatenção. E, mesmo 
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mantendo a referência às categorias da psiquiatria, pois é assim que se apresentam 

as crianças em meu consultório, a psicanálise construiu uma ordenação de sintomas 

que transcende a simples observação. 

É em referência ao discurso do paciente que o analista, por ser o destinatário 

dele, se reporta às categorias de neurose, psicose ou perversão. 

Enxergar a criança para além do diagnóstico, inserida em um contexto 

sociocultural, em um meio ambiente psíquico familiar é também reconhecê-la como 

sujeito desejante. 

Relembro aqui Ferenczi que, em seu estudo Influência de Freud sobre a 

Medicina, deixa clara sua posição com a qual concordo inteiramente: 

 A observação precisa da atitude objetiva do paciente, inclusive do que ele 
comunica daquilo a que se dá o nome de „comportamento‟ (behaviour), não 
basta. A Psicanálise exige do médico uma infatigável receptividade a todas 
as ligações entre idéias, sentimentos e processos inconscientes no íntimo do 
paciente.62 

Não cabe aqui questionar o diagnóstico médico, dado ao meu paciente nem 

tão pouco negá-lo, este não é o objetivo desta pesquisa, entretanto não é possível 

ao pesquisador diante dos dados e dos fatos apreendidos não exercer seu senso 

crítico. O diagnóstico médico em minha clinica faz parte de um estado „sinto-mal‟, 

em que se apresenta o paciente. Também não é objetivo desse trabalho acadêmico 

restringir, dogmaticamente, o estudo do TDAH à Psicanálise, nem tão pouco 

submetê-lo aos princípios psicanalíticos. Interessa-me o meu paciente e aquilo que 

ele traz como sintoma falado, em análise e sob transferência. Sobretudo não 

considerá-lo com mais um número nas estatísticas psicopatológicas dos manuais. 

Procurei manter um diálogo vivo com o que temos de avanços em termos de 

pesquisa com respeito a esse transtorno, entrevistando profissionais, revisando 

bibliografias recentes, analisando trabalhos acadêmicos acerca do TDAH em 

crianças.  

Minha posição com respeito a medicalização da infância vai ao encontro da 

posição de Segal quando aborda os efeitos dessa prática: 
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Não sou totalmente contra a utilização das drogas para casos de psicose 
prolongada. O que me parece perigoso é seu uso quando você tem motivos 
perfeitamente normais e concretos para estar deprimido [...]. Drogas podem 
suprimir temporariamente os sintomas, mas perpetuam o processo que está 
nas suas origens.63 

Mezan acrescenta a isso: 

Não há por que temer os medicamentos; o que deve ser temido e combatido 
é a presunção com que certos psiquiatras se arvoram em árbitros de 
problemas que desconhecem e para cuja compreensão se encontram 
despreparados. Da mesma forma, é preciso combater a ignorância de certos 
analistas que, encastelados no santuário de seus consultórios, renunciaram a 
curiosidade e ao desejo de aprender algo novo sobre questões tão próximas 
de sua seara, com isso se condenando à repetição do já sabido e ao 
estiolamento de sua prática.64   

A minha especificidade, a clínica psicanalítica com crianças, o meu fazer 

clínico, me impulsionam a problematizar psicanaliticamente o(s) conflito(s) dos quais 

esse sujeito de minha pesquisa padece, fato esse que me trouxe até aqui, sem 

deixar de olhar as interfaces com as outras ciências que interrogam o mal estar das 

crianças denominando-o TDAH. 

O que as Neurociências chamam de FE, no meu entender, é produto das 

relações afetivas e vinculares mãe/bebê, sem as quais essas funções ficariam 

seriamente comprometidas. Essas funções são, para a Psicanálise, aquilo que Piera 

Aulagnier65 postula: 

A vida da psique tem como primeira condição a possibilidade de auto-
apresentar sua capacidade de organização vivente. Os primeiros elementos 
do único “alfabeto” ou da única paleta que o originário pode utilizar são o 
produto da metabolização que a psique impõe às também primeiras 
informações que a atividade sensorial lhe aporta por suas reações a estes 
estímulos que acompanham o que se inscreve, desaparece, se modifica 
sobre a cena do mundo. Mas esses estímulos que o mundo emite não se 
transformariam em informações psíquicas se alguém não desempenhasse o 
papel de emissor e de seletor deste subgrupo de estímulos que, neste 
primeiro tempo de vida, são os únicos a poderem ser metabolizados pela 
psique como reveladores de seus próprios movimentos de investimento e de 
desinvestimento. 

Por mais elementar ou complexo que seja um organismo vivo, não se pode 
estudá-lo isolando-o desse meio que atua sobre ele e ao qual ele reage. Para 
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que a vida somática se preserve, é preciso que o meio psíquico respeite suas 
exigências também incontornáveis e que, ainda, atue sobre esse espaço da 
realidade sobre o qual o recém-nascido não tem nenhuma influencia direta. 
Na maioria dos casos, é a mãe que se encarrega desta dupla função e quem, 
conjuntamente, deverá organizar e modificar seu próprio espaço psíquico de 
maneira a responder às exigências da psique do bebê. 

A relação mãe/bebê não pode ser estudada sem o auxílio da Psicanálise que, 

como afirma Violante66, é “a um só tempo uma teoria sobre o psiquismo, um método 

de investigação do inconsciente e uma técnica terapêutica”. Para tal, faz–se 

necessário um retorno a Freud.  

Por mais que as novas tecnologias comprovem as áreas cerebrais e suas 

funções, só teremos do inconsciente seus efeitos, ou seja, só podemos conhecê-lo a 

partir de suas manifestações que são - é claro - linguageiras, em razão de que só 

teremos acesso a ele por meio do relato67 de um sujeito portador de uma história. A 

Psicanálise se interessa pelo devir humano, pelo processo de humanização do ser 

biológico homem. Para tal é de fundamental importância o estudo acerca da 

constituição psíquica do Eu da criança bem como a função do meio ambiente 

psíquico familiar nesse processo. É isso que apresento nos próximos capítulos. 

Freud é, foi, e sempre será uma referência valiosa em minha clínica. Aliada a seus 

conceitos trabalharei com a teoria de Piera Aulagnier, na qual a autora investiga o 

desejo dos pais entre si e pela criança. Gostaria de encerrar esse capítulo com uma 

observação de Freud acerca da Psiquiatria, observação que no meu entender 

concordo plenamente:  

Em si toda ciência é unilateral. Tem de ser assim, visto que ela se restringe a 
assuntos, pontos de vista e métodos específicos. É uma insensatez, na qual 
eu não tomaria parte, lançar uma ciência contra a outra.68 
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CAPÍTULO II 

Metapsicologia freudiana: a constituição psíquica do sujeito 

 

 

Neste capítulo, discorro sobre a Metapsicologia freudiana, no sentido de 

apresentar o ponto de vista psicanalítico que fundamenta a análise do caso discutido 

neste trabalho. São especialmente estudados os conceitos basilares para a 

constituição do sujeito psíquico. 

 

2.1 O início da Metapsicologia freudiana 

 

Freud não estava alheio ao desenvolvimento técnico e científico no final do 

século XIX e, tal como os cientistas citados no estudo feito no capítulo anterior, 

carrega consigo uma marca deixada pelo ensinamento de seus mestres: Brucke, 

professor de Fisiologia; Meynert, professor de Neuropsiquiatria e orientador de seus 

estudos durante sua formação médica; Helmholtz, professor de Fisiologia e 

Patologia, que unia, em sua pesquisa em acústica, a Ótica, a Física, a Fisiologia e a 

Psicologia. É dessa pesquisa que Freud retira suas bases para falar de energia livre 

e energia ligada, embora a concepção freudiana dessas energias não seja a mesma 

da Física, tem nelas sua referência. Ao lado desses nomes, estavam os de outros 

cientistas, como Fechner, e, por último, mas não menos importante, Herbart, que, 

segundo Jones, foi o único a oferecer um conceito de inconsciente dinâmico antes 

de Freud.  

Dentre os grandes cientistas nessa época, outro “grande nome brilhava à 

distância”: Jean Martin Charcot. A esse mestre, Freud dedica um capítulo que abre a 

coletânea de artigos acerca das neuroses, que escreveu entre 1893 e 1899. É o 

próprio Freud quem explica o porquê dessa dedicatória: 

O fato de ter posto meu Obituário de J. -M. Charcot à frente desta coletânea 
de artigos de minha autoria deve ser considerado não apenas como resgate 
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de uma dívida de gratidão, mas também como um marco do ponto em que 
meu próprio trabalho se separa do trabalho do mestre.1 

Até 1895, Freud serve-se de procedimentos técnicos legados por seus 

antecessores, Breuer e Charcot. Segundo Mezan: 

De Charcot procedia a vinculação da histeria com a hipnose; e de Breuer, o 
método catártico e a teoria dos estados hipnóides. Contudo, Freud possuía 
uma experiência clínica que faltava a Breuer, e um interesse pela psicologia 
que faltava a Charcot. Foram estes dois elementos que lhe permitiram 
ultrapassar seus predecessores - na medida em que podemos considerá-los 
como tais - e avançar num rumo inteiramente novo, que se encontra nas 
raízes da Psicanálise.2 

Com relação à perda da amizade de Breuer, Freud deixa registrado em Um 

Estudo Autobiográfico (1925): 

Era um homem de notável inteligência e quatorze anos mais velho que eu. 
Nossas relações logo se tornaram mais estreitas e ele se tornou meu amigo, 
ajudando-me em minhas difíceis circunstâncias. Adquirimos o hábito de 
partilhar todos os nossos interesses científicos. Nessa relação só eu 
naturalmente tive a ganhar. O desenvolvimento da Psicanálise, depois, veio a 
custar-me sua amizade. Não me foi fácil pagar tal preço, mas não pude fugir 
a isso.3  

Mesmo com as perdas que teve de vários de seus amigos durante o 

desenvolvimento de sua teoria, Freud continuou mantendo por eles profundo 

respeito e admiração - alguns, por um breve tempo e outros, por toda sua vida. Sem 

dúvida, Freud beneficia-se das descobertas feitas pela ciência de sua época, mas 

não lhe presta obediência estrita. 

Ele segue com sua clínica e com as pistas que a análise de seus pacientes e 

sua auto-análise apresenta. O que ele procura responder em suas investigações? 

Mezan interpreta da seguinte forma: 

Não é difícil compreender que, tendo partido de um problema específico – a 
natureza e o tratamento da histeria –, Freud se visse pouco a pouco a braços 
com toda a psicopatologia, na época território tão desconhecido quanto o 
interior da África. Por que, em alguns casos, os conflitos conduziam à 
formação de uma histeria, em outros à de uma neurose obsessiva, em outros 
ainda a quadros diferentes? Por que a sexualidade desempenhava um papel 
tão essencial nesse conjunto de perturbações? Como funcionava a memória, 
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para que o ato de recordar e reviver os traumas esquecidos tivesse a 
extraordinária consequência de extinguir os sintomas? Por que a 
interpretação deles, isto é, a descoberta da sua causa e da sua significação, 
abria caminho para a cura da paciente? Essas e outras questões impuseram 
a Freud a tarefa de construir toda uma psicologia, isto é, uma teoria da mente 
capaz de dar conta tanto do seu funcionamento normal quanto dos diversos 
tipos de desarranjo que o podem afetar. 4  

Perseguindo seu objetivo, Freud passa a ouvir seus pacientes e, 

principalmente, a deixá-los falar. Essa prática leva-o a acreditar que a verdade das 

manifestações histéricas reside, como ele escreve a Fliess no Rascunho A, 

especificamente na parte dos Fatores etiológicos, em “traumas sexuais anteriores ao 

início da idade de compreensão” 5. Em 1892, Freud escreve a Breuer sobre os 

referidos traumas nas disposições histéricas: 

A vida sexual é especialmente apropriada para proporcionar o conteúdo de 
tais traumas, devido ao contraste muito grande que representa para o 
restante da personalidade e por ser impossível reagir a suas ideias.6 

Entretanto, é em outra carta a Fliess, datada de 21 de maio de 18947, que 

Freud se refere ao que chama de sua “teoria sexual na etiologia das neuroses”, 

segundo ele, um dos “grandes segredos da natureza”. 

Em 1895, enquanto elabora o seu Projeto para uma Psicologia Científica, 

Freud, em suas constantes correspondências com Fliess, escreve: 

[...] Estou atormentado por dois objetivos: examinar que forma irá assumir a 
teoria do funcionamento mental, se introduzirmos considerações 
quantitativas, uma espécie de economia das forças nervosas, e, em segundo 
lugar, extrair da psicopatologia um lucro para a psicologia normal. Na 
verdade, é impossível ter uma concepção geral satisfatória dos distúrbios 
neuropsicóticos se não se puder vinculá-la com pressupostos claros sobre os 
processos mentais normais.8 

A elaboração do referido estudo causa em Freud um sentimento de 

incapacidade: não se vê satisfeito com o resultado de seu trabalho e resolve 

engavetá-lo. A esse respeito, Freud escreve a Fliess, em sua carta de 8 de 

novembro de 1895: “Empacotei os manuscritos psicológicos e os atirei numa gaveta, 
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onde dormitarão até 1896” 9. Strachey, em sua tradução do manuscrito de Freud, 

descreve:  

Sentira-se esgotado pelo trabalho, irritado, confuso e incapaz de dominar o 
assunto, por isso preferia deixá-lo de lado e se ocupar de outras questões. 
[...] O projeto desaparece de vista, até ressurgir, cerca de cinquenta anos 
mais tarde, no meio das cartas esquecidas que Freud escreveu a Fliess. Só 
que as ideias nele contidas persistiram e, por fim, floresceram nas teorias da 
Psicanálise.10 

E, como salienta Garcia-Roza a respeito do Projeto..., de A interpretação das 

afasias (1891) e da famosa Carta 52 a Fliess, esses trabalhos constituem “uma 

introdução/primeira parte da teoria que Freud vai desenvolver” 11. 

Violante considera que: 

 [...] é curioso o motivo pelo qual esse trabalho de Freud está inserido num 
volume de suas obras dedicado às „Publicações pré-psicanaliticas‟. Isto se 
torna mais curioso quando constatamos que, mesmo abandonando o Projeto, 
Freud conserva pontos relevantes de seu conteúdo em “A Interpretação dos 
Sonhos” (1900), então já considerada uma „publicação psicanalítica‟.12 

Com relação à A interpretação dos sonhos e ao Projeto para uma Psicologia 

científica, em sua introdução à edição inglesa de A Interpretação dos Sonhos, 

Strachey escreve: 

A essência do “Projeto” de Freud estava na ideia de combinar, num todo 
único, duas teorias de origem diferente. A primeira delas derivava, em última 
análise, da escola fisiológica de Helmholtz, da qual o professor de Freud, o 
Fisiologista Brucke, era um membro destacado. De acordo com esta teoria, a 
neurofisiologia, e consequentemente a psicologia, eram regidas por leis 
puramente físico-químicas. Tal, por exemplo, era a “lei da constância”: [...] “o 
sistema nervoso se esforça por manter constante em seu estado funcional 
algo que pode ser descrito como a „soma de excitação‟.” 

A segunda grande teoria evocada por Freud em seu “Projeto” foi a doutrina 
anatômica do neurônio. [...] com o passar do tempo seu interesse foi se 
desviando gradualmente dos problemas neurológicos e teóricos para os 
problemas psicológicos e clínicos, e ele acabou por abandonar todo o 
esquema. E quando alguns anos depois no Capítulo VII de A interpretação 
dos sonhos, Freud retomou o problema teórico [...] o fundamento 
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neurofisiológico foi aparentemente abandonado. Não obstante - e é por isso 
que o “Projeto” é importante para os leitores de A interpretação dos sonhos - 
grande parte do modelo geral do esquema anterior, assim como muitos de 
seus elementos foram transpostos para o novo esquema. Os sistemas de 
neurônios foram substituídos por sistemas ou instâncias psíquicos; uma 
“catexia” hipotética da energia psíquica tomou lugar da “quantidade” física; o 
princípio da inércia tornou-se a base do princípio do prazer (ou como Freud 
denominou do princípio do desprazer).13  

Ainda no Projeto, gostaria de destacar o surgimento da noção de ego (ich), 

definido por Freud naquele momento como um grupo de neurônios existentes no 

sistema que Freud denominou de ψ. 

 Na interpretação de Mezan, “a noção de ego é utilizada por Freud do princípio 

ao fim de sua obra; [...] mas no tempo do Projeto o ego é uma massa de neurônios 

amarrados entre si por facilitações, um conjunto de barreiras.” 14  

Freud se referirá ao ego como uma organização em ψ. Sua função é inibir a 

descarga de energia quando da ausência do objeto, a partir dos signos de realidade 

advindos do sistema ω. Freud distinguirá, a partir daí, o processo primário e o 

secundário. “Na época do projeto o ego é o adversário da descarga, aquilo que 

garante a existência de um processo secundário”.15 

Quero ressaltar no texto do “Projeto” a relevância dos primeiros anos de vida 

do bebê e, também, a inegável importância da presença de um outro, geralmente a 

mãe, no início da vida. Destaco, em especial, a parte em que Freud refere-se ao 

nascimento do bebê e ao seu desamparo primordial: 

[...] nenhuma descarga [do bebê] pode produzir resultado aliviante (para os 
estímulos endógenos) [...]. O organismo humano é, a princípio, incapaz de 
promover essa ação específica. Ela se efetua por ajuda alheia, quando a 
atenção de uma pessoa experiente é voltada para um estado infantil por 
descarga através da via de alteração interna. Essa via de descarga adquire, 
assim, a importantíssima função secundária da comunicação, e o desamparo 
inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos os motivos morais. 
Quando a pessoa que ajuda executa o trabalho da ação específica no mundo 
externo para o desamparado, este último fica em posição, por meio de 
dispositivos reflexos, de executar imediatamente no interior de seu corpo a 
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 STRACHEY, J. Introdução do editor inglês. In: FREUD, S. (1900). A interpretação dos sonhos. ESB, v. IV. Rio de Janeiro: 

Imago, 1986. p. 23-4.  
14 MEZAN, R. Interfaces da Psicanálise. São Paulo: Companhia da s Letras, 2002. p. 480. 
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 Id., ibid., p. 480. 
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atividade para remover o estímulo endógeno. A totalidade do evento constitui 
então a experiência de satisfação [...].16 

Com esse conceito Freud define o lugar da função materna, na constituição 

do sujeito psíquico.  

 

2.2 A vivência de satisfação 

 

A vivência de satisfação constitui um momento de instauração de uma 

experiência diferencial não apenas quantitativa como também qualitativa: a do 

prazer-desprazer. Freud nomeia esse momento como primordial na constituição do 

aparelho psíquico. 

Freud postula que, se o bebê atrai daquela forma a pessoa responsável por 

seus cuidados, começa assim o estabelecimento de uma comunicação, na medida 

em que informa à pessoa a presença de um estado de desamparo ou desconforto 

que ele é incapaz de resolver sozinho; a resposta a esse chamado estabelece essa 

comunicação e cessa o estímulo endógeno gerador de tensão. 

Para Freud a vivência de satisfação é, portanto, o encontro entre o bebê e 

aquele que lhe permitirá obter a descarga das tensões avindas de seu corpo, 

entendendo-a como um acontecimento que “tem as consequências mais radicais no 

desenvolvimento das funções do indivíduo.”17A somatória dessa vivência originária - 

que permitirá o apaziguamento das tensões por meio dos cuidados prestados pelo 

outro ao bebê - que Freud denomina vivência de satisfação.  

Com relação à vivência de satisfação, concordo com Violante quando afirma: 

Em meu entender, de acordo com Freud, esse é o momento inaugural da 
psique e gênese da sexualidade, uma vez que, junto com leite, o bebê deve 
ingerir libido materna. Por meio das vivências subsequentes de prazer-
desprazer na relação com a mãe (ou substituta) e, logo em seguida, com o 
pai, tem prosseguimento a constituição psicossexual do sujeito. [...] uma 

                                                             
16 FREUD, S. (1950 [1895]). Projeto para uma psicologia científica. ESB, v. I. Rio de Janeiro: Imago, 1986. p. 370. 
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vivência dessa magnitude não pode se restringir à satisfação da necessidade 
alimentar.18 

Fica assim estabelecido que: a satisfação buscada pelo bebê não se limita a 

satisfação das necessidades físicas e alimentares, mas à resposta a uma demanda 

de libido proveniente do outro dos cuidados maternos.  

Garcia-Roza interpreta assim a vivência de satisfação: 

 [...] nesse momento de indiferenciação original, momento mítico por 
excelência, teria tido lugar a experiência primária de satisfação. Aquilo que 
podemos atribuir a esse momento é um prazer, prazer de órgão, e não o 
princípio de prazer. Não é o princípio de prazer que funda o prazer, mas ao 
contrário, é o prazer que se erigirá em princípio. A passagem do prazer 
entendido como estado psicológico para o prazer entendido como princípio 
se dá pela ligação (Bindung). Essa noção de ligação vai aparecer 25 anos 
depois, em Além do Princípio do Prazer.19  

Segundo Hanns: 

O atamento (Bindung) da energia pulsional às ideias/imagens (Vorstellungen) 
possibilita que o aparelho psíquico esteja em prontidão rememorativa, bem 
como permite ao organismo operar com um estoque de energia suficiente 
para empreender no cotidiano as ações necessárias à suspensão das 
necessidades (obter alimento, amor, fugir de perigos externos, etc.). 

Também ocorre através da Bahnungen, Bindung e Verbindung, a vinculação 
da fonte pulsional a certas sequências de imagens que representam 
determinadas funções, finalidades e metas. É esta vinculação da pulsão a 
certas funções que garantem que ela possa adquirir sentido.20 

O conceito de traço mnêmico refere-se a uma memória fundada na diferença, 

caracterizada pelos diferentes arranjos dos “Bahnungen” (vias facilitadas de 

conexão). 

Como resultado da vivência de satisfação Freud conclui, nesse momento, que 

“há uma facilitação entre duas imagens mnêmicas” 21 a do objeto de satisfação e a 

da descarga específica, e continua:  

Ora com o desaparecimento do estado de urgência ou de desejo, a catexia 
também passa para as duas lembranças reativando-as. É provável que a 
imagem mnêmica do objeto será a primeira a ser afetada pela ativação do 
desejo. 

                                                             
18 VIOLANTE, M. L. V. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: Via Lettera, 2004. p. 36. 
19 GARCIA-ROZA, L. A. Introdução à Metapsicologia freudiana, v. 1. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. p. 149. 
20 HANNS, L.A. A Teoria Pulsional na clínica de Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1999. p. 93. 
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Não tenho dúvida de que na primeira instância essa ativação do desejo 
produz algo idêntico a uma percepção - a saber, uma alucinação. 

Dessa forma Freud começa a formular uma noção de desejo, entende-se 

assim que o estado de satisfação está ligado a imagem mnemônica do objeto que 

lhe permitiu a descarga da tensão endógena e, no momento em que a tensão 

ressurgir a imagem mnemônica será reativada surgindo assim o desejo, que como 

vimos acima produz uma percepção alucinatória da vivência. 

 

2.3 O traumático 

 

Sem dúvida, o passo fundamental de Freud em direção à Psicanálise foi 

deixar de tratar as histéricas como um espetáculo dado a ver, já consagrado por 

Charcot, e começar a escutá-las. Lacan em seus Escritos lembra-nos que o método 

instaurado por Breuer e Freud foi, logo depois de seu nascimento, batizado por uma 

das pacientes de Breuer, Anna O, com o nome de “talking cure”. “Recordemos que 

foi a experiência inaugurada com essa histérica que os levou à descoberta do 

acontecimento patogênico chamado traumático.” 22 

Como disse anteriormente, no Rascunho A de Freud a Fliess, ele afirma que, 

entre os fatores etiológicos das neuroses, encontram-se os “traumas sexuais 

anteriores ao início da idade da compreensão.” 23 

Mais tarde em 1896, em seu texto, Observações adicionais sobre as 

neuropsicoses de defesa, Freud volta a falar sobre a natureza dos traumas sexuais 

e ao período da vida em que eles ocorrem, “Tais traumas sexuais devem ter ocorrido 

na tenra infância, antes da puberdade, e seu conteúdo deve consistir numa irritação 

real dos órgãos genitais (por processos semelhantes à copulação).” 24 No mesmo 

ano em A etiologia da Histeria (1896) Freud confirma sua tese: “Não se trata mais de 

temas sexuais que tenham sido despertados por uma ou outra impressão sensorial, 

mas de experiências sexuais que afetaram o próprio corpo do sujeito - de contato 
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 LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. p. 255. 
23
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sexual (no sentido mais amplo).” 25 E mais adiante no mesmo texto, Freud conclui 

que os traumas derivam de “experiências sexuais infantis que consistem na 

estimulação dos órgãos genitais, em atos semelhantes ao coito.” 26 Estes deveriam 

ser em última instância os traumas que levam a uma “reação histérica nos eventos 

da puberdade e ao desenvolvimento de sintomas histéricos.” 27 

No entanto, a partir de sua auto-análise e da escuta sistemática de suas 

pacientes, Freud descobre um erro que, segundo ele, poderia ter tido consequências 

fatais para o seu trabalho.28  

Sob a influência do método técnico da [sugestão] que empreguei naquela 
época, a maioria de meus pacientes reproduzia de sua infância cenas nas 
quais eram sexualmente seduzidos por algum adulto. Com pacientes do sexo 
feminino, o papel do sedutor era quase sempre atribuído ao pai delas. Eu 
acreditava nessas histórias e, em consequência, supunha que havia 
descoberto as raízes da neurose subsequente nessas experiências de 
sedução sexual na infância. Minha confiança foi fortalecida por alguns casos 
nos quais as relações dessa natureza com um pai, tio ou irmão mais velho 
haviam continuado até uma idade em que se devia confiar na lembrança.29  

Dessa forma Freud passa a formular seus primeiros conceitos; algumas 

hipóteses são forjadas e abandonadas, como, por exemplo, a de que o trauma que 

determina o sintoma atual está ligado à sedução. Na interpretação de Mezan, “Freud 

se dá conta de que os sintomas podem ser mais bem explicados pela idéia de 

fantasia, mais congruente com o sistema de conceitos que ele está inaugurando.”30 

 

2.4 Freud e o abandono de sua Neurotica (Teoria das Neuroses) 

 

A experiência clínica de Freud não tardará a revelar que as afirmações de 

suas pacientes não procediam. Ele, preocupado e conduzido a retificar, em 1924, 

um texto escrito em 1896, escreve:  

                                                             
25

 FREUD S. (1896). A etiologia da histeria. ESB, v. III. Rio de Janeiro: Imago, 1986. p. 188. 
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 Id., ibid., p. 191. 
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 Id., ibid., p. 191. 
28 FREUD, S. (1925 [1924]). Um estudo autobiográfico. ESB, v. XX. Rio de Janeiro: Imago, 1999. p. 47.  
29 Id., ibid., p. 47. 
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Quando, contudo fui obrigado a reconhecer que essas cenas de sedução 
jamais tinham ocorrido e que era apenas fantasia que minhas pacientes 
haviam inventado ou que eu próprio talvez houvesse forçado nelas, fiquei por 
algum tempo inteiramente perplexo.31 

E continua revelando, em sua carta a Fliess, descobertas sobre as fantasias 

histéricas relativas aos anos de infância e acerca de sua Neurotica: 

“Permita-me que te confie sem maiores delongas o grande segredo que no 
curso dos últimos meses se me foi revelando paulatinamente: já não acredito 
mais em minha Neurotica.”  

Para justificar sua descrença, enumera estes motivos: 

O primeiro grupo de motivos para minha atual incredulidade é formado pelos 
contínuos fracassos em conduzir minhas análises a uma verdadeira 
conclusão [...]; em segundo lugar, a assombrosa circunstância de que todos 
os casos obrigavam a atribuir atos perversos ao pai; [...] em terceiro, a 
inegável comprovação de que no inconsciente não existe um “signo de 
realidade”, de modo que é impossível distinguir uma verdade de uma ficção 
afetivamente carregada [...]; em quarto, a consideração de que nem mesmo 
nas psicoses mais profundas chega a irromper a recordação inconsciente, de 
modo que o segredo das vivências infantis não se traduz sequer no mais 
confuso estado delirante.32 

Mezan acrescenta um quinto e último motivo para tal incredulidade: “os 

horizontes abertos pela auto-análise, que devem ter revelado a Freud suas próprias 

fantasias inconscientes”.33 

Em sua busca pelas situações patogênicas, nas quais as repressões da 

sexualidade se haviam estabelecido e nas quais os sintomas, como substitutos do 

que foi reprimido, tinham tido sua origem, Freud é levado cada vez mais de volta à 

história de vida do paciente e termina por chegar aos primeiros anos de sua infância: 

O que os poetas e os estudiosos da natureza humana sempre haviam 
assegurado veio a ser verdade: as impressões daquele período inicial de 
vida, embora estivessem na sua maior parte enterradas na amnésia, 
deixaram vestígios indeléveis no crescimento do indivíduo e, em particular, 

                                                             
31FREUD, S. (1925 [1924]). Um estudo autobiográfico. ESB, v. XX. Rio de Janeiro: Imago, 1999. p. 47. Em nota de rodapé 
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sexualidade na etiologia das neuroses. ESB, v. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1986. p. 286-7. 

32 MASSON, J. M. A correspondência completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess - 1887-1904. Rio de Janeiro: Imago, 
1986. p. 265. 

33 MEZAN, R. Freud, o pensador da cultura. 7.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 223. 
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fundamentaram a disposição para qualquer distúrbio nervoso que viesse a 
sobrevir.34 

Na sequência dos trabalhos acerca da sexualidade, Freud acrescenta que foi 

capaz de tirar as conclusões certas de sua descoberta: 

A saber, que os sintomas neuróticos não estavam relacionados com fatos 
reais, mas com fantasias impregnadas de desejos, e que, no tocante à 
neurose, a realidade psíquica era de maior importância que a realidade 
material.35  

Essas fantasias eram constituídas de cenas que se destinavam “a encobrir a 

atividade auto-erótica dos primeiros anos da infância, embelezá-la e elevá-la a um 

plano mais alto. [...] de trás das fantasias, toda a gama da vida sexual da criança 

vinha à luz”. 36 

Em uma nota de rodapé acrescentada, em 1924, ao estudo Observações 

Adicionais Sobre as Neuropsicoses de Defesa, Freud discorre sobre o seu “erro”: 

Naquela época, eu ainda não sabia distinguir entre as fantasias de meus 
pacientes sobre sua infância e suas recordações reais. Em consequência 
disso, atribuí ao fator etiológico da sedução uma importância e universalidade 
que ele não possui. Depois que esse erro foi superado, tornou-se possível 
alcançar um discernimento das manifestações espontâneas da sexualidade 
das crianças que descrevi em meus Três ensaios sobre a teoria da 
sexualidade (1905 d).37 

Desse modo, tanto a infância quanto a sexualidade continuavam fortemente 

presentes e efetivas na nova hipótese sobre a etiologia das neuroses, só que em um 

contexto completamente diferente: não mais imperava a realidade dos fatos da 

infância, mas a realidade psíquica constituída pelos desejos e pelas fantasias a eles 

vinculadas. Com isso, há uma ressignificação da infância, pois ela se desloca do 

registro genético e cronológico para o da lógica do inconsciente.38  

Birman, a esse respeito, considera que foi  

[...] aqui que se constituiu propriamente o conceito de infantil, marcando sua 
diferença com a noção evolutiva de infância. Existiria assim um infantil no 

                                                             
34 FREUD, S. (1925 [1927]). Um estudo autobiográfico. ESB, v. XX. Rio de Janeiro: Imago, 1986. p. 46. 
35 Id., ibid., p. 48. 
36 FREUD, S. (1914).  A história do movimento psicanalítico. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1986. p. 28.  
37 FREUD, S. (1896).  Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa. ESB, v. III. Rio de Janeiro: Imago, 1986. 

p. 159.  
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psiquismo que seria irredutível a qualquer dimensão cronológica e evolutiva 
[...].39  

 

2.5 A sexualidade infantil 

 

As certezas de Freud acerca da sexualidade infantil estão, desde o início, 

vinculadas às descobertas que, por meio do dispositivo analítico, ele encontrou no 

dito de seus analisantes adultos; a isso se acrescem suas observações feitas com 

crianças, o fato de Freud haver supervisionado a análise de Hans feita pelo pai e o 

de ter procedido à análise de sua própria filha. No prefácio à quarta edição dos Três 

Ensaios (1905), Freud deixa definitivamente clara sua posição acerca da 

sexualidade infantil: “Se todos pudessem aprender através da observação direta das 

crianças, esses três ensaios não precisariam ter sido escritos”40. Além das 

experiências já mencionadas acima, Freud teve cinco filhos e conviveu com 

inúmeros sobrinhos, netos, filhos de amigos e de pacientes.  

Não é sem propósito que Freud considera como paradigma da neurose 

infantil o caso O homem dos lobos, que ele analisou aos 23 anos, e não o de Hans. 

Sobre esse último, ele escreveu: 

Falando francamente, não aprendi nada de novo com essa análise, nada que 
eu não tivesse sido capaz de descobrir [...] em outros pacientes analisados 
numa idade mais avançada.41 

Daí a importância atribuída por Freud aos “traços mnêmicos”. Diferentemente 

do Projeto..., ele vai concebendo, desde a Carta 52 (6 de dezembro de 1896), o 

aparelho psíquico como aparelho de memória, e não apenas como sujeito à ação 

dos neurônios42. Freud fala, a partir de 1896, em “aparelho psíquico” 43 assinalando, 

dessa forma, o abandono da fisiologia do sistema nervoso como explicação para os 

fenômenos mentais.  
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No prefácio à segunda edição de A interpretação dos sonhos, Freud escreve:  

Durante longos anos em que venho lidando com os problemas das neuroses, 
muitas vezes estive em dúvida e tive minhas convicções ocasionalmente 
abaladas. Nessas ocasiões, foi sempre A interpretação dos sonhos que me 
restituiu a certeza. [...] Este livro tem para mim, pessoalmente, outra 
importância subjetiva - uma importância que só aprendi após tê-lo concluído. 
Ele foi , como verifiquei, parte de minha própria autoanálise, minha reação à 
morte de meu pai - isto é, ao evento mais importante, à perda mais pungente 
da vida de um homem.44 

Segundo Mezan, Freud conserva a concepção quantitativa que se aproxima 

do “ponto de vista econômico” 45. O aparelho psíquico consiste em transcrições 

diferentes da memória operada em momentos distintos da vida; tais transcrições 

formam o ponto de partida das três instâncias tratadas no sétimo capítulo de A 

interpretação dos sonhos, ou seja, o inconsciente, o pré-consciente e a consciência. 

Fica assim estabelecida a primeira tópica freudiana. 

 

2.5.1 A instauração do desejo 

 

É importante ressaltar também que Freud, no texto de 1900, reitera sua 

afirmação de que a vivência de satisfação se inscreve na psique por meio de traços 

mnêmicos, afirmação essa feita no Projeto (1895).  

Ainda em seu texto sobre A interpretação dos sonhos, Freud postula: 

Já exploramos a ficção de um aparelho psíquico primitivo cujas atividades 
são reguladas pelo esforço de evitar um acúmulo de excitação e de se 
manter, tanto quanto possível sem excitação. Por isso ele foi construído 
segundo o esquema do aparelho reflexo. A motilidade, que é em primeiro 
lugar um meio de promover alterações internas no corpo, está à sua 
disposição como via de descarga.46 

Dando continuidade, Freud discute as consequências psíquicas de uma 

vivência de satisfação e acrescenta a isso uma segunda hipótese, que aponta para 

um acúmulo de excitação que é vivido como desprazer e coloca o aparelho em ação 

                                                             
44 FREUD, S. (1900). Prefácio a segunda edição. A interpretação dos sonhos. ESB, v. X. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 32. 
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com vistas a repetir a vivência de satisfação, que envolveu um decréscimo da 

excitação e foi sentida como prazer.  

Freud postula que a vivência de satisfação instaura o desejo no bebê e 

define-o assim: 

A esse tipo de corrente vinda do interior do aparelho e partindo do desprazer 
e apontando para o prazer, demos o nome de desejo, afirmamos que só o 
desejo é capaz de por o aparelho em movimento - daí a importância da 
vivência de satisfação que instaura o desejo [...].47 

O estado de “desamparo original do ser humano” coloca-o, desde o primeiro 

momento da vida, em uma dependência absoluta desse outro maternal: aquele que 

garante a satisfação de suas necessidades e sem o qual ele seria impotente para 

fazer cessar a tensão interna que sente.  

Posteriormente, em seu texto Inibições, sintomas e ansiedade (1925), Freud 

considera esse estado de vulnerabilidade, que caracteriza o bebê humano, como 

pertencente aos fatores que participam da criação de uma neurose. Contrariamente 

ao que se poderia pensar, esse estado será tido como um fator biológico, ao lado do 

fator filogenético e do fator puramente psicológico, sobre o qual Freud discorre: 

O fator biológico é o longo o período de tempo durante o qual o jovem da 
espécie humana está em condições de desamparo e dependência. Sua 
existência intra-uterina parece ser curta em comparação com a maior parte 
dos animais, sendo lançado ao mundo num estado menos acabado. Como 
resultado, a influência do mundo externo real sobre ele é intensificada e uma 
diferenciação inicial entre o ego e o id é promovida. Além disso, os perigos 
do mundo externo têm maior importância para ele, de modo que o valor do 
objeto que pode somente protegê-lo contra eles e tomar o lugar da sua antiga 
vida intra-uterina é enormemente aumentado. O fator biológico, então, 
estabelece as primeiras situações de perigo e cria a necessidade de ser 
amado que acompanhará a criança durante o resto de sua vida.48 

A incapacidade de resposta diante das próprias necessidades internas faz do 

bebê um ser absolutamente dependente da ajuda alheia, na maioria das vezes, 

representada pela figura materna. O contato com a mãe ou seu substituto também 

dá ao bebê o aconchego, o contato com a pele e com todas as suas funções 

superficiais como o tato, por exemplo, bem como com as sensações proprioceptivas, 

funções profundas. Tal ajuda não se reduz à satisfação da necessidade, visto que 
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insere o indivíduo na troca simbólica, assim como o grito não se constitui apenas 

como descarga motora, mas como via de comunicação com o outro. 

 

2.5.2 O fator biológico do desamparo 

 

Temos com Freud que:  

Conhecemos duas espécies de coisas sobre o que chamamos nossa psique 
(ou vida mental): em primeiro lugar, seu órgão corporal e cena de ação, o 
cérebro (ou sistema nervoso) e, por outro lado, nossos atos de consciência, 
que são dados imediatos e não podem ser mais explicados por nenhum tipo 
de descrição. Tudo o que jaz entre eles é-nos desconhecido, e os dados não 
incluem nenhuma relação direta entre estes dois pontos terminais de nosso 
conhecimento. 49 

Contudo, o que interessa pensar aqui é como um cérebro ainda em processo 

de desenvolvimento e maturação, esse mesmo cérebro “órgão corporal e cena de 

ação”, obterá, através de sua relação com o outro dos cuidados parentais, uma 

abertura a esses objetos. A resposta está no “fator biológico de desamparo” que 

“estabelece as primeiras situações de perigo e cria a necessidade de ser amado” 50.  

Vale sublinhar que se sentir amado implica uma experiência de proteção, de 

modo que a perda do amor ou a separação prematura dos objetos cuidadores 

corresponde ao abandono à própria sorte em meio ao desamparo. Nesse sentido, 

Freud afirma que:  

[...] a criança aprende a amar outras pessoas que a ajudam em seu 
desamparo e satisfazem suas necessidades, e o faz segundo o modelo de 
sua relação de lactente com a ama e dando continuidade a ele.51  

Nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), Freud postula, já na 

primeira edição, para as implicações mútuas das interações precoces entre o bebê e 

a pessoa que o assiste, e introduz aspectos que, inerentes à dimensão relacional, 

são determinantes para a evolução psíquica:  
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O trato da criança com a pessoa que a assiste é, para ela, uma fonte 
incessante de excitação e satisfação sexuais vindas das zonas erógenas, 
ainda mais que essa pessoa - usualmente a mãe - contempla a criança com 
os sentimentos derivados de sua própria vida sexual: ela a acaricia beija e 
embala, e é perfeitamente claro que a trata como substituto de um objeto 
sexual plenamente legítimo. A mãe provavelmente se horrorizaria se lhe 
fosse esclarecido que, com todas as suas expressões de ternura, ela está 
despertando a pulsão sexual de seu filho e preparando a intensidade 
posterior desta. Ela considera seu procedimento como um amor “puro”, 
assexual, já que evita cuidadosamente levar aos genitais da criança mais 
excitações do que as inevitáveis no cuidado com o corpo. Mas a pulsão 
sexual, como sabemos, não é despertada apenas pela excitação da zona 
genital; aquilo a que chamamos ternura um dia exercerá seus efeitos, 
infalivelmente, também sobre as zonas genitais. Aliás, se a mãe 
compreendesse melhor a suma importância das pulsões para a vida anímica 
como um todo, para todas as realizações éticas e psíquicas, ela se pouparia 
das auto-recriminações mesmo depois desse esclarecimento. Quando ensina 
seu filho a amar, está apenas cumprindo sua tarefa; afinal, ele deve 
transformar-se num ser humano capaz, dotado de uma vigorosa necessidade 
sexual e que possa realizar em sua vida tudo aquilo a que os seres humanos 
são impelidos pela pulsão.52 

Nesse sentido, ao cuidar de seu filho, a mãe está despertando no bebê a 

pulsão sexual ou libido. O outro dos cuidados maternos oferece uma fonte infindável 

de excitação sexual e satisfação das zonas erógenas do seu filho. Ainda no texto de 

1905, Freud, buscando esclarecer a natureza da pulsão sexual, vai interrogar a vida 

sexual da criança. 

 

2.5.3 A psicossexualidade 

 

Seguindo o percurso teórico traçado no capítulo VII de A interpretação dos 

sonhos (1900), Freud defende a existência da sexualidade desde os primeiros 

tempos da infância. Postula que a pulsão sexual, fragmentada em elementos 

originalmente dispersos nas chamadas “pulsões parciais”, anseia pela obtenção do 

prazer, irredutível à satisfação de uma necessidade biológica. 

Não se pode desconsiderar o fato de que, na origem de toda experiência 

humana, há o outro. Os investimentos libidinais da mãe para com o seu bebê são, 
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para Freud, a parte mais importante da função materna, por despertar a pulsão 

sexual ou libido na criança. Por psicossexualidade, Freud esclarece:  

[...] nós reconhecemos como pertencentes à „vida sexual‟ todas as atividades 
dos sentimentos ternos que têm os impulsos sexuais primitivos como fonte, 
mesmo quando esses impulsos se tornaram inibidos com relação a seu fim 
sexual original, ou tiveram de trocar esse fim por outro que não é mais 
sexual. Por essa razão preferimos falar em psicossexualidade colocando 
assim ênfase sobre o ponto de que o fator mental na vida sexual não deve 
ser desdenhado ou subestimado. 

Usamos a palavra „sexualidade‟ no mesmo sentido compreensivo que aquele 
em que a língua alemã usa a palavra lieben [amar]. 53 

Violante observa: 

 Se a sexualidade tem um fator psíquico, além do somático, e daí, a 
psicossexualidade, dialeticamente, a sexualidade (tanto quanto a 
destrutividade) faz parte integrante da constituição psíquica do sujeito.54 

A concepção freudiana de sexualidade não se restringe à genitalidade e à 

finalidade procriativa. 

Nos Três ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, especialmente no capítulo 

dedicado à sexualidade infantil, Freud afirma que a criança está predisposta a se 

tornar perversa polimorfa devido as suas pulsões parciais, que a levam a gostar de 

chupar, de se exibir, de ficar olhando. Além disso, a criança encontra poucas 

resistências em se satisfazer dessas diferentes formas, já que, nela, as barreiras 

psíquicas - vergonha, repugnância, moralidade - não se opõem aos excessos ou 

transgressões sexuais. 

É necessário pontuar que sexualidade infantil não é compreendida como fase 

cronológica do desenvolvimento, e sim como modos singulares de organização da 

pulsão face ao objeto.  

A pulsão, mais especificamente a pulsão sexual, faz sua estreia conceitual na 

obra de Freud, no texto de 1905:  

Por “pulsão” podemos entender, a princípio, apenas o representante psíquico 
de uma fonte endossomática de estimulação que flui continuamente, para 
diferenciá-la do estímulo, que é produzido por excitações isoladas vindas de 
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fora. Pulsão, portanto, é um dos conceitos da delimitação entre o anímico e o 
físico. A hipótese mais simples e mais indicada sobre a natureza da pulsão 
seria que, em si mesma, ela não possui qualidade alguma, devendo apenas 
ser considerada como uma medida da exigência de trabalho feita à vida 
anímica. O que distingue as pulsões entre si e as dota de propriedades 
específicas é sua relação com suas fontes somáticas e seus alvos. A fonte 
da pulsão é um processo excitatório num órgão, e seu alvo imediato consiste 
na supressão deste estímulo orgânico.55 

Garcia-Roza, ao analisar o texto freudiano de 1905, observa que: 

[...] há ainda certa indefinição quanto à pulsão ser psíquica ou não psíquica. 
Em certas passagens Freud fala em pulsão dando a entender que o termo 
designa estímulos constantes provenientes do próprio corpo (à diferença dos 
estímulos externos que não são constantes), e outras vezes emprega o 
termo pulsão para designar o representante psíquico (die psychiche 
repräsentanz) desses estímulos, e neste caso a pulsão seria psíquica.56  

Em nota de rodapé no mesmo texto de 1905, Freud remete o leitor ao seu 

estudo sobre O problema econômico do masoquismo (1924), no qual ele postula 

que, no organismo vivo, operam duas classes de pulsões:  

Nos organismos (multicelulares), a libido enfrenta a pulsão de morte ou 
destruição neles dominante e procura desintegrar o organismo celular e 
conduzir cada organismo unicelular separado [que o compõe] para um 
estado de estabilidade inorgânica [...]. A libido tem a missão de tornar inócua 
a pulsão destruidora e a realiza desviando esse instinto, em grande parte, 
para fora – e em breve com o auxílio de um sistema orgânico especial, o 
aparelho muscular – no sentido de objetos do mundo externo. A pulsão é 
então chamada de pulsão destrutiva, pulsão de domínio ou vontade de 
poder.57 

Portanto, a pulsão de vida (libido ou pulsão sexual e pulsão de 

autoconservação) e a pulsão de morte (pulsão destrutiva ou de domínio ou vontade 

de poder) são as duas classes de pulsões que operam no psiquismo do sujeito, 

sendo que a função da libido é abrandar a pulsão de morte revertendo grande parte 

desta para fora do aparelho psíquico.  

Com relação às pulsões parciais, elas são independentes, anárquicas, pois 

não se restringem nem se organizam em torno de uma parte específica do corpo, 

como, por exemplo, a zona genital. Assim, inicialmente, Freud considera o 
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autoerotismo como um estado original da sexualidade infantil, anterior ao 

narcisismo.  

Acerca do autoerotismo, Freud discorre em Três ensaios sobre a Teoria da 

Sexualidade (1905), do qual destaco o ensaio que tem por título A sexualidade 

infantil:  

Como traço mais destacado dessa prática sexual, salientemos que a pulsão 
não está dirigida para outra pessoa; satisfaz-se no próprio corpo, é 
autoerótica  

[...]. É fácil adivinhar em que ocasiões a criança teve as primeiras 
experiências desse prazer que agora se esforça por renovar. A primeira e 
mais vital das atividades da criança -- mamar no seio materno (ou em seus 
substitutos) -- há de tê-la familiarizado com esse prazer.  

[...] os lábios comportaram-se como uma zona erógena, e a estimulação pelo 
fluxo cálido de leite foi sem dúvida a origem dessa sensação prazerosa.  

[...] A necessidade de repetir a satisfação sexual dissocia-se então da 
necessidade de absorção de alimento -- uma separação que se torna 
inevitável quando aparecem os dentes e o alimento já não é exclusivamente 
ingerido por sucção, mas é também mastigado. A criança não se serve de 
um objeto externo para sugar, mas prefere uma parte de sua própria pele, 
porque isso lhe é mais cômodo, porque a torna independente do mundo 
externo, que ela ainda não consegue dominar. 58  

Com relação ao autoerotismo, Mezan discute o mal entendido em torno do 

que foi chamado narcisismo primário, que precederia o autoerotismo: 

Com efeito, o que Freud descreve não é nenhum estado “anobjetal” que 
precederia a descoberta do mundo exterior, estado que só existe na miopia 
dos que leem no texto aquilo que querem ler. 

A caracterização de Freud é cristalina: o autoerotismo é o momento inaugural 
da sexualidade, porque nele o prazer se emancipa da satisfação de uma 
necessidade vital; mas de modo algum é o momento inaugural da existência 
biológica ou da vida psíquica, posto que se apoia na experiência de sugar o 
seio.59 

Garcia-Roza dirá acerca do autoerotismo que: 

Para Freud, a discussão sobre a sexualidade humana tem como ponto de 
partida o autoerotismo. Se posteriormente ele vai substituir o termo 
“autoerotismo” pelo termo “narcisismo primário”, é uma outra questão, não 
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nos autoriza a supor um estado da sexualidade anterior ao autoerotismo, 
mesmo que considerado “mítico”. [...] 

O importante dessa prática é que ela frequentemente tem por objeto uma 
parte do próprio corpo (o dedo, por exemplo), o que a torna independente de 
um objeto externo (o seio materno). Estes dois aspectos - independência do 
objeto externo e independência da finalidade de nutrição - levaram Freud a 
postular aquele que pode ser considerado o conceito mais importante dos 
Três ensaios: o de autoerotismo.60 

O que ocorre no autoerotismo é o que Freud denomina prazer de órgão, isto 

é, o prazer que o órgão retira dele mesmo. O prazer está localizado em partes do 

corpo chamadas zonas erógenas: bordas e orifícios corporais, fonte das pulsões 

sexuais. Essas zonas erógenas são assim definidas por Freud nos Três ensaios 

sobre a Teoria da Sexualidade: “uma parte da pele ou da mucosa em que certos 

tipos de estimulação provocam uma sensação prazerosa de determinada qualidade”. 

61 

Em 1915, numa nota de rodapé acrescentada ao texto de 1905, Freud amplia 

a noção de zonas erógenas: “As reflexões posteriores e o aproveitamento de outras 

observações levaram-me a atribuir a propriedade de erotogenia a todas as partes do 

corpo e a todos os órgãos internos” 62.  

 

2.5.4 O narcisismo 

 

Em 1914, em seu texto Sobre o narcisismo: uma introdução, Freud redefinirá 

a função do ego, descrita anteriormente no Projeto, a partir da teoria da libido. Nas 

primeiras experiências de satisfação do bebê, no encontro seio-boca, o momento 

libidinal é autoerótico. O ego passa a ser “um objeto sexual investido pelas pulsões 

eróticas”63.  

Ainda no texto de 1914, ele ressalta que  
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[...] uma unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o 
começo; o ego tem de ser desenvolvido. Os instintos autoeróticos, contudo, 
ali se encontram desde o início, sendo, portanto, necessário que algo seja 
adicionado ao autoerotismo - uma nova ação psíquica - a fim de provocar o 
narcisismo” .64  

Desta forma, Freud confirma o narcisismo como etapa regular e necessária à 

evolução psíquica reiterando sua constância na psique ao longo de toda a vida. Os 

efeitos disso abrangem, mas não se limitam, ao terreno da patologia, estendendo-se 

para as relações objetais e particularmente para os vínculos amorosos. A raiz 

parental destes vínculos é especialmente destacada por Freud, quando associa o 

nascimento e a progressão psíquica da criança às vicissitudes relacionais dos 

primeiros encontros, sendo estes prioritariamente selados pelo psiquismo adulto e 

pelo narcisismo deste.  

A afirmação de que um ego não existe desde sempre e, portanto, que deve 

ser desenvolvido por meio de uma “nova ação psíquica” e investido pela libido, traz 

consequências decisivas para o acontecimento psíquico como um processo 

necessariamente ligado às relações objetais primárias, cuja determinação se 

estende, inclusive, às futuras escolhas amorosas. Seguindo a linha de raciocínio 

freudiana, amamos norteados por dois caminhos:  

Ama-se conforme o tipo narcísico de escolha de objeto: Ao que somos, ao 
que fomos, ao que gostaríamos de ser e a pessoa que outrora fez parte do 
nosso próprio Si-mesmo.65  

Não se trata do corpo considerado como um todo sendo tomado como objeto 

de investimento libidinal, mas partes de um corpo vivido como fragmentado, sem 

unidade: “Não há uma representação do corpo como uma unidade. O que ao 

autoerotismo deve-se acrescentar é o ego, representação complexa que o indivíduo 

faz de si mesmo” 66. Sem a entrada do ser experiente que nomeia e articula as 

necessidades da criança não haverá a assunção da imagem do corpo unificado do 

narcisismo. O narcisismo implica o ego. 
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O que será acrescentado para dar forma ao narcisismo é o ego (Ich). Garcia-

Roza faz algumas considerações acerca do uso do termo narcisismo na obra 

freudiana: 

É importante notar que, anteriormente ao artigo de 1914, o narcisismo era 
assimilado à perversão - escolha do próprio corpo como objeto de 
investimento amoroso - e que, a partir do texto sobre o narcisismo, deixa de 
ser concebido como perversão e passa a ser apontado como forma 
necessária de constituição da subjetividade. O narcisismo é condição de 
formação do eu, chegando mesmo a se confundir com o próprio eu.67 

Garcia-Roza refere-se ao texto de 1905 (Três ensaios...), no qual, pela 

primeira vez, em uma nota de rodapé, Freud registra, ao discorrer sobre os 

invertidos: “tomam a si mesmos como objetos sexuais” e, “[...] partindo do 

narcisismo, procuram rapazes semelhantes à sua própria pessoa, a quem querem 

amar tal como sua mãe os amou”.68 

Freud introduz a noção de uma nova ação psíquica compreendida como o 

advento do ego em sua forma primeira, ou seja, o ego ideal. O ideal narcísico dos 

pais é, nesse momento, investido em Sua Majestade, o Bebê: o ego-ideal 

constituirá, assim, a primeira forma pela qual o ego existirá investido pela libido de 

seus pais: “O amor dos pais, no fundo tão infantil, nada mais é senão o narcisismo 

dos pais renascido, o qual, transformado em amor objetal, inequivocamente revela 

sua natureza anterior” 69.  

Para Freud, o  

[...] ego ideal é agora alvo do amor de si mesmo [...] desfrutado na infância 
pelo ego real. O narcisismo do indivíduo surge deslocado em direção a esse 
novo ego ideal, o qual, como o ego infantil, se acha possuído de toda 
perfeição de valor” .70 

 Abro aqui um parêntese para conceituar o que Freud entende por amor. 

Amor, libido ou pulsão sexual, são compreendidos por Freud num sentido amplo, 

como visto até aqui, mas é necessário reiterar que, para esse autor, o amor: 

[...] deriva da capacidade do ego de satisfazer autoeroticamente alguns de 
seus impulsos instintuais pela obtenção do prazer do órgão. É originalmente 
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narcisista, passando então para objetos, que foram incorporados ao ego 
ampliado, e expressando os esforços motores do ego em direção a esses 
objetos como fontes de prazer. Torna-se intimamente vinculado à atividade 
das pulsões sexuais ulteriores [pulsões parciais] e, quando estes são 
inteiramente sintetizados [unificadas pelo narcisismo], coincide com a pulsão 
sexual como um todo.71  

Fecho parêntese e continuo nas descobertas freudianas acerca do ego.  

Lembremos que Freud afirma, em O ego e o id (1923), que, antes de o ego 

ideal advir no narcisismo, ele é “primeiro e acima de tudo um ego corporal; não é 

simplesmente uma entidade de superfície, mas é ele próprio, a projeção de uma 

superfície” 72. 

A sequência mais lógica da sexualidade, segundo Garcia-Roza é, portanto: 

autoerotismo - narcisismo - escolha de objeto (com o momento do narcisismo 

correspondendo ao surgimento do ego).  

O narcisismo designaria, assim, uma estrutura permanente, unificadora das 

pulsões parciais, pois o próprio ego é alvo de alto investimento libidinal, 

proporcionando a continuidade de seu desenvolvimento. 

 Freud, em Um estudo autobiográfico, postula que: 

O processo de chegar a um objeto que desempenha papel tão importante na 
vida mental ocorre juntamente com a organização da libido. Após a fase do 
autoerotismo, o primeiro objeto de amor no caso de ambos os sexos é a 
mãe, afigurando-se provável que, de início, uma criança não distingue o 
órgão de nutrição da mãe do seu próprio corpo. Depois, mas ainda nos 
primeiros anos da infância, a relação conhecida como complexo de Édipo se 
torna estabelecida: os meninos concentram seus desejos sexuais na mãe e 
desenvolvem impulsos hostis contra o pai, como sendo rival [...].73 

Em Psicologia de grupo e análise do ego (1921), Freud reafirma que a palavra 

sexualidade tem o mesmo sentido da palavra lieben (amar) e, portanto, o sexual e o 

afetivo estão no mesmo núcleo da libido ou pulsão sexual. A afeição dos pais pela 

criança, por exemplo, faz parte de uma corrente afetiva de natureza erótica. Freud 

assim conceitua libido:  
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Libido é expressão extraída da teoria das emoções. Damos esse nome à 
energia, considerada como uma magnitude quantitativa, [...] daqueles 
instintos que têm a ver com tudo o que pode ser abrangido sob a palavra 
“amor”. O núcleo do que queremos significar por amor consiste naturalmente 
[...] no amor sexual, com a união sexual como objetivo. Mas não isolamos 
disso - que, em qualquer caso, tem sua parte no nome “amor” - por um lado o 
amor próprio, e, por outro, o amor pelos pais e pelos filhos, a amizade e o 
amor pela humanidade em geral, bem como a devoção a objetos concretos e 
a ideias abstratas.74 

Na interpretação de Violante, a teoria da libido, longe de se tratar de uma 

teoria “desenvolvimentista”, trata-se de uma teoria da “constituição da sexualidade 

humana imbricada com a constituição psíquica do sujeito” 75. 

De acordo com Freud, antes da intervenção do julgamento dos outros, a 

criança dedica amor a si mesma. A partir dessa intervenção, acontece um 

deslocamento desse amor a si e desse interesse para um novo modo, que tem como 

base as representações parentais. O ego ideal não é abandonado, mas 

transformado, em virtude da necessidade de renunciar à onipotência narcísica que, 

até então, acreditava desfrutar. Ao descrever essa renúncia ao ego ideal, Freud 

pondera: 

O ego ideal é alvo do amor de si mesmo (self-love) desfrutado na infância 
pelo ego real. O narcisismo do indivíduo surge deslocado em direção a esse 
novo ego ideal, o qual, como ego infantil, se acha possuído de toda perfeição 
de valor. Como acontece sempre que a libido está envolvida, mais uma vez 
aqui o homem se mostra incapaz de abrir mão de uma satisfação de que 
outrora desfrutou. Ele não está disposto a renunciar à perfeição narcisista de 
sua infância; e quando, ao crescer, se vê perturbado pelas admoestações de 
terceiros e pelo despertar de seu próprio julgamento crítico, de modo a não 
mais poder reter aquela perfeição, procura recuperá-la sob a nova forma de 
um ideal do ego. O que ele projeta diante de si como sendo seu ideal é o 
substituto de narcisismo perdido de sua infância na qual ele era o seu próprio 
ideal.76 

Garcia-Roza e Violante concordam que a tradução do texto de Freud diz 

respeito ao surgimento do ideal de ego e não do ego ideal, como presente na 

tradução da ESB citada acima. Segundo a interpretação de Mezan:  

O ego de prazer vai assim se transformando no ego de realidade, não 
apenas porque a realidade bloqueia o acesso ao prazer, tal como é exigido 
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pelas pulsões cegas do id, mas principalmente porque o exterior vai se 
convertendo em interior pela própria necessidade de perpetuar o prazer. 
Quando o ego se oferece ao id como objeto de amor essa submissão 
aparente é enganosa: ao ser investido com libido, ele se fortalece e passa a 
usar desta “força emprestada” para controlar as paixões do id, mediante a 
repressão, a sublimação ou mesmo uma identificação.77  

O corpo, em Freud, no âmbito do primeiro dualismo pulsional, como ressaltei, 

é marcado pelo outro e pela própria ação da pulsão. 

Para melhor compreensão da manobra realizada pelo ego a fim de “recuperar 

o narcisismo perdido da infância sob a forma de um ideal do ego”78, é preciso 

compreender o que Freud denominou de organização genital infantil ou fase fálica, 

complexo de Édipo e complexo de castração. 

 

2.5.5 Organização genital infantil 

 

Na constituição psíquica do sujeito, no que diz respeito aos diferentes modos 

de organização da libido, podemos acompanhar o raciocínio de Freud  quando afirma 

que “[...] foi somente com a ajuda da investigação psicanalítica das neuroses que se 

tornou possível descobrir as fases ainda mais precoces do desenvolvimento da 

libido” 79. Dada a rapidez com que ocorrem os primeiros indícios do desenvolvimento 

libidinal, Freud considera que talvez jamais pudéssemos conseguir, pela observação 

direta, apreender firmemente os seus quadros fugazes. 

Ainda para Freud, “[...] uma espécie de organização frouxa, que pode ser 

chamada „pré-genital‟, existe durante esse período inicial”80. A princípio, Freud 

distingue duas fases dentre as organizações pré-genitais: a oral e a sádico-anal. 

O início do desenvolvimento libidinal compreende as pulsões orais e a anal-

sádica: 
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O primeiro órgão a surgir como zona erógena e a fazer exigências libidinais à 
mente é, da época do nascimento em diante, a boca. Inicialmente toda 
atividade psíquica se concentra em fornecer satisfação às necessidades 
dessa zona. 81  

Estando a satisfação a serviço da autopreservação é natural que assim ocorra 

mediante a nutrição. No entanto, Freud adverte que a Fisiologia não deve ser 

confundida com a Psicologia: 

A obstinada persistência do bebê em sugar dá prova, em estágio precoce, de 
uma necessidade de satisfação que, embora se origine da ingestão da 
nutrição e seja por ela instigada, esforça-se, todavia por obter prazer 
independentemente da nutrição e, por essa razão, pode e deve ser 
denominada de sexual.82 

A libido se organiza por meio de fases: a oral, a anal-sádica, a fálica, a fase 

de latência e a genital. A noção de fase libidinal indica uma etapa do 

desenvolvimento sexual da criança caracterizada por certa organização da libido em 

que existe a predominância de uma zona erógena ou um modo de relação de objeto. 

Freud nos adverte, em seu texto Esboço de Psicanálise (1940[1938]), que “seria um 

erro supor que essas três primeiras fases se sucedem de forma clara. Uma pode 

aparecer em aditamento a outra; podem sobrepor-se e podem estar presentes lado 

a lado”83. 

Segundo Laplanche e Pontalis, a incorporação diz respeito a um modo de 

relação em que, por meio da fantasia, a pessoa (criança ou adulto) “faz penetrar e 

conserva um objeto no interior de seu corpo. Constitui um alvo pulsional e um modo 

de relação do objeto característico da fase oral”84. 

A vivência de satisfação, que constitui a gênese do desejo, é uma experiência 

da fase oral. Garcia-Roza observa: 

Utilizando a distinção feita por Freud entre fonte, objetivo e objeto da pulsão, 
no caso da organização oral, a fonte é a zona oral, o objeto é o seio e o 
objetivo é a incorporação do objeto. O importante a assinalar aqui é o fato de 
que a fase oral [...] não se caracteriza apenas pelo predomínio de uma zona 
de corpo, mas também por um modo de relação de objeto: a incorporação.85 
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Na fase anal-sádica, a libido está organizada sob o primado da região anal. 

Nessa fase, a relação de objeto está associada aos significados atribuídos à função 

de defecação - expulsão e retenção - e o valor simbólico das fezes. Essa é a 

segunda fase em que se constitui uma polaridade atividade-passividade e Freud a 

considera um dos pares de opostos fundamentais da vida psíquica, “assim como o 

mais utilizável em Psicanálise.
86 

Essa é também a segunda fase pré-genital da sexualidade infantil. A atividade 

dominante é colocada em ação por intermédio da musculatura somática e a 

membrana mucosa erógena do ânus é o órgão que, mais do que qualquer outro, 

representa o objetivo sexual ativo e passivo. Situada entre essas organizações pré-

genitais e a organização genital adulta, há a organização genital infantil ou fase 

fálica, considerada a fase de primazia do falo. Se analisarmos os pares de opostos, 

aqui seriam fálico-castrado: “com a fase fálica, e ao longo dela, a sexualidade da 

tenra infância atinge seu apogeu e aproxima-se da sua dissolução”87. 

No menino, veremos que essa fase se caracteriza por um interesse narcísico 

que ele tem pelo próprio pênis, enquanto constata a ausência do mesmo na menina. 

É essa diferença que irá marcar a oposição fálico-castrado, que substitui nessa fase 

a oposição ativo-passivo das fases oral e anal.  

Em 1923, Freud esclarece que  

[...] a característica principal dessa „organização genital infantil‟, a fase fálica, 
é sua diferença da organização genital final do adulto. Ela consiste no fato 
de, para ambos os sexos, entrar em consideração apenas um órgão genital, 
ou seja, o masculino. O que está presente, portanto, não é uma primazia dos 
órgãos genitais, mas a primazia do falo.88 

A pulsão sexual, a manifestação dinâmica do que, na vida mental, Freud 

denominou de libido, é constituída de pulsões componentes que podem novamente 

desdobrar-se e que só gradualmente se unem em organizações bem definidas. As 

fontes dessas pulsões componentes são os órgãos do corpo e, em particular, certas 

zonas erógenas especialmente acentuadas; no entanto, a libido recebe 

contribuições de todo processo funcional importante do corpo. 
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A fase fálica é aquela em que, segundo Freud, a maioria das pulsões 

componentes converge para o primado das zonas erógenas genitais. No entanto ele 

adverte que “seria um erro supor que as três fases se sucedem de forma clara. Uma 

pode aparecer em aditamento a outra; podem sobrepor-se e podem estar presentes 

lado a lado”89. Freud postula que na fase fálica “o menino ingressa na fase edipiana, 

começa a manipular o pênis e, simultaneamente, tem fantasias de executar algum 

tipo de atividade com ele em relação a sua mãe [...]”90. Para Freud:  

As pulsões componentes não são todas igualmente úteis na organização 
genital final da libido; alguns deles (os componentes anais, por exemplo) são 
consequentemente deixados de lado e suprimidos ou experimentam 
complicadas transformações.  

Em anos muito precoces da infância (aproximadamente entre as idades de 
dois e cinco anos) ocorre uma convergência das pulsões sexuais, da qual, no 
caso dos meninos, o objeto é a mãe. Essa escolha de um objeto, em 
conjunção com uma atitude correspondente de rivalidade e hostilidade para 
com o pai, fornece o conteúdo do que é conhecido como complexo de Édipo, 
que em todo ser humano é da maior importância na determinação da forma 
final de sua vida erótica. Descobriu-se ser característica de um indivíduo 
normal aprender a dominar seu complexo de Édipo, ao passo que o neurótico 
permanece envolvido nele.91 

 

2.5.6 O complexo de Édipo e o complexo de castração 

 

Freud desenvolve o que ele já havia descoberto em sua autoanálise e 

revelado na carta 71, de 15/10/189792, a Fliess, a saber, a descoberta em si mesmo 

de uma paixão por sua mãe e de ter ciúmes em relação ao pai, o que ele 

considerara um acontecimento universal. A lenda do rei Édipo é invocada como 

modelo mitológico desse conflito. O complexo de Édipo viria a ser o complexo 

nuclear das neuroses93 e o que selaria o destino desse sujeito (se normal ou 

patológico).  
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Freud inicia sua investigação pela forma positiva desse complexo: 

Em sua forma mais simplificada, o caso de uma criança do sexo masculino 
pode ser descrito do seguinte modo. Em idade muito precoce o menininho 
desenvolve uma catexia objetal pela mãe, originalmente relacionada ao seio 
materno, e que é o protótipo de uma escolha de objeto segundo o modelo 
anaclítico; o menino trata o pai identificando-se com este. Durante certo 
tempo, esses dois relacionamentos avançam lado a lado, até que os desejos 
sexuais do menino em relação à mãe se tornam mais intensos e o pai é 
percebido como um obstáculo a eles; disso se origina o complexo de Édipo. 
Sua identificação com o pai assume então uma coloração hostil e transforma-
se num desejo de livrar-se dele, a fim de ocupar o seu lugar junto à mãe. Daí 
por diante, a sua relação com o pai é ambivalente; parece como se a 
ambivalência, inerente à identificação desde o início, se houvesse tornado 
manifesta. Uma atitude ambivalente para com o pai e uma relação objetal de 
tipo unicamente afetuoso com a mãe constituem o conteúdo do complexo de 
Édipo positivo simples no menino.94 

Mais tarde, Freud percebe essa definição como uma simplificação e /ou 

esquematização do fenômeno, devido à complexidade da experiência que a relação 

triangular edípica impõe à criança. Em seu texto O ego e o id (1923), Freud postula 

que: 

Um estudo mais aprofundado geralmente revela o complexo de Édipo mais 
completo, o qual é dúplice, positivo e negativo, e devido à bissexualidade 
originalmente presente na criança. Isto equivale a dizer que um menino não 
tem simplesmente uma atitude ambivalente para com o pai e uma escolha 
objetal afetuosa pela mãe, mas que , ao mesmo tempo, também se comporta 
como a menina e apresenta uma atitude afetuosa feminina para com o pai e 
um ciúme e uma hostilidade correspondentes em relação à mãe.95 

Em A dissolução do complexo de Édipo (1824), Freud afirma: “A fase fálica é 

contemporânea do complexo de Édipo, não se desenvolve além, até a organização 

genital definitiva”96 .  

 Na fase fálica, a criança está atenta aos seus genitais e  

[...] é natural presumir que todos os outros seres vivos, humanos e animais, 
possuem um órgão genital como o seu próprio; [...] no decurso de suas 
pesquisas a criança chega à descoberta de que o pênis não é uma 
possessão comum a todas as crianças que a ela se assemelham. Uma visão 
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acidental do órgão da irmãzinha, ou da companheira de brinquedo, 
proporciona a ocasião para essa descoberta.97 

 No entanto, mesmo diante da visão dos órgãos sexuais femininos, diferentes 

do seu, o menino e a menina rejeitam o fato e criam teorias acerca da ausência do 

pênis, dizendo, por exemplo, que esse ainda não cresceu. Posteriormente, chegará  

[...] à conclusão emocionalmente significativa de que o pênis existira, mas foi 
retirado. A falta de um pênis é vista como resultado da castração e agora a 
criança se defronta com a tarefa de chegar a um acordo com a castração em 
relação a si própria. [...] o significado do complexo de castração só pode ser 
corretamente apreciado se sua origem na fase da primazia fálica for também 
levada em consideração”.98  

Mezan demonstra que o tema da castração não é novo para Freud, que já 

havia tratado dele na análise do Pequeno Hans (1909), em Totem e tabu 

(1912[1913]) e na análise do caso do Homem dos Lobos (1914[1918]). Porém, a 

partir de 1923, a castração passa a ocupar o lugar de eixo central da teoria 

psicanalítica, “a ponto de Freud procurar estabelecê-la como o nódulo dos 

fenômenos neuróticos, em Inibições, sintomas e angústia (1925[1926]) e 

reencontrando-a na gênese dos mecanismos de defesa do ego, no texto Fetichismo 

(1927)99. 

É importante ressaltar que a fantasia originária tem um importante papel a 

desempenhar, pois as protofantasias ou fantasias originárias, segundo Laplanche e 

Pontalis, constituem o lugar em que Freud situa o ato de castração: 

[...] as duas palavras têm aqui um valor de índice: <<fantasia>> (fantasma) 
porque a castração, para produzir seus efeitos, não apenas não tem que ser 
efetuada como nem sequer tem de ser objeto de uma formulação explícita 
por parte dos pais; <<originária>> - embora a angústia, aparecendo apenas 
na fase fálica, esteja longe de ser a primeira na série de experiências 
anxiógenas- na medida em que a castração é uma das faces do complexo 
das relações interpessoais em que tem origem, se estrutura e se especifica o 
desejo sexual do ser humano. É que o papel que a psicanálise atribui ao 
complexo de castração não se compreende sem ser relacionado com a tese 
fundamental [...] do caráter nuclear e estruturante do Édipo.100 

Deste modo, as fantasias relativas à castração - que são construídas pelas 

crianças para explicar a diferença sexual anatômica - colocam o menino em posição 
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diferente da menina com relação ao complexo de Édipo. Inicialmente, Freud falava 

de uma simetria entre o complexo de Édipo na menina e no menino; a partir de 

1923, em A organização genital infantil, ele não falará mais nessa simetria, mas de 

um denominador comum a ambos os sexos. Assim, Freud assinala que uma das 

características da organização genital infantil consiste no fato de que, para meninos 

e meninas, entra em consideração apenas um órgão genital - o masculino. Freud 

afirma em seguida: “o que está presente, portanto, não é uma primazia dos órgãos 

genitais, mas a primazia do falo”101. O menino, que anteriormente desejara sua mãe, 

agora deseja o que a mãe deseja: o pai. Ele será agora o detentor de um 

instrumento ideal que regula, dosa e regulamenta a estrutura triangular. Esse 

instrumento ilusório, mas altamente eficaz, é o que se chama falo.  

No caso do menino, ao qual limitarei meu estudo, por ser o sujeito de minha 

pesquisa, a fantasia de castração provoca o temor pela ameaça de castração.  

Devido à angústia de castração, o ego recorre ao recalcamento da 

sexualidade infantil. Ao “dissolver” ou recalcar o complexo de Édipo, o menino 

renuncia às catexias libidinais e destrutivas dirigidas aos pais. Entre o interesse 

narcísico por seu pênis e as catexias libidinais e agressivas de seus objetos 

parentais, surge um conflito em que triunfará a primeira das forças: “O ego da 

criança volta as costas ao complexo de Édipo”102.  

 

2.5.6.1 A função paterna 

 

Em Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos 

(1925), Freud afirma: “Nos meninos o complexo não é simplesmente reprimido; é 

literalmente feito em pedaços pelo choque da castração ameaçada”103. 
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O cumprimento da função paterna na constituição do menino seria, então, o 

de suporte, de garantia para a criança de superar a relação narcísica com a mãe, 

ascendendo, assim, ao sistema simbólico.  

Violante considera que “o pai marca sua presença no decorrer de toda a 

história edipiana, bem como em seu epílogo, presentificando-se por meio das 

identificações nos herdeiros do complexo de Édipo: o superego e o ideal do ego”.104 

Assim, essas catexias são abandonadas e substituídas por identificações.  

Segundo Mezan: 

[...] Se a identificação é uma forma mais antiga do relacionamento afetivo, os 
primeiros objetos a serem incorporados por esta via não podem ser outro 
senão os pais. A promoção da identificação à categoria de processo 
estruturador por excelência da personalidade vai desembocar assim numa 
reflexão sobre o Édipo e sobre seu complemento necessário, a castração 
[...].105 

Ao teorizar acerca do término do complexo de Édipo, Freud afirma: “Não vejo 

razão para negar o nome de repressão ao afastamento do ego diante do complexo 

de Édipo, embora as repressões posteriores ocorram pela maior parte com a 

participação do superego [...].” Com as catexias objetais abandonadas e substituídas 

por identificações, acontece que a autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego 

formando assim o núcleo do superego que “assume a severidade do pai e perpetua 

a proibição deste contra o incesto, defendendo assim o ego do retorno da catexia 

libidinal”106.  

O pai, ou a autoridade por ele representada - a saber, a autoridade paterna -, 

é o agente direto que deve se interpor entre a mãe/mulher e o filho, exercendo sua 

função paterna: ele deverá interditar o filho, deixando claro seu lugar ao lado de sua 

mulher.  

É preciso esclarecer a expressão função paterna antes citada, para o que 

recorro a Aulagnier: 

A significação “função paterna” será demarcada por três referentes:  

- a interpretação que a mãe se deu a propósito da função de seu próprio pai; 
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- a função que a criança atribui a seu pai e a função que a mãe atribui a ele; 

- o que a mãe deseja transmitir desta função e o que ela pode querer interditar 
a seu respeito.107 

Dessa forma, a função paterna desempenha no processo de desenvolvimento 

infantil o importante papel de localizar essa criança dentro de seu núcleo familiar, ao 

estabelecer limites e impor a lei (do interdito do incesto e do parricídio).  

 

2.5.7 Os herdeiros do complexo de Édipo 

 

Freud, no texto A dissolução do complexo de Édipo (1924), ao tratar da 

dissolução do Édipo e do surgimento do superego no menino, coloca que: 

As tendências libidinais pertencentes ao complexo de Édipo são em parte 
dessexualizadas e sublimadas [...] e em parte são inibidas em seu objetivo e 
transformadas em impulsos de afeição. Todo processo preservou o órgão 
genital - afastou o perigo de sua perda - e, por outro, paralisou-o - removeu 
sua função. Esse processo introduz o período de latência, que agora 
interrompe o desenvolvimento sexual da criança.108 

O ego, nesse momento da constituição psíquica do sujeito, já existe como 

unidade organizada, exercendo uma de suas funções, que é a repressiva. Essa 

função atua com a ajuda do superego, que está sendo formado. 

Freud continua sua análise do complexo de Édipo, afirmando: 

O processo que descrevemos é, porém, mais que uma repressão. Equivale, 
se for idealmente levado a cabo, a uma destruição e abolição do complexo. 
[...] 

A observação analítica capacita-nos a identificar ou adivinhar as vinculações 
entre a organização fálica, o complexo de Édipo, a ameaça de castração, a 
formação do superego e o período de latência. Essas vinculações justificam a 
afirmação de que a destruição do complexo de Édipo é ocasionada pela 
ameaça de castração.109 

Ao final do complexo de Édipo, duas instâncias se formarão como suas 

herdeiras: o superego e o ideal do ego. 
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O ideal do ego é considerado, na interpretação de Laplanche e Pontalis, um 

conceito difícil de delimitar no sentido unívoco da expressão “ideal do ego”. Há, 

segundo esses autores, uma estreita relação das variações deste conceito e a 

elaboração progressiva da noção de superego. 

Um exemplo disso é o texto de 1923, O ego e o id, que introduz a segunda 

tópica, no qual o ideal do ego e o superego são apresentados como sinônimos. 

Assim, dirá Freud em seu texto, a diferenciação dentro do ego pode ser chamada de 

„ideal do ego‟ ou „superego‟. O ego, nesse momento, de acordo com Freud, torna-se 

um precipitado de catexias objetais abandonadas e contém a história dessas 

escolhas de objeto. O ego possui, nesse precipitado, uma combinação em 

proporções variáveis das identificações com os dois progenitores. Ao falar do ideal 

do ego, nesse mesmo texto, Freud afirma que “por trás dele jaz oculta a primeira e 

mais importante identificação de um indivíduo, a identificação com o pai em sua pré-

história pessoal”110 . E, em nota de rodapé, Freud indica que “Talvez fosse mais 

seguro dizer „com os pais‟, pois antes de uma criança ter chegado ao conhecimento 

definitivo da diferença entre os sexos, a falta de um pênis, ela não faz distinção de 

valor entre o pai e a mãe” 111.  

No entanto, muito antes, em seu texto Sobre o narcisismo: uma introdução 

(1914), Freud já se referia à relação entre o ideal do ego e o superego, ao afirmar 

que: “se de um lado o sujeito não está disposto a renunciar à perfeição narcisista de 

sua infância”, de outro, “ao crescer, vê-se perturbado pelas admoestações de 

terceiros e pelo despertar de seu próprio julgamento crítico; de modo a não mais 

poder reter aquela perfeição, procura recuperá-la sob a nova forma de um ideal do 

ego” 112. 

Violante interpreta que, nesta passagem,  

[...] julgamento crítico e ideal do ego não se confundem; e mais, o julgamento 
crítico parece preceder a formação do ideal do ego por meio do cerceamento 
imposto à pretensão de o ego atual permanecer identificado com o ego ideal. 
Essa noção perde-se nos textos freudianos até ser recuperada em 
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1932/1933, na 31ª Conferência das “novas Conferências...” [...] quando Freud 
atribui ao superego a função de ser o portador do ideal do ego.113  

Segundo Mezan, da análise do ideal do ego emergem duas possibilidades:  

Ou a sua relação com o ego é benigna, ou a distância entre ambos dá origem 
a perturbações de várias naturezas. O primeiro caso se verifica na formação 
dos grupos e na hipnose, em que o ego aquiesce às mutações do ideal do 
ego e o segue na rota por ele indicada.114 

Ou, por outro lado, surge o sentido mais frequente e inverso do anteriormente 

citado: 

[...] o ideal do ego sendo inatingível por essa ou aquela razão, se torna um 
espinho na carne do ego, fornecendo à consciência moral toda sorte de 
pretextos para criticá-lo e humilhá-lo. É nesse sentido de “ideia reguladora” 
do ego [...] que o ideal do ego vem formar uma das funções do superego.115 

Freud introduz a palavra “superego” na terceira seção de O ego e o id (1923), 

pretendendo com isso encontrar a origem dessa instância na identificação com o pai 

e com a mãe; esse termo aparece no contexto de sua análise acerca do complexo 

de Édipo e da identificação. O superego, dirá Freud, não é simplesmente um resíduo 

das primitivas escolhas objetais do id: 

 [...] ele também representa uma formação reativa enérgica contra essas 
escolhas. A sua relação com o ego não se exaure com o preceito: „você 
deveria ser assim‟ (como o seu pai). Ela também compreende a proibição: 
você não pode ser assim (como o seu pai), isto é, você não pode fazer tudo o 
que ele faz; certas coisas são prerrogativas dele.” 116  

A conclusão lógica do acima exposto será a identificação com o pai. Se ele 

representa a autoridade, “ser como ele” requer a interiorização da autoridade: “o 

superego retém o caráter do pai”117. No capítulo V de O ego e o id, Freud postula: “O 

superego surge, como sabemos, de uma identificação com o pai tomado como 

modelo. Toda identificação desse tipo tem a natureza de uma dessexualização ou 

mesmo de uma sublimação”118. 

Em 1924, no texto A dissolução do complexo de Édipo, Freud afirma que, 

nele, “a autoridade do pai, ou dos pais, é introjetada e aí forma o núcleo do 
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superego, que assume a severidade do pai e perpetua a proibição deste contra o 

incesto”119. 

Na interpretação de Mezan: 

[...] é por essa razão que o superego é visto como herdeiro do complexo de 
Édipo: ao introjetar a proibição do incesto, ele continua a identificação 
edipiana, mas com o sinal invertido. Por outro lado, o modelo paterno 
continuará servindo como norma para a evolução do ego; e na distância 
entre a exigência de ser e a imposição de não ser, o superego se instala 
como função crítica e como função interditora, vigiando o ego para que este 
não desvie do caminho prescrito pela identificação que o constitui.120 

Ao ser herdeiro do complexo de Édipo, o superego pode expressar as pulsões 

e vicissitudes libidinais do id, tornando-se seu representante.  

Ao erguer em si a autoridade do pai, a severidade do superego revela-se 

ainda maior do que aquela representada por ele. Segundo Freud: “O superego 

conservou características essenciais das pessoas introjetadas - seu poder sobre a 

criança, sua severidade e a tendência a exercer o controle e a punir”121.  

O superego, no entanto, não é apenas ameaçador e Freud fará essa 

descoberta ao analisá-lo em seu texto, O humor (1927). Nesse texto, ele considera:  

Já é hora de nos familiarizarmos com algumas características do humor. 
Como os chistes e o cômico, o humor tem algo liberador a seu respeito, mas 
possui também qualquer coisa de grandeza e elevação, que faltam às outras 
duas maneiras de obter prazer da atividade intelectual. Essa grandeza reside 
claramente no triunfo do narcisismo, na afirmação vitoriosa da 
invulnerabilidade do ego. O ego se recusa a ser afligido pelas provocações 
da realidade, a permitir que seja compelido a sofrer. Insiste em que não pode 
ser afetado pelos traumas do mundo externo; demonstra, na verdade, que 
esses traumas para ele não passam de ocasiões para obter prazer. Esse 
último aspecto constitui um elemento inteiramente essencial do humor. [...] 
temos que recordar a situação de humor, provavelmente mais primária e 
mais importante, na qual uma pessoa adota uma atitude humorística para 
consigo mesma, a fim de manter afastados possíveis sofrimentos.122 

Nesse mesmo texto, Freud declara que o ego não é uma estrutura simples:  

O ego abriga dentro dele, como seu núcleo, um agente especial, o superego. 
Geneticamente o superego é o herdeiro do agente paterno. Frequentemente 
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ele mantém o ego em estrita dependência e, ainda, realmente o trata como 
os genitores, ou o pai, outrora trataram o filho, em seus primeiros anos.123  

Ora, sabemos que os pais podem ser severos e rígidos, mas também afáveis 

e complacentes. E, por fim, Freud conclui: 

Se é realmente o superego, que no humor, fala essas bondosas palavras de 
conforto ao ego intimidado, isso nos ensinará que ainda temos muito a 
aprender sobre a natureza do superego. [...] E finalmente, se o superego 
tenta, através do humor, consolar o ego e protegê-lo do sofrimento, isto não 
contradiz sua origem no agente paterno.124 

Para Freud, o humor possui uma dignidade que está ausente por completo 

nos chistes, por exemplo, por que esses servem apenas para obter uma produção 

de prazer ou colocar essa produção, que foi obtida, a serviço da agressão. 

No texto O mal estar na civilização (1929/1930), há um questionamento de 

Freud acerca de como a civilização inibe a agressividade: “dada a presença inerente 

ao ser humano do desejo de agressão, como torná-lo inofensivo?”. Sua explicação é 

a seguinte: 

Sua agressividade é introjetada, internalizada; ela é, na realidade, enviada de 
volta para o lugar de onde proveio, isto é, dirigida no sentido de seu próprio 
ego. Aí, é assumida por uma parte do ego que se coloca contra o resto do 
ego, como superego, e que então, sob a forma de „consciência‟, está pronta 
para por em ação contra o ego a mesma agressividade rude que o ego teria 
gostado de satisfazer sobre outros indivíduos, a ele estranhos. A tensão 
entre o severo superego e o ego, que a ele se acha sujeito, é por nós 
chamada de sentimento de culpa; expressa-se como uma necessidade de 
punição.125 

Na 31ª conferência das Novas Conferências introdutórias sobre Psicanálise 

(1933[1932]), intitulada A dissecção da personalidade psíquica, Freud mais uma vez 

analisa a íntima relação entre o ideal do ego e o superego. Ele postula que o 

superego é 

[...] também o veículo do ideal do ego, pelo qual o ego se avalia, que o 
estimula e cuja exigência por uma perfeição sempre maior ele se esforça por 
cumprir. Não há dúvida de que esse ideal do ego é o precipitado da antiga 
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imagem dos pais, a expressão de admiração pela perfeição que a criança 
então lhes atribuía. 126  

Freud reafirma a extrema importância do complexo de Édipo e do longo 

período de dependência da criança em relação aos pais. Reassegura também a 

posição do superego como instância estruturante, por ser “o herdeiro dessa 

vinculação afetiva tão importante para a infância” 127. E volta a trabalhar a questão 

da identificação como determinante na resolução do conflito edípico - primeiramente 

com os pais - como mecanismo compensador a essa perda necessária de objetos - 

pela renúncia às intensas catexias objetais depositadas no casal parental. Ao ver-se 

impelido a renunciar aos pais como objetos sexuais, o ego infantil busca sua própria 

preservação, transformando o investimento objetal em identificação. O resultado 

dessa operação repercute no próprio ego, que, ao dessexualizar a relação com seus 

objetos, vê-se confrontado a uma nova formação, cujo caráter revela uma dupla 

posição. Sendo herdeiro do complexo de Édipo, essa “nova formação” denominada 

de superego, representa o resíduo das primeiras escolhas objetais e, ao mesmo 

tempo, a reação contra elas. Ao erguer em si a autoridade do pai, sua severidade 

revela-se ainda maior do que aquela representada por este. É por isso que Freud 

assinala que se de um lado, sua existência prova a dominação do complexo de 

Édipo pelo ego, por outro, revela a marcante proximidade com os impulsos do id.128  

Freud assinala, na 31ª conferência das Novas conferências introdutórias 

sobre psicanálise, as variações sofridas pela posição que os pais representam para 

os filhos durante as várias etapas da vida, uma vez que, após o declínio do 

complexo de Édipo, é esperado que o superego afaste-se progressivamente das 

figuras parentais: “No decurso do desenvolvimento, o superego também assimila as 

influências que tomaram o lugar dos pais - educadores, professores, pessoas 

escolhidas como modelos ideais”129. 

No texto Esboço de psicanálise, de (1940[1938]), Freud afirma que:  
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O longo período da infância, durante o qual o ser humano em crescimento 
vive na dependência dos pais, deixa atrás de si, como um precipitado, a 
formação, no ego, de um agente especial no qual se prolonga a influência 
parental. Ele recebeu o nome de superego.130 

Por fim, Freud nos esclarece acerca dos pormenores da relação entre o ego e 

o superego dizendo que estes:  

Tornam-se completamente inteligíveis quando remontam a atitude da criança 
com os pais. Esta influência parental, naturalmente, inclui em sua operação 
não somente a personalidade dos próprios pais, mas também a família, as 
tradições raciais e nacionais por eles transmitidas, bem como as exigências 
do milieu social imediato que representam. Da mesma maneira o superego, 
ao longo do desenvolvimento de um indivíduo, recebe contribuições de 
sucessores e substitutos posteriores aos pais, tais como professores e 
modelos, na vida pública, de ideais sociais admirados. Observar-se-á que, 
com toda a diferença fundamental, o id e o superego possuem algo em 
comum: ambos representam as influências do passado - o id, a influência da 
hereditariedade; o superego, a influência, essencialmente, do que é retirado 
de outras pessoas, enquanto que o ego é principalmente determinado pela 
própria experiência do indivíduo, isto é, por eventos acidentais e 
contemporâneos.131 

 Portanto, não restam dúvidas a respeito do caráter estruturante e definidor 

que Freud atribuiu à relação com os pais - ou com os efeitos de sua sexualidade 

reprimida, a partir da dissolução do complexo de Édipo - na constituição psíquica de 

um sujeito singular. 

Segundo Freud dentro do processo de constituição da psicossexualidade, 

temos que, logo após a resolução edípica, a criança entrará no período de latência.  

 

2.5.8 A pulsão investigativa 

 

No longo período de latência que se segue à resolução do Édipo, a libido até 

então quase que exclusivamente voltada às figuras parentais, é transformada e 

desviada para objetos disponíveis no ambiente (familiar e social) e para o 

fortalecimento de novos laços de afeto.  
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Desde a formulação sobre a origem dos bebês, que é o primeiro mote para 

aguçar a “capacidade de pensamento”, Freud demonstra a fantasia e a riqueza da 

produção “teórica” das crianças a respeito das questões que abordam a sexualidade 

em todas as etapas de sua estruturação. Em seu texto Sobre as teorias sexuais das 

crianças (1908), o autor destaca a pergunta “de onde vem os bebês?” Para 

demonstrar o que, para a criança, é o enigma próprio ao seu desenvolvimento 

mental, ou seja o questionar-se sobre a sua origem, ou sobre o nascimento de um 

irmãozinho, o que servirá de mote para despertar sua capacidade de pensamento.  

Em Leonardo Da Vinci e uma lembrança de sua infância (1910), Freud 

postula que a origem da “ânsia de conhecimento” está nas vivências sexuais da 

infância. E continua: 

A curiosidade das crianças se manifesta no prazer incansável que sentem 
em fazer perguntas; isso deixa o adulto perplexo, até vir a compreender que 
todas essas perguntas não passam de meros circunlóquios que nunca 
cessam, pois a criança os está usando em substituição àquela única 
pergunta que nunca faz. Quando ela cresce se sente mais bem informada, 
essa forma de curiosidade muitas vezes desaparece repentinamente. A 
pesquisa psicanalítica oferece-nos a explicação completa mostrando que a 
maioria das crianças, ou pelo menos as mais inteligentes, atravessam um 
período de pesquisas sexuais infantis. 132 

Quando o período de pesquisa sexual infantil chega a uma final após um 

período de enérgica repressão sexual, o impulso de pesquisa terá segundo Freud: 

[...] três possíveis diferentes vicissitudes, resultantes da sua relação 
primitiva com interesses sexuais. No primeiro caso, a pesquisa participa do 
destino da sexualidade; portanto a curiosidade permanecerá inibida e a 
liberdade da atividade intelectual poderá ficar limitada durante todo o 
decorrer de sua vida, sobretudo porque, logo a seguir, a influência da 
educação acarretará uma intensa inibição religiosa do pensamento.133  

Acerca da inibição intelectual temos que a conotação inédita e essencial do 

termo na psicanálise é a consideração de um aspecto ativo que intervém no 

processo da inibição, a saber, o fato de este ser acionado pelo sujeito. 

São as necessidades vitais, pois, que forçam o sujeito a inibir o processo 

primário de satisfação (pela via do objeto alucinatório) e levar em conta as 

informações provenientes da realidade. Porque sob a tensão crescente da 
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necessidade de alimento, por exemplo, que só será aplacada com um objeto real 

(seio ou mamadeira), o estômago dói, o aparelho psíquico é então, obrigado a 

corrigir o seu próprio funcionamento, metabolizar esse vivido e retificar-se inibindo o 

modo primário de funcionamento que responde com um mecanismo alucinatório, e 

utilizando parte da energia provida pela tensão na busca da percepção real do 

objeto da satisfação. Para isso a psique buscará o objeto por meio da ação motora 

que o sujeito introduz na realidade, a saber, o choro. 

A diversidade do modo de funcionamento dos processos psíquicos, primário e 

secundário evidencia que a relação entre eles é dialética, ou seja, o princípio do 

prazer não é totalmente assimilado pelo princípio de realidade e deixa um resto 

irredutível, que o sujeito busca reencontrar, tentando reanimar a representação 

inscrita a partir da vivência de satisfação. A inibição do processo primário instaura o 

processo secundário, favorecendo a formação do ego, concebido como instância 

mediadora entre as exigências da realidade e as do inconsciente.  

No Esboço de Psicanálise (1940[1938]), quando Freud trata da formação e 

das características do ego, ele confirma definitivamente a sobrevivência da 

influência parental por toda a vida, representada pelo superego, instância que 

carrega em si, essencialmente, “a influência do que é retirado de outras pessoas”. 

Freud afirma que: “No espaço de poucos anos, a pequena criatura primitiva 

deve transformar-se num ser humano civilizado; essa tarefa inicial é imposta 

psiquicamente pelo superego, dando início ao período de latência” 134. Esse último é 

o tempo que se segue à resolução edípica, que ocorre segundo Freud, por volta dos 

cinco anos. Durante a fase de latência, o progresso da vida sexual é interrompido, 

voltando a avançar, mais uma vez, com a puberdade. 

A quarta e última fase seria a genital, quando, depois de transcorrido o 

período de latência, a puberdade será o tempo em que a organização libidinal se 

completa. Segundo Freud, nessa fase estabelece-se 

[...] então um estado de coisas em que (1) algumas catexias libidinais 
primitivas são retidas, (2) outras são incorporadas à função sexual como atos 
auxiliares, preparatórios, cuja satisfação produz o que é conhecido como pré-
prazer, e (3) outros impulsos são excluídos da organização, e são ou 
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suprimidos inteiramente (reprimidos) ou empregados no ego de outra 
maneira, formando traços de caráter ou experimentando a sublimação, com 
deslocamento de seus objetivos.135 

Freud, no entanto, alerta para o fato de que “este processo nem sempre é 

realizado de modo perfeito. As inibições em seu desenvolvimento manifestam-se 

como os muitos tipos de distúrbio da vida sexual” 136.  

O longo período de dependência que a infância requer, submete todo sujeito 

da espécie humana à inevitabilidade da presença do outro semelhante, que atua 

como parte constituinte e indispensável à formação subjetiva de cada um. 

O que as idéias de Aulagnier e de tantos outros autores pós-freudianos vêm 

confirmar e demonstrar é que resquícios dos complexos de Édipo e de castração 

persistem, em seus efeitos, por toda vida do sujeito, colocando-o diante dos limites 

impostos por seu corpo, pelo desejo do outro, pela realidade, que agem 

independentemente de seus desejos. A capacidade de renúncia aos objetos sexuais 

infantis e a assunção da castração simbólica estabelecem os alicerces para essas 

condições. 

Assim sendo, ao estabelecer-se definitivamente, o ego, implementará a busca 

de mecanismos que lhe permitam lidar com as frustrações inevitáveis à sua 

existência e ao seu funcionamento. Com a condição sine qua nom de significação, o 

ego é capaz de manter seus investimentos, tanto em si mesmo, em seu corpo e em 

seus pensamentos, quanto na realidade externa e nos outros. 
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CAPÍTULO III 

 A psicopatologia  

 

 

Escrever sobre o modo de pensar psicopatológico psicanalítico não é uma 

tarefa fácil. No entanto, faz-se necessário, neste capítulo, estudar, repensar para 

posteriormente articular o pensar psicopatológico psicanalítico com o caso clínico. 

Esse modo de pensar não pode prescindir do estudo realizado no capítulo 

anterior, no qual procurei expor a teoria sobre o desenvolvimento psicossexual do 

pequeno ser humano. Como vimos, a psicossexualidade está definida por etapas 

num processo contínuo de novas possibilidades que vão produzindo saltos 

qualitativos, o que torna descontínuo esse mesmo processo. 

Gorayeb considera que, em um estudo psicopatológico,  

[...] embora o mais fácil seja acreditar que estamos procurando descobrir 
“perturbações” ou “doenças”, o que temos de fato diante de nós são pessoas, 
e parece que, pelas evidências clínicas que se acumulam ao longo da 
experiência, as situações só se tornam problemáticas a partir de um ponto de 
vista vivencial do próprio sujeito ou daqueles que com ele convivem, 
tornando a questão novamente vivencial para aqueles que dela participam.1  

Por um lado, na prática, se duas crianças são acometidas pelo mesmo tipo de 

desordem de coordenação motora fina, por exemplo, ou têm o potencial diminuído 

para o desenvolvimento de atividades e habilidades motoras finas devido a prejuízos 

de ordem neurobiológica, cada uma delas tem com esse sintoma uma relação 

específica que diz respeito à forma como cada uma tem de se relacionar com o 

outro e de interagir com o meio a que pertence. Uma delas pode, apesar dessa 

desordem, conseguir aprimorar outras habilidades e usar, o má       ximo que puder, 

a habilidade em que tiver um potencial diminuído. A ajuda do outro, dos cuidados 

imediatos, o olhar para essa criança, o desejo de transformá-la em ser humano 

autônomo, auxiliam-na a integrar essa característica a outros elementos 

                                                             
1
 GORAYEB, R. Psicopatologia infantil I. São Paulo: EPU, 1985. p. 46. 
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constitutivos do seu ser, promovendo uma harmonia existencial apesar da desordem 

neurobiológica. 

Por outro lado, a inadequação das tarefas exigidas, o olhar de resignação dos 

pais sobre a criança e suas dificuldades, as muitas justificativas para o 

comportamento dela, feitas por causa da desordem neurobiológica, ou até mesmo 

exigências externas e expectativas acima do possível para outra criança com a 

mesma desordem, trazem uma vivência para ela de um mal em seu corpo. E trazem 

a vivência de uma desordem distorcida e ameaçadora. Vemos então uma 

subjetividade enclausurada. Vemos um ser em desenvolvimento, um sujeito em 

estruturação que fará uso daquilo que vem do meio e das relações que estabelece 

com ele.  

Por isso, nas duas crianças referidas, o reconhecimento da existência deste 

elemento - a desordem neurobiológica - na organização geral de suas vidas não é 

suficiente para que se estabeleça uma conclusão a respeito de suas consequências. 

E, ainda que se dê às duas o mesmo tratamento ou medicamento, as respostas 

serão completamente diferentes: 

Em psicopatologia, não seria prudente tomar como objetivo a busca de 
“doenças”, no mesmo sentido, pois a mais peculiar das alterações que aqui 
nos interessariam depende da experiência vivencial do sujeito.2  

Conforme busquei mostrar, essa experiência não guarda relação direta e 

inequívoca com os fenômenos biológicos que o sujeito possa porventura sofrer.  

Os fenômenos biológicos que participam dos distúrbios e transtornos mentais 

não podem nos fornecer, nesse sentido, explicação causal dos sintomas, mas 

devem ser inseridos como outra variável, que diz de certas peculiaridades relativas 

ao viver de seu portador. Tais peculiaridades são para Freud o mote de suas 

pesquisas clínicas, que começam com as histéricas. É exatamente em função do 

sintoma que Freud começou a se inquietar, daí resultando tanto o estabelecimento 

de uma nosologia como também uma tentativa de compreensão etiológica das 

manifestações psíquicas. 

                                                             
2
 GORAYEB, R. Psicopatologia infantil I. São Paulo: EPU, 1985. p. 48.  
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 A exemplo disso, temos que, entre os sinais de desatenção assinalados pelo 

DSM-IV - vários, aliás, associados às atividades escolares -, é digno de nota aquele 

que aponta “os frequentes esquecimentos na rotina diária”3 ou, em outras palavras, 

os frequentes esquecimentos na vida cotidiana. 

Esse aspecto, de certo modo, reaviva o debate de Freud com a tese de 

Wundt a respeito da formação dos lapsos da fala, da leitura e da escrita. Na 

Psicopatologia da vida cotidiana (1901), o psicanalista refuta a tese do fisiologista, 

segundo a qual os lapsos resultariam de um relaxamento ou da ausência de 

atenção: 

Talvez pudéssemos enfatizar mais decididamente do que Wundt que o fator 
positivo que favorece o lapso da fala (o fluxo desinibido de associações), 
bem como o fator negativo (o relaxamento da atenção inibidora), tem 
invariavelmente um efeito conjunto, de modo que os dois fatores tornam-se 
apenas maneiras diferentes de encarar um mesmo processo. Acontece que, 
com o relaxamento da atenção inibidora - ou, em termos ainda mais claros, 
em consequência desse relaxamento - o fluxo desinibido de associações 
entra em atividade.4 

Para Freud, o que a experiência analítica demonstra é que os lapsos não 

resultam de uma diminuição quantitativa da atenção senão de uma perturbação por 

um pensamento alheio que a atrai: “Ademais, supor que, em suas vivências, a 

atenção da criança estaria voltada para ela própria, e não exclusivamente para as 

impressões do exterior, contradiz tudo o que sabemos.” 5 

No Projeto para uma Psicologia Científica, escrito em 1895, ao referir-se ao 

mecanismo da atenção psíquica, Freud indica que ela tem seu “protótipo” na 

experiência de satisfação. A atenção é a responsável por gerar um “estado de 

expectativa” pelo qual se busca investir todas as percepções, uma vez que entre 

elas podem estar as desejáveis.  

Na Conferência XXXIII, Os caminhos da formação dos sintomas (1917[1916]), 

Freud trata dos sintomas psíquicos e da doença psíquica definindo-os como “atos, 

prejudiciais, ou, pelo menos, inúteis à vida da pessoa, que, por vezes, deles se 

                                                             

3 ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA. Manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. (DSM-IV -TR), 4. 

ed.rev. Porto Alegre: Artmed, 2000. p. 112. 
4 FREUD, S. (1901). A psicopatologia da vida cotidiana. ESB. vol. VI. Rio de Janeiro: Imago, 1987. p. 66. 
5
 Id., ibid., p. 56. 
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queixa como sendo indesejados e causadores de desprazer ou sofrimento.”6 Ele 

postula que o principal dano que os sintomas psíquicos acarretam reside num 

dispêndio mental e no dispêndio adicional que se torna necessário para lutar contra 

ele. E prossegue: 

Onde existe extensa formação de sintomas, esses dois tipos de dispêndio 
podem resultar em extraordinário empobrecimento da pessoa no que se 
refere à energia mental que lhe permanece disponível e, com isso, na 
paralisação da pessoa para todas as tarefas importantes da vida.7  

Se aplicarmos isso para a criança em fase de escolarização, podemos ver 

claramente como o pensar e o investir, que Aulagnier (1982) 8 postula como 

principais funções do Eu, estarão prejudicados. 

Freud trata do sintoma como resultado de um conflito que aparece em função 

de um novo modo de satisfazer a libido. Ele afirma, nesse momento de sua teoria, 

que duas forças que entraram em combate encontram-se novamente no sintoma e 

se reconciliam, por meio de um acordo representado pelo sintoma formado: 

Um dos componentes do conflito é a libido insatisfeita que foi repelida pela 
realidade e agora deve procurar outras vias para satisfazer-se. Se a 
realidade se mantiver intransigente, ainda que a libido esteja pronta a 
assumir outro objeto em lugar daquele que lhe foi recusado, então a mesma 
libido, finalmente, será compelida a tomar o caminho da regressão e a tentar 
encontrar satisfação, seja em uma das organizações que já havia deixado 
para trás , seja em um dos objetos que havia anteriormente abandonado. A 
libido é induzida a tomar o caminho da regressão pela fixação que deixou 
após si nesses pontos do seu desenvolvimento.9 

Uma concepção freudiana mais avançada traz à tona a concepção de sintoma 

como consequência da existência do recalque, mas também como efeito de seu 

fracasso. Consiste, assim, em última instância, em uma solução de compromisso.  

Ao tratar da formação dos sintomas neuróticos, Freud nos diz que a função 

libidinal sofre uma prolongada evolução até que possa, segundo o que se descreve 

como forma normal, ser posta a serviço da reprodução. E Freud observa a 

importância desse fato na causa das neuroses. O autor pontua: 

                                                             
6
 FREUD, S. (1917[1916]). Conferência XXXIII. Os caminhos da formação dos sintomas. ESB, v. XVI. Rio de Janeiro: 

Imago, 1976. p. 419.  
7
 Id., ibid., p. 419. 

8
 AULAGNIER, P. (1982). Condenado a investir. In: Um intérprete em busca de sentido I. São Paulo: Escuta, 1990. p. 281. 

9
 FREUD, S. (1917[1916]). Conferência XXXIII. Os caminhos da formação dos sintomas. ESB, v. XVI. Rio de Janeiro: 

Imago, 1976. p. 420. 
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Penso que estamos de acordo com as teorias da patologia geral ao 
supormos que um desenvolvimento dessa espécie envolve dois perigos: 
primeiro, de inibição, e, segundo, de regressão. Em vista da tendência geral 
dos processos biológicos à variação, não há como fugir ao fato de que nem 
todas as fases preparatórias são ultrapassadas com igual êxito e superadas 
completamente: partes da função serão retidas permanentemente nesses 
estádios iniciais e o quadro total do desenvolvimento será limitado por 
determinada quantidade de inibição de desenvolvimento.10 

Violante destaca o que vem a ser na obra freudiana o desenvolvimento da 

libido: 

Longe de se tratar de uma teoria “desenvolvimentista” - como se fosse uma 
teoria psicológica do desenvolvimento, na qual uma fase mais adiantada 
supera a anterior - trata-se de uma teoria da constituição da 
psicossexualidade, ou seja, da sexualidade humana, imbricada com a 
constituição psíquica do sujeito. Nesta nenhum estádio supera o anterior, 
mas coexiste com ele, e só alcança domínio numa certa fase da constituição 
psicossexual do sujeito, a fim de colocar-se sob a supremacia final da 
genitalidade adulta, mas sem que esta anule a erogenidade de alguma zona 
corporal e do corpo como um todo.11 

Outro aspecto importante ressaltado pela teoria freudiana é, na interpretação 

de Mezan, a existência de uma psicopatologia, ou seja, de uma teoria do tipo de 

desarranjo que o aparelho psíquico pode sofrer na sua evolução.  

Devemos considerar de extrema importância a teoria freudiana acerca do 

complexo de Édipo para a constituição psíquica do ser humano. Segundo Laplanche 

e Pontalis, “os psicanalistas fazem dele o eixo de referência principal da 

psicopatologia, procurando para cada tipo patológico determinar os modos da sua 

posição e da sua resolução.”12  

Em Freud, há estreita ligação entre a psicopatologia e a teoria do 

desenvolvimento da libido, revelada pelas noções de fixação e de regressão. 

Posteriormente Freud trabalhará as noções de recalque e angústia de castração. 

Com relação às noções freudianas de fixação e regressão, Laplanche e 

Pontalis explicam que a regressão opera-se, segundo Freud, ao longo de uma 

sucessão de sistemas psíquicos percorrida pela excitação normalmente segundo 

                                                             
10

 FREUD, S. (1916-1917).  Conferência XXV. Algumas idéias sobre desenvolvimento e regressão - etiologia. ESB, v. XVI. 

Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 397. 
11 VIOLANTE, M. L. V. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: Via Lettera, 2004. p. 64. 
12

 LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J.-B. Vocabulário de Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1988. p.116. 
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determinada direção. Para Freud, regressão é um conceito que começa a ser 

introduzido num sentido tópico. 

A regressão desempenha, na teoria da formação dos sintomas neuróticos, um 

papel não menos importante do que na teoria dos sonhos. Cabe distinguir três tipos 

de regressão:  

(a) regressão tópica, no sentido do esquema do aparelho psíquico, ou seja, 

em alguns casos, os processos psíquicos caminham não no sentido da descarga, 

mas no de reativar os sistemas de traços que constituem o Ics; 

(b) regressão temporal, no sentido em que se trata de um retorno a estruturas 

psíquicas mais antigas; e  

(c) regressão formal, na qual os métodos primitivos de expressão e 

representação tomam o lugar dos métodos habituais.  

No fundo, porém, esses três tipos de regressão constituem um só e, em geral, 

ocorrem juntos, pois o que é mais antigo no tempo é mais primitivo na forma e, na 

tópica psíquica, fica mais próximo da extremidade perceptiva.  

Laplanche e Pontalis acrescentam:  

O conceito de regressão é sobretudo um conceito descritivo, como o próprio 
Freud notou. Não basta evidentemente invocá-lo para compreender sob que 
forma o indivíduo retorna ao seu passado.13 

Isso implica a existência de outro fenômeno igualmente importante que ocorre 

durante o desenvolvimento, a saber, a fixação. A esse respeito na Conferência XXII, 

Algumas idéias sobre desenvolvimento e regressão – etiologia (1917[1916]), Freud 

escreve: “nos propomos a descrever o retardamento de uma tendência parcial num 

estádio anterior como sendo uma fixação” 14. Ainda segundo o autor, ao longo do 

processo de evolução da libido, algumas tendências sexuais permanecem aderidas 

aos estádios anteriores do desenvolvimento enquanto outras seguem seu curso 

normal. 

                                                             
13

 LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J.-B. Vocabulário de Psicanálise. 8. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1985. p. 570.  
14

 FREUD, S. (1916-1917 [1915-1917]). Conferência XXII. Algumas ideias sobre desenvolvimento e regressão - etiologia. 

ESB, v. XVI. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 399. 
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Além disso, Freud define: “as partes da libido que prosseguiram adiante 

podem também, com facilidade, retornar retrocessivamente a um desses estádios 

precedentes - o que descrevemos como regressão.”15 

A fixação é um conceito antigo na teoria freudiana. Já em seus primeiros 

escritos, Freud tratava da “fixação ao trauma”, no sentido da fixação à lembrança do 

acontecimento traumático. É em 1905, com os Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade, que Freud relaciona a fixação com a libido: “fixação a um modo 

repetido de satisfação, associado ao prazer, às vezes traumático.”16 A fixação, nesse 

momento, está ligada à teoria da libido e define-se pela persistência particularmente 

manifesta nas perversões.  

A noção de recalque na obra de Freud data de 1915, aparecendo com os 

textos O recalque e O inconsciente (1915b) ambos indispensáveis à noção de 

recalque. 

Nesses textos, Freud afirma que o recalque é um modo de fugir de algo que é 

interno e aquilo de se foge é sempre o “desprazer”. Nesse primeiro momento, o 

autor considera também que a angústia é consequente ao recalque. Mais tarde ele 

reformulará esse conceito, como veremos. 

No texto O recalque, Freud assinala que essa noção seria uma das 

vicissitudes da pulsão, uma resistência que visa tornar a pulsão inoperante. 

Entretanto ele destaca que o recalque só ocorre quando se estabelece uma cisão 

marcante entre consciência e inconsciente uma vez que sua função seria manter 

alguns conteúdos da mente inconscientes. A função do recalque, então, é rejeitar 

algo da consciência e mantê-lo afastado dela. O autor também afirma que esse é um 

mecanismo defensivo que não está presente desde o início, justamente por 

prescindir de uma cisão entre o consciente e o inconsciente. 

É importante ressaltar que o representante pulsional, embora inconsciente, 

continua a existir, de forma ainda mais organizada, dando origem a derivados e 
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 FREUD, S. (1916-1917 [1915-1917]). Conferência XXII. Algumas ideias sobre desenvolvimento e regressão - etiologia. 

ESB, v. XVI. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 399. 
16

 FREUD, S. (1905/1996).  Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, v. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1986. p. 146. 
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estabelecendo associações: “Na verdade o recalque só interfere na relação com um 

único sistema psíquico, o consciente.”17 

Ao perceber que a satisfação de uma pulsão irá produzir desprazer, ela é 

recalcada. Entretanto, como é possível a pulsão - que visa a satisfação, o prazer - 

produzir desprazer? Freud diz que existem diferentes interesses no interior de nosso 

aparelho psíquico e o que é prazeroso para uma instância pode não ser para outra. 

Considera, assim, o recalque ligado tanto à produção de prazer como de desprazer. 

Freud também afirma que o recalque tem um caráter móvel e que exige um gasto de 

energia constante uma vez que o recalcado exerce uma pressão contínua para 

tornar-se consciente.  

Ainda no texto O recalque, Freud fala sobre o efeito do recalcamento, que 

recai sobre o representante ideacional da pulsão, ou seja, a idéia, que tem um 

destino diferente do da quota de afeto a ela ligada - a idéia desaparece do 

consciente e o fator quantitativo do representante pulsional pode ter três destinos 

possíveis: 

 ser inteiramente suprimido; 

 aparecer como afeto qualitativamente colorido; 

 transformar-se em ansiedade. 

É essa última vicissitude que irá ser modificada com a segunda teoria da 

ansiedade, no texto freudiano Inibições, sintomas e ansiedade (1925). É nesse texto 

que Freud abandona a hipótese de que o recalque provoca a ansiedade e passa a 

definir essa última como reação a um modelo específico de situações de perigo, ou 

seja, a ansiedade passa a produzir o recalque. O autor passa a considerar, assim, “a 

ansiedade de castração como a única força motora dos processos defensivos que 

conduzem à neurose.”18  

Freud adverte ainda nesse texto, que as várias situações de perigo a que o 

ego é submetido variam de acordo com o desenvolvimento deste último. Dessa 

forma, existe o perigo de desamparo psíquico como assinala Freud: 

                                                             
17 FREUD, S. (1915).  O recalque. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 154. 
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 FREUD, S. (1926 [1925]).  Inibições sintomas e ansiedade. ESB. v. XX. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 167.  
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[O perigo de desamparo psíquico] É apropriado ao perigo de vida quando o 
ego do indivíduo é imaturo; o perigo da perda de objeto, até a primeira 
infância, quando ele ainda se acha na dependência de outros; o perigo de 
castração até a fase fálica; e o medo do seu superego até o período de 
latência. Não obstante todas essas situações de perigo e determinantes de 
ansiedade podem persistir lado a lado e fazer com que o ego a elas reaja 
com ansiedade num período ulterior ao apropriado; ou, além disso, várias 
delas podem entrar em ação ao mesmo tempo. É possível, além disso, que 
aja uma relação razoavelmente estreita entre a situação de perigo que seja 
operativa e a forma assumida pela neurose resultante.19 

Considerando o fato de que a investigação analítica possibilita mostrar que a 

libido dos neuróticos está ligada às suas experiências sexuais infantis, Freud, em 

seu texto, O caminho da formação dos sintomas, conclui que a libido confere a 

essas experiências uma grande importância para a vida e a doença dos seres 

humanos. E o autor nos dá uma de suas lições preciosas para o entendimento da 

clínica com crianças: 

Devemos afinal deduzir da importância das experiências infantis o fato de 
que a libido a elas retornou regressivamente, após haver sido expulsa de 
suas posições posteriores. Nesse caso, torna-se muito tentadora a conclusão 
inversa - a de que essas experiências libidinais não tiveram absolutamente 
nenhuma importância na época em que ocorreram, e apenas 
regressivamente a adquiriram.20 

A assertiva de que a catexia libidinal (e, portanto, a significação patogênica) 

das experiências infantis intensificou-se grandemente pela regressão da libido é 

indubitavelmente correta, porém induziria a erro se fôssemos considerá-la, 

isoladamente, decisiva. Deve-se permitir também a apreciação de outras 

considerações.  

 As experiências infantis possuem, segundo Freud, uma importância toda 

peculiar, e disso elas dão provas já na infância; segundo ele, as crianças também 

têm suas neuroses, nas quais incide o “fator deslocamento para trás”, porém em um 

tempo necessariamente diminuído ou até mesmo ausente, pois nas crianças o início 

da doença advém imediatamente após as experiências traumáticas.21 

 Seguindo o seu raciocínio, Freud conclui: 
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 FREUD, S. (1926 [1925]).  Inibições sintomas e ansiedade. ESB. v. XX. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 166. 
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 FREUD, S. (1916-1917). Conferência XXIII. Os caminhos da formação dos sintomas. ESB, v. XVI. Rio de Janeiro: Imago, 

1976. p. 424. 
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As neuroses de crianças são muito comuns, muito mais comuns do que se 
supõe. Muitas vezes, elas deixam de ser notadas, são consideradas sinais de 
uma criança má ou arteira; muitas vezes, também, são mantidas em estado 
de sujeição pelas autoridades responsáveis pelas crianças; porém, sempre 
podem ser reconhecidas, retrospectivamente, com facilidade.22  

Freud, na Conferência XXV, apresenta certo número de indícios para a 

compreensão da ansiedade neurótica, e nos indica o teor dos mesmos: 

Não é difícil comprovar o fato de que a ansiedade expectante, ou o estado de 
apreensão geral, depende estreitamente de determinados acontecimentos da 
vida sexual ou digamos de certos empregos da libido. O caso mais simples e 
mais instrutivo ocorre em pessoas que se expõem àquilo que se conhece 
como excitação não consumada - isto é, pessoas nas quais violentas 
excitações sexuais não encontram descarga suficiente, não conseguem 
chegar a um final satisfatório. [...] Não é possível, a princípio, discernir como 
a ansiedade surge da libido; apenas podemos reconhecer que a libido está 
ausente e que a ansiedade está em seu lugar.23 

Freud continua nos indicando que um segundo ponto de referência pode ser 

encontrado especialmente na histeria, mas que está também nas psiconeuroses em 

geral - caso em que a ansiedade aparece junto com os sintomas. Também ocorre 

ansiedade desvinculada, em forma de ataque ou como uma condição crônica. Os 

pacientes não sabem dizer do que é que têm medo e vinculam-no às primeiras 

fobias que lhes vêm à mente - tais como medo de morrer. E Freud prossegue: 

Se a situação a partir da qual a ansiedade (ou os sintomas acompanhados 
de ansiedade) surgiu é submetida à análise, podemos quase sempre 
descobrir que o curso normal dos eventos psíquicos deixou de ocorrer e foi 
substituído por fenômenos de ansiedade. A ansiedade constitui moeda 
corrente universal pela qual é ou pode ser trocado qualquer impulso, se o 
conteúdo ideativo vinculado a ele estiver sujeito a repressão.24 

Ainda nesse mesmo texto, Freud afirma que foram suas observações a 

respeito daquilo que inicialmente ele denominou neurose de angústia que o levaram 

a concluir que a deflexão da libido de seu emprego normal, causadora do 

desenvolvimento da ansiedade, passa-se na região dos processos somáticos: 

Construímos o processo inconsciente, como ele teria sido se não houvesse 
experimentado repressão alguma e tivesse prosseguido, sem ser tolhido, 
rumo à consciência. Esse processo ter-se-ia acompanhado de um afeto 
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 FREUD, S. (1916-1917). Os caminhos da formação dos sintomas. ESB, v. XVI. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 425. 
23

 FREUD, S. (1916-1917 [1915-1917]).  Conferências introdutórias sobre Psicanálise. Conferência XXV. ESB, v. XVI. Rio 

de Janeiro: Imago, 1976. p. 468. 
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específico e agora constatamos, para nossa surpresa, que esse afeto que 
acompanha o curso normal dos acontecimentos, seja qual for sua qualidade 
própria, invariavelmente é substituído por ansiedade após a incidência da 
repressão.25  

Partindo da oposição que afirma existir entre o ego e a libido, Freud chega à 

conexão que buscava em seu texto: 

Conforme sabemos, a geração de ansiedade é a reação do ego ao perigo e o 
sinal para empreender a fuga. Assim sendo parece plausível supor que, na 
ansiedade neurótica, o ego faz uma tentativa semelhante de fuga da 
existência feita por sua libido, que o ego trata esse perigo interno como se 
fora um perigo externo. Portanto, isto corresponderia à nossa expectativa de 
que, onde se manifesta ansiedade, aí existe algo que se teme.26  

O autor segue buscando, assim, a gênese da ansiedade em crianças e a 

origem da ansiedade neurótica que se vincula às fobias. O protótipo da ansiedade 

em crianças, a saber, a reação diante do rosto de estranhos, já dá a Freud a pista de 

que o medo da criança não se dá pelo fato de ela estar diante de um estranho, mais 

forte do que ela e, portanto perigoso, mas sim por estar habituada à vista de uma 

figura familiar e amada:  

Em crianças as primeiras fobias relativas a situações são aquelas 
provocadas pela escuridão e pela solidão. A primeira delas frequentemente 
persiste por toda vida; ambas estão envolvidas quando a criança sente a 
ausência de alguma pessoa amada, que cuida dela - ou seja, sua mãe.27 

Com o passar do tempo, a criança irá adquirir um aprendizado e até mesmo 

recursos para lidar com situações em que a ansiedade prevaleça.  

Em seu texto Inibições, sintomas e ansiedade, Freud afirma que “o ego é a 

sede real da ansiedade” e descarta definitivamente a noção de trauma do 

nascimento desenvolvida por Otto Rank, além de também abordar a ansiedade em 

cada etapa da constituição da psique: 

É verdade que, à medida que continua o desenvolvimento do ego, as 
situações de perigo mais antigas tendem a perder sua força e a ser postas de 
lado, de modo que podemos dizer que cada período da vida do indivíduo tem 
seu determinante apropriado de ansiedade. Assim o perigo de desamparo 
psíquico é apropriado ao perigo de vida quando o ego do indivíduo é imaturo; 
o perigo da perda de objeto, até a primeira infância, quando ele ainda se 

                                                             
25 FREUD, S. (1916-1917 [1915-1917]).  Conferências introdutórias sobre Psicanálise. Conferência XXV. ESB, v. XVI. Rio 
de Janeiro: Imago, 1976. p. 470. 
26 Id., ibid, p. 470. 
27

Id., ibid., p. 474. 



93 

 

  

 

acha na dependência de outros; o perigo de castração, até a fase fálica; e o 
medo do seu superego, até o período de latência.28 

É só na fase fálica, segundo Freud, que a angústia de castração tem força 

para levar o ego a defender-se recorrendo ao recalcamento. 

Freud assinala, em sua Conferência XXV, no texto A ansiedade (1916-1917), 

que o aprendizado da criança frente às situações de perigo acompanha o 

desenvolvimento psíquico da mesma e faz parte do desenvolvimento normal de todo 

ser humano, ou seja, as crianças superestimam suas forças e se comportam sem 

medo, por ignorarem os perigos. Correm em lugares molhados como a beira das 

piscinas, sobem no peitoril das janelas, brincam com objetos cortantes, com fogo - 

em resumo, fazem tudo o que é capaz de feri-las e de preocupar a quem delas está 

cuidando. E o autor conclui: “Quando por fim, nelas desperta a ansiedade realística, 

tal resulta inteiramente da educação, isso porque não se pode permitir-lhes que elas 

próprias realizem essa experiência de instrução.” 29 

Portanto, afirma Freud, pode haver crianças que demoram um pouco para 

encontrar essa educação para a ansiedade e que continuam a ir ao encontro do 

perigo para o qual não foram alertadas. Isso, segundo o autor, se explica pelo fato 

de que essas crianças possuem uma quantidade maior de “exigências libidinais 

inatas” em sua constituição ou de que foram “prematuramente mimadas em excesso 

pela satisfação libidinal”.30 Freud considera ainda que “o que mais facilita o 

desenvolvimento de uma neurose é a incapacidade de tolerar um considerável 

represamento da libido por um período maior de tempo”.31  

Por fim, Freud acrescenta, acerca desse domínio e do uso que fazem dele 

aqueles que observam tais crianças: 

Os senhores observarão que, aqui, mais uma vez, o fator constitucional 
mostra toda a sua influência - e esta, realmente, jamais pensamos pôr em 
dúvida. Apenas ficamos de sobreaviso contra aqueles que, a favor do fator 
constitucional desprezam todos os demais requisitos, e introduzem o fator 

                                                             
28 FREUD, S. (1926 [1925]).  Inibições, sintomas e ansiedade. ESB, v. XX. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p.166. 
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constitucional em pontos onde os resultados combinados da observação e da 
análise mostram que ele não cabe, ou deve situar-se em ultimo lugar.32 

Freud considera que, desde o nascimento, uma das principais tarefas 

impostas à psique e da qual o sujeito terá que dar conta ao longo de toda vida é o 

domínio das excitações/estímulos. O autor se interroga sobre em que medida esse 

controle comparado à maturidade psíquica pode ser exigido ou não de cada criança, 

levando-se em consideração o meio ambiente psíquico, físico, social que a cerca 

seja em casa, como primeiro núcleo social a que pertence, seja na escola, segundo 

meio social.  

A interpretação de Hanns33 sobre esse ponto da teoria freudiana remete-nos à 

explicação de que o meio de se conseguir lidar com o acúmulo de excitações (Reiz) 

é a regulação da descarga de estímulos (Reizabfuhr). Impõe-se regular o ritmo da 

descarga (Abfuhr) e, eventualmente, postergá-la conforme as possibilidades do 

momento. 

Temos, no texto freudiano Sobre o narcisismo: uma introdução (1914), a 

seguinte afirmação: 

Reconhecemos nosso aparelho mental como sendo, acima de tudo, um 
dispositivo destinado a dominar as excitações que, de outra forma, seriam 
sentidas como aflitivas ou teriam efeitos patogênicos. Sua elaboração na 
mente auxilia de forma marcante um escoar interno das excitações que são 
incapazes de descarga imediata para fora, ou para as quais tal descarga é no 
momento indesejável. Para uma tal elaboração interna, não fará diferença se 
ela ocorre em relação a objetos reais ou imaginários.34 

Em outras palavras, a pressão que a vida somática exerce sobre o indivíduo 

(tensão sexual, fome, sede, dor) tende a assumir a forma de estímulos a serem 

descarregados prontamente e caberá ao aparelho psíquico dominá-los.  

 Assim sendo, o sujeito evitará sucumbir ao imediatismo da pressão dos 

estímulos pulsionais por meio do controle e monitoramento de ações motoras que 

permitam descarregá-los num ritmo regulado e dosado.  
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 FREUD, S. (1916-1917 [1915-1917]). A ansiedade. Conferência XXV das Conferências Introdutórias sobre Psicanálise. 

ESB, v. XVI. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 475. 
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Deve-se considerar que, na primeira infância, o controle e o monitoramento 

pelo ego das ações motoras e sua descarga de forma regular não é uma tarefa fácil. 

Daí vem a necessidade do Outro, dos cuidados maternos, que, ao atender as 

necessidades da criança, diminui a tensão produzida pela situação de perigo, 

desamparo ou desprazer.  

Ajuriaguerra e Marcelli (1986), do ponto de vista da psiquiatria infantil, 

ressaltam que os conflitos do desenvolvimento são próprios de um estágio e de 

natureza transitória, desaparecendo com a superação deste. E reafirmam ainda que 

a pressão do ambiente pode, em contrapartida, exacerbar, até fixar, esse conflito. 

Desse modo, a culpa ligada à atividade masturbatória, por exemplo, acarreta um 

conflito transitório de desenvolvimento, próprio da fase edipiana. Ela pode, porém, 

ser reforçada e mesmo fixada pelas proibições ou ameaças parentais excessivas.35 

Esses autores também se interrogam sobre a noção de estrutura mental em 

psicopatologia infantil: 

Bem mais que no adulto, a definição da “estrutura mental” de uma criança 
está cheia de eventualidades; esta estrutura não se deixa, jamais, perceber 
com a mesma nitidez. Com efeito, a delimitação das condutas patológicas é 
mais incerta, as ligações possíveis entre diversas condutas parecem sempre 
mais frouxas que na patologia do adulto. A intrincação constante de 
movimentos de progressão e regressão desfaz ainda qualquer contorno 
demasiadamente preciso; o fato de o funcionamento psíquico estar 
inacabado não permite a referência a um modelo estável e completo; a 
existência de momentos críticos no desenvolvimento justifica as 
desorientações estruturais por muito tempo possíveis; a dependência 
prolongada do meio pode provocar arranjos imprevisíveis.36  

Todos os fatores brevemente citados acima justificam a frequente dificuldade 

e, provavelmente, o erro ao definir com demasiado rigor uma estrutura psíquica na 

criança.  

Se analisarmos do ponto de vista dos distúrbios instrumentais, tais como o 

TDAH, veremos que: 

1. certos autores consideram esse sintoma (TDAH) como testemunha de 

uma lesão neurofisiológica, que ainda permanece em acordo com a 

                                                             
35 AJURIAGUERRA, J.; MARCELLI, D. Manual de Psicopatologia infantil. Porto Alegre: Artes médicas, 1986. p.333. 
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concepção das teorias lesionais anatomoclínicas da Psiquiatria do 

século XIX. Entretanto essa é uma posição que permanece 

indemonstrável. Não existem exames que comprovem a veracidade 

das afirmações; 

2. outros autores compreendem o TDAH como testemunha de um 

processo específico de inibição epistemofílica que traduz a 

persistência de um conflito edipiano ativo e a repressão secundária. 

Portanto, o TDAH seria um dos sintomas da neurose na criança; 

3. para outros, o TDAH resulta da imaturidade das funções executivas e 

nada mais é do que o prolongamento excessivo de uma etapa normal 

encontrada no início de toda socialização, ou seja, de toda passagem 

do meio ambiente familiar para a escola; 

4. outros, ainda, estimam que o TDAH nada mais seja do que a tradução 

da inadaptação das exigências escolares ou da má formação do 

pedagogo, que em seu despreparo não consegue reconhecer e nem 

trabalhar outras competências em seus alunos. Engessados nos 

conteúdos acadêmicos, esses professores não têm tempo nem 

formação para descobrir outros aspectos positivos nessas crianças. 

Dessa forma, o TDAH seria testemunha de uma doença da própria 

escola, de suas estruturas e de seu conteúdo. 

Vê-se, assim, a propósito de um comportamento na infância, diversas 

tentativas feitas para integrá-la a um conjunto conceitual mais vasto, em referência: 

 a um quadro lesional; 

 a um quadro estrutural; 

 a um quadro genético; 

 a um quadro ambiental. 

Embora essas abordagens teóricas não sejam necessariamente 

incompatíveis, a diversidade de possibilidades de conceituações, somada ao fato de 

que estamos diante de um psiquismo em constituição, explicam a dificuldade de 
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toda tentativa de classificação em psicopatologia infantil e seu caráter sempre 

insatisfatório.  

Na interpretação de Guarido: 

Uma das marcas do discurso freudiano foi fazer incidir sobre as 
psicopatologias a importância do conflito e do desejo como elementos 
fundamentais na construção dos sintomas. Sendo o sintoma tomado como 
solução inerente à constituição do sujeito, sua importância se faz ver no fato 
de que a psicanálise o considere como a forma singular com que cada sujeito 
manifesta sua busca por uma satisfação no laço com os outros.37  

 

                                                             
37
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Medicalização de crianças e adolescentes: conflitos silenciados pela redução de questões sociais a doença de indivíduos. 
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CAPÍTULO IV 

Piera Aulagnier e as contribuições à Metapsicologia Freudiana 

 

 

Dentre as leituras teóricas que se aliam aos textos freudianos e que conferem 

maior instrumentalidade à minha prática psicanalítica está a obra de Piera Aulagnier, 

sobre a qual discorreremos neste capítulo. 

 

4.1 Breve contextualização 

 

Piera Spairani nasceu em outubro de 1923, em Milão. Viveu seus primeiros 

anos de vida no Egito durante a guerra, antes de cursar, em Roma, estudos 

psiquiátricos, que acabaram por levá-la à Psicanálise. Formou-se em Medicina, na 

cidade de Roma, defendendo tese em Neuropsiquiatria. Em 1950, foi para Paris, a 

fim de aprofundar seus conhecimentos científicos. Durante os dez primeiros anos 

como psiquiatra, dedicou-se a trabalhar com pacientes psicóticos. Em 1955, 

começou sua análise pessoal com Jaques Lacan, terminando-a em 1961.  

A obra de Aulagnier alinha-se ao pensamento freudiano e conserva a 

influência da escola lacaniana, mas não se limita a ela. A autora não se prende a 

seus mestres, não se amedronta e nem se submete às suas palavras. Sua teoria, 

construída a partir das exigências interpretativas do trabalho analítico com pacientes 

psicóticos, veio a contribuir com a Metapsicologia freudiana.  

Até o ano de 1963, Aulagnier permaneceu entre os membros da Sociedade 

Francesa de Psicanálise (S.F.P.), que fora fundada, em 1953, pelos membros 

demissionários da Sociedade Psicanalítica de Paris. Em 1963, ocorreu a cisão da 

S.F.P., que separou os psicanalistas franceses em lacanianos e não lacanianos. 

Nesse mesmo ano, Aulagnier, Lacan, Leclaire, Perrier, Valabrega, Rosolato e 

Clavreul, fundaram a École Freudienne de Paris – E.F.P. Ali, Aulagnier dirigiu a 

revista L‟Inconscient, que depois de oito números interrompeu sua publicação em 
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meio às desavenças que se haviam instalado na Escola em torno da questão do 

passe - conforme “Proposição de 7 de outubro de 1967”-, culminando com a cisão, 

em 1968. Em janeiro de 1969, Aulagnier e outros dez psicanalistas da E.F.P. 

fundaram o Quarto Grupo (Quatrième Groupe), um grupo independente, sem 

adesão à International Psychoanalytical Association (IPA) ou à ortodoxia lacaniana. 

 Aulagnier vem responder às minhas questões sobre o corpo dentro do 

referencial teórico psicanalítico.  

A autora, numa época em que poucos ousavam falar do corpo dentro do 

mencionado referencial escreveu, dentre outros ensaios, talvez o mais importante 

para minha pesquisa, que é Nascimento de um corpo, origem de uma história 

(1986). Nele, vemos a autora em sua plenitude: seus conhecimentos da 

neuropsiquiatria e sua clínica psicanalítica, sobretudo com pacientes psicóticos, dão-

lhe o mote para suas pesquisas acerca do corpo do bebê, do investimento que 

precede sua chegada ao mundo, a experiência afetiva que acompanha “este estado 

de encontro”, sempre presente, entre a psique e o meio “físico, psíquico, somático 

que a rodeia.”1  

A autora conta, em seu livro A violência da interpretação: do pictograma ao 

enunciado (1975), que foi a análise de seus pacientes psicóticos que a induziu a 

produzir alguns postulados que se referem a sua “visão de corpo, dos órgãos-

funções sensoriais, da informação e da metabolização que a psique lhes impõe.” 2 

Durante muito tempo, o corpo foi excluído do pensamento psicanalítico e 

Aulagnier retoma não só a noção de corpo biológico como acrescenta a ele algumas 

funções que são importantes para pensarmos no encontro da criança com o seu 

próprio corpo. No corpo, Aulagnier reconhece a importância do corpo biológico, das 

definições analíticas do corpo erógeno, e coloca lado a lado dessas definições uma 

outra imagem: 

[...] um conjunto de funções sensoriais, elas mesmas veículo de uma 
informação contínua que não pode faltar, não somente porque essa 
informação é uma condição necessária para a sobrevivência somática, mas 

                                                             
1
 AULAGNIER, P.  Nascimento de um corpo, origem de uma história. In: VIOLANTE, M. L. V. (Org.) Desejo e identificação. 

São Paulo: Annablume. 2010. p.16. 
2 AULANGNIER, P. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 21. 
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também porque ela é condição necessária para uma atividade psíquica, que 
exige que sejam libidinalmente investidos , informados e informante.3  

Ao afirmar isso, Aulagnier reintroduz a importância das primeiras vivências do 

bebê com sua mãe e postula que essa relação tem a finalidade primordial de fazer 

transformações em ambas as psiques: “poderíamos dizer que a boca é para o seio 

aquilo que o infans é para a função materna: um atributo indispensável para o 

estatuto recíproco de ambos.”4 Ao falar da importância da vivência do bebê com a 

mãe, Aulagnier não exclui o pai, mas deixa claro que é inegável a relação de 

prevalência da mãe; o outro dos cuidados imediatos, a mãe também é aquela que 

gerou este bebê e tem com ele uma vivência primordial que vem desde o seu ventre. 

Essa vivência é sensória, é fantasiada e precisa de um Eu materno que esteja em 

conformidade com a normalidade, com a sexualidade infantil bem recalcada, dentre 

outras coisas. 

Vimos, com Freud, que só há relação da criança com o seu próprio corpo 

mediatizada pelo desejo materno: essa “ajuda alheia” que instaura a vivência de 

satisfação e faz com que a criança faça laço com esse Outro dos sentidos. Para 

Aulagnier, que se interessou particularmente pelos pais de seus pacientes 

psicóticos, a mãe, necessária a esse momento inaugural da psique do bebê, deve 

possuir alguns atributos para que essa relação não exceda seus limites. A autora 

postula que, de maneira geral, o termo mãe vai, a partir de então, referir-se a um 

sujeito em quem supomos presentes as seguintes características:  

- A repressão bem realizada de sua própria sexualidade infantil; 

- um sentimento de amor dedicado à criança; 

- seu acordo com o essencial do que o discurso cultural do seu meio diz 
sobre a função materna; 

- a presença, a seu lado, de um pai da criança, a quem ela dedica 
sentimentos positivos.5 

Aulagnir ainda chama a atenção para o fato de que é preciso considerar o que 

significa ser mãe no inconsciente da própria mãe: “Na mãe há uma realidade 

psíquica já historizada, que antecipa aquilo que ocorre em seu encontro com a 
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 AULANGNIER, P. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 21. 

4 AULAGNIER, P. Desejo demanda e sofrimento. In: Um intérprete em busca de sentido I.São Paulo: Escuta 1990. p. 199.  
5
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criança.”6 O estabelecimento do vínculo dessa mãe com a criança está selado por 

sua própria relação com o pai da criança, por sua própria história infantil, por aquilo 

que retorna de sua Outra cena, por sua relação com seu próprio corpo; é esse 

conjunto que organiza o tipo e a qualidade do investimento libidinal na criança. 

Aulagnier atribui ao discurso materno uma função primordial na constituição 

do psiquismo do bebê, função essa que o insere no discurso do meio e lhe traz as 

leis e as exigências desse meio. E, por que não dizer, instaura as “funções 

executivas” já mencionadas no segundo capítulo, instaurando os ritmos biológicos 

do bebê, nomeando as partes de seu corpo, suas sensações, e dosando a 

quantidade de libido para que o bebê não se torne “uma criança mimada em 

excesso pela satisfação libidinal.”7  

Para Aulagnier, a psique do bebê reage a todo fenômeno que tem o poder de 

modificar o seu estado afetivo. Ela considera que “é este poder que, ao transformar 

o dito fenômeno num acontecimento psíquico, impõe à psique a evidência de sua 

presença.”8 Resultará desse primeiro encontro mãe-bebê uma vivência de 

satisfação, mas também, se tudo der certo, o investimento libidinal que deflagra um 

movimento dos órgãos funções sensoriais para o bebê. Os cuidados maternos 

instauram o corpo erógeno. O momento inaugural dessa relação pré-enunciada, pré- 

investida, é a vivência de satisfação, o momento em que a boca encontra o seio. 

Aulagnier faz desse encontro o ponto de partida para sua construção teórica: 

Apesar de sabermos que esse encontro não coincide com a entrada do 
recém-nascido no mundo, já que ele é posterior ao primeiro grito (cuja 
representação nos é enigmática), nele baseamos a experiência originária de 
uma tríplice descoberta: para o psiquismo do bebê, a descoberta de uma 
vivência de prazer para seu corpo, a descoberta de uma experiência de 
satisfação, e para a mãe... nada de universal pode ser postulado. [...] Sua 
vivência dependerá de seu prazer ou não de ser mãe, de sua preocupação a 
respeito da criança, da concepção que tem de seu papel e etc.9 

                                                             
6
 HORNSTEIN, L. Diálogo com Piera Aulagnier. In: VIOLANTE, M. L. V. (Org.) Desejo e identificação. São Paulo: 

Annablume, 2010. p. 61.  
7
 FREUD, S. (1916-1917 [1915-1917]). A ansiedade. Conferência XXV das Conferências Introdutórias sobre Psicanálise. 

ESB, v. XVI. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 475. 
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 AULAGNIER, P. Nascimento de um corpo, origem de uma história. In: VIOLANTE, M. L. V. (Org.) Desejo e identificação. 
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9
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[...] no momento em que a boca encontra o seio, ela encontra e absorve um 
primeiro gole de mundo. Afeto, sentido, cultura estão co-presentes e são 
responsáveis pelo gosto das primeiras gotas de leite que o infans toma.10 

Segundo Viñar11, “na experiência de satisfação combinam-se o 

apaziguamento da necessidade (corpo biológico) e da satisfação (corpo erótico).” 

Dessa forma, por meio dos cuidados maternos dispensados ao bebê, não se elimina 

apenas uma necessidade orgânica (fome ou dor), mas satisfaz-se a necessidade de 

amor, de ser amado, de libido. 

Aulagnier afirma que, para que a mãe possa escutar o corpo do bebê e 

interpretar os sinais de um corpo separado do seu, ela precisa dar provas de uma 

capacidade de investir libidinalmente esse corpo. Esse investimento supõe que ela 

seja capaz de experimentar um prazer ao ter contato com o corpo da criança e ao 

nomear para ela as partes, as funções e as sensações desse corpo. Esse 

investimento supõe que a mãe seja capaz de transformar esse “corpo de sensações” 

em um “corpo falado”.12  

O primeiro capítulo da história identificatória do sujeito, em que este recebe 

significações, será o mote sobre o qual ele desenvolverá as suas identificações, 

tentando metabolizar o recebido e superar essa experiência de ser possuído por um 

outro. O desejo materno representa o suporte identificatório do bebê.  

A autora também investiga o “papel de prótese”13 da psique materna. Já na 

primeira fase da vida, é a voz materna que permite a comunicação entre os dois 

espaços psíquicos em questão. Parte da mãe a regulação dos ritmos do bebê, das 

significações de fome, sede, dor. A evolução do bebê não será, portanto, linear, a 

partir de um núcleo qualquer, mas seguirá um percurso que vai sempre da 

impotência para a antecipação. A psique incipiente do bebê é incapaz, neste 

primeiro momento, de se representar como separada do seio ou do outro, daí 

chamar de impotência. “Para que o psiquismo infantil entre em ação, é preciso que 
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ao seu trabalho se acrescente o da função de prótese do psiquismo materno.”14, 

antecipando um Eu que não existe desde o início. Aulagnier ainda observa que: 

Se devêssemos definir o fatum ao homem por uma única característica, 
recorreríamos ao efeito de antecipação, pois o próprio do seu destino é de 
confrontar-se a uma experiência, um discurso, uma realidade que, na maioria 
das vezes, se antecipam às suas possibilidades de resposta e ao que ele 
pode saber e prever quanto às razões, ao sentido e às consequências das 
experiências, com as quais ele é confrontado de maneira contínua. Quanto 
mais retrocedemos em sua história, mais esta antecipação se apresenta com 
todas as características de excesso. Excesso de sentido, excesso de 
excitação, excesso de frustração, assim como excesso de gratificação ou de 
proteção.15 

Aulagnier continua sua observação acerca da antecipação dizendo que o 

bebê é sempre solicitado além de suas capacidades de resposta e o que lhe é 

oferecido está sempre aquém – “a menos” - em relação à sua expectativa, que visa 

o ilimitado e o atemporal. Aulagnier complementa: “[...] a oferta precede a demanda, 

se o seio é dado antes que a boca o deseje, esta defasagem é ainda maior no 

domínio do sentido.”16 

Ao trabalhar o conceito de porta-voz, Aulagnier volta a tratar do “papel de 

prótese”: 

A função de prótese da psique materna permite à psique encontrar uma 
realidade já remodelada pela atividade psíquica materna e tornada, graças a 
ela, representável: o real sem sentido, inacessível à psique, é substituído por 
uma realidade humana, porque investida pela libido materna, realidade a qual 
só é remodelável pelo originário e pelo primário, graças a esse trabalho 
prévio.17 

Segundo a autora, ao nascer, a psique incipiente do bebê depara-se com dois 

fragmentos da realidade que são representados pelo seu próprio corpo e pelo Eu 

daqueles que o cercam, bem como, de maneira mais privilegiada, pelo espaço 

psíquico materno. Aulagnier afirma que: 

[...] a palavra materna descarrega um fluxo portador e criador de sentido, que 
antecipa largamente a capacidade do infans de reconhecer e assumir a 
significação. “A mãe aparece como um „eu falante‟, que faz do infans o 
destinatário de um discurso quando ele é incapaz de apreender sua 
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significação” - daí a importância das significações primárias no nível do 
processo primário. 

Por isso, a mãe é chamada de porta voz: 

No sentido literal do termo, pois é a esta voz que o infans deve, desde seu 
nascimento, o fato de ter sido incluído num discurso que, sucessivamente, 
comenta, prediz, acalenta o conjunto de suas manifestações, mas porta-voz, 
também no sentido de delegado, de representante de uma ordem exterior 
cujo discurso enuncia ao infans suas leis e exigências.18 

O humano, segundo a autora, caracteriza-se pelo fato de confrontar, desde a 

origem, a atividade psíquica a outro espaço, que se revelará sob a forma imposta 

pelo discurso que o fala: discurso que prova a ação exercida pela repressão. O 

sujeito encontra o seu lugar numa realidade definida por enunciados que, se tudo 

correr bem, respeitam a barreira da repressão e ajudam a sua consolidação. É 

importante ressaltar que a dimensão identificatória inclui também o desejo materno 

pelo bebê, desde antes do seu nascimento, por meio de um corpo pré-investido e 

pré-enunciado pela mãe, lembrando que ela é “o enunciador e o mediador 

privilegiado do discurso ambiente.”19 

Para a criança obter, além da satisfação de sua necessidade, o prazer 

erógeno, é preciso que o seio seja considerado, na fase oral, como um fragmento do 

mundo, que tem a particularidade de ser simultaneamente audível, visível, táctil, 

olfativo, nutritivo e, portanto, dispensador da totalidade dos prazeres. 

Violante toma como ponto de partida Freud, que, em seu texto Sobre o 

narcisismo: Uma introdução (1914), postula que o ego não existe desde o início 

como unidade, mas deve se constituir; e em seu outro texto, O ego e o id (1923), 

quando o psicanalista afirma que o ego é antes e acima de tudo um ego corporal, 

interpretando que “para Aulagnier, o Eu também não existe desde o início, devendo 

se constituir por intermédio de uma dialética identificatória.”20  

Aulagnier mantém a teoria lacaniana do estádio do espelho, em que Lacan 

afirma que o processo de constituição do Eu se dá a partir do seis até os dezoito 

meses de vida. O psiquiatra e psicanalista explicita que: 
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Basta compreender ao estádio do espelho como uma identificação, no 
sentido pleno que a análise atribui a esse termo, ou seja, a transformação 
produzida no sujeito quando ele assume uma imagem - cuja predestinação 
para esse efeito de fase é suficientemente indicada pelo uso, na teoria, do 
antigo termo imago. 

A assunção jubilatória de sua imagem especular por esse ser ainda 
mergulhado na impotência motora e na dependência da amamentação que é 
o filhote do homem nesse estádio de infans parecer-nos-á, pois manifestar, 
numa situação exemplar, a matriz simbólica em que o [eu] se precipita numa 
forma primordial, antes de se objetivar na dialética da identificação com o 
outro e antes que a linguagem lhe restitua, no universal, sua função de 
sujeito. 21  

 Mais uma vez ressalto que foi o contato com a fala do psicótico que permitiu 

a Aulagnier perceber que, independente do sentido manifesto de seus enunciados, 

ela recebia este discurso como uma “palavra-coisa-ação”22 que, irrompendo em seu 

espaço psíquico, convocava-a a “re-pensar” sobre um tipo de resposta que parecia 

anacrônico e, ordinariamente, reduzido ao silêncio. É digno de nota que, embora 

Aulagnier tenha centrado sua clínica em pacientes psicóticos, seu objetivo teórico 

era construir hipóteses que se referiam à psique em geral. 

Desse modo, foi o discurso psicótico que levou a autora a postular uma forma 

de atividade psíquica forcluída do conhecimento, apesar de sempre operante, como 

um “fundo representativo” 23, que se conserva paralelamente a outros dois tipos de 

produção psíquica: a que é própria ao processo primário e a que é própria ao 

processo secundário. Esses modos coexistirão durante toda a vida do sujeito.  

Podemos pensar então, a partir dessas considerações, como a vivência de 

satisfação, por exemplo, pode se inscrever na psique do bebê se o Eu ainda não 

está presente. 

A metapsicologia proposta por Aulagnier privilegia, na constituição psíquica 

do sujeito, a atividade de representação. Para Aulagnier, a tarefa da psique é 

representar o vivido, isto é, inscrever na psique todas as experiências que sejam 

fontes de prazer ou de desprazer. Segundo a autora: 

Por atividade de representação, compreendemos o equivalente psíquico do 
trabalho de metabolização próprio à atividade orgânica. Podemos definir 
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trabalho de metabolização como função pela qual um elemento heterogêneo 
à estrutura celular é rejeitado ou, ao contrário, transformado num material 
que se torna a ela homogêneo. Esta definição pode se aplicar rigorosamente 
ao trabalho que efetua a psique, com uma única diferença: neste caso, o 
elemento absorvido e metabolizado não é um corpo físico, mas um elemento 
de informação. [informação libidinal].24 

O modelo de Aulagnier defende a hipótese segundo a qual a atividade 

psíquica é constituída pelo conjunto dos três modos de funcionamento já 

mencionados, ou em outras palavras, por três processos metabolização: o processo 

originário, o processo primário, o processo secundário. 

Ainda que Aulagnier tenha proposto um modo de funcionamento anterior ao 

primário, ela conserva esse último e o secundário - lembrando que, com sua 

construção, ela não pretende um novo modelo da psique, porém tem a ambição de 

ampliá-lo.25 

Para Aulagnier, o que a psique metaboliza é um elemento de informação 

libidinal. Cada um dos três modos de funcionamento produz um tipo de 

representação: o originário produz a representação pictográfica ou pictograma; o 

primário, a representação fantasmática ou fantasia; e o secundário, a representação 

ideativa ou idéia e enunciado. Cada um deles atribui uma causalidade ao vivido, que 

são os postulados: a) do auto-engendramento, que pertence ao originário; b) da 

onipotência do desejo do Outro, próprio ao funcionamento do primário; e c) o 

postulado da causalidade inteligível, próprio ao modo de funcionamento secundário. 

Os três não estão presentes prontamente na psique, no nascimento do bebê; 

sucedem-se temporalmente e o surgimento de cada um deles, para a autora, 

“resulta da necessidade que se impõe à psique de tomar conhecimento de uma 

propriedade do objeto, exterior a ela, propriedade que o processo anterior tinha a 

obrigação de ignorar”.26 
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4.2 O originário 

 

Aulagnier constrói assim sua hipótese acerca do originário:  

Nossa hipótese sobre o originário, como criação se repetindo indefinidamente 
ao longo da existência, implica numa enigmática interação entre o que nós 
chamamos „o fundo representativo‟, sobre o qual funciona todo sujeito e uma 
atividade orgânica, cujos efeitos no campo psíquico só podemos perceber em 
momentos singulares e privilegiados, ou então, na vivência psicótica e ainda 
assim de maneira disfarçada.27  

O originário é um modo de funcionamento psíquico que existe antes do 

advento do Eu, nas origens, e que vai dar conta de representar, na psique do bebê, 

o vivido, e depois continuará a coexistir com o Eu. Seu produto é um pictograma ou 

uma imagem da coisa corporal. A psique retira as informações para essa produção 

daquilo que ela percebe sensorialmente. A partir desse modo de representação do 

vivido, Aulagnier constrói o postulado - que é uma atribuição de causalidade ao 

vivido - do auto-engendramento, que pode ser exprimido através da seguinte 

formulação: “todo existente é auto-engendrado pela atividade do sistema que o 

representa.” 28 

O originário é um processo inaugural do funcionamento do psiquismo à 

medida que inscreve psiquicamente a vivência de satisfação. Aulagnier concebe a 

vivencia de satisfação como aquela que, apenas por ocasião do primeiro encontro 

boca – seio, faz coincidir a demanda do bebê de que a mãe o deseje e o desejo 

materno de que o bebê demande o seio. Essa seria uma demanda de desejo e de 

libido. Tal vivência será representada na psique por uma imagem da coisa corporal - 

imagem da “zona-objeto complementar”, na qual inexiste signo de relação, ou seja, o 

bebê é incapaz de representar a boca e o seio separados, por isso o protótipo “boca-

seio”; ouvido-voz; olhar-visto. Aulagnier ressalta:  

O „visto‟, o „escutado‟, o „degustado‟, o „tocado‟, se encontram, desde que há 
acesso à linguagem, sob a égide de um enunciado que determinará a 
mensagem afetiva, que informado e voz informante esperam e recebem um 
do outro.29 
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No modo de funcionamento psíquico originário, a vivência de prazer será 

representada na psique por um pictograma de fusão, e a de desprazer, por um 

pictograma de rejeição. “Na representação pictográfica a psique se auto-informa de 

um estado afetivo que diz respeito exclusivamente a ela.”30 Portanto, conclui a 

autora, é inútil, nesse registro, colocar uma ordem de prerrogativa entre o afeto e 

sua representação, tanto quanto entre o vivido e a informação que dele tem a 

psique. Não há como, porque toda a vivência e todo afeto são vividos como auto-

engendrados. No modo originário, não há signo de relação; assim vemos como o 

prazer ou o sofrimento de uma zona torna-se prazer e sofrimento para o conjunto 

dos sentidos. Toda vivência prazerosa é representada pelo pictograma de fusão, 

com o predomínio de Eros, e conduz a um investimento libidinal. Já a vivência 

desprazerosa é representada pelo pictograma de rejeição, que tem a predominância 

de Thanatos, e conduz a um desinvestimento libidinal. É importante ressaltar que, 

segundo Aulagnier, para que a psique funcione, para que ela represente o vivido, é 

necessário tanto um “prazer mínimo” quanto um “prazer necessário”. Aulagnier 

postula: 

Quer se trate das necessidades do corpo ou da psique, a satisfação dessas 
necessidades se acompanhará sempre de uma vivencia de prazer, sem o 
que o Eu se recusaria a investir o ato psíquico e motor, que permite essa 
satisfação. Temos, portanto um prazer mínimo, ou melhor prazer necessário, 
primeira exigência que deve ser satisfeita para que a vida faça parte dos 
possíveis do Eu: mas para que esta possibilidade continue sendo privilegiada 
pelo Eu, é necessário que a este prazer necessário se acrescente um prazer 
suficiente para que a escolha feita tenha sentido ao próprio olhar do Eu.31 

A autora trata de um prazer mínimo para que haja vida, ou seja, a 

representabilidade dos encontros - entre a psique e o próprio corpo, o Eu dos outros 

e a realidade - exige a vivência de um mínimo de prazer; sendo que, no início da 

vida, esse mínimo deve decorrer de um “prazer necessário” para que a vida do Eu 

seja possível. A autora, em seu livro Os destinos do prazer, reitera a importância de 

uma vivência de prazer mínimo, colocando a experiência de prazer como uma 

necessidade psíquica. É preciso que o bebê experimente certas condições fonte de 

prazer necessário, sendo que esta primeira vivência refere-se ao corpo que o Eu 

habita, ao bom funcionamento de seus órgãos e à possibilidade de encontrar uma 
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realidade natural e humana que lhe permita encontrar os únicos objetos a satisfazer 

as necessidades e as funções do corpo.32  

A autora define como “prazer suficiente” o prazer que o Eu deve poder 

experimentar por meio de seus investimentos, prazer que tem uma relação muito 

particular com o conceito de escolha: nesse sentido, o Eu deve ter a “convicção de 

que não é amado simplesmente por obrigação ou necessidade, mas porque foi 

escolhido e porque escolheu.” 33 

Segundo a autora, tais experiências “somato-psíquicas” de prazer facilitarão a 

imagem futura de um corpo unificado.34 Aulagnier ressalta, ainda, a importância que 

terá esse trabalho de nominação do corpo, da palavra da mãe no reconhecimento do 

prazer que a criança experimenta em seu próprio corpo, pois são esses prazeres 

parciais do começo que preparam o acesso ao gozo sexual, se esse corpo tornar-se 

um espaço unificado. O mesmo pode ser dito no que se refere ao prazer resultante 

dos pensamentos. 

No nível do originário, a identificação primária acontece quando o bebê 

identifica-se com o que ele percebe do desejo materno em relação a ele. A sua 

demanda primária identifica-se com as percepções coextensivas à resposta 

materna, que é demanda de desejo e de libido.  

A mãe tem de ser, antes de tudo, a mulher que teve sua sexualidade infantil 

recalcada, lá na saída de sua infância e começo de sua adolescência. É essa mulher 

quem pré-investe, pré-enuncia e antecipa ao bebê que irá nascer, um Eu. 

Precedendo ao nascimento do sujeito, afirma Aulagnier, preexiste um discurso que o 

concerne: espécie de sombra falada e suposta pela mãe que fala. Essa sombra se 

projetará sobre o corpo do bebê - quando ele nascer -, tomando o lugar deste a 

quem se dirige o discurso do porta- voz. 

Segundo Aulagnier: 

O que chamamos de sombra é, portanto, constituído de uma série de 
enunciados que testemunham o desejo materno referente à criança; eles 
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constituem uma imagem identificatória que antecipa o que será enunciado 
pela voz deste corpo, ainda ausente. Esta sombra, fragmento de seu próprio 
discurso, representa para o Eu materno o que o corpo da criança, numa outra 
cena, representa para seu desejo inconsciente. Ela é, portanto, aquilo que, 
do objeto impossível e interditado desse desejo, pode transformar-se em 
dizível e lícito.35 

Desse modo, para a autora, o nascimento do bebê é antecedido por um 

discurso que diz respeito a ele, uma espécie de “sombra falada”, que é herdeira da 

história edipiana da mãe e de seu reprimido.  

O discurso materno dirigido ao corpo-psique do bebê exerce uma “violência 

primária”, segundo Aulagnier: 

[...] ação psíquica pela qual se impõem à psique de um outro uma escolha, 
um pensamento ou ação, motivado pelo desejo daquele que impõe, mas que 
são, entretanto, apoiados num objeto que para o outro corresponde a 
categoria do necessário. A violência assegura sua meta, unindo o registro do 
desejo de um, ao registro da necessidade do outro: ao instrumentar o desejo 
sobre o objeto de uma necessidade, a violência primária alcança seu objetivo 
que é o de converter a realização do desejo de quem a exerce no objeto 
demandado por aquele que a sofre.36 

Para a autora, essa violência é necessária e estruturante. Há uma ação 

necessária, cujo agente é o Eu de um outro, que antecipa todo entendimento 

possível, violência que é, entretanto, imprescindível para permitir o acesso do sujeito 

à ordem do humano. 

Para Aulagnier, “jamais o objeto corpo será tão próximo, tão dependente, e a 

tal ponto objeto de cuidados, de preocupações e de interesses, ao mesmo tempo em 

que permanece um mero suporte da sombra impondo-se como o que é amado ou a 

amar.”37 

Esse discurso e o olhar que a mãe oferece antecipadamente à possibilidade 

de significação do filho, denominada por Aulagnier de “violência primária”, 

constituirá, segundo ela, as primeiras identificações. Na interpretação de Violante, “a 

partir da imagem do bebê refletida no olhar materno, tem início a construção de uma 
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identificação.”38 No originário, o que é inscrito na psique do bebê são as sensações 

corporais advindas do encontro do bebê com a mãe. Portanto, “a primeira condição 

de representabilidade se refere ao corpo e, mais precisamente, à atividade sensorial 

que lhe é própria.”39 Na interpretação de Violante: 

[...] o que o bebê vivencia e registra é o prazer ou o desprazer proveniente do 
modo como a mãe o amamenta, o carrega, o acaricia e o enuncia. Nesse 
momento, a única palavra - ou ao menos a privilegiada - é a da mãe, a qual 
se formula num espaço de intercâmbio libidinal [...].40 

Entretanto, esse primeiro momento sofrerá com as ausências e presenças 

necessárias ao encontro mãe-bebê, e é aí que surge o modo de funcionamento 

primário, que vem dar conta da intermitência da presença e da ausência da mãe. O 

surgimento desse modo de funcionamento não implica o desaparecimento do 

anterior; eles coexistirão por toda a vida do sujeito. 

A sucessão temporal referida não é mensurável. Para Aulagnier, “a distância 

que separa a entrada em ação do processo originário do processo primário é 

extremamente reduzida; a atividade do processo secundário é também muito 

precoce”.41 

O originário, portanto, é o modo de funcionamento psíquico mais primitivo, é o 

único que está presente no momento do nascimento e que se perpetua no decorrer 

da vida do sujeito, simultânea e mais ou menos conflituosamente, com os outros 

dois. 

 

4.3 O primário 

 

Para Aulagnier, é no limite entre os processos originário e primário que se 

inscreve o que ela chama de cena primária: trata-se de uma fantasia que é 
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construída pelo processo primário, a partir da remodelagem que este faz do cenário 

do originário. 

É por meio deste modo de funcionamento psíquico, o primário, portanto, que 

a psique representa o vivido por uma fantasia ou representação fantasmática. O que 

caracteriza esse processo é uma figuração cênica na qual existe a representação de 

dois espaços submetidos ao desejo de um só. Disso resulta o postulado da 

onipotência do desejo do outro, que rege o primário, na atribuição de causalidade ao 

vivido. 

Aulagnier postula acerca do modo de funcionamento primário: 

O primário constrói a cena primária a partir da remodelagem que ele faz do 
cenário do originário, a fim de poder inscrever uma primeira relação de causa 
e efeito entre o que é vivenciado por aquele que olha, e o que aparece na 
cena.42 

Ainda no que se refere ao processo primário, Aulagnier explica que a entrada 

em cena desse novo modo de funcionamento psíquico é consequência do 

reconhecimento, imposto à psique, pela presença de um outro corpo, ou de um outro 

espaço separado. Esse reconhecimento é imposto pela experiência, vivida pelo 

bebê, da alternância entre a presença e a ausência materna. Para o bebê, segundo 

a teoria de Aulagnier, “presença e ausência serão interpretadas por e na fantasia, 

como consequência da intenção do seio de oferecer prazer ou de impor o desprazer, 

antes dele ser substituído pelo desejo da mãe.”43 

A partir daí, a psique do bebê é obrigada a reconhecer, segundo a autora, 

que: “o seio é um objeto separado do próprio corpo e, portanto, um objeto cuja 

possessão não é garantida; daí a recusa da psique em reconhecer como efeito do 

seu próprio desejo, uma separação que ela não tem o poder de abolir.”44 

A psique do bebê, por meio do processo primário, atribui o que lhe sobrevém 

à onipotência do desejo do Outro de dar ou recusar prazer. Como já mencionado, o 

postulado que rege o primário é o da onipotência do desejo do Outro. De acordo 

com esse postulado, tudo aquilo que atesta a existência do não-Eu será interpretado 
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pelo fantasiante como uma manifestação do desejo do Outro. Por outro lado, tudo 

aquilo que é vivenciado pelo próprio fantasiante, e que faz parte dele mesmo, será 

por ele interpretado como efeito da reposta que o desejo do Outro espera ou impõe.  

Podemos considerar que, a partir desse momento, aquela que cumpre a 

função materna torna-se mãe fálica; ela é um Outro extremamente poderoso que 

detém os objetos de satisfação. Os objetos de necessidade passam a ser não 

somente objetos que satisfazem as urgências vitais, mas também representantes do 

amor dessa mãe que dispõe deles. Serão objetos de dom (ela me dá porque me 

ama). 

Isso testemunha que o bebê reconhece o poder de um desejo que se impõe 

ao seu próprio. Aulagnier afirma que  

[...] qualquer que seja a „coisa‟ que o primário se representa através da 
imagem, esta imagem será também aquilo através do qual se apresenta uma 
parte erógena do corpo; qualquer que seja a relação unindo as imagens entre 
si, ela será também representação da relação que une as partes erógenas do 
corpo.45  

A autora acrescenta, ainda, a importância, nesse trabalho de nominações 

feitas pelo porta-voz, no reconhecimento das partes do corpo da criança: 

Entre as nominações feitas pelo porta-voz, serão investidas de forma 
privilegiada, aquelas que se referem às funções e às zonas que são fonte de 
um prazer erógeno: a nominação das zonas erógenas e a apropriação desta 
nominação implica, e deve implicar, uma palavra „erógena‟, a qual só o será 
se ela for fonte e promessa de prazer. [...] a voz que nomeia testemunha, 
inevitavelmente, para aquele que o escuta, o prazer, o desprazer ou a 
indiferença que ele sente ao „falar‟ estas funções, estes órgãos, estas 
partes.46  

É desse corpo falado e do prazer daquele que o fala, que a criança 

experimenta prazer em seu próprio corpo. A mãe deve nomear e sentir prazer em 

nomear e reconhecer a existência do sexo da criança, pouco importa o nome que 

ela dê: “pipi”, “pênis”, “passarinho”. Apesar dos nomes serem significativos, 

Aulagnier postula que o essencial é que a voz da mãe possa testemunhar o prazer 

que ela sente ao reconhecer a existência deste sexo e ao fazê-lo conhecer pela 

criança: “o que a zona sexual exemplifica é válido, ainda que de forma menos 
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evidente, para o conjunto dos enunciados que falam as partes-funções do corpo.”47 

A integração dos prazeres erógenos, necessária à construção de uma imagem 

unificada do corpo, é acompanhada da apropriação, feita pela criança, da série de 

enunciados que nomeiam as diferentes partes e funções de seu corpo.  

 São esses prazeres parciais do começo e suas produções, inclusive a função 

do pensar, avalizados pelo prazer da mãe, que preparam o acesso ao gozo sexual e 

ao desejo de saber, entre outros.  

É a partir do que a criança apreende da fala da mãe acerca de seu corpo que 

essa pode construir um acesso ao corpo unificado. É pela linguagem unificada da 

mãe, ou seja, uma linguagem com sentido partilhado pelo meio social e cultural, que 

a criança tem acesso à imagem unificada de seu corpo.  

Aulagnier postula, ainda, que é também o prazer que a mãe experimenta na 

sua relação com o pai de seu filho ou filha, que garante à criança, mais tarde, além 

dos prazeres parciais da sexualidade infantil, o acesso à sua própria procura de 

prazer objetal. Assim sendo, define Aulagnier: 

É evidente que a possibilidade de se figurar uma imagem unificada do corpo 
e uma representação integrada dos prazeres parciais é uma condição 
necessária para que o psiquismo possa se representar uma imagem 
unificada do corpo do outro e uma imagem integrante do que, para este 
corpo, é fonte de prazer.48 

Isso pressupõe, como já visto anteriormente, que o bebê reconheça um “não-

Eu”, que implica o reconhecimento do corpo da mãe separado do seu próprio e 

possuidor de um seio que passa a ser representante de todo objeto de prazer, o 

prazer e o desprazer que disso decorrem, e também a constatação de um “outro-

espaço”, o “outro-sem-seio,” diferente do espaço materno e que é para a mãe, fonte 

de prazer ou desprazer. 

Esse “outro espaço”, o outro-sem-seio, leva a psique do bebê a reconhecer a 

existência de um casal e, portanto, do pai. Dessa maneira, evidencia-se a 

precocidade com que o desejo paterno entra em cena e, por meio do modo de 

funcionamento primário, a psique representa o “mim” (ainda não há o Eu), o Outro (a 
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mãe), e o “outro-sem-seio” (a figura paterna). O precursor do Édipo no primário é 

também constituído pela cena primária, que é formada por esses três elementos.  

 Isso se mantém na dependência da mãe, num primeiro momento, pois é ela 

quem demonstrará pelo seu olhar, por exemplo, dirigido a esse “outro espaço”, que 

existe um prazer em sua presença ou um desprazer em sua ausência. É ela quem 

primeiro emitirá os sinais. Aulagnier acentua que é a mãe quem apresenta o pai à 

criança:  

Sua espera de uma outra presença que não é a da criança, seu prazer de 
escutar e de olhar o rosto de um terceiro, sua tristeza por uma ausência 
quando a criança ela mesma se encontra presente, todos esses sinais de um 
prazer e de um desprazer que não a concernem e a respeito dos quais ela é 
impotente, fazem com que o olhar da criança se desloque, procure o lugar 
desta causa heterogênea e desconhecida e descubra que o “outro-sem-seio”, 
ao qual ela já deve experiências de prazer, de desprazer, é parte integrante e 
poderosa na vivência materna.49 

Aulagnier observa que para que essa “causa terceira” seja aceitável e aceita, 

é imperativo que sua descoberta seja aos poucos fonte de prazer e de desprazer, e 

não somente de desprazer. O desprazer é inevitável porque implica a presença de 

um terceiro, que deseja e é desejado pela mãe, esse terceiro que oferece à mãe um 

prazer do qual a criança é excluída.  

A criança, por sua vez, deve pelo menos ser testemunha ocular que 

contempla o encontro de ambos. Ao olhar a cena, a criança será testemunha de 

uma cena em que reina o prazer, na qual dois outros extremamente importantes 

para ela unem-se produzindo prazer. Ao olhar essa cena, o bebê é compensado 

pelo prazer de olhar o desejo dos pais entre si e, consequentemente, por ele. A 

criança é compensada pelo prazer do olhar: 

Contemplando o encontro de ambos, sua co-presença e seus investimentos 
recíprocos, contempla neste próprio ato uma situação na qual reina o prazer 
na qual unir-se produz prazer: um “visto” que se oferece ao olhar, 
autorizando-o a ver e a vivenciar o prazer. Assim poderá operar-se uma 
translação a respeito da causa da origem já que a vivência do prazer materno 
exige a experiência do prazer paterno, e na medida em que o que cada um 
deseja é o prazer de ambos. A partir de então, o sujeito poderá se 
representar como efeito deste duplo desejo e da realização do prazer 
parental. Dupla origem que, em mediatizando e relativizando a onipotência 
imputada ao desejo do Outro, permitirá que a fantasia da cena primária 
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possa ser remodelada, transformando-se naquilo no qual e pelo qual figurar-
se-á uma relação sujeito-desejo, forjada a partir da problemática edipiana, do 
conhecimento da diferença dos sexos e da primazia atribuída á zona genital 
na hierarquia do prazer.50 

 A cena primária é o núcleo de toda organização fantasmática e se presta 

para responder às indagações que a criança se coloca a respeito de sua origem, da 

origem do desejo, do prazer, do desprazer e do mundo. 

Esse movimento só será possível porque a mãe introduz a dialética para a 

criança na medida em que se faz ausente, ou seja, na medida em que evidencia o 

fato de que seu desejo está ligado a outro objeto que não a criança. Próximo a mãe 

e ligado a ela por uma relação privilegiada, já referida, encontra-se o pai, que será o 

responsável pelo rompimento da díade mãe-filho. 

O pai pode intervir nessa relação de forma prazerosa, no momento em que o 

bebê, ao manifestar o desprazer de estar só e começar a chorar, pode ser atendido 

pelo pai, que também oferece colo, canta para o bebê uma canção de ninar, 

acaricia-lhe, enfim, nesse momento pode oferecer um prazer corporal, prazer que 

não será privilégio apenas da mãe. Para Aulagnier, o que marca o traço específico e 

diferencial, por oposição ao encontro com a mãe, é que:  

[...] o encontro paterno não se faz no registro da necessidade, sendo esta a 
razão pela qual o pai é, indubitavelmente, quem induz a primeira brecha na 
colusão original que tornava indissociáveis a satisfação das necessidades do 
corpo e a satisfação da “necessidade” libidinal.51  

Vemos nessa relação que o bebê pode, por meio do prazer erógeno, passar a 

usar suas funções corpóreas não só para a satisfação das necessidades, mas 

também como exercício de prazer desligado da necessidade.  

Aulagnier coloca que, dessa forma, o prazer do corpo da criança aprende a 

descobrir um “outro-sem-seio”, que pode se revelar para o conjunto de suas zonas 

erógenas como fonte de prazer e tornar-se uma presença desejada, ainda que ela 

seja perturbadora. A autora postula: 

A entrada do pai na cena psíquica obedece à condição universal que regula 
este acesso para todo objeto: ser fonte de uma experiência de prazer que se 
torna para a psique um objeto de investimento. É necessário, no entanto, 
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levar em conta as relações entre dois ocupantes da cena exterior e, 
sobretudo, as consequências da repressão que eles fizeram do seu próprio 
Édipo. Constatar-se-á, então, que o precursor do Édipo no primário é 
constituído pelos resquícios do Édipo parental.52 

Aulagnier deixou clara a importância desse “outro-sem-seio” em diferentes 

momentos de sua obra - a importância do desejo do pai pelo (a) filho (a) e o desejo 

de ambos os pais entre si e pela criança. É digno de nota o destaque que a autora 

dá ao desejo dos pais entre si e da história edipiana deles ao assinalar que a mãe 

deveria ter ao seu lado a presença de um pai a quem ela demonstre sentimentos 

positivos. 

Aulagnier reconhece que já há no primário a participação do princípio de 

realidade, o qual não só impõe a prova de separação dos corpos, mas também em 

um segundo momento a imagem de palavra. Dessa forma, se em um primeiro 

momento, produziu-se a imagem de coisa, em um segundo momento vem se juntar 

a ela a imagem de palavra, como significação primária e não como signo linguístico. 

No modo de funcionamento primário, é por meio da fantasia ou representação 

fantasmática que a psique atribui causalidade ao vivido, estando, portanto, no 

registro do inconsciente. Para tornar-se consciente é preciso que à imagem da coisa 

venha se juntar a imagem de palavra, tornando-a dizível. Isso só ocorrerá no registro 

do Eu. Portanto, embora essa atividade se apresente como precursora do Eu, é 

somente pelo modo de funcionamento secundário que o Eu se constitui. 

A autora também considera que já há no primário o reconhecimento da 

diferença entre dois espaços psíquicos; a diferença entre os dois representantes do 

casal parental; a diferença desejo-demanda. Ela ressalta que, em cada um desses 

aspectos, a diferença reconhecida implica que a psique reorganize o lugar a partir do 

qual ela se apresenta como agente deste reconhecimento e, consequentemente, 

implicará a reorganização da representação que ela forja de sua relação ao mundo. 

Constitui-se, assim, uma figuração cênica que é precursora do complexo de 

Édipo, pois um lugar é dado a esse outro espaço que se torna o representante do 

pai e que romperá a díade mãe-filho: “A essa figuração cênica acrescenta-se a 
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qualidade „edipiana‟ do que se passa na cena exterior, qualidade que a psique 

infantil começa a perceber.”53 

A participação do Édipo parental que entra nessa cena com seus resquícios 

torna a criança sucessora da historicidade desse Édipo, e do modo como foi 

realizada a repressão da sexualidade infantil de cada um dos pais. Aulagnier 

esclarece com relação a isso: 

Assim, a criança do casal é, efetivamente, sucessora de uma “criança”, cujo 
desejo se origina na transmissão de um “já-presente-desde-sempre” da 
configuração que estrutura o desejo edipiano, estrutura que é testemunha da 
historicidade do desejo na ordem humana. 

[...] todo acontecimento afetivo traz a marca do Édipo; acrescentamos que 
esta marca vai se manifestar pelo que deve se manter reprimido. O 
comportamento da mãe e do pai deriva daquilo que já não pode mais se 
manifestar do desejo edipiano, daquilo que não deve mais se manifestar, e 
por isso se exprime e se manifesta pelos sentimentos de ternura, apego e 
pela procura do “bem” da e para a criança. Assinalemos que tanto as formas 
lícitas do amor, quanto as proibições que encontra a criança são 
consequências diretas do Édipo parental.54 

O vínculo, afirma Aulagnier, que une a mãe ao “outro-sem-seio”, presente no 

espaço mais familiar ao bebê, é um ato percebido por ele como manifestação de 

amor ou ódio, sendo o amor figurado por uma união com uma parte do corpo, 

penetrando um outro corpo e se unindo a ele - o ódio é figurado por uma rejeição. 

Isso é denominado engrama pictográfico:  

O empréstimo feito pelo originário ao modelo somático (do apropriar-se e do 
rejeitar) vai fornecer ao primário um material que ele metabolizará, tornando-
se assim apto a figurar a relação presente entre ele (primário) e o corpo 
materno, entre o pai e a mãe, entre ele e o casal parental. Estas figurações 
sucessivas remetê-lo-ão sempre à imagem de uma penetração que prova 
uma impossível reunificação desejada, ou à imagem de um objeto expulsado 
pela violência de um corpo que o rejeita. Este duplo modelo é, portanto, a 
prefiguração do ato sexual, concebido como ato de desejo e de amor ou 
como ato de rejeição.55 

Podemos deduzir que, mesmo antes da compreensão do coito, já existe um 

modelo de um corpo penetrando outro ou rejeitando outro corpo. É a partir desse 

modelo que o bebê elabora respostas sobre sua origem, a qual é concebida, então, 
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como ato de amor ou de rejeição. A necessidade de situar no exterior da cena um 

olhar que, supostamente, experimentará prazer ou desprazer, é a consequência do 

postulado segundo o qual funciona o primário:  

Postulado que exige que entre a vivência do prazer ou desprazer, e a 
onipotência do desejo do Outro, exista sempre uma relação de causa e 
efeito. Nossa afirmação de que a entrada em função do primário implica no 
reconhecimento da presença de um seio separado do próprio corpo, fez-nos 
deixar de lado o que a ela se segue: [...] antes que este outro espaço seja 
ocupado por atributos que provam a presença paterna, ele aponta para a 
existência de um objeto ou lugar enigmático que permite ao Outro realizar um 
desejo, que não se refere mais àquele que contempla a cena.56  

Dessa forma, irá ser organizada a infra-estrutura de três elementos, comum a 

toda organização fantasmática. Essa infra-estrutura será constituída pelo 

representante do Outro, pelo “outro espaço”, e pelo olhar que percebe um afeto de 

prazer, cuja causa é atribuída à relação existente entre os dois primeiros. Segundo 

Aulagnier, essa infra-estrutura é que permitirá os fenômenos de inversão, 

substituição e mudança de finalidade, que definem o jogo pulsional. 

Aulagnier identifica no primário os protótipos do secundário, sem os quais a 

psique não pode ter acesso à função da linguagem, sendo que esses protótipos se 

referem à realidade, ao complexo de Édipo, à castração, e ao Eu. 

Quanto à realidade, a fantasia remodela um fragmento do mundo exterior, 

mas tornando-o adequado às metas do desejo: o desejo do Outro. A existência do 

desejo do outro é para a “atividade fantasmática uma necessidade lógica e o único 

caminho que permite situar a existência de um Outro; mais tarde, outros e, 

consequentemente, a existência de uma realidade.”57 

Com relação ao complexo de Édipo, como já descrito, Aulagnier afirma que o 

precursor do complexo de Édipo no primário é a cena primária, na qual os resquícios 

do Édipo parental se manifestam: 

O comportamento da mãe e do pai deriva daquilo que já não pode mais se 
manifestar, e por isso se exprime e se manifesta pelos sentimentos de 
ternura, apego e pela procura do “bem” da e para a criança. Assinalemos que 
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tanto as formas lícitas do amor, quanto as proibições que encontra a criança 
são consequências diretas do Édipo parental.58 

Quanto à castração, Aulagnier postula que “A angústia de castração, cuja 

sombra não desaparecerá jamais, qualquer que seja a fase psíquica considerada, 

tem como primeira forma uma angústia de mutilação.”59 Além disso,  

[...] essa mutilação vem amputar o próprio espaço psíquico do sujeito de seu 
poder sobre uma função, que cai sob o domínio de “um corpo estranho”, 
provando à psique o desejo de expropriação e de captação que o outro 
experimenta face a ela. 

Enquanto este modo de funcionamento permanece, a interdição do objeto, 
fonte de prazer, será acompanhada da interdição da atividade que lhe é 
ligada: razão pela qual, o que se passa efetivamente na cena materna terá 
um peso decisivo na predominância de uma posição integrante da imagem 
corporal, ou de uma posição mutilante.60 

Segundo Aulagnier, a importância da amputação como protótipo da castração 

confirma que o primário é, efetivamente, o criador de protótipos que o secundário 

herda e transforma, sem ter jamais a certeza de que eles não poderão regressar à 

sua primeira forma. 

Para Aulagnier, sendo molde da configuração edipiana e precursor da 

fantasia de castração, 

[...] o primário já é instaurador de uma lógica do desejo, que se relaciona 
com a atividade secundaria da psique materna e que preanuncia à psique do 
bebe o acesso ao tipo de representação que ela deverá fazer sua. A imagem 
de coisa é a precursora necessária que permitirá a inclusão da imagem de 
palavra.61 

Quanto ao Eu, Aulagnier afirma que: 

Entre o primário e o secundário deve-se postular a possibilidade de um 
compromisso avalizado, numa primeira etapa, por uma instancia ao mesmo 
tempo capaz de entender uma significação adequada à lógica do discurso e 
de responder a um sentido adequado ao postulado que confere todo poder 
ao desejo. Poder-se-ia considerar tal manobra como uma “doença infantil” da 
qual o Eu se curará.62 
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O precursor do Eu no primário é o sujeito do inconsciente, que é a auto-

representação na e pela qual o “fantasiante” se reconhece como resposta e efeito da 

interpretação que a atividade primária forja do desejo do Outro.  

No primário, a imagem de coisa é precursora da imagem de palavra, uma 

precursora necessária que irá permitir a inclusão da imagem de palavra:  “o primário 

cênico sucede o pictográfico e prepara o dizível.” 63  

É somente num segundo momento que o primário usa nas suas figurações a 

imagem de palavra. De acordo com Aulagnier, no primário, a imagem de palavra não 

aparece como significado linguístico, mas como significação primária, ou seja, como 

uma série de signos que informa a intenção do desejo do outro: “Com o primário 

começa a se delinear o que constituirá a especificidade e o essencial da linguagem: 

ser doadora e criadora de sentido.”64 O signo linguístico não é representado pelo 

primário, pois o bebê não entende o que lhe é falado; ele atribui sentido, ao desejo 

materno, de dar ou recusar prazer. 

Aulagnier afirma: 

O fato de a linguagem ser, inicialmente, recebida como uma sequência 
sonora não deve fazer-nos esquecer que para a voz que fala, esta sequência 
é, ao mesmo tempo, mensagem, expressão, atribuição de um sentimento ou 
de um desejo.65 

Segundo a autora, esses sinais primários formam o núcleo a partir do qual 

será elaborada e organizada a linguagem como sistema de significação linguística.  

A junção do “escutado” à imagem de coisa estabelece um sistema de 

significações primárias, que se diferencia do sistema próprio às significações 

secundárias pelo fato de que, no primário, a representação que ele forja de sua 

relação ao mundo permanece organizada de maneira a demonstrar a onipotência do 

desejo do Outro. Essa demonstração é a única que pode fornecer ao “fantasiante” a 

certeza de verdade de sua representação. 

Nesse modo de funcionamento, não importa a significação linguística das 

palavras que são enunciadas pela voz materna. O que importa é o sentido libidinal, 
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ou seja, aquilo que é percebido por aquele que fantasia como sendo o desejo do 

Outro de dar ou recusar o prazer. Dessa maneira, o primário prenuncia o que mais 

tarde será próprio da linguagem, ou seja, a criação de sentido.  

Aulagnier postula ainda: 

O investimento libidinal continua separado da busca da significação e 
conserva sua prioridade. O que quer que diga a voz, ela será sempre 
percebida como desejo de prazer ou intenção persecutória. O sentido libidinal 
prima sobre a significação linguística.66 

É desse modo que se abre o caminho ao significado linguístico, que só se 

consolida com a constituição da instância que institui o processo secundário: o Eu. 

Aulagnier postula que a separação entre primário e secundário jamais será 

absoluta, porque 

[...] não somente a representação primária da idéia conserva a possibilidade 
de irromper no espaço do Eu, mas o próprio Eu continua sob o duplo domínio 
do princípio da realidade e do princípio do prazer: o “desconhecimento” das 
significações primárias das quais o Eu não quer tomar conhecimento não 
dizem respeito ao registro do primário, mas ao fato de que essas 
significações concernem um “saber”, uma ilusão e um desejo, que 
suscitariam no Eu um sentimento de desprazer, pois comportariam um risco 
para suas referencias identificatórias. 67.  

A inibição dos processos primários possibilita a instauração do processo 

secundário favorecendo o desenvolvimento do Eu.  

 

4.4 O secundário 

 

Aulagnier explicita: 

Ao encontrar o desejo do pai, a criança encontra, também o último fator que 
permite que o espaço extra-psique se organize de maneira a tornar possível 
o funcionamento do Eu ou, inversamente, a obstaculizá-lo. É surpreendente 
constatar o lugar ambíguo atribuído pela psicanálise ao agente desse desejo. 
Referente da lei, detentor das chaves que dão acesso ao simbólico, doador 
do nome: o nome do pai terá, já em Freud (mesmo que o termo não seja 
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empregado), e, sobretudo em Lacan, um lugar central. Sua forclusão 
designará a causa do destino psicótico.68  

A função paterna introduz a lei simbólica onde reinava o imaginário entre a 

mãe e a criança. É ela que interdita à criança suas pretensões de ser ou ter o objeto 

do desejo materno e interdita à mãe tomar a criança como objeto que lhe falta e da 

qual ela não quer se separar. A criança deverá renunciar a essa identidade, no 

momento em que ela intui a possibilidade de um desejo do Outro por um “outro 

espaço”, que lhe tira da posição de objeto exclusivo do prazer. A partir desse 

momento, a triangulação da fantasia mostra que um lugar é dado a este outro 

espaço, ocupado por um “x” que designa o objeto enigmático do desejo da mãe.69  

Aulagnier entende que, ao ser confrontado com a realidade do desejo do pai e 

da mãe por esse último, é a proibição do incesto que a criança encontra, lá, onde 

esperava encontrar a realização do desejo.70 

A essa fase de encontro, segue-se a necessidade de reconhecimento da 

diferença entre os sexos, consequentemente, a desilusão quanto ao poder materno 

e a aceitação da potência paterna.  

Assim, como resultado desse encontro, começa a ficar suportável para a 

criança o fato de que, se minha mãe não a deseja, quando tudo lhe fazia crê-lo, se 

ela diz não encontrar nela o objeto de seu prazer, é porque ela obedece a uma lei, a 

do pai, à qual, talvez ela tenha que se subordinar. 

A função paterna nomeia a criança como sujeito, identifica-a em seu lugar na 

família e, sobretudo situa-a na diferença sexual. 

Ao reconhecer na mãe o olhar de saudade do pai, a criança reconhece que 

ela não é tudo para a mãe e identifica no outro, em um terceiro, algo que a mãe 

deseja e que ela, a criança, não pode lhe dar. 

 O pai é o responsável pela consumação do desejo, o que faz dele uma 

função que articula o desejo com a lei, e não uma presença biológica. O corte que 

cabe à função paterna realizar prescinde do pai biológico, mas é imprescindível a 
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um sujeito que sustente essa função. Segundo Lacan, "a verdadeira função do pai é 

unir (e não opor) um desejo à lei.” 71  

Aulagnier reconhece a importância de um significante privilegiado, o único 

que só pode remeter a si mesmo, ou seja, ela reconhece, na teoria de Lacan, a 

importância do significante “phallus”, que “é colocado como ponto central necessário 

para que a gravitação da cadeia significante siga uma órbita segundo a lei e não 

soçobre num movimento desordenado, conduzindo ao caos do mundo e ao caos da 

linguagem.”72 

Esse significante é o que, no psiquismo da criança, marca a função do pai 

simbólico, o significante do Outro enquanto lugar da lei, o significante Nome-do-Pai. 

Para Lacan: 

O pai simbólico é o Nome-do-Pai. Esse é o elemento mediador essencial do 
mundo simbólico e de sua estruturação. Ele é necessário a este desmame, 
mais essencial que o desmame primitivo, pelo qual a criança sai de seu puro 
e simples acoplamento com a onipotência materna.73 

Ocorre, assim, a simbolização da lei, a função paterna marcada como 

instauração do pai simbólico.  

Freud, em Totem e tabu (1913), por meio da descrição do mito do pai da 

horda primitiva, postula a universalidade de uma interdição relacionada ao pai, cuja 

origem estaria ligada a um desejo incestuoso e parricida. 

Lacan, em seu texto Subversão do sujeito e dialética do desejo no 

inconsciente freudiano (1966), considera que a verdadeira função do pai é unir um 

desejo à lei. Ele não será o pai autoritário que encarna a lei, colocando-se como 

exceção e como dono da verdade. O pai da função paterna é aquele que sustenta a 

lei, por ter ele mesmo se submetido a ela. 

A análise de Aulagnier sobre o desejo do pai, e ela se refere ao pai simbólico, 

aquele da função interditora, mostra que o desejo do homem de ter filhos foi inscrito 

por sua mãe à época de seu investimento narcísico na criança, inscrição que tinha 

como referência o próprio pai da mãe e o homem com o qual ela desejou ter um 
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filho. Por conseguinte, ao tornar-se pai, o sujeito vem reafirmar um lugar e uma 

função transmitida pelo pai. No caso do menino, o discurso materno é antecipado 

por um desejo identificatório, a saber, que seu filho se torne pai. 

O desejo do pai pela criança se dá numa dimensão prospectiva. O pai investe 

no sujeito (criança) em sua projeção futura, como sucessor de uma função que 

assegura as leis do sistema de parentesco. Seu investimento narcísico na criança é 

embasado em valores e referências culturais. 

Dessa forma, desejar ter filhos (e desejo por cada filho) e exercer a 

paternidade são fatores que estão ligados, de um lado, às relações estabelecidas 

pelo menino com seus próprios pais e pela dissolução do complexo de Édipo; de 

outro, à vinculação com a mãe da criança, a mulher que ele escolheu para mãe de 

seus filhos, ao poder/desejo dela de delegar uma função àquele que, na cultura, 

cabe ao pai desempenhar.  

Sem o Eu, nada do que está anteriormente referido seria possível; tudo o que 

foi abordado até aqui diz respeito ao modo de funcionamento secundário. 

O secundário é o modo de funcionamento psíquico que é próprio do Eu. Ao 

Eu cabe metabolizar o existente em representação ideativa, ou seja, ideias passíveis 

de serem enunciadas. Segundo Aulagnier “o que caracteriza o Eu é representar e se 

representar o existente [...] sob a forma de uma construção de idéias.”74 Para 

executar esta tarefa o Eu deve acrescentar à imagem de coisa, a imagem de palavra 

e investir esta última. Suas funções, segundo a autora, serão pensar e investir. 

Aulagnier ressalta: 

O conhecimento da nominação é para o Eu um pressuposto necessário a seu 
investimento da coisa que é o referente. O discurso e a significação são 
também, a entrada na cena psíquica, de um „mundo falado‟ e de uma 
„representação falada-pensada do mundo‟.75 

No texto Condenado a investir (1982), Aulagnier observa que o pensamento é 

um veredicto que atinge o Eu, desde sua entrada na vida psíquica: 

[...] pensar seu corpo, seu estatuto de desejante, essa realidade cujas 
exigências ele deverá aceitar de maneira a protegê-las de qualquer risco de 
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desinvestimento definitivo, opondo-se a tudo que possa ameaçar de 
desaparecimento essas mesmas representações psíquicas, obra do trabalho 
de seu pensamento, sem as quais nem corpo, nem objeto, nem realidade 
poderiam ter para ele existência, nem tampouco fazer parte de seu pensável 
e através disso de seu investível. 76 

Para que possa existir e ser reconhecido pelo outro como existente, o Eu 

precisa apoiar-se em referências identificatórias que lhe confirmem seu estatuto de 

sujeito desejante e pensante. O Eu necessita manter seu investimento em seu 

próprio corpo, nos outros e na realidade, que são investimentos imprescindíveis à 

sua atividade de pensar. E Aulagnier alerta: 

Nada garante ao Eu sua persistência no tempo, após o momento presente, e 
ele só pode persistir tornando-se outro, alterando-se, aceitando descobrir-se 
diferente do que era e do que é num momento atual sempre efêmero, sempre 
em movimento. Com o Eu [...] faz irrupção na psique a categoria da 
temporalidade e através dela o conceito de diferença no que há de mais 
difícil de assumir: a diferença de si mesmo para si mesmo.77 

O Eu precisa tornar-se capaz de pensar sua própria temporalidade: para 

tornar isso possível, ele precisa antecipar e investir um espaço tempo futuro; ao 

mesmo tempo, esse investimento se demonstra tão veloz que lhe revela um futuro 

imprevisível, e também um tempo que talvez ele não viva. Ele investe um objeto e 

uma finalidade que possuem atributos que o Eu mais detesta. Isso porque eles 

trazem a marca da precariedade, da imprevisibilidade e da possibilidade de faltar.  

No entanto, todo objeto pode tornar-se duplamente fonte de prazer e de 

sofrimento. Aulagnier ressalta que, quanto mais o objeto for necessário para o 

prazer, maior poder ele possui de ser causa de sofrimento: “sempre que ele recusa 

sua presença ou rejeita o investimento que se lhe demanda partilhar” 78  

Nesse último caso, o Eu emprega um tipo específico de defesa - o “apelo à 

causalidade” ou o “pára-desinvestimento” -, em que o Eu demonstra a sua 

capacidade de pensar uma experiência de sofrimento que, sem negar sua existência 

nem seus efeitos, permite-lhe ligá-la a uma causa, passível de suportar a 

continuidade do sofrimento e de manter sua capacidade de investimento. Esse 

investimento é condição para a sua existência e para o seu funcionamento, pois, 
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diante de toda situação geradora de sofrimento, ele deverá opor-se à retirada do 

investimento proveniente do mundo pulsional, e atribuir a essa experiência afetiva 

uma interpretação causal que possa dar-lhe sentido.  

Ao Eu cabe metabolizar o vivido em idéias a serem enunciadas. Por meio das 

idéias, todo vivido torna-se nomeável, dizível e, portanto, consciente. Esse 

pensamento dizível tem que referir-se a uma realidade compartilhada pelo meio 

sociocultural ao qual pertence o Eu. 

O postulado que rege o Eu é o da causalidade inteligível, isto é, 

compartilhada. Assim, o Eu é a instância responsável pela representação ideativa e 

pela atribuição de sentido. Isso se dará por meio da atividade de pensar própria ao 

Eu. A outra função do Eu é investir em si próprio, em um outro Eu e na realidade. A 

autora ressalta a importância dessas novas funções, que deverão ser esperadas 

desde sempre e pré enunciadas pelo discurso materno para que o Eu possa ter a 

autonomia de pensar. De acordo com Aulagnier: 

A “boa” ou a “bela inteligência”, [...] torna-se o último fruto esperado deste 
corpo cuidado, alimentado, acalentado, educado, na esperança de que ele 
ofereça à atividade de pensar o seu suporte optimum. [...] contrariamente às 
atividades do corpo, a atividade de pensar não apenas representa uma última 
função, [...] mas ela é a primeira cujas produções podem permanecer 
desconhecidas para a mãe e, também, a atividade graças à qual a criança 
pode descobrir as mentiras maternas e compreender o que a mãe não 
gostaria que ela soubesse. [...] A criança não pode, a não ser ao preço de 
sua vida, recusar-se a comer, dormir e defecar por muito tempo; mas ela 
pode tentar preservar um espaço solitário e autônomo, onde ela possa 
pensar o que a mãe não sabe ou não gostaria que ela pensasse.79  

Abro aqui um breve parêntese para diferenciar o Eu ao qual se refere 

Aulagnier e o ego freudiano. O Eu, para Aulagnier, é diferente do ego freudiano. Ela 

esclarece isso na entrevista concedida a Luis Hornstein, publicada no texto Diálogo 

com Piera Aulagnier: 

Penso essencialmente que minha concepção de Eu deve muito a Lacan. 
Para mim, o Eu é uma instância que está diretamente vinculada à linguagem. 
Não há lugar na minha concepção metapsicológica para o conceito freudiano 
de ego-id indiferenciado.  

Neste sentido, não se pode fazer uma equivalência entre a maneira como 
Freud se serve do conceito de ego e o que tenho definido como Eu. Defini 

                                                             
79

 AULAGNIER. P. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro: Imago,1975. p. 123. 



128 

 

  

 

um conceito, para mim fundamental, que é o Eu antecipado e não se pode 
falar de um ego antecipado no discurso materno.80  

 Fecho esse parêntese e continuo com a afirmação de Aulagnier que concebe 

o Eu como sendo antecipado, historicizado e estruturado pela linguagem. Para a 

autora, o Eu é antecipado por ser pré-investido e pré-enunciado pela libido paterna e 

materna de forma prevalente. É historicizado porque nasce num meio psíquico, 

ambiente familiar, permeado pela história edipiana dos pais e pelo desejo deles por 

essa criança. O “Eu historizado [...] inscreve a criança, desde o começo, numa 

ordem temporal e simbólica.” 81 E, finalmente, é estruturado pela linguagem - “O Eu 

se origina nos primeiros enunciados produzidos pelo discurso materno.” 82 - por viver 

num meio onde está constantemente submetido à linguagem da mãe, do pai, dos 

outros, que falam com ele, para ele e por ele. A autora defende a idéia de que todo 

indivíduo nasce em um espaço falante. Aulagnier conclui que “o primeiro papel que o 

sujeito faz a linguagem desempenhar é exatamente o de veicular sua demanda.”83 O 

sujeito, ao demandar prazer, reconhecimento e amor, está na verdade em busca de 

referências identificatórias que possam dar um sentido verossímil à sua existência, 

tanto àquilo que foi vivido, quanto às novas experiências que ele viverá. Nesse 

sentido, é que, como postula Aulagnier, toda demanda é, em última análise, uma 

“demanda identificatória.”84  

A autora cita Benveniste para expandir sua explicação: “É na e pela 

linguagem que o homem se constitui como sujeito, porque exclusivamente a 

linguagem funda de fato, em sua realidade que é a do ser, o conceito de „ego‟”. A 

autora acrescenta ainda: “o sujeito, por sua vez, constitui a linguagem em discurso 

na e pela demanda.”85 

  

                                                             
80

 HORNSTEIN, L. Diálogo com Piera Aulagnier. In: VIOLANTE, M. L. V. (Org.) Desejo e identificação. São Paulo: 

Annablume, 2010. p. 63. 
81

 Id., ibid., p. 63. 
82

 Id., ibid., p. 64. 
83 AULAGNIER, P. Um intérprete em busca de sentido I. São Paulo: Escuta,1990. p. 194. 
84 Id., ibid., p. 187. 
85

 Id., ibid., p. 194. 



129 

 

  

 

4.5 A dialética identificatória na constituição do Eu 

 

Aulagnier situa a problemática identificatória no centro de sua análise sobre a 

constituição e o funcionamento do Eu. 

É por conceber a história tanto libidinal quanto identificatória que a autora 

postula que a existência do Eu coincide com o “saber do Eu sobre o Eu”.86 É no 

espaço identificatório - inicialmente constituído pelos enunciados maternos - que o 

Eu pode advir e adquirir um saber que dá sentido à história de seus investimentos e 

à sua própria condição de existente.  

A partir de um primeiro momento que o situa na posição de enunciado pelo 

discurso dos pais, o Eu deve transformar-se em enunciante de seu próprio discurso. 

E é essa capacidade de mudança e de remodelação de suas referências 

identificatórias que fazem do Eu, segundo Aulagnier, uma instância ativa, 

identificante e não totalmente identificada, mero produto do desejo do outro. No 

entanto, para que seja possível ao Eu operar todas as remodelações que os 

sucessivos confrontos - que a realidade exterior e sua realidade - exigem, é de suma 

importância que haja a permanência de referências estáveis que lhe assegurem as 

bases de sua origem e que o façam reconhecer-se como parte integrante de uma 

rede de relações mediada pelo desejo e pelo discurso dos pais e dos outros que lhe 

são importantes.  

No que diz respeito à dialética identificatória por meio da qual o Eu é 

constituído, Aulagnier afirma que se dá no decorrer da infância; no entanto, devido à 

complexidade das questões envolvidas no processo identificatório e à multiplicidade 

dos mecanismos que lhe são próprios, Aulagnier propõe abordá-lo por meio de um 

esquema. Na dialética identificatória, Aulagnier privilegia dois tempos antecedidos 

pela identificação primária decorrente da demanda primária, por meio dos quais o Eu 

é constituído: o da identificação especular ou imaginária, que ocorre no momento do 

advento do Eu, em conformidade com a teoria lacaniana, no Estádio do Espelho, e o 

da identificação simbólica, que ocorre com o declínio do complexo de Édipo e a 

assunção da castração. 
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4.5.1 A identificação primária 

 

Manifestação inaugural da atividade psíquica, Aulagnier resumirá a 

identificação primária da seguinte forma: “A mãe deseja que o infans demande” e “O 

infans demanda que a mãe deseje.”87 Aulagnier especifica que: 

[...] a identificação primária é a dupla alienação do infans no desejo (nos 
significantes) e no imaginário da mãe. No desejo, posto que desejo de seu 
desejo, só podendo desejar alienando-se em seu campo. No imaginário, pois 
de um lado, o infans é identificado pela mãe a um emblema da função 
materna e, por outro lado, porque nessa etapa de sua existência, ele só 
possui como material apto para se organizar em representação ego-prazer, 
aquilo que o corpo materno lhe oferece (sua voz, seu seio, sua pele, sua 
imagem).88 

O marco inicial do esquema é o T0 (tempo zero), que corresponde à 

identificação primária, que ocorre no nascimento do bebê e é precursora do Eu. 

Esse tempo estende-se até T1(tempo um), que corresponde à identificação 

imaginária ou especular, por meio da qual o Eu advém. T1 desdobra-se até T2 (tempo 

dois ou “tempo de concluir”), no qual deve ocorrer a identificação simbólica que 

culmina com a identificação ao projeto. 

A identificação primária só será possível graças à satisfação da demanda 

primária do bebê, que é demanda de libido e de desejo materno. Essa demanda “é 

dirigida ao Outro e não pode exprimir senão um voto: ser resposta em conformidade 

com a oferta.”89 Neste momento, até o grito mais inarticulado é entendido pela mãe 

como demanda. O grito introduz um apelo na ordem simbólica, posto que tem por 

resposta a função materna.  

Quanto ao grito e sua relação com a linguagem, Lacan afirma que o grito não 

é apenas um sinal. Em seu Seminário 4, ele considera:  

Trata-se do choro na medida em que ele convoca sua resposta, que faz 
apelo, se posso dizê-lo sobre um fundo de resposta. O grito se produz num 
estado de coisas onde não apenas a linguagem já está instituída para a 
criança, mas esta já está imersa num meio de linguagem, e é a titulo de par 
de alternância que ela compreende e articula seus primeiros balbucios. 
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O Fort-Da é aqui essencial. O grito que levamos em conta na frustração se 
insere num mundo sincrônico de gritos organizados em sistema simbólico. 
Os gritos são, doravante, virtualmente organizados num sistema simbólico. O 
sujeito humano não é apenas avisado do grito como de algo que, a cada vez, 
assinala um objeto. [...] Desde a origem, o grito é feito para que se tome 
conhecimento dele, até mesmo para que, mais além, se o relate a um outro. 
[...] Desde a origem, a criança se alimenta tanto de palavras quanto de pão, e 
perece por palavras. Como diz o evangelho, o homem não perece apenas 
pelo que entra na sua boca, mas também pelo que dela sai.90  

 O seio nesse momento é o objeto que inaugura tanto a via de comunicação 

entre mãe e filho como também o jogo identificatório, tendo dupla função na 

identificação primária. Segundo Aulagnier, ele primeiramente é identificado pela mãe 

como aquilo que o bebê demanda. Em segundo lugar, o seio é descoberto pelo bebê 

como fonte de prazer em sua primeira vivência de satisfação através da boca: “A 

boca é para o seio aquilo que o infans é para a função materna: um atributo 

indispensável para o estatuto recíproco de ambos”.91 Dessa forma, o seio torna-se 

um objeto privilegiado que é a base de sustentação da demanda libidinal do bebê, 

ao mesmo tempo em que confirma o desejo que a mãe tem pelo bebê. O seio é 

objeto de demanda do bebê e objeto de oferta materna. Em relação a essa 

identidade demanda-oferta, Aulagnier considera que: 

[...] só se realiza no primeiro encontro, nesse tempo em que o demandante 
ainda não conhece o que demanda; em seguida, se produzirá sempre um 
desvio entre o seio demandado - esse primeiro revelador de prazer - e o seio 
recebido permanecerá sempre para o sujeito o sempre esperado e o jamais 
realizável.92  

É importante ressaltar que, na medida em que a mãe exerce sua função, ela 

está ocupando, para o bebê, um lugar fundamental, ao qual Lacan denominou 

grande Outro. Lacan, em seu Seminário 4, fala da mãe como o Outro primordial. 

Nesse ponto, a criança se encontra na presença de uma mãe onipotente.  

Desse modo, ao longo da existência do sujeito, esse Outro primordial ao qual 

ele dirigiu suas primeiras demandas de desejo, constitui-se como o que Aulagnier 

designou de “referente inconsciente ao qual serão daí por diante medidos todos os 

                                                             
90

 LACAN, J. O Seminário. Livro 4: a relação de objeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995. p.192. 
91 AULAGNIER, P. Um intérprete em busca de sentido - I. São Paulo: Escuta,1990. p.199. 
92

 Id., ibid., p. 200. 



132 

 

  

 

„outros‟ da demanda, que pronunciará seu veredicto sobre a inadequação de todo 

objeto de resposta com relação a esse primeiro objeto de oferta [...].”93 

 

4.5.2 A identificação especular ou imaginária 

 

Em seu texto Demanda e identificação, Aulagnier situa a identificação 

especular ou imaginária como o momento do advento do Eu. A autora reitera que 

este é um segundo tempo da dialética identificatória na constituição do Eu, sendo a 

identificação primária como precursora do Eu considerada por ela como o primeiro 

tempo. 

Para Aulagnier, a experiência especular implica três momentos: 

- o surgimento no espelho de uma imagem que a psique reconhece como 
sua; 

- o desvio do olhar na direção do olhar da mãe, onde é lido um enunciado 
que diz que esta imagem é o objeto de seu prazer, que ela é imagem do 
amado, do bom, do belo...; 

- o retorno do olhar à imagem presente no espelho e que, a partir deste 
momento, será constituída pela função entre a imagem e a legenda que a 
concerne, tal qual ela foi percebida no olhar materno.94 

A identificação imaginária pressupõe a possibilidade, para o sujeito, de se 

designar por um enunciado identificatório que possa ser referido à sua imagem, 

entendendo-se aqui esta imagem de si mesmo que o acompanha ao longo de sua 

existência. 

Esse é o momento que Lacan define como “assunção jubilosa de si”. Esse 

visto idêntico a si e diferente da mãe desperta o investimento libidinal na própria 

imagem e a agressividade, devido à percepção da diferença e do limite. Aulagnier 

considera: 

A posse pelo sujeito do ego-especular, ou seja, dessa imagem de si pela qual 
pode concomitantemente representar-se como diferente da mãe, como objeto 
de seu prazer (da mãe) e como objeto de seu próprio prazer, fará com que 
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essa imagem seja concomitantemente o veículo disso que se chama libido do 
objeto e imã disso que se chama libido narcísica (que se poderia igualmente 
nomear libido identificatória).95 

Por libido de objeto, Aulagnier entende a parte de libido que é investida em 

outra pessoa e cujo investimento se transforma em um dom: “Investir o outro 

libidinalmente é pretender tornar-se para ele, dom de prazer.”96  

Por libido narcísica, a autora entende a parte da libido que se “fixa sobre o 

sujeito enquanto resultado de suas identificações (sua imagem, sua função, seu 

projeto), [...] será investido libidinalmente aquilo que se revelar fonte de prazer.”97 

Para a autora, o sujeito é refém de duas posições interdependentes: dar-se 

prazer e dar prazer, quer seja prazer objetal ou prazer narcísico. E é essa 

interdependência que a autora declara ser “o obstáculo que ameaça fazer fracassar 

o projeto identificatório revelando seu paradoxo”: 

Ao insistir sobre o duplo papel imagem especular, veículo de libido e imã 
narcísico, o que se propõe ao prazer do olhar materno e que se dá como 
primeiro emblema identificatório a definir o eu para o enunciante, o que 
visamos ilustrar é a fragilidade dessa fronteira traçada entre os registros 
narcísico e objetal.98 

No momento em que o Eu se apreende como uma unidade autônoma, tendo 

suas partes unidas na imagem de um todo que ele reconhece como de sua 

pertença, ele toma para si o poder de decidir não ser mais o puro eco da oferta. Ele 

recebe a escritura que dá a posse desse primeiro bem de que ele é senhor. 

Entretanto, ele descobre que esse bem (o Eu) só pode tirar seu brilho do fato de ser 

objeto de prazer para um outro:  

O „eu é isso‟ só pode desempenhar seu papel de suporte narcísico quando 
investido pela libido do outro; e inversamente, todo dom de amor feito ao 
outro (se for aceito), compreendendo-se aí o dom extremo de um „eu‟, que 
será moldado ao bel-prazer desse outro, confirmará em contrapartida o valor 
narcísico desse „eu‟.99 
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O “sujeito”100 descobre no espelho a imagem da qual falava o discurso que 

lhe foi enunciado; esses enunciados se tornarão propriedade do Eu e se constituirão 

em ponto de ancoragem das identificações. No entanto, nesse mesmo tempo, 

também ocorre o que Aulagnier nomeia “dimensão conflitual” no campo 

identificatório. O sujeito pede à imagem aquilo que ela não pode lhe dar: ser para si 

mesmo uma referência autônoma e independente da maneira pela qual ele é visto 

pelo olhar dos outros, e manter seu próprio julgamento. Estabelece-se assim, um 

“conflito identificatório” 101 entre aquilo que seu olhar vê no espelho e aquela imagem 

que ele vê na retina dos outros.  

Para Aulagnier, essa identificação torna-se possível por meio das demandas 

pré-genitais do bebê, à medida que o bebê adquire a capacidade de se comunicar 

pela linguagem - e aqui ele deixa de ser bebê -; ele fará uso da linguagem para 

demandar, primeiramente, objetos de brilho fálico e, para Aulagnier, esses objetos 

de demanda têm uma função específica na economia identificatória do sujeito:  

A função desse objeto guardará um papel isomorfo na dinâmica relacional 
assim como na repartição libidinal, qualquer que seja sua natureza (do objeto 
parcial cujos protótipos serão o seio, uma vez que é percebido como 
separado da mãe e, num segundo tempo, as fezes, passando pelo ego 
especular tal como funciona na relação narcísica com o outro, para chegar a 
qualquer coisa que possa tornar-se suporte da demanda infantil num tempo 
anterior ao Édipo). 102  

Nesse momento da constituição do Eu, o objeto é emblema identificatório 

porque, ao oferecê-lo ao outro, a criança identifica-se àquele que tem o objeto do 

prazer materno e, ao recebê-lo do outro, identifica-se àquele que é objeto do prazer 

materno. A esse respeito, Aulagnier escreve: 

Diremos que o registro do imaginário define o conjunto dos enunciados que 
têm a função de emblemas identificatórios e a imagem especular que deve 
servir-lhes de ponto de ancoragem. Estes emblemas se apresentam ao Eu 
como idênticos a suas „posses‟: „posses‟ definidas pela mensagem que, a 
partir delas, retorna ao sujeito para lhe dizer quem ele é.103 
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Analisando essa função de emblema identificatório desempenhada pelo 

objeto, Aulagnier considera que “a identificação imaginária pressupõe a 

possibilidade, para o sujeito, de se designar por um enunciado identificatório que 

possa ser referido à sua imagem, entendendo-se aqui esta imagem de si mesmo 

que o acompanha ao longo de sua existência.”104 

Entretanto, de acordo com a autora, a imagem especular não tem autonomia 

suficiente, nem tem o poder de fazer com que os outros a vejam tal como o sujeito a 

vê, ou tal como ele gostaria que os outros o vissem. 

A respeito do conflito entre a imagem de si que o sujeito vê no espelho e 

aquela que lhe é remetida pelo olhar dos outros, Aulagnier ressalta a consequência 

direta: 

Esse conflito [...] induzirá uma reorganização da problemática identificatória, 
a qual deslocará seu centro de gravidade do suporte especular para o que 
chamamos o saber identificatório, ou o discurso que o Eu pode manter sobre 
o Eu. Sublinhamos que, a partir deste momento, a verdade dos enunciados 
que se referem ao Eu e o definem, não se encontra mais em poder exclusivo 
do discurso de um outro, mas ela é esperada do discurso do meio, que será 
o único a ter o poder de decidir em que condições o saber do Eu sobre o Eu 
pode se afirmar como adequado a uma prova de verdade reconhecida pelos 
outros, mesmo se ela é refutada por um outro.105  

Aulagnier destaca também a importância de definir, nessa fase (pré-genital), a 

mãe como Outro da demanda, aquela que a criança supõe possuir uma “multidão de 

objetos” que ela pode invocar, única que detém o poder de reconhecer um direito de 

demandante ou de ofertante. 

Aqui a autora identifica um descompasso que pode ocorrer:  

[...] a partir do momento em que a própria mãe se coloca pelo discurso que 
dirige ao filho com demandante, o que o sujeito descobre, é que aquilo que 
lhe é pedido não é forçosamente igual ao que ele estava pronto para 
oferecer, e que isso que lhe é oferecido pode estar muito longe daquilo que 
ele demanda.106 

 O que o sujeito percebe é o perigo de uma demanda que se tornaria sem 

objeto, que se enunciaria como “demanda de ser conforme a oferta”. Eis por que, 
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afirma Aulagnier: “entre si e a mãe, ele interporá a proteção que a mediação do 

objeto representa.”107 O objeto permite dialetizar a relação entre demanda e 

resposta, demandante e respondente. O objeto é emblema identificatório porque, ao 

oferecê-lo ao outro, a criança identifica-se àquele que tem o objeto de prazer 

materno, e, ao recebê-lo do outro, identifica-se àquele que é o objeto do prazer 

materno.  

A respeito da mãe e sua função no período pré-genital, Aulagnier acrescenta, 

paralelamente ao que foi dito sobre o poder dessa mãe, que é preciso dizer o que 

limita, e “limita radicalmente, esse poder”: 

À criança, ela pode oferecer muitos emblemas narcisistas; pode achá-la 
bonita, boa, inteligente; porém, há um reconhecimento que não está em seu 
alcance atribuir-lhe, um emblema que ela não pode discriminar para o filho: 
aquele que lhe daria seu estatuto de sujeito no campo do gozo. Esse olhar 
surpreendido no espelho, que ela está sempre pronta para lhe oferecer, 
investe sua imagem e não sua carne. Aquela que gratifica a criança com uma 
infinidade de dons, privou-a o tempo todo daquilo que ela não sabia 
demandar, mas que no entanto funda seu desejo: ser causa de gozo.108  

Apesar de a mãe oferecer à criança um suporte para sua libido narcísica, 

considerando o que Aulagnier postula acima, a mãe também coloca limites, ao 

transmitir à criança, que ela não é a resposta ao seu desejo. Até o final da infância, 

com o declínio do complexo de Édipo e a assunção da castração, o Eu Ideal deve 

ser desidealizado. 

Segundo Aulagnier, “castração e identificação são duas faces de uma mesma 

unidade.”109 A autora define castração como “a descoberta, no registro 

identificatório, de que não ocupamos jamais o lugar que acreditávamos nosso e que 

inversamente já estávamos destinados a ocupar um lugar no qual não poderíamos 

ainda encontrar-nos.”110 

Nesse momento, o da castração, a criança precisa reconhecer que não é a 

resposta ao desejo materno. O sujeito, ao descobrir que não está mais no lugar que 

sempre acreditou ocupar, precisa reconhecer que as referências identificatórias 

podem sempre esbarrar numa falta, numa ausência, num luto, obrigando-o a se 
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requestionar em relação a elas. É por isso que Aulagnier considera que a castração 

é uma experiência na qual podemos entrar, mas da qual, num certo sentido, não 

podemos sair:  

[...] podemos nos recusar a participar dela, podemos empreender uma 
desesperada marcha-ré, mas é uma ilusão acreditar que dela poderemos 
sair. O que podemos fazer é assumir a experiência de forma a preservar para 
o Eu alguns pontos fixos, que servirão como apoio quando surgir um conflito 
identificatório. Acreditar na possibilidade de um mundo no qual o homem 
evitaria a angústia ligada à sua dependência ao desejo do Outro ou o preço a 
pagar pelo desejo de onipotência e pelo desejo de morte - que empreendem 
sempre um surdo combate - é acreditar num mito ou, então, é desconhecer 
completamente a psique.111 

 

4.5.3 A identificação simbólica 

 

A identificação simbólica acontece desde o advento do Eu até a castração, e 

da assunção desta até a identificação ao projeto e, portanto, segundo Aulagnier, 

compreende dois momentos: do advento do Eu ao “tempo de compreender”, que 

corresponde ao momento em que a criança reconhece que não é a resposta ao 

desejo materno; e deste ao “tempo de concluir”, que corresponde à identificação ao 

projeto - à qual não tem acesso o indivíduo portador de potencialidade psicótica, 

pois esse não assumiu a castração. 

Para Aulagnier, a angústia de castração pode também ser denominada de 

angústia de identificação, sendo que a autora considera que esta última está 

relacionada com a primeira descoberta que a criança faz no campo identificatório: a 

identidade de menina ou menino. “Ser homem ou ser mulher é a primeira descoberta 

que faz o Eu no campo das referências identificatórias.”112  

Ainda segundo a autora, a primeira compreensão que a criança faz é acerca 

do objeto incestuoso (mãe) como objeto de desejo; o primeiro efeito é a interdição 

pronunciada sobre a mãe enquanto objeto de gozo: 
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[...] mas essa interdição visa tanto o passado quanto o presente e o futuro. 
Desejá-la foi um erro, continuar desejando-a seria um crime: por isso o ideal 
não pode mais sustentar o anseio da realização de um desejo que faria do eu 
o excluído, o fora da lei.113 

Aulagnier, em seu texto Demanda e identificação (1968), ressalta que a data 

de origem do projeto identificatório é a do “aparecimento na criança de uma 

predicação que tem como precedente indissociável um „quando eu crescer‟.”114 

O projeto identificatório postulado por Aulagnier corresponde ao Ideal do Eu 

freudiano, herdeiro do complexo de Édipo, que substitui o Eu Ideal, já que esse deve 

ser recalcado com a assunção da castração. 

O projeto, afirma a autora, não representa outra coisa a não ser a resposta 

que o sujeito se forja cada vez que se pergunta o que ele é (ou quem é „eu‟); o 

projeto é “o que o sujeito oferece à sua própria demanda identificatória.” 115  

O efeito do projeto identificatório é tanto “fornecer ao Eu esta imagem futura 

na qual ele se projeta, quanto preservar a lembrança dos enunciados passados”.116 

Segundo a autora, isso não é nada mais do que a história por meio da qual o sujeito 

se constrói como relato. Por outro lado, a “parte desses enunciados que será 

excluída do espaço do Eu coincide com a parte do próprio Eu que deve ser excluída, 

a fim de que essa instância possa funcionar de maneira adequada a seu projeto”.117 

Segundo Aulagnier: 

 [...] o Eu é o redator de um „compromisso identificatório‟, sendo que o 
conteúdo de uma parte de suas cláusulas não deverá mudar, ao passo que o 
conteúdo de outra parte deverá permanecer modificável para assegurar o 
futuro dessa instância. Eu poderia parafrasear Freud acrescentando que o 
principio de permanência e o principio de mudança são os dois princípios a 
reger o funcionamento identificatório.118 

A permanência e a mudança são princípios que atuam para que o 

“compromisso identificatório” seja possível. Entretanto, inicialmente o Eu é obrigado 

a afirmar alianças temporárias com o Eu parental: “Aceitando essas „alianças 
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temporais‟, o Eu parental aceita, ou deveria aceitar, assegurar ao Eu infantil ser 

reconhecido através de suas próprias modificações, ajudando-o na escolha das 

cláusulas, a fim de excluir aquelas que fazem parte do impossível e aquelas que 

caem sob o signo do interdito.”119 

Entretanto, a saída do tempo e do mundo da infância exige que o Eu se torne 

o único a assinar o compromisso, tomando para si o encargo do prosseguimento das 

negociações comportadas pela relação entre si e a realidade, entre os seus desejos 

e os dos outros, entre o que pensa ser e seus ideais. 

A autora explica que o fim da infância coincide com a instituição de uma 

redação conclusiva referente às cláusulas não modificáveis do compromisso, 

cláusulas que garantem ao Eu a inalienabilidade de sua posição no registro 

simbólico, [...] na ordem temporal e no sistema de parentesco.  

Aulagnier conclui: 

É preciso então que o compromisso que até então assegurou uma 
coexistência, mais ou menos pacífica, entre o Eu da criança e seu meio 
familiar, lhe torne possível uma mesma coexistência com o meio extra-
familiar e com o compromisso desses outros Eus que ele vai encontrar. A 
análise de todo compromisso, do mais banal ao mais ideal, mostrará sempre 
a participação de tal ou qual defesa emprestada do arsenal neurótico. [...] o 
conflito identificatório no registro da neurose não põe em perigo certas 
referências temporais, certas balizas de sua história libidinal, que permitem 
ao Eu reconhecer-se naquilo que ele se torna, apesar daquilo que de si 
mesmo e de seus objetos se modifica [...] Um princípio de permanência se 
encarrega da garantia da sua singularidade: os primeiros co-signatários do 
compromisso transmitiram-lhe o direito a essa garantia identificatória.120 

Para a autora, ao final da infância, o Eu deve poder se autoinvestir e 

projetar-se no futuro, na esperança de ter então, alcançado os seus ideais. Após a 

assunção da castração simbólica, a identificação ao projeto vem concluir a 

identificação simbólica. É quando se estabelece a potencialidade. 
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4.6 O contrato narcisista 

 

De acordo com Aulagnier, da mesma forma que os pais devem antecipar e 

pré-investir, a criança que irá nascer no meio social também deve cumprir com sua 

parte no contrato; assim, o “pré-investimento do infans pelo meio, como voz futura 

que ocupará o lugar que lhe será designado, dotando-o antecipadamente e por 

projeção do papel de sujeito do grupo”121 é a parte social do contrato narcisista. 

Dessa forma, o contrato narcisista envolve a criança, os pais e o meio social. 

Assim, é necessário que o grupo social reserve à criança um lugar para que ela o 

ocupe. O contrato narcisista, segundo Aulagnier, confronta-nos a um último fator que 

age sobre o modo de investimento do casal na criança. Aulagnier postula que: 

 A relação entre o casal parental e a criança leva sempre o traço da 
relação do casal com o meio social que o cerca (o termo meio 
remete, segundo a problemática particular do casal, à sociedade no 
sentido amplo ou ao subgrupo cujos ideais são partilhados pelo 
casal). 

 O discurso social projeta sobre o infans a mesma antecipação 
própria ao discurso parental: bem antes do novo sujeito estar lá, o 
grupo pré-investirá o lugar que ele supostamente ocupará, na 
esperança de que ele transmita, de forma idêntica, o modelo sócio-
cultural. 

 O sujeito, por sua vez, procura e deve encontrar, neste discurso, 
referências que lhe permitam se projetar num futuro, a fim de que 
seu afastamento deste primeiro suporte, representado pelo casal 
parental, não se traduza pela perda de todo suporte identificatório. 

 O conflito que pode existir entre o casal e o meio corre o risco de 
confirmar, para a psique infantil, a identidade entre o que ocorre na 
cena exterior e sua representação fantasmática de uma situação de 
rejeição, de exclusão, de agressão, de onipotência. A realidade da 
opressão social sobre o casal, ou da posição dominante exercida 
pelo casal, desempenhará um papel na maneira pela qual a criança 
elaborará seus futuros enunciados identificatórios. 122  

Desse modo, segundo a autora, “o investimento da criança pelo grupo 

antecipa o investimento do grupo pela criança.”123 Assim sendo, o bebê é pré- 
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investido pelo meio como voz futura que ocupará o lugar que lhe será designado, 

dotando-o antecipadamente e por projeção do papel de sujeito do grupo. 

Para a autora, “o grupo [...] espera do sujeito que sua voz retome o que 

enunciava uma voz que se extinguiu e que ela substitua um elemento morto e 

assegure a imutabilidade do conjunto.”124 Essa imutabilidade refere-se ao discurso 

social, aos valores e leis existentes desde antes de seu nascimento. 

Já a criança demanda ao grupo social que este a reconheça como seu 

membro e que lhe seja “assegurado o direito de ocupar um lugar independente do 

veredicto parental, que lhe seja oferecido um modelo ideal que os outros não 

possam renegar sem renegar as leis do meio[...].”125 

Logo, a criança necessita primeiramente ter recebido e se apropriado dos 

enunciados provenientes do discurso das figuras parentais, para que depois os 

busque no grupo. 

Violante observa que é necessário que a criança “encontre no discurso social 

referências que lhe permitam projetar-se num futuro passível de investimento.”126 Na 

família, esse novo ser ocupa um lugar simbólico no sistema de parentesco e, no 

social, é um elo na cadeia de gerações. 

Trata-se assim, retornando à concepção de Aulagnier: de um pacto de troca 

no qual: 

[...] o grupo garante a transferência para o recém-chegado, do mesmo 
reconhecimento desfrutado pelo desaparecido; o recém-chegado se engaja - 
pela voz dos outros desempenhando o papel de padrinhos sociais - a repetir 
o mesmo fragmento de discurso.127  

A criança demanda, assim, ao grupo, reconhecimento, e, em contrapartida, 

este cobra dela a preservação dos valores e leis que o regem. 

Para a autora, esse contrato pode sofrer uma ruptura, e isso tem 

consequências diretas para a criança, pois essa corre o risco de não encontrar um 
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suporte identificatório no grupo social que lhe permita a autonomia em relação aos 

pais, tão necessária ao Eu. Isso acontece, segundo Aulagnier, de duas maneiras. 

 A primeira delas é quando a mãe ou pai ou ambos recusam a se engajar no 

contrato, a respeitar os valores do grupo. Segundo a autora, esse  

[...] desinvestimento que por si só revela uma grave falha na estrutura 
psíquica deles e revela um núcleo psicótico mais ou menos compensado. [...] 
O risco corrido, então, pelo sujeito, é o de se ver na impossibilidade de 
encontrar, fora da família, um suporte que lhe facilite o caminho até a 
obtenção da parte de autonomia necessária às funções do Eu.128  

Aulagnier não coloca isso como a causa da psicose, mas indica como um 

fator indutor, comumente presente na família do esquizofrênico. 

Após essa análise, a autora estende seu olhar para além da realidade do 

espaço familiar, ou seja, para o registro sociocultural, afirmando que “pouco poderia 

ser dito sobre o efeito da palavra materna e paterna, se não levássemos em conta a 

lei à qual elas estão submetidas e o discurso que a impõe.”129  

A segunda maneira de ruptura do contrato narcisista é quando o próprio meio, 

e, portanto a realidade social, rompe com ele.  Aulagnier ressalta a importância dada 

em sua obra àquilo que ela denomina realidade histórica, à qual dará o mesmo peso 

referido aos acontecimentos que podem atingir o corpo e aos acontecimentos que 

foram efetivamente vividos pelo casal durante a infância do sujeito, ao discurso feito 

à criança e às injunções que lhe foram feitas, e também à posição de excluído, 

explorado, de vítima, que a sociedade, efetivamente impõe ao casal ou à criança. 

Ela não exime a função dos pais de atenuar o impacto da realidade, que é fonte de 

sofrimento físico e, portanto, psíquico, para a criança. 

A primeira realidade histórica da criança é, sem dúvida, a da relação do bebê 

com o casal parental, de modo prevalente com a mãe. De acordo com Aulagnier, ao 

nascer, o bebê está imerso em um micro-meio familiar, no qual o Eu é constituído e 

faz mediação entre ele e o meio psíquico ambiente. Dito de outra forma, o Eu é 

disposto num micro-meio atravessado pelo discurso e pelo desejo dos pais, 
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ressaltando sempre que o desejo da mãe prevalece nos primeiros momentos da 

relação com o filho.  

Conforme interpreta Violante, o Eu, apesar de ser historicizado e estruturado 

pela linguagem, a partir do discurso paterno e materno, os quais veiculam o desejo 

do casal parental pela criança, esse desejo decorre da resolução edipiana realizada 

por cada um dos pais: 

O Eu não se resume em ser mero efeito daquele discurso. Ele ativamente 
deverá poder reformulá-lo em acordo com seu desejo e o discurso do meio e, 
portanto, com a cultura, que os inclui. [...] Para constituir-se, o Eu exige 
realidade: prazer real, significação e reconhecimento advindo de, pelo 
menos, um outro Eu que lhe sirva de ponto de apoio, modelo identificatório e 
suporte de investimento. [...] É necessário que a criança encontre, no 
discurso social, referencias que lhe permitam projetar-se no futuro, servindo-
lhe de suporte identificatório, após ela ter se independido do primeiro suporte 
representado pelo grupo familiar.130 

 Violante também alerta que, se é verdadeira a afirmação de que por 

meio do método psicanalítico é mais difícil detectar os efeitos da ruptura do contrato 

narcisista, quando ela vem da realidade social, “também é verdade que estes 

mesmos efeitos podem ser captados, se relevarmos o papel que a realidade 

histórica desempenha na organização da psique infantil.”131 Aulagnier entende por 

realidade histórica “os acontecimentos que efetivamente marcaram a infância do 

sujeito”132, conforme relato feito ao analista ou pelo próprio paciente ou por um 

terceiro. 
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CAPÍTULO V 

Psicopatologia Psicanalítica: os conceitos de potencialidade e de 

potencialidade melancólica 

 

 

Neste capítulo, além de continuar a fazer uso da teoria de Aulagnier, 

abordarei a tese de doutorado de Maria Lucia Vieira Violante, defendida em 1992 no 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo.  

Com fundamentação teórica em Freud, Aulagnier e Radó, a tese, intitulada 

Uma contribuição ao estudo da potencialidade melancólica, postula que a 

desqualificação do narcisismo, sobretudo no momento do advento do Eu, em 

decorrência da perda prematura do amor materno - seja por rejeição, abandono ou 

adoecimento seguido de morte da mãe -, tem um poder facilitador no 

estabelecimento da potencialidade melancólica. Essa tese resultou no livro A criança 

mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica (1994). A autora, desde 

então, propõe que a potencialidade melancólica seja a “disposição patológica” à 

melancolia, de que fala Freud. Violante defende que essa seja uma disposição 

psíquica à melancolia que pode vir ou não a se manifestar. 

Este capítulo é muito importante para a análise do caso clínico que virá a 

seguir, a saber o de um menino (aqui chamado de Manuel) de seis anos, que tem 

um diagnóstico - anterior ao atendimento clínico psicanalítico - de hiperatividade e 

problemas de aprendizagem na escola.  

De acordo com Piera Aulagnier, o conceito de potencialidade “engloba os 

„possíveis‟ do funcionamento do Eu e de suas posições identificatórias, uma vez 

terminada a infância.”1 Ora, o sujeito de minha pesquisa tem seis anos e, por isso, 

não é possível fechar um diagnóstico; no entanto, há alguns indícios que podem se 

configurar como uma possível potencialidade melancólica. 
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Começarei minha abordagem das potencialidades trabalhando com um 

conceito que considero de suma importância na clínica com crianças: a “escolha” 

defensiva. Aulagnier, em seu livro O aprendiz de historiador e o mestre feiticeiro, 

revela que: 

[...] a potencialidade [...] explicita [...] o que está em jogo nesse tempo infantil 
em que se decide não o devir do eu, sempre dependente dos encontros 
conflitivos que os outros e a realidade lhe imporão, mas sim os “possíveis” à 
sua disposição para enfrentar e, eventualmente, superar o conflito.2 

Na interpretação de Violante, a potencialidade consiste numa disposição 

psíquica – “que pode atualizar-se ou manter-se em potencial” -, decorrente da 

posição identificatória assumida pelo Eu, ao terminar a infância, e consequente 

modo deste Eu funcionar. 

Os conflitos são inerentes à dinâmica identificatória constitutiva do Eu. Todo 

encontro que o Eu fizer no futuro, que reativar o conflito, mobilizará as defesas de 

que o Eu poderá dispor para fazer frente aos conflitos identificatórios.  

Segundo Aulagnier, na primeira infância, o polimorfismo de defesas ao qual o 

Eu infantil recorre não é, em si, sinal de uma psicopatologia. No entanto, esse 

arsenal de defesas submete-se à primazia de uma “escolha defensiva”, ao final da 

infância, frente aos conflitos identificatórios com o qual o Eu tem de lidar. A autora 

postula que as “defesas „polimorfas‟ culminarão numa „ escolha defensiva, que será 

função da frequência e da „natureza‟ dos obstáculos encontrados antes desse 

„momento encruzilhada‟ representado por T2.”3 Entre T1 e T2 que são momentos que 

decidem sobre o percurso identificatório que o Eu seguirá, “a pequena criança 

recorre, alternadamente, à defesa mais capaz de resolver de imediato o conflito 

encontrado.” 4 

A potencialidade irá se instalar ao final da infância, dependendo do modo 

como o sujeito resolver o complexo de Édipo e assumir ou não a castração. É por 

isso que, de acordo com Aulagnier, a potencialidade não se instala nos casos de 

autismo ou naqueles em que a psicose eclode na infância.  
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Segundo Violante, 

Aulagnier dedica-se mais ao estudo da potencialidade psicótica, ou seja, da 
esquizofrênica e da paranóica. Ela não fala em potencialidade melancólica e, 
nem mesmo, inclui a melancolia, quer na potencialidade psicótica, quer na 
neurótica, quer na polimorfa. Contudo nesta última, ela inclui as relações 
passionais e alienantes, as quais guardam íntima relação, a meu ver, com o 
que vim a denominar potencialidade melancólica.5  

Aulagnier compreende a psicopatologia como sendo o resultado de conflitos 

identificatórios. Dessa forma, um conflito que se dá entre o Eu e seus ideais resulta 

em uma potencialidade neurótica; aqueles conflitos que ocorrem no interior do Eu, 

entre as dimensões identificada e identificante, resultam numa potencialidade 

psicótica; e por fim, o conflito que ocorre no interior do Eu e entre o Eu e seus ideais 

resulta numa potencialidade polimorfa. 

Com relação à potencialidade melancólica, trata-se de um conceito elaborado 

por Violante, em 1992, referente à desqualificação narcísica sofrida pelo Eu quando 

de sua constituição, que adquire um poder facilitador no surgimento da 

potencialidade melancólica. Assim, ela propõe que a potencialidade melancólica seja 

a “disposição patológica” à melancolia da qual fala Freud. Além disso, trata-se de 

uma disposição psíquica que pode vir ou não a se manifestar. Ressalto que Violante 

não só trabalhou de modo privilegiado, em sua tese, com crianças que, por meio de 

suas mães ou substitutas, acorriam ao serviço público, solicitando “ajuda 

psicológica” em virtude de terem sofrido abandono pelos pais, negligência, maus 

tratos ou abuso sexual por parte da mãe e/ou do pai, mas também se inspirou na 

análise de adultos no âmbito de seu consultório particular. Com relação às crianças, 

Violante manteve-se na vertente freudiana da análise e identificou nelas “traços 

mentais” que se detectam no melancólico, segundo Freud, Aulagnier e Radó: 

Eu empobrecido e dotado de baixa auto-estima, dependência de provisões 
narcísicas vindas de fora, ou seja, o Eu mantém-se como objeto do outro, ao 
lado de um baixo investimento da libido objetal, extrema docilidade, negação 
da agressividade e sexualidade difusa.6 

                                                             
5
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Entendo, como Violante, que elaborar um trabalho de pesquisa em 

Psicanálise, com base numa análise procedida na infância é válida 

mesmo que a potencialidade só se estabeleça, em definitivo, no final da 
infância, mediante uma „escolha‟ que o Eu realiza dentre as defesas tidas 
como as mais aptas para ele lidar com determinado conflito identificatório - 
do tipo neurótico, psicótico ou polimorfo -, a análise infantil justifica-se 
exatamente para intervir nessa „escolha‟ frente a uma dada posição e conflito 
identificatórios, não definitivamente estabelecidos.7 

Já vimos, com Aulagnier, que não se pode analisar o Eu fora da realidade 

histórica efetivamente vivida pelo sujeito, assim como fora do contexto sociocultural, 

no qual o contrato narcisista, que tem como signatários a criança e o grupo social ao 

qual pertence, irá mediar a relação estabelecida entre os pais e a sociedade 

inclusiva.  

No estabelecimento da potencialidade melancólica, Violante ressalta a função 

materna, pois a essa “[...] cabe instaurar o narcisismo e inserir o sujeito na ordem do 

desejo e da sexualidade [...]”.8 

Porém, embora a autora enfatize o lugar que a mãe ocupa, nesse contexto, 

ela não deixa de ressaltar o lugar do pai no estabelecimento da potencialidade 

melancólica: 

[...] cumpre-me esclarecer que a potencialidade melancólica (assim como 
outras) traz também as marcas decorrentes da função paterna, à qual cabe 
relativizar o narcisismo e introduzir o sujeito na ordem do simbólico, através 
da castração simbólica e da oferta de alternativas ao narcisismo ferido.9 

Dentre os traços melancólicos, Violante ressalta também que a 

desqualificação narcísica torna a criança um sujeito que se vê desprovido de 

atributos desejáveis pelos outros, a começar pela mãe:  

Dessa maneira, ele supõe ser a causa de seu sofrimento, a causa de haver 
perdido o amor materno, assim como de perder tudo que possui de bom, isto 
é, de tudo aquilo que seja capaz de lhe fornecer referenciais identificatórios 
passíveis de serem por ele investidos.10 
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Violante entende por desqualificação narcísica os efeitos no narcisismo 

infantil causados pela “presença da rejeição, da indiferença e, mesmo, da ausência 

da mãe e seus efeitos no narcisismo infantil.”11 A autora considera que essa 

desqualificação favorece a constituição de Eu empobrecido e dotado de baixa auto-

estima. Além disso, para a psicanalista, a rejeição leva o sujeito a subestimar-se e, 

consequentemente, a pouco estimar o outro, ainda que o idealize e que dele 

dependa para ter referências de si.  

 Na potencialidade melancólica ocorre uma ausência de referências 

identificatórias libidinalmente auto-investidas pelo Eu. Dessa forma, o Eu 

empobrecido desse sujeito demanda desesperadamente amor ao outro e, 

consequentemente, demanda identificação; daí a dependência de provisões 

narcísicas vindas do outro. 

Dada essa desqualificação narcísica, a dimensão identificante do Eu não 

pode assumir com júbilo a dimensão identificada, posto que, por parte da mãe, 

houve um baixo investimento libidinal. Violante acrescenta: 

O júbilo cede lugar ao antijúbilo e o Eu não se constitui na sua primeira 
forma, como um Eu ideal, libidinalmente auto-investido. Desse modo 
estabelece-se um primeiro conflito identificatório entre a dimensão 
identificante do Eu e a identificada, que fora mal-enunciada e mal-investida 
pela libido materna. 

A assunção decepcionante de si faz acompanhar da impossibilidade de o Eu 
assumir, por completo, a diferenciação e a separação do Eu materno. 12 

Dessa forma, o objeto mãe permanece idealizado, assim como o outro é 

sempre idealizado e, mesmo que o sujeito dependa dele e lhe dirija uma demanda 

de amor e de identificação, o seu investimento de libido objetal e sua auto-estima 

são baixos. Violante analisa que o sujeito “potencialmente melancólico transforma o 

objeto de prazer em objeto de necessidade, de cujo amor o Eu depende para 

assegurar-lhe uma referência identificatória passível de ser investida pelo próprio 

sujeito.” 13 
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Violante considera que o sujeito potencialmente melancólico não é 

necessariamente fruto do ódio ou do não desejo dos pais. Sua tese sobre a 

potencialidade melancólica levou-a a concluir que: 

 [...] ao perder prematuramente o amor materno, o Eu - em vias de formação 
- não chega nem a constituir-se como uma unidade narcísica, como um Eu 
ideal a ser auto-investido, nem a completar sua diferenciação em relação ao 
Eu materno - „alguém que foi uma vez parte dele mesmo‟.14 

A primeira perda que o Eu que o sujeito portador de potencialidade 

melancólica sofre é, no momento de se constituir, na identificação especular. Essa 

assunção decepcionante de si, nesse momento inicial da constituição do Eu, torna 

muito difícil para o sujeito portador de potencialidade melancólica a assunção da 

castração simbólica. 

Aulagnier afirma que um dos motivos que torna a castração simbólica 

impossível é o “[...] „horror da degradação‟, da decepção inaceitável”.15 Eis porque 

Violante postula que, no sujeito portador de potencialidade melancólica, é muito 

difícil que seu Eu assuma completamente a diferenciação e separação do Eu 

materno. 

A autora interpreta a idealização do outro como uma alienação; entretanto, 

diversamente desta, em que o que se aliena é o pensamento, a potencialidade 

melancólica é uma patologia do investir, que é uma das funções do Eu, além do 

pensar. 

Violante concebe assim, portanto, a potencialidade melancólica:  

Do mesmo modo que Freud coloca a melancolia na linha divisória, entre a 
neurose e a psicose, a meu ver, a potencialidade melancólica também se 
encontra a meio caminho, entre a potencialidade neurótica e a psicótica. 
Trata-se de uma potencialidade polimorfa, na medida em que abriga um 
conflito identificatório composto: no interior do Eu (como na psicose, segundo 
Aulagnier) e entre o Eu e seus ideais (como na neurose, segundo Aulagnier). 
Daí a semelhança deste quadro clínico com a psicose - à exceção do delírio 
[...].16 
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A hipótese da autora condiz com a de Aulagnier a respeito da gênese da 

potencialidade psicótica, ou seja, de que o primeiro déficit já se encontra no 

momento da constituição do Eu, pela identificação especular. 

Segundo Violante, na potencialidade melancólica ocorre uma ausência de 

referências identificatórias libidinalmente auto-investidas pelo Eu. O Eu empobrecido 

desse sujeito demanda amor ao outro e, portanto, demanda-lhe identificação; daí a 

dependência de provisões narcísicas vindas de fora. O vazio de identificações auto-

investidas vivenciado pelo Eu presente no sujeito com potencialidade melancólica 

impede que esse Eu estabeleça projetos factíveis e se projete no futuro com a forma 

de um Eu auto-investido. Isso, para o portador de potencialidade melancólica, 

significa um comprometimento no estabelecimento de seu projeto identificatório. A 

saída para o portador de potencialidade melancólica é assim apresentada por 

Violante: 

[...] Impossibilitado de investir num Eu futuro pelo fato de possuir um Eu atual 
subestimado, busca minimizar o déficit do seu Eu [...], através de um projeto 
identificatório de caráter fálico. Este, sempre inatingível, vem reiterar a baixa 
auto-estima e a insatisfação do Eu consigo mesmo. Diversamente da 
potencialidade psicótica, na melancólica, o outro pólo do conflito 
identificatório reside entre o Eu e os ideais.17 

 Violante postula que, na potencialidade melancólica, o Eu infantil diante de 

uma situação extrema de desqualificação narcísica (rejeição, doença ou morte), 

“dificilmente conseguirá significar, senão atribuindo a si mesmo a causa de seu 

sofrimento - supostamente, por ser desprovido de atributos desejáveis pela mãe e, 

por extensão, pelos outros.”18 Dessa forma, para a autora, 

Na análise infantil, de um modo geral, bem como na de pacientes adultos 
potencialmente melancólicos, ainda que o sujeito possua acesso a uma 
causalidade inteligível do sofrimento de que padece, constato que neles 
representações primitivas exercem um poder peculiar de atração, levando-os 
a atribuir seu sofrimento à onipotência do desejo do outro de recusar prazer 
ou, de modo mais arcaico, à sua suposta „natureza‟ auto-engendradora de 
sofrimento.19 

                                                             
17

 VIOLANTE, M. L. V. A criança mal- amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 

143. 
18 Id., ibid., p. 13. 
19

 Id., ibid., p. 35. 



151 

 

  

 

Ists se dá, segundo a autora, pela atração que o originário exerce por meio do 

pictograma de rejeição. Violante reflete: 

Teoricamente, podemos supor que o „fundo representativo‟ construído pelo 
modo originário do funcionamento psíquico, que este sujeito traz de si, do 
outro e do mundo, é o da hostilidade e da rejeição. O desprazer gerado pelo 
desamor materno engendra um „ódio radical‟, uma „raiva assassina‟ do 
identificante pelo identificado. Talvez aqui resida a base da potencialidade 
melancólica, que revela, através da auto-agressividade, o auto-ódio. Ódio 
que tem como primeiro alvo o próprio Eu, como se a perda do amor materno 
tivesse sido auto-engendrada. No nível pictográfico, como vimos, se mau 
objeto, má zona. A projeção do pictograma de rejeição conduz à 
representação de um mundo odiante e destrutivo.20 

Além das manifestações melancólicas presentes nesses pacientes com 

potencialidade melancólica, Violante também constata a presença das defesas 

maníacas. Ela considera que: 

[...] a criança portadora de potencialidade melancólica não chega a constituir 
motivos de queixa nem dos pais nem da escola, porque, em geral, ela é dócil, 
meiga e boazinha; já a irritabilidade, a agressividade, a desobediência, a 
mentira, ou seja, a manifestação de defesas maníacas é motivo para 
queixas.21 

Violante acrescenta a tais manifestações “[...] a chamada hiperatividade, 

dispersão e dificuldade de pensar, por parte de algumas crianças, assim, como a 

imobilidade, o retraimento, a apatia ou tristeza, por parte de outras.”22 

Para a autora, todas essas manifestações podem estar presentes na 

potencialidade melancólica: umas como manifestações próprias da potencialidade 

melancólica, outras como defesas maníacas contra ela. Essas defesas maníacas 

são por ela analisadas à luz dos estudos realizados por Freud e por Rosenfeld. 

Da teoria freudiana, Violante destaca que  a mania é um “estado” oposto ao 

da melancolia em seus “sintomas”. Freud, em sua teoria acerca da melancolia, 

afirmava ser uma das características mais notáveis a tendência dela de transformar-

se em mania, - o que, segundo ele, não acontece a toda melancolia.23  

                                                             
20

 VIOLANTE, M. L. V. A criança mal- amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 

147. 
21

 VIOLANTE, M. L. V. Psicanálise e Psiquiatria: campos convergentes ou divergentes? In: O ( im)possível diálogo 

Psicanálise Psiquiatria. São Paulo: Via Lettera, 2002. p. 23. 
22 VIOLANTE, M. L. V. A potencialidade melancólica revisitada. Psicanálise e Universidade, n.17, set./ 2002. p. 64.  
23

 FREUD, S. (1917[1915]). Luto e melancolia. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1974. p. 286. 
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Freud também afirma, em seu texto Luto e melancolia (1917[1915]), que na 

melancolia a relação com o objeto é complicada pelo conflito devido à ambivalência. 

O autor já havia demonstrado anteriormente que “a identificação é uma etapa 

preliminar da escolha objetal, que é a primeira forma - e uma forma expressa de 

maneira ambivalente - pela qual o ego escolhe um objeto. [...] A perda de um objeto 

amoroso constitui excelente oportunidade para que a ambivalência nas relações 

amorosas se faça efetiva e manifesta.”24 

Dentre os “traços melancólicos”, Violante acrescenta, em seu estudo, o medo 

da perda: “O temor da perda conduz o sujeito a antecipá-la e vivê-la como fatal e 

iminente. Mais do que a perda do objeto, trata-se do medo de perder referências 

identificatórias, por intermédio da perda do objeto ou de seu amor”.25 

Freud também postula em seu texto Luto e melancolia (1917[1915]):  

Na mania, o ego deve ter superado a perda do objeto [...], e, 
consequentemente, toda a quota de antecatexia que o penoso sofrimento da 
melancolia tinha atraído para si vinda do ego e „vinculado‟ se terá tornado 
disponível [...]. Além disso, o indivíduo maníaco demonstra claramente sua 
liberação do objeto que causou seu sofrimento, procurando, como um 
homem vorazmente faminto, novas catexias objetais.26 

De seus estudos sobre a obra de Rosenfeld Uma investigação da teoria 

psicanalítica da mania e da hipomania, Violante ressalta:  

Seu objetivo é verificar se existe uma teoria psicanalítica da mania ou da 
hipomania ou se há apenas um conjunto de pontos de vista não 
relacionados. Conclui que: „a maioria dos analistas considera que a mania é 
sempre uma reação ou uma sequencia da depressão‟. Para além de estarem 
estreitamente relacionadas ou inter-relacionadas - as „enfermidades‟ maníaca 
e depressiva -, Rosenfeld diz que o „estado maníaco‟ e os „mecanismos 
maníacos‟ funcionam como uma „defesa contra a depressão‟. [...] „o estado 
maníaco se baseia na relação primitiva da criança com sua mãe‟.27 

 

                                                             
24

 FREUD, S. (1917[1915]). Luto e melancolia. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1974. p. 282-3. 
25

 VIOLANTE, M. L. V. A criança mal- amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 

41. 
26

 FREUD, S. (1917[1915]).  Luto e melancolia. ESB, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1974. p.288. 
27

 VIOLANTE, M. L. V. A criança mal- amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. Rio de Janeiro: Vozes, 1995.p. 

128-9. 
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CAPÍTULO VI 

Caso clínico: Manuel 

 

 

Menino, os jardins eram o lugar de minha 

maior felicidade. Dentro da casa os 

adultos estavam sempre vigiando: “Não 

mexa aí, não faça isso, não faça aquilo...“ 

O Paraíso foi perdido quando Adão e Eva 

começaram a se vigiar. O inferno começa 

no olhar do outro que pede que eu preste 

contas. E como as crianças são seres 

paradisíacos, eu fugia para o jardim. Lá 

eu estava longe dos adultos. Eu podia ser 

eu mesmo. O jardim era o espaço da 

minha liberdade. 

 (Rubem Alves)
1

 

  

Quando começou a análise, Manuel estava com 6 anos e seis meses, 

cursando a primeira série do Ensino Fundamental. Já havia passado pelo pediatra e 

pelo neurologista do posto de saúde. Foi encaminhado à terapia, segundo Ana (sua 

mãe), pela escola e pelo médico. Motivo da queixa: não conseguia prestar atenção e 

atrapalhava os colegas durante as aulas. Além disso, não lia nem escrevia e, 

segundo o médico, possuía um discreto déficit atencional com hiperatividade. Seus 

pais, Ana Silva e João Alves Silva, separaram-se quando Manuel tinha 2 anos. O pai 

trabalhava como representante comercial (o que exigia que viajasse toda semana). 

A mãe era supervisora de vendas de uma loja de departamentos.  

O primeiro contato da mãe comigo se deu por telefone. Ansiosa, pediu que eu 

marcasse um horário o mais rápido possível.  

Em sua primeira entrevista, aparentando muito nervosismo, relatou:  

                                                             
1
 Disponível em: <http:// www.rubemalves.com.br/jardins.htm>. Acesso: 13 dez. 2011. 
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“A professora me diz que ele é um bom menino, mas que tem que estar com 
ele o tempo todo e que durante as aulas de educação física ele corre feito 
um louco e não escuta ninguém. Quer subir nas árvores, e ela fica louca 
com medo dele se machucar.” 

Falando muito rapidamente e sem pausas, contou que o médico o havia 

diagnosticado como hiperativo motivo pelo qual ele não ficava parado e se tornava, 

em alguns momentos, “insuportável”. O médico havia receitado Ritalina e explicado 

que o processo era difícil e que ela precisava ter paciência. Entretanto, a mãe 

argumentou comigo:  

“Mas diz que é assim mesmo... ele tem que tomar remédio para prestar 
atenção e ficar mais calmo e que surrar o menino não vai resolver. Eu já 
bati, já pus de castigo, mas ele parece que piora. Porque eu fui criada assim: 
pai pode bater no filho, filho é que não pode bater na mãe.” 

Ela estava muito preocupada com o medicamento e o atendimento médico na 

rede pública, porque não tinha posses para arcar com um tratamento particular. 

Revelou assim sua preocupação: 

“Quero saber se é mesmo para dar esse medicamento. Ele vai melhorar? É 
para dar o medicamento ou não? Todos esses lugares que fui com ele, 
assim... públicos... começam a atender e de repente não é mais o mesmo 
médico ou então demora meses o atendimento. Não sei mais aonde ir, não 
tenho dinheiro para pagar particular.” 

A insegurança e o medo que ela demonstrava tinham origem nos efeitos que 

ela vinha acompanhando no filho: 

“Ele tomou Ritalina uns tempos, mas logo no início ele já se sentiu mal. 
Ficava com o coração parecendo que ia sair pela boca. Eu fiquei com medo 
daquilo e marquei um retorno, mas tinha que esperar eles ligarem e até hoje 
nada.”  

Essa situação de desespero em relação à saúde do filho também parecia 

estar relacionada ao cansaço que ela demonstrava não só na fisionomia, mas 

também na sua expressão verbal: 

 “Estou exausta... ele me consome e me sinto sozinha para cuidar dele 
assim doente... o pai „num‟ me ajuda em nada; „num‟ acho ninguém pra 
ajudar a gente. Nem família! A família é a primeira a sair fora! Deixa a gente 
sozinha, sabe?” 
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Foi assim, dessa maneira, que se apresentou a mãe de Manuel. Ela dominou 

a cena analítica, falando ininterruptamente e portando os significantes de seu filho 

TDAH. Assumiu, no fim da entrevista, a palavra da professora como um veredito: 

 “Ele é TDA. A professora descobriu e pediu que eu levasse ele ao médico. 
E o médico disse que, se ele tomasse o remédio, ele ficaria bom, e em 
pouco tempo ele seria outra criança e que era pra colocar ele no psicólogo. 
Pronto é por isso que eu „tô‟ aqui.” 

Apesar de sua idade, Manuel continuava a frequentar a creche por falta de 

vaga na escola pública próxima a sua casa, no período das 7 às 17 horas. Soube, 

também, no fim do encontro, que a mãe tinha sido encaminhada ao meu consultório 

pela senhora Marta, orientadora da creche-escola: 

 “A senhora Marta me indicou seu nome e disse que você era boa 
profissional e muito paciente com criança; por isso eu trouxe o Manuel, 
porque com ele tem que ter paciência.” 

Em momento algum a mãe disse o que pensava de seu filho. Pareceu-me que 

a palavra da professora e a do médico eram mais importantes do que a dela. E ela, 

enfraquecida em sua função materna, não estabelecia uma distância mínima entre o 

diagnóstico de TDA e o que ela percebia dessa criança, falando mecanicamente, 

sem pensar no que estava falando – ao menos era isso que deixava transparecer. 

Em resumo, parecia que os outros sabiam mais sobre Manuel do que ela, a própria 

mãe. 

Apesar disso, sua aparência era de uma jovem senhora, esgotada, exaurida 

em suas forças. 

 

6.1 Entrevistas preliminares 

 

Às primeiras entrevistas, Ana (a mãe de Manuel) compareceu sozinha. 

Continuava muito ansiosa, falava alto, gesticulava exageradamente. Dizia que 

precisava falar sobre seu filho, mas, seus relatos iniciais foram muito mais focados 

nela e na sua relação com o ex-marido. Ana era a única mulher de uma família de 

três irmãos. Sendo a caçula, filha favorita do pai segundo seu relato, nunca teve um 

bom relacionamento com sua mãe, era sempre criticada por essa, que 
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insistentemente lhe dizia, após uma discussão com seus irmãos (discussão quase 

sempre por querer a mesma liberdade que estes tinham de sair à rua e brincar): 

“essa não casa”, “vai ficar pra titia”, “marido nenhum vai aguentar”. “Vai cuidar de 

mim e de seu pai quando ficarmos velhos”. Contou-me que se sentia irritada e tinha 

vontade de fugir de casa quando ouvia essas palavras da mãe, e que desde 

pequena pensava: “vou ter um marido, fugir daqui e nunca mais voltar”.  

Ana contou que ela e seu ex-marido conheceram-se na infância, quando 

ambos moravam na mesma cidade, no interior de São Paulo. Só começaram a 

namorar, porém, muitos anos depois, quando ela já tinha 17 anos. Foram 6 anos de 

namoro com altos e baixos, período interrompido com a vinda do namorado para 

São Paulo com a finalidade de trabalhar, juntar algum dinheiro e casar-se com ela. 

Após alguns meses da mudança do namorado, ela conseguiu convencer seus 

pais a vir vê-lo em São Paulo. Achou que ele estava mudado, tiveram algumas 

brigas, mas reataram e ela engravidou: “depois de um tempo de idas e vindas, eu 

engravidei e coloquei ele na parede: daí, só casando e rápido.” 

Os pais de Ana não aprovaram o casamento; já os pais de João (o pai de 

Manuel), como eram de “mais idade”, ficaram felizes. Ana conclui: “Aí não tinha mais 

jeito, tivemos que casar.”  

A gravidez foi muito tumultuada, com tudo sendo feito às pressas. Ana 

relatou-me que “passou muito nervoso” e os enjôos foram freqeeentes até o fim da 

gravidez.  

Sobre o pai de Manuel, ela se limitou a dizer que ele participou das visitas ao 

médico nos últimos meses e ajudou a comprar o enxoval do filho. 

Ana teve Manuel aos 24 anos, de parto normal: não se lembrava muito dos 

primeiros dias, embora tenha mencionado que teve depressão pós-parto e que toda 

essa parte da infância dele era muito confusa para ela. Disse que teve medo. O ex-

marido passava o tempo todo trabalhando e ela se sentiu “sozinha e desamparada”: 

“Olhava para o bebê e pensava e agora?...” 

“Pensei que teria uma casa bonita, meu marido e meus filhos juntos a mim, 
mas nada disso aconteceu.” 
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Quando Manuel fez 2 meses, a avó materna adoeceu e veio a falecer. Ana 

sentiu-se culpada, não pela morte da mãe (que morreu sem conversar com a filha, 

por causa da gravidez), mas por ter se distanciado dela para seguir sua vida de 

casada. Podemos supor que esse sentimento de culpa devia-se ao fato de Ana não 

ter ficado na casa dos pais e de não ter cumprido a sentença materna de não casar 

e cuidar de seus pais na velhice.  

Ana contou que Manuel foi um bebê que dormia muito. Tanto que, algumas 

vezes, ela ia até o berço para ver se ele estava respirando. Outras vezes, balançava 

seu berço para acordá-lo. Tinha medo que ele morresse dormindo. Nesses primeiros 

meses, sentia falta de sua mãe e uma tristeza profunda com sua perda. 

Manuel teve aleitamento materno exclusivo por 5 meses, passando depois a 

usar mamadeira porque Ana não tinha mais leite e ele era muito guloso e chorava a 

toda hora para mamar. Diante das dificuldades em ter de cuidar da rotina da casa 

sozinha, optou pela mamadeira. 

O menino engatinhou com 9 meses e andou com 1 ano “mais ou menos”. Seu 

apetite crescia: “Com um ano, já comia comida sem amassar.” 

 Foi nessa época que tiveram início as brigas com o ex-marido. Perguntei 

sobre o porquê de eles brigarem, ao que ela respondeu: 

“Ahh por tudo, ele (refere-se a João, pai de Manuel) chegava tarde, „num‟ me 
ajudava com nada. „Tava‟ sempre arrumadinho, passou a chegar tarde todo 
dia. Eu „num‟ tinha que aguentar isso não! Gritava comigo, me tratava como 
lixo.” 

Essa situação levou-a a depressão e ao isolamento:  

“Eu passava o dia todo chorando e, às vezes, nem comia direito... nem eu 
nem Manuel. Deixava ele na vizinha e ia andar e arejar a cabeça, pensar o 
que fazer da minha vida.” 

Para potencializar essa tristeza imensa que ela já vinha sentindo, o ex-marido 

decidiu ir embora e ela “perdeu o chão”, sentindo-se abandonada: 

 “Quando o pai dele me abandonou eu sabia que tinha outra mulher, acho 
que sempre teve, por isso as brigas... Se ele não tivesse me abandonado, 
talvez isso aí nem fosse acontecer com o Manuel. Ele viu muitas brigas, viu 
a gente gritando um com o outro, se agredindo...” 
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No momento da separação dos pais, Manuel tinha acabado de fazer 2 anos. 

Ana claramente culpava o marido pela “excessiva agitação do filho”: 

“... se ele (João) não tivesse nos deixado, Manuel não seria essa criança 
impossível.” 

Nesse momento do relato, interrompi-a e perguntei: “O que é uma criança 

impossível? Impossível para quem?”.  

A mãe me olhou assustada e não conseguiu responder. Vi uma mulher 

desconcertada diante da indagação. Depois de um longo silêncio, ela tentou 

explicar: 

“Impossível sabe... encapetado? [...] “Tem dia que chego cansada do 
trabalho e está elétrico, querendo brincar, mexendo em tudo; é muito difícil.” 

Lancei outra pergunta: - “Mas a senhora não acha normal que uma criança 

queira brincar com sua mãe quando ela retorna do trabalho?”, à qual Ana respondeu 

assim: 

“Ah, „num‟ acho não, viu, as minhas amigas do trabalho chegam em casa e 
os filhos já „tão‟ dormindo.” 

Ana deixou transparecer, na seqeeência, sua incapacidade de controlar o 

filho: 

 “Ele num tem horário... regra pra ele é coisa que não existe. Tudo que ele 
quer fazer... burla. E pra manter ele dentro de algumas regras é na base da 
briga, tem que ser debaixo de muita briga mesmo! [...] e não foi um menino 
mimado né, nunca!! Nunca fiz todas as vontades! Mas lida muito mal com 
qualquer negativa pra ele. Sabe? Ele não aceita com facilidade. E se vem 
me dar má resposta já toma um na boca.”  

A mãe terminou esse relato com a mão direita levantada e o rosto 

transtornado. Depois de algum tempo voltou ao seu relato sobre os primeiros anos 

de Manuel, dizendo que ele passou a freqeeentar a creche com 2 anos. Em uma 

tentativa de retomar sua vida, Ana voltou a trabalhar. Aos dois anos Manuel sofre 

com a separação dos pais e com a separação de sua mãe. 

Ana deixou claro que não teve alternativa, e que não tinha coragem de voltar 

a morar na casa de seus pais, porque ela se sentia culpada pelo adoecimento de 

sua mãe e não perdoava seu pai pela forma rápida com que havia casado 

novamente, ou seja, dois anos após a morte da esposa. Mais uma vez Ana voltava 
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ao tema da culpa pela morte de sua mãe. Um sentimento de culpa que 

possivelmente caracteriza, dentro da rivalidade edípica com sua mãe, em desejo 

inconsciente de que ela morresse. O que mais a incomodava a ponto de não mais 

querer ver o pai é que esse se casou com uma amiga da família e vizinha. Ela 

chegou a queixar-se de que talvez seu pai já traísse sua mãe com essa mulher 

muito antes dela morrer. 

Seguiram-se, nessa fase de retomada do trabalho por Ana, várias doenças e 

vários acidentes, quedas, com o filho, que ela interpretava como um pedido de 

atenção. Pedi-lhe que explicasse melhor isso:  

 “Muitas vezes eu peguei ele machucado, caiu, arranhou, tropeçou, „num‟ 
prestava atenção onde andava e se machucava todo. Aí tinha que dormir 
com ele assim, ó, colado em mim, senão ele chorava a noite toda.” 

Perguntei-lhe onde o filho dormia naquela ocasião: “Ainda dorme comigo.” A 

essa declaração, seguiu-se o diálogo: 

“- E por quê? 

- Ahh... eu tenho pena de deixar ele sozinho dormindo no chão. 

- Como assim dormindo no chão, ele não tem cama? 

- Ele tinha berço,que ficava no meu quarto, mas aí ficou pequeno e eu vendi, 
mas „num‟ comprei uma caminha pra ele ainda. É que nem tem lugar direito 
para colocar. 

- Mas é preciso arrumar um lugar para colocar seu filho, separado de você. 
A cama do Manuel não pode ser a sua cama de casal. 

- É eu sei. Até porque o dia que eu decidir ter outro marido como é que vai 
ficar, né?” (risos)” 

 Ainda segundo Ana, a vizinha é quem tomava conta de seu filho até ela 

chegar em casa do trabalho. A vizinha buscava Manuel na creche e ficava com ele 

até a mãe chegar, por volta das 20h00. Essa vizinha morava no mesmo lote e tinha 

uma filha 2 anos mais nova do que Manuel, que frequentava a mesma creche. 

Manuel com seis e a menina com quatro anos. Em seu relato, a mãe contou que as 

crianças se davam bem, que Manuel gostava do Sr. Antônio (marido da vizinha), 

mas que a vizinha reclamava por Manuel ser muito agitado. E continuou 

descrevendo seu relacionamento com o filho: 
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“Normalmente eu falo com ele: - Me escuta! Né? Dou aquele grito. Às vezes, 
eu falo com ele gritando, aí ele assusta assim e fica me olhando. Aí 
normalmente, eu sou assim, eu despenco a chorar!” 

“Eu fico com vergonha sabe, eu vejo os coleguinha dele, tudo bonitinho 
perto da mãe, e ele daquele jeito, ah... eu não aceito muito não!” 

Perguntei-lhe se ela já havia procurado um terapeuta para lidar melhor com a 

questão da separação e com a questão do filho, mas ela argumentou que não 

precisava de terapia e que, assim que Manuel ficasse melhor, ela iria retomar sua 

vida, casar-se de novo. E acrescentou: 

“O filho é meu, crio ele sozinha e tem hora que eu vejo que tem que bater 
mesmo porque ele tem que obedecer! Ele tem que ter um limite! Pra mim 
tem que ser assim. Ele sabe que eu não tenho com quem deixar ele e às 
vezes tem que ficar em casa, tem que aceitar... se não eu perco o emprego, 
é difícil, mas muita gente cria os filhos assim.” 

Ana relatou que a relação com João ficou muito comprometida desde que ele 

saiu de casa para morar com outra mulher. Depois da separação, ele ameaçou levar 

Manuel embora, porque ela trabalhava e não tinha com quem deixar o menino. 

Desde então, não se falavam. As visitas ao filho não eram regulares ou 

programadas: 

“ele só vai ver o menino quando ele quer, às vezes nem avisa, enche ele de 
brinquedo e porcaria doce. Ser pai assim é fácil né?” 

Nesse momento, Ana revelou o motivo que a levou até o consultório: 

 “eu queria, assim, que a senhora me desse um laudo dizendo da doença... 
que ele tem o TDAH... e eu conseguia um passe pra ele vir de ônibus tratar, 
a professora ia entender melhor os problema dele, ia ajudar mais nas 
dificuldades dele.” 

Ana realmente acreditava que o meu laudo poderia melhorar a relação do 

filho com a professora, daria mais argumentos para a professora ter uma relação 

mais próxima com Manuel, o que acontecia esporadicamente: 

 “A professora outro dia me contou que o professor de educação física teve 
que pôr ele de cavalinho nas costas pra poder passar a atividade de 
educação física pros coleguinha dele. Ela disse que assim o professor vai 
brincando com ele e consegue passar as atividades.” 

Expliquei-lhe, então, que não era minha função ali dizer se Manuel era doente 

ou não. E sim, escutá-lo e também às suas queixas, porque o que ela me trazia 
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como queixa podia perfeitamente não ser uma questão para Manuel. Ou seja, era 

preciso fazer da queixa um sintoma analítico. Ana estava ali na analista do seu filho, 

e sabia disso. Foi me procurar por se tratar de uma psicanalista. O sintoma 

psicanalítico só existe se for falado pelo paciente, pois a clínica psicanalítica é feita 

pelo paciente oriunda de seu próprio discurso. Ao aceitar tratar o sintoma eu 

recusaria o paciente.  

Desviei o assunto para as questões de aprendizado: 

“- E quanto ao aprendizado de Manuel, o que diz a professora? 

- Ah... ela fala que é normal, que ainda é cedo pra dizer que ele tem 
problema de aprendizado. Ela acha que, se ele fosse mais quieto, prestasse 
mais atenção, ele seria bom aluno .” 

Perguntei também sobre por que Manuel ainda permanecia na creche. Isso foi 

justificado pela proximidade da creche em relação ao lugar em que moravam e pelo 

fato de não haver vaga em outra escola próxima. Ana não tinha quem o levasse ou 

buscasse todos os dias se ele estivesse mais distante de casa - o que me pareceu 

ser o motivo principal. Além disso, ele permanecia na creche graças à ajuda da 

senhora Marta, a já mencionada coordenadora. 

Ao fim da última entrevista, Ana entregou-me o encaminhamento médico com 

um questionário já preenchido por ela própria e pela professora. 

Tudo no relato da mãe fazia crer que Ana queria que eu dissesse não só que 

seu filho era doente, como também que a doença era causada pela saída de seu 

marido de casa.  

À tarde, nesse mesmo dia, a professora de Manuel ligou-me, a pedido de 

Ana. Disse-me que estava preocupada com Manuel, porque ele teria que mudar de 

escola e, talvez, ele não fosse compreendido na outra. Este foi o diálogo que 

tivemos: 

- É... talvez eles não vão compreender os sofrimentos pelos quais ele já 
passou e aqui nós conseguimos compreendê-lo melhor e extrair dele o que 
ele tem de melhor. 

- E o que ele tem de melhor? 

- Ah ele é um menino muito bom, mas tem que ter paciência com ele. Ele 
demora para obedecer, mas no fim das contas ele obedece sim. É bom para 
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desenhar, ele é ótimo contador de estórias. O problema é que ele às vezes 
fala demais, não consegue prestar atenção ao que eu falo em sala de aula e 
não consegue parar quieto.” 

- Sra. Eu entendo sua preocupação mas Manuel precisa freqeeentar uma 
escola regular e sua instituição não tem Ensino Fundamental, ele precisa 
seguir sua formação em uma escola que lhe dê condições.  

No encaminhamento médico constava também que Manuel tinha problemas 

de aprendizado, desnutrição e verminose. 

 

6.2 Sessões iniciais de Manuel 

 

Na semana seguinte às entrevistas com a mãe, Manuel chegou à sessão 

agitado, explorou cada canto da sala. “Quero brincar”, ele dizia. “Tem carrinho aqui? 

Tem bonecos para brincar de luta?”  

Dei um tempo para que ele se sentisse em um ambiente seguro. Seus olhos 

exploraram cada objeto da sala com uma intensidade que parecia que os capturava. 

Após alguns minutos, sugeri que conversássemos um pouco. Relutante, ele 

disse que conversaria, mas continuou segurando os bonecos e simulando uma luta 

entre eles. 

Inicialmente, ele não sabia o motivo de seu atendimento, atribuindo-o talvez a 

seu comportamento “nervoso”. Relatou o medo que sentia da mãe, que já havia 

batido nele várias vezes. O mais importante desse primeiro contato, a meu ver, foi o 

fato de Manuel relatar que não se sentia agitado e que o que o incomodava era o 

medo. Falante, com um vocabulário bem articulado, esperto, no entanto Manuel 

tinha olhos tristes. 

Dono de uma fala muito solta Manuel prosseguiu, disse que gostava da tia 

Marta, que é a coordenadora da creche e sua professora, e perguntou se ela era 

minha amiga. Respondi que a conhecia e que éramos amigas. Ele continuou a 

brincar com seus bonecos e, vez por outra, olhava para mim. Depois de alguns 

minutos, ele disse: 
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 “Eu quero aprender a ler, e a escrever depressa igual os meus amigos. A tia 
Marta disse que você pode me ajudar. [...] Eu tenho um amigo que demora a 
aula inteira para escrever o nome, aí depois ele fica no recreio fazendo 
lição.” 

Em seguida, ele voltou a brincar com os bonecos. Os gritos e a violência eram 

vividos intensamente e eu percebia que Manuel colocava-me no lugar de 

espectadora da cena. Uma encenação traumática, povoada de coisas, lugares e 

pessoas, estava ali diante dos meus olhos.  

Após algum tempo, ele começou um diálogo: 

“- Você tem um marido? 

- Sim, eu tenho um marido. 

 - Você tem um filho? 

- Sim, tenho um filho e duas filhas. 

- Nossa, que tanto! E com quem eles ficam? 

- Você quer saber com quem eles estão agora? 

- É, quando você „num‟ tá em casa eles ficam com quem? 

- Ficam na escola ou com a empregada, até eu voltar. Mas por que a 
pergunta? 

- Porque eu fico sozinho, vendo televisão até a Dita (vizinha) chegar. Aí ela 
abre a porta e me leva pra casa dela e eu fico lá até minha mãe chegar. 

- E você fica muito tempo sozinho em casa? 

- Mais ou menos, às vezes eu durmo. Mas eu gosto de dormir com minha 
mãe, não gosto de dormir sozinho. 

- E você fica sozinho todos os dias? 

- Não só de vez em quando. 

- Quando não tem escola, minha mãe me tranca em casa até a Dita chegar. 
Às vezes eu choro porque fico com medo...  

- E a que horas a Dita chega? 

- Na hora do almoço. 

- E do que você tem medo? 

- O que me deixa medo? Aah, ladrão, de peixe palhaço (olhando para a 
gravura do livro de história do Nemo apontou para o peixe maior, que seria o 
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pai do Nemo), de metralhadora, de morte. Mas porque você está 
perguntando isso?” 

Expliquei-lhe que precisava conversar sobre tudo e que a melhor maneira de 

o medo ir embora era falar sobre ele. Que aquele era um momento só dele e da 

analista, que tudo o que ele dissesse ficaria entre nós. Você pode falar o que quiser 

e se não quiser falar, tudo bem pode brincar ou desenhar ou não fazer nada. 

Perguntei-lhe então: - por que você tem medo do peixe palhaço? Por que 

você tem medo do pai do Nemo? Perguntei-lhe porque me pareceu em minha 

escuta flutuante alguma coisa fora da sequencia comum. 

- “Porque ele deixou o Nemo sozinho e perdido. 

- Mas ele foi procurá-lo enfrentou muitas dificuldades, até encontrar o filho 

novamente. Ele não perdeu o Nemo. “O peixinho foi capturado por um mergulhador, 

e mostrei-lhe a imagem no livro que mostrava exatamente essa cena.” 

 Após um longo silêncio, o paciente começou a chorar e pediu para ver sua 

mãe. 

Perguntei-lhe porque estava chorando e ele continuou calado. 

 Acalmei-o, disse-lhe que ela o estava aguardando do lado de fora da sala e 

que ia chamá-la. A mãe entrou na sala, impaciente, e perguntou por que ele estava 

chorando. Logo falou para ele: 

“Quer ir embora? Você quer é tomar remédio né? Toda vez é assim „num‟ 
aguento mais sua choradeira.”  

E, voltando-se para mim, ignorando o filho que estava chorando, continuou: 

“Eu num aguento mais, sabe? Eu „tô‟ assim, à flor da pele, eu „tô‟ nervosa 
demais com ele, porque tudo é ele, tudo é...tudo é briga, tudo ele chora, tudo 
ele fica irritado, então é assim... tá muito cansativo, sabe?” 

Tentei acalmá-la e chamá-los para uma conversa, mas a mãe pediu para 

levá-lo, dizendo que o traria novamente outro dia. E prosseguiu, como se o filho não 

estivesse presente: 

“‟Num‟ „tô‟ te falando? Quando eu vejo, já tô batendo! E bater “num” adianta, 
né? Ele é doente... essa tal de hiperatividade é um inferno.” 
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Manuel permaneceu de cabeça baixa enquanto sua mãe falava e se despediu 

timidamente. 

Nesse primeiro contato, o que vi foi uma criança de 6 anos e meio, curiosa 

como qualquer criança de sua idade. No entanto, Manuel enfrentava problemas 

muito além de sua capacidade para resolvê-los. O que esperar de uma criança 

dessa idade que fica presa em casa, sem o cuidado e a atenção de um adulto 

responsável e, sobretudo, de um adulto que a ame e a faça se sentir num ambiente 

seguro? Além do mais, a própria solidão é geradora de ansiedade mesmo para um 

adulto quanto mais para uma criança. Manuel pareceu-me ser uma criança frágil, 

com uma aparência desnutrida, e muito pálido. 

Ana sequer ouviu-me ou fez questão de se sentar para conversarmos juntos. 

Percebi como utilizava a suposta “doença” do filho como barreira e de que forma 

manipulava a suposta hiperatividade para justificar ou explicar o comportamento e, 

até mesmo, os sentimentos de seu filho. Com a expressão “tudo é ele”, Ana 

colocava o filho em uma posição de objeto dela, reveladora da posição de Manuel 

em sua vida.  

Na segunda sessão, um pouco mais calmo, Manuel disse-me que achava que 

não iria voltar mais e perguntou-me por que estava ali novamente. Expliquei-lhe que 

as pessoas que estão em análise vêm à terapia uma ou duas vezes por semana 

para falar do que quiserem. Manuel perguntou-me se poderia vir brincar, e eu disse 

que sim. Ele também perguntou se poderia desenhar, ao que respondi 

positivamente. Em seguida, ele foi até a caixa de brinquedos e pediu para levar o 

Max Steel com ele para casa. Eu lhe disse que não. E ele pediu para que o 

brinquedo fosse só dele e para que as outras crianças não brincassem com Max 

Steel. Eu respondi que todos os pacientes gostavam de brincar com o boneco e que 

eu não poderia prometer exclusividade a ele. Cito esse exemplo porque a resposta 

de Manuel a minha negativa, foi uma reação abrupta: ele se jogou no chão, gritava 

que queria o boneco só para ele, queria levá-lo para casa, começou a jogar os 

brinquedos pela sala. Mantive a regra, sustentei o não e esperei que ele se 

acalmasse, sugerindo logo em seguida que jogássemos ou se ele quisesse poderia 

pintar ou desenhar e que seu comportamento naquele momento não iria mudar a 

regra. Após alguns minutos de silêncio e choro, Manuel voltou-se para mim e disse: 
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“Mas eu queria o brinquedo para mim.” 

Esse brinquedo não pode ser seu, ele pertence a todas as crianças que 

frequentam a clínica. Todos gostam dele. Eles veem aqui, brincam e no fim da 

sessão o colocam novamente em seu lugar.  

Com os olhos voltados para o chão Manuel, percebeu que seu 

comportamento foi ruim e, olhando em meus olhos, diz: 

“Eu não quero que você fique triste comigo”.  

Ele então me propôs jogar Detetive, demonstrando que sabia como fazê-lo. 

No entanto, não seguiu as regras estabelecidas, pois, por não saber ler, fez suas 

próprias regras. E jogou comigo como se eu desconhecesse o jogo: 

 “Eu posso jogar o dado duas vezes.[...] Se você caminhar mais casas do 
que eu, você tem que voltar. [...] Duvido que você descobre quem é.  

Propus-lhe lermos as regras do jogo, mas ele não quis, já foi ficando nervoso 

e levantando da mesa. Seguiu-se este diálogo: 

“- Mas tem que ler, e eu não sei ler. 

- Então não podemos jogar. Porque esse é um jogo que você precisa ler o 
que está escrito no tabuleiro e escrever sobre quem você acha ser o 
suspeito e seguir as regras. Eu não posso escrever para você quem você 
acha ser o suspeito. Se eu fizer isso eu ganho o jogo e além do mais é 
contra a regra do jogo olhar as cartas do adversário. 

- Minha mãe joga comigo, meus amigos jogam assim, só você „num‟ pode? 

- Se você conseguir ler as regras, ou permitir que eu leia, e segui -las tudo 
bem!” 

Como resposta a isso, ele disse que não queria mais jogar e pediu para ir 

embora, tomado de irritação Manuel falava sem parar. Sugeri que ele esperasse a 

sessão terminar. Após uma longa discussão. ele concordou e pediu para desenhar. 

Desenhou uma flor e rabiscou-a; perguntei-lhe por que rabiscou a flor e ele disse: 

“Flor é coisa de menina, vou desenhar o Max Steel fazendo uma luta.” 

Manuel propôs o jogo da maneira que vinha jogando com sua mãe, sem 

regras. Ele dormia com ela, tomava banho junto com sua mãe, ele jogava sem 

regras com ela. Foi como se ele simplesmente quisesse repetir comigo seu 

relacionamento com sua mãe. 
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Fazia parte do setting psicanalítico, mas também fazia parte de minha posição 

de analista, não responder à sua demanda de que nada mudasse.  

Na terceira sessão, Manuel desenhou uma família com três pessoas: o pai, a 

mãe e o filho. Ele contou uma estória com seus personagens. Relatou brigas e 

ameaças que eram presenciadas pelo filho. No fim, a mãe se cortou com uma faca 

de cozinha e o pai disse: “Não liga não, ela é louca.” Manuel reviveu com muita 

intensidade suas histórias. Quando terminou de contá-las, amassou todo o papel e 

jogou no lixo. Quando o questionei sobre por que ele amassou as folhas, ele 

explicou: “Ficou feio; eu vou fazer outro.” Perguntei-lhe: “O que ficou feio?”. “Os 

gritos”, ele respondeu, apontando para o desenho. 

Imediatamente pediu para fazer outro desenho. Seus personagens passavam 

a encenar, diante de mim, acontecimentos traumáticos cuja lembrança inconsciente 

estava dissimulada pelas falas lúdicas de Manuel. 

Em seguida, voltou sua atenção para a caixa de brinquedos, pegou o Max 

Steel e, simulando um vôo com o boneco, disse: “Eu sou o Max Steel eu não tenho 

medo de nada”, “sou forte e corajoso derroto todos os meus inimigos”. Após algum 

tempo, Manuel retirou a massa de modelar e outros brinquedos e passou o restante 

da sessão em seu mundo particular, criando seus personagens (pequenos 

homenzinhos cada um de uma cor) com a massinha. Olhava-me perguntava se 

estava bonito e voltava a se concentrar em sua brincadeira. No fim, ele juntou todos 

os pequenos bonecos de massa, amassou cada um deles e montou um único 

boneco com pernas, braços e cabeça, cada um de uma cor.  

“-Quem é esse? Perguntei. 

-É um menino, você advinha quem é? 

- Eu acho que é você, olhando para seu próprio corpo. 

-É... É eu, mas só que todo colorido. 

- E porque cada parte de seu corpo possui uma cor diferente? 

- Porque eu fico muito apressado e as cores dão força igual a do desenho da 
TV, o menino não controla a força aí o velhinho vai ajudar ele a controlar e 
ele vira um super herói. 
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- Muito boa a sua idéia, aprender a dominar a sua força é uma ótima idéia, 
muito bem pensada. Você é bem inteligente! Hoje nossa sessão termina por 
aqui.  

Com o passar do tempo, as sessões foram alternando momentos de silêncio 

e momentos de muita euforia, nos quais Manuel parecia não entender o significado 

da palavra “não”. No início das sessões, ele chegava ao consultório e corria, mexia 

nas caixas lúdicas, queria saber se podia brincar com elas, ao que eu sempre 

respondi que não, pois eram de outras crianças. Por isso ele podia abrir e olhar, mas 

não podia brincar com o que havia dentro nem tirá-las do lugar. Ele insistia, mas 

minha resposta sempre foi firme. Dizia “não” e dava-lhe outra alternativa, como 

brincar com sua própria caixa, por exemplo. Isso às vezes era aceito, outras vezes, 

não. E quando ele não aceitava, pedia para ir embora. No entanto, eu fazia que ele 

esperasse até o tempo de a sessão acabar. Ele acatava e, resmungando, ia até sua 

caixa de brinquedos. Passava o tempo restante em silêncio, montando e 

desmontando peças de Lego. Manuel necessitava, na relação comigo, de vivenciar a 

frustração de não ser tudo, de não poder tudo e desta maneira adequar-se como 

sujeito à realidade. 

Havia nestes momentos uma desmesurada quantidade de ansiedade que era 

demonstrada por Manuel de diversas formas, mas principalmente por uma tentativa 

de se livrar desta ansiedade pela via do corpo que não parava quieto. Em 

determinado momento, ele parou e, muito ofegante, disse estar exausto. Lembrei-lhe 

do boneco todo colorido e pedi-lhe que juntasse suas forças e que as cores-força 

transformassem seu corpo todo em uma só cor e com uma só força. “Você se agita 

e por isso perde sua força, se concentrar sua energia vai ajudá-lo a enfrentar seus 

inimigos, seus medos.” E, olhando para ele, disse: “você não pode deixar cada parte 

colorida enfrentar sozinha o perigo, ela tem que se juntar as outras e formar um 

único Manuel. Eu vejo um único Manuel, esperto, ativo, inteligente, que vai aprender 

a dominar suas forças e concentrá-las para enfrentar seus medos.” Manuel ficou o 

tempo todo calado e olhando profundamente em meus olhos enquanto falava com 

ele. Subitamente levantou-se foi até a estante de livros e apontou o livro O Menino 

Maluquinho, do Ziraldo. Perguntou-me o que era aquilo na cabeça do menino, 

respondi que era uma panela e segue o diálogo que estabelecemos: 

 - Mas porque ele tem uma panela na cabeça? 
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 - O que você acha? 

 - Acho que ele está brincando na cozinha. Eu também gosto de brincar na 
cozinha com as panelas, com fósforo... 

- E você não tem medo de se queimar? 

- Eu só brinco com fogo quando estou com a minha mãe. 

-Entendo... mas mesmo estando com sua mãe você pode se queimar, 
fósforo é perigoso e não é brinquedo de criança. 

Manuel, desconversando, pediu-me que lê-se o livro para ele. E ficou 

encantado com o menino que tinha “vento nos pés”, “olho maior que a barriga” e 

“fogo no rabo”. Afinal um menino impossível igual a ele! Apaixonou-se pela história 

do Ziraldo. Pediu-me várias vezes para que lê-se novamente! 

Passadas algumas sessões, Manuel trouxe pela primeira vez, um tema que, 

até então, não havia sido trabalhado em análise. Contou-me que estava fazendo o 

presente para o dia dos pais e que sua mãe lhe disse para não perder seu tempo, 

porque seu pai não gostava dele e não ia sequer olhar para aquilo. 

- E como você se sentiu quando ela disse isso? 

- Triste.  

- Mas você não acha melhor terminar o presente surpresa e ver você mesmo 
o que ele vai dizer? 

Passado o final de semana do dia dos pais, pedi-lhe para me contar sobre o 

presente e como foi recebido pelo seu pai.  

Manuel sorriu e só conseguiu trazer-me boas lembranças. Muito alegre e 

falante, disse que o pai gostou muito do presente, que ele e o pai haviam viajado 

para a casa do avô paterno; lembrou-se de uma bola nova que ganhou de seu pai, 

da casa de sua avó (mãe de seu pai), que “tinha um cheiro bom de comida.” E 

terminou dizendo que gostava de passear com o avô e também, da comida que sua 

avó fazia. 

“-Você viajou com seu pai? 

- Sim fui na casa da minha vó e do meu vô, lá é muito bonito, tem um rio que 
a gente pesca, tem balanço na árvore, e minha vó faz biscoito e bolo. 
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- Então, foi uma viagem muito boa. Seu pai gostou do presente e você ficou 
feliz. Pode rever seus avós, passeou, brincou. A realidade foi diferente 
daquilo que você estava pensando?  

- É mais minha mãe ficou brava, porque chegamos muito tarde. E eles 
brigaram... Ela ficou com medo dele me roubar... ” 

Perguntei-lhe o que havia acontecido e sua fisionomia mudou. Como que 

revivendo cenas reais, Manuel contou-me aquilo que já havia encenado com seus 

personagens dos desenhos e com os bonecos: as brigas entre seus pais e o medo 

que ele sentia de que batessem nele ou o machucassem. Ele disse também, que 

seu maior medo era que, numa dessas brigas, seu pai não voltasse mais para vê-lo; 

e ele então não mais veria seus avós. Mesmo com as boas lembranças da viagem, o 

fantasma da perda - dos avós, do pai, dos referenciais identificatórios, dos objetos, 

estava ali presente de forma marcante. 

 Mais tarde, um elemento novo surgiu em seu discurso sobre o pai, que 

retomo na reprodução deste diálogo: 

 “- Minha mãe conta que ele fazia coisas erradas comigo. Eu não gosto mais 
dele quando ela conta isso. 

- Que coisas erradas seu pai fazia?  

- Não sei, minha mãe é que sabe. 

- Como assim, você não se lembra? 

- Não, eu era bebê. 

- E essas coisas só aconteciam quando você era bebê? Hoje não 
acontecem mais?” 

Manuel permaneceu em silêncio por um longo tempo e depois respondeu: 

“Num sei, minha mãe é que lembra.” 

Então, eu lhe disse: “Sua mãe é quem lembra daquilo que você esqueceu?”. 

Perguntei e, como resposta, houve um longo silêncio. Manuel ficou visivelmente 

angustiado, apertava as mãos uma contra a outra e mexia as pernas. Percebi que 

ele estava convocando a mãe a falar de um assunto que estava além de sua 

capacidade de compreensão ou que lhe causava angústia e desprazer. Era uma 

“evitação” que poderia se intensificar em inibição ou fobia. Era preciso respeitá-lo 
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nesse momento, não ser invasiva. Seu silêncio e sua angústia demonstravam que a 

cena traumática estava ali presente. 

 Por isso, eu quis investigar do que se tratava. Ana sequer tinha tocado nesse 

assunto durante as entrevistas. Não insisti nessa questão, porque percebi que 

Manuel tentava se proteger disto. Avisei a Manuel que conversaria com sua mãe 

sobre o assunto e pedi a ele consentimento para isso. Ele acenou com a cabeça 

positivamente. 

A mãe retornou para uma conversa e aproveitei para perguntar-lhe sobre o 

que seriam “as coisas erradas” mencionadas pelo menino. Ela se limitou a dizer que 

sentia vergonha do que o marido fazia e que ele não prestava. Insisti na pergunta e 

Ana, depois de um longo silêncio, revelou que o ex-marido manipulava os genitais 

de seu filho. Dizia que era para ver se “ficava duro”. Ao perguntar-lhe o que ela fazia 

nesse momento, ela relatou: “eu pedia para parar, que aquilo não era normal.” 

Continuamos assim essa conversa: 

“- E ele parou? 

- Não; às vezes, ele brincava com ele dizendo que era o machinho do papai. 

- Brincava? Mas a senhora acabou de dizer que não achava isso normal? 

- É, mas, virava e mexia estava ele de novo com essa brincadeira boba 
pegando no pinto do menino, quando ia trocar a frauda. 

- Então, era uma brincadeira para a senhora? 

- Não, eu nunca achei graça nisso que ele fazia. 

- E quanto tempo durou essas „brincadeiras‟? Quantos anos tinha Manuel? 

- Ahh... isso era quando ele tinha 1 aninho e pouco. Depois a gente se 
separou e ele só vê o Manuel de vez em quando. 

-Como Manuel ficou sabendo dessa história? 

- Eu contei, porque quando ele foi pra escolinha, eu falei o que toda mãe fala 
né, não pode deixar pegar no seu pintinho, não pode entrar em banheiro 
com menino grande, essas coisas.” 

 Expliquei-lhe que essa história que ela havia relatado acerca do pai de 

Manuel deixou-o confuso, constrangido e com medo do pai, que isso não lhe fez 

bem e que ela deveria medir melhor as palavras, pois Manuel só tinha seis anos. 

Disse- lhe também que o fato dela ter contado a Manuel a história da forma como 
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contou foi um abuso tão grande quanto o que ocorreu com ele quando era pequeno. 

Ana não se intimidou e, em voz alta disse que o pai de Manuel não prestava e que 

ela não o deixaria viajar com seu filho mais. Pedi-lhe para comunicar a João, pai de 

Manuel, que a presença dele se fazia necessária e importante para o tratamento de 

seu filho. Ana pegou um pedaço de papel, escreveu o número, o nome e pediu para 

que eu ligasse, pois ela não queria mais ter contato com ele. 

 

6.3 Entrevista com o pai 

 

Por telefone, entrei em contato com João. Depois de alguns minutos tentando 

justificar por que não poderia comparecer, ele finalmente marcou o último horário da 

semana. No dia e hora marcados, João compareceu e sentou-se, nitidamente 

agitado e ofegante, começou a falar:  

 “Estou preocupado com o futuro de meu filho. Se ele crescer ouvindo as 
loucuras da mãe, certamente não vai ficar bom da cabeça.” 

Perguntei a que loucuras ele se referia: 

“Ela fala mal de mim para ele, diz que vou roubá-lo, essas coisas. Deve ter 
falado aqui também.” 

Expliquei-lhe que se tratava apenas de uma entrevista onde eu gostaria de 

saber um pouco mais sobre ele e sua relação com seu filho. Pedi-lhe para que 

contasse um pouco sobre sua ex-esposa, como se conheceram, a vida em família, a 

chegada do filho, a separação e acerca de seu relacionamento atual com ela.  

João disse que sempre foi um bom marido, que ia da “casa pro trabalho e do 

trabalho para casa”. Nunca se envolveu com “turma de amigo”, nunca “saiu da 

linha.” Contou que conheceu Ana ainda criança, pois eram vizinhos e moravam 

numa cidade do interior. Namoraram muitos anos. Ele se formou como tecnólogo e 

veio tentar a vida em São Paulo. Ela vinha com frequência visitá-lo e perguntava 

sempre quando é que iriam se casar. Ele insistia em esperar mais até que as coisas 

melhorassem, mas Ana engravidou e tiveram que se casar “por exigência das 

famílias”.  
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Disse também que ela sempre foi muito ciumenta e passional, o que sempre o 

incomodou; por isso, as brigas eram freqeeentes, mas não a ponto de pensar em 

terminar o namoro. Contou que depois que Ana engravidou de Manuel, as crises de 

ciúmes pioraram, chegando ao ponto de ela simular uma queda da escada após 

uma discussão. Perguntei se alguma vez ele procurou ajuda para a mulher, para ele 

ou mesmo para o casal e ele respondeu que não, pois ela jamais aceitaria isso.  

A gravidez foi marcada por altos e baixos, momentos de paz e momentos de 

intensa discussão, sempre por ciúmes. João disse que sua vida mudou quando 

Manuel nasceu: 

 “Ter um filho era tudo que eu sempre quis, mas não como foi, assim, de 
repente, sabe? Eu ainda estava começando a acertar minha vida aqui, e era 
pra gente „tá‟ muito melhor. Eu às vezes acho que foi tudo muito rápido.”  

Perguntei sobre a relação atual com o filho, e ele explicou: 

“Eu viajo muito e tenho pouco tempo pra ver o Manuel, mas sempre que 
estou aqui eu passo lá e levo ele pra passear, pro parque...” 

Segundo João, ele era representante comercial, e a profissão o fazia viajar 

muito. Diante do meu silêncio, começou a encadear comentários fragmentados, 

como seguem: 

“Ele [referindo-se a Manuel] é igualzinho a mim quando era pequeno. Eu 
também „num‟ tinha muito limite, não. Minha mãe passou aperto comigo... 
Era tudo na base da surra. Eu fazia e já esperava que vinha uma surra. Um 
dia minha mãe me deu um tranco no meio do corredor do hospital porque eu 
„tava‟ com o braço quebrado e correndo de um lado pro outro. Quebrou em 
três lugares, mas eu nem senti.” 

“Eu num acho que ele tem nada disso aí que „esses médico‟ fala. Ele tem é 
que ter uma pessoa que cuide dele direito, parar de deixar o menino em 
casa sozinho...” 

“O menino fica preso em casa enquanto ela trabalha, tem dia que dá pena. 
Você chega lá parece um cachorro que ficou na corrente, você abre a porta 
ele fica louco querendo correr, brincar.” 

“Eu nunca concordei com isso. Esses dias a vizinha me contou que ele „tava‟ 
chorando e a mãe ainda „num‟ tinha chegado. Foi um fuzuê porque quem 
tinha a chave de casa „num‟ tinha chegado porque o ônibus atrasou, sei lá o 
quê que aconteceu.” 

“Quando ele viaja comigo é outra criança, corre , brinca, sobe em árvore, vai 
pescar, fica quietinho esperando o peixe fisgar a isca... Meus pais o adoram, 
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ele é o primeiro e único neto deles. Quando ele chega, a casa vira uma 
festa.” 

João terminou seu relato dizendo que sua relação com a mãe de Manuel era 

muito difícil, porque Ana mal falava com ele. E que ele sentia que Manuel tinha um 

“comportamento estranho” quando estava perto da mãe. Pedi-lhe que explicasse 

melhor o que queria dizer com “comportamento estranho.” Ele relatou: 

“Ela inventa coisas a meu respeito, fala mal de mim para o meu filho, diz que 
não gosto dele, que batia nele quando era pequeno, que se ele sair comigo 
eu vou roubá-lo e ele nunca mais vai vê-la novamente. O menino tem medo 
de mim. Não é para menos... Quando eu vou lá ver ele, o menino agarra nas 
pernas dela e fica... até acostumar comigo é um tempão.” 

Nesse momento, pontuo: “Esse é o lugar onde vocês o colocaram”. E ele 

continua como se não tivesse me escutado: 

“Ele dorme agarrado nela, tem medo de tudo. Ela é que faz ele ficar assim..” 

Indaguei sobre a opinião dele sobre isso, e também, se ele imaginava por que 

isso acontecia. Ele afirmou apenas: 

“Eu penso que num é normal, mas nunca disse isso a ela. Agora também 
não tem mais o que dizer. Quando está na minha casa ele dorme na cama 
dele.” 

Pontuei que ele tinha um papel muito importante na criação de seu filho e que 

sua presença era fundamental para Manuel; que ele precisava ir para a escola, 

precisava ir ao médico tratar sua verminose e sua desnutrição, precisava de uma 

babá ou de uma pessoa com responsabilidade que cuidasse dele enquanto a mãe 

não estava em casa; e que tudo isso era responsabilidade dele tanto quanto de sua 

ex-esposa. E finalmente, ressaltei a importância, já que ele dizia que sua esposa 

inventava coisas ruins a seu respeito, dele ter com Manuel momentos bons, que 

provassem a ele a inverdade de um pai ameaçador; que ele usasse sua autoridade 

de pai, mas que, sobretudo pensasse no futuro de seu filho.  

Nesse momento, João contou-me que já estava instruído por um advogado e 

tinha pedido na Justiça a guarda de seu filho, justificando ter mais condições de criá-

lo em um lar estável: “Vou buscar meus direitos e tomar meu filho dela antes que ele 

me odeie.” 
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Achava que tinha sido vítima das intrigas de sua ex- mulher, que usava seu 

filho para agredi-lo e terminou a entrevista com a seguinte afirmação: 

“Ela sabe que a única maneira de me agredir é me impedir de ver meu filho. 
[...] Eu nunca abandonei ele, dou dinheiro da pensão, compro remédio 
quando ela pede, eu gosto do meu filho, o que eu fiz foi separar dela.” 

 

6.4 Novas sessões de Manuel 

 

Na sessão posterior à entrevista com o pai, Manuel apareceu nervoso e 

confuso. Foi até à caixa e começou a jogar todos os brinquedos pela sala. Ameaçou 

jogar um brinquedo pela janela. Eu o interrompi e coloquei algumas regras em sua 

brincadeira. Propus-lhe os seguintes combinados: “Você pode brincar com os 

brinquedos, propor que brinquemos juntos, pode explorar os ambientes da sala, 

pode desenhar, mas não pode jogar os brinquedos pela janela, não pode mexer nos 

papéis em minha mesa e não pode derrubar e desorganizar as caixas das outras 

crianças”. Com um sorriso de sarcasmo, Manuel perguntou: 

“Mas por que não? Elas nem vão saber que eu mexi.”  

Disse-lhe que elas saberiam, sim, ao que ele retrucou: 

“Só se você contar. Aí você não conta.” 

Percebi que, ao chamar o seu pai para a entrevista, havia provocado em 

Manuel uma reação terapêutica negativa. Disse a ele: “tudo que você disser aqui 

ficará entre nós, eu não vou contar aos seus pais, mas precisei ouvir seu pai e 

entrevistá-lo para saber qual a opinião dele sobre o trabalho que estamos realizando 

aqui. E só fiz perguntas a sua mãe porque você não se sentiu à vontade para falar 

do assunto que trouxe, disse que sua mãe é que sabia.”  

Insisti que a regra no consultório era essa e que nós já havíamos conversado 

sobre o acordo de não mexer nas caixas lúdicas de outras crianças. Assustado, ele 

olhou-me e, com uma voz bem infantilizada, estereotipada, indagou:  

“Mas você não pode me bater não é? Se fosse minha mãe já tinha me 
batido.”  
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Quis saber por que ele fez essa pergunta, ao que ele explicou: 

“Porque eu já „tô‟ cansado dos outros me batendo.” 

Respondi, então, que não podia, não queria e não iria bater nele. Só que, 

para continuar nossos encontros e para que eu pudesse ajudá-lo, ele teria que 

concordar com as regras que eu acabara de colocar. Perguntei-lhe explicitamente se 

ele concordava. O aceno com a cabeça foi positivo, mas com um lápis em uma das 

mãos ele tentava rabiscar a parede do consultório.  

Nessa sessão, houve um fato digno de relatar: ao passar pela mesa de 

brinquedos, Manuel voltava sistematicamente ao mesmo ponto da mesa e repetia: 

“eu desfaço, eu desfaço...”. Assim permaneceu mantendo-se preso à repetição de 

seu gesto. 

Percebi sua angústia e perguntei o que ele desfazia. “Nada”, respondeu, “é só 

uma brincadeira...”. Disse-me como se despertasse de um transe. 

Insisti, pedindo que ele me explicasse a brincadeira: “Por que... eu não sei.” 

Perguntei novamente: “Você não sabe o que des-faz ou quer muito desfazer 

algo que já ocorreu?”. 

Manuel ficou um longo tempo em silêncio depois desse diálogo. 

O ano letivo havia passado e sua mãe relatou-me que a professora havia 

sugerido que ele repetisse a primeira série como aluno regular na escola pública. 

Manuel havia se adaptado bem à escrita, mas ainda não sabia ler. Ana ressaltou 

que, em sua família, ninguém nunca havia “repetido de ano”. Acrescentou que isso 

era tudo o que o pai de Manuel precisava para levá-lo embora, motivo pelo qual eu 

precisava dar um laudo de que ele não aprendia porque tinha dislexia e TDAH. Além 

disso, ela conseguiria com esse laudo um “crachá” para usar o ônibus sem que 

fosse preciso pagar. 

Argumentei com ela que não se tratava de repetência e que, no meu 

entender, Manuel estava ingressando na escola no momento certo. 

Nesse dia, Manuel, em meio as suas brincadeiras, contou-me um sonho que 

teve: sua mãe havia pisado na areia movediça, estava afundando e morreu. Disse-



177 

 

  

 

me que acordou com muito medo. Pedi-lhe que continuasse contando o que lhe 

vinha à cabeça quando se lembrava do sonho. Manuel começou a chorar: 

“Tristeza... uma coisa aqui me apertando... Medo... [...] Ela morreu porque o 
galho que eu joguei para ela era muito pequeno e eu não tinha força para 
puxar ela pra fora.” 

Começou então, a regurgitar e a demonstrar que não estava se sentindo bem. 

Perguntei-lhe se estava se sentindo mal, mas ele respondeu que não. Abaixou a 

cabeça e ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente olhou para mim, 

percebi seu mal-estar e disse: “Coloque para fora Manuel”. Ele foi até a lata de lixo e 

começou a vomitar. Interrompi a sessão e pedi a Ana que entrasse um pouco. Sua 

mãe entrou na sala e contou que ele estava assim desde que descobriu que o pai 

queria levá-lo embora. Limpou com carinho o rosto do filho um dos raros momentos 

de afeto que presenciei. 

Fiz uma intervenção e disse a Manuel que ninguém poderia levá-lo sem que 

ele quisesse. Manuel começou a chorar e, olhando para sua mãe, disse: “Viu mãe? 

Eu disse que não vou embora”. Também expliquei-lhe aproveitando a presença da 

mãe , que os seus pais decidiram se separar e não moravam juntos mais , no 

entanto, ele continuava a ser um filho querido por seu pai e por sua mãe.  

Na sessão seguinte, pedi à mãe de Manuel que entrasse para conversarmos. 

Perguntei-lhe sobre a sessão passada, quando ela disse ao filho que o pai o levaria 

embora. Ela foi taxativa: 

“Mas é isso que ele quer: levar o menino embora, e falar mal de mim para 
ele e tomar meu filho de mim.” 

Expliquei-lhe que não era assim que a Justiça funcionava e indaguei-lhe se 

ela já havia conversado com um advogado. Ela acenou positivamente com a 

cabeça. 

Disse-lhe que Manuel estava confuso diante das colocações que ela fazia e 

com medo de seu próprio pai e ela concordou, mas insistiu em sua posição:  

“Você tem razão, eu tenho que pensar mais no meu filho e dar mais carinho 
para ele, assim o pai dele não vai ter o que falar de mim.” 

Perguntei-lhe do que ela tinha medo, ao que ela respondeu: 
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“Dele [referindo-se ao pai de Manuel] inventar coisas ruins a meu respeito e 
jogar meu filho contra mim.” 

“E por que ele faria isso?”, perguntei novamente. 

“Para me atingir, ele vai usar meu filho para me atingir. Depois que ele saiu 
de casa ficou diferente, nem parece a mesma pessoa que conheci, eu acho 
que ele me odeia.”  

“E que motivos ele teria para odiá-la?”, insisti. 

“Não sei, acho que é porque eu não deixo sair com o Manuel e também 
porque eu disse ao juiz tudo que disse a você.” 

“Mas ele é o pai de Manuel e essa criança precisa conviver com um pai.” 

“Quem disse que ele é pai? Pai fica um mês sem ver o filho? Eu tenho é que 
proteger o Manuel desse homem.” 

“Ana, João é o pai que consegue ser, é o pai que você escolheu para 
Manuel e não há como impedir que seu filho conviva com ele. Manuel tem 
que se haver com o pai que tem. E aprender a conviver com esse pai. 
Denegrir a imagem do pai ou transformá-lo em um inimigo, só trará prejuízos 
ao seu filho.” 

Ana olhou-me furiosa e, aos gritos, disse: 

“O filho é meu e faço o que bem entender com ele.” 

Respondi-lhe no mesmo tom de voz, que então arcasse com a 

responsabilidade de seus atos. 

Na sessão, nesse mesmo dia, Manuel passou a ter receio de tocar nos 

brinquedos e, num de seus movimentos, esbarrou em um dos brinquedos, que 

acabou caindo no chão (esse brinquedo específico era o que Manuel mais brincava 

depois do Max Steel). Nesse momento, o menino começou a chorar, dizendo que 

havia quebrado o brinquedo. Nervoso, agitado, pediu para que eu não contasse 

nada a sua mãe, para ele não “apanhar”. Andava de um lado para o outro, com as 

mãos na cabeça e chorava. 

Tentei acalmá-lo e mostrei-lhe que o brinquedo havia apenas desmontado, 

não estava quebrado. Também mostrei que esse mesmo brinquedo podia ser 

montado de outras formas. -era um brinquedo de peças bem antigas do Lego-. Após 

uma demorada demonstração, em que procurei mostrar-lhe que, meu modo de 

enfrentar aquela situação era com calma, Manuel retornou a mesa onde estava e 

visivelmente encantado, enxugando seu rosto, falou:  
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“- Então não estragou para sempre? Tem como virar outra coisa?  

E sorriu, olhando para mim: “- Eu posso montar outro brinquedo com ele?”. 

Respondi-lhe que sim, e perguntei o que ele desejaria montar, explicando que 

era só pegar as outras peças e montar. Ele se animou: “-Que legal!”. 

Manuel ficou por algum tempo em silêncio diante das peças e da 

possibilidade de refazer o brinquedo. Separou a peças maiores das menores, 

separou por cores diferentes. Montou-o e desmontou-o várias vezes, permanecendo 

a sessão assim, sem falar, apenas sorrindo e, de vez em quando, olhando para mim. 

Quando terminou de montar seu novo brinquedo, começou um diálogo comigo: 

“- E agora ele era uma nave espacial, tá vendo? 

- Estou. É uma nave especial também porque foi você quem montou 
sozinho. Ela não estava estragada, apenas desmontada... é como um 
quebra-cabeça, só que você monta aquilo que deseja com ele. Isso se 
chama criar algo novo, e para fazer isso é preciso colocar as peças de um 
jeito novo.  

- “É, amanhã, eu vou desejar montar outra coisa, eu vou pensar em outra 
coisa pra montar.” 

Na sessão seguinte, Manuel brincou com o mesmo conjunto de montar. Sorria 

e parecia outro menino. Ficou encantado com a descoberta de que as coisas “não 

estão estragadas para sempre”, que elas podem mudar e ele podia consertar o que 

“parecia estragado para sempre”. 

As sessões seguintes foram mais tranquilas. Manuel passou a desenhar mais, 

já não pedia para brincar com as outras caixas. Desenhou um carro, uma nave 

espacial e trocou as lutas do Max Steel pelas batalhas estelares.  

Numa das sessões, o dia estava muito quente e houve falta de energia 

elétrica. Como a sala estava muito abafada, propus que ficássemos no jardim 

interno da casa. Começamos a caminhar um pouco e o paciente se deteve em frente 

a uma roseira, olhava atentamente uma joaninha. Olhou-me e, em seguida, 

perguntou se podia pegá-la. Disse-lhe que tivesse cuidado, pois ela era bem 

pequenina. Manuel colocou a joaninha na palma de sua mão e calmamente ficou 

olhando-a andar por entre seus dedos. Quando a joaninha voou, ele disse admirado: 
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“Viu só como ela voa! Ela pode ir onde quiser, ela é vermelha... é livre é 
porque a vida é dela, num é?!  

Perguntei: “Como assim, a vida é dela?”. 

“É... ela é da natureza, é livre pode voar onde quiser...” 

Diferente de você que só fica preso em casa? 

“É”, disse ele num tom de voz bem baixo. 

Nesse dia, Manuel ficou cerca de quarenta minutos observando tudo o que se 

mexia no jardim e contando histórias sobre os insetos, construindo casas para as 

formigas, colocando as joaninhas dentro do copo plástico, colhendo pedacinhos de 

folha para dar de comer aos seus insetos, pegando água na torneira. Estava 

visivelmente concentrado em sua tarefa e feliz. Todos os seus movimentos eram 

endereçados a mim, sempre com uma frase: “- você viu esse”?”, “- Essa não é 

linda?” “- Ela está comendo o almoço que fiz para ela, aí ela vai crescer e voar bem 

alto.”  

Ao se despedir, no final da sessão, ele perguntou: 

“-A gente podia vir pro jardim todo dia?” 

 Respondi que com certeza voltaríamos ao jardim, não todo dia mas 

esporadicamente. Quando sua mãe chegou para levá-lo embora, ele se despediu de 

mim com a língua para fora e um aceno de mão. Não entendi e perguntei o que era 

aquela careta. Ele respondeu: “É o comprimento de piratas. Agora você também é 

uma pirata!” 

Sua mãe perguntou se também era uma pirata e ele respondeu: “Não, você 

nem gosta de brincar.” 

Após uma visita ao médico, por ocasião de uma inflamação na garganta, 

Manuel trouxe a espátula colorida e comentou: “Fui ao médico, era só informação.” 

Sua mãe o corrigiu: “Inflamação, era uma inflamação na garganta.” 

E Manuel retrucou: “-É, mas você não entende nada disso, você nem é 

médica.” “-Quando eu crescer eu vou ser médico e não vou deixar dar injeção nas 

crianças.” 
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Começou assim, um período da análise em que Manuel passou a reivindicar 

mais tempo comigo, a pedir para ficar mais uns minutos depois da sessão 

terminada, a investigar por si próprio; o enigma de sua origem povoava seus 

pensamentos, pesquisava sobre bichos (dinossauros), sobre sua árvore genealógica 

e sobre a origem de seu nome (acompanhando um pedido da professora). 

Conseguiu escrever seu nome completo e mostrou-me sua conquista.  

Perguntei sobre a origem ou significado de seu nome. Ele contou-me que sua 

mãe decidiu seu nome, mas que seu pai queria que ele se chamasse Lucas. Sua 

mãe escolheu seu nome, conforme ela mesma lhe havia relatado, porque Manuel 

era o nome de seu pai (da mãe). Ele tinha sido, segundo ela, um pai bom e de quem 

Ana tinha boas lembranças. Manuel nunca havia conhecido esse avô, e nenhum dos 

parentes de sua mãe. Desde a morte de sua mãe, Ana não havia retornado a sua 

cidade natal. 

Quanto a Manuel, seus desenhos ainda contavam histórias de lutas e 

batalhas, invasões e guerras; mas também, começavam a surgir números e letras. 

Ele trouxe como uma queixa o fato de que não estava conseguindo dormir à 

noite e que tinha medo de fechar os olhos e não acordar mais, ou de acordar em 

outro lugar, em outra casa. 

Conversando com sua mãe, ela revelou-me que havia colocado Manuel para 

dormir em outra cama. Queixou-se de que o filho não conseguia dormir e de que ela 

precisava ficar ao lado dele para que adormecesse. E perguntou- me se aquilo era 

mesmo necessário. Respondi que sim. Era essencial que seu filho tivesse sua 

própria cama e seu lugar para fazer as lições. Em outras palavras, era necessário 

que Manuel tivesse um lugar para ele na casa. E finalmente, que ele pudesse ter a 

companhia de uma pessoa adulta e não mais ficasse sozinho em casa trancado. 

Com relação a dormir com sua mãe, essa questão também foi trazida por 

Manuel, que me perguntou por que eu não o deixava dormir com sua mãe. Expliquei 

que o filho não pode dormir na cama com a mãe e que ele tinha que ter sua própria 

cama. E salientei que essa decisão não era minha, mas sim de sua mãe. 

Em uma de suas últimas sessões, a mãe de Manuel trouxe novamente o 

pedido de que eu fizesse um laudo, registrando que ele, de fato, tinha dislexia ou 
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TDAH. Diante de minha negativa em afirmar o rótulo de seu filho, ela negou se a 

continuar a trazê-lo. E fez a seguinte afirmação: 

“Eu tinha um neuro muito bom, o doutor [...], você conhece? Ele me dava 
umas dicas de como lidar com ele, muito boas. Disse que o remédio era 
mais eficaz. Que eu „num‟ tinha que dá satisfação pro Manuel, porque ele é 
um menino que você não pode dar satisfação, porque ele não te ouve! Tem 
que „dizê‟ „você não pode fazer isso por causa disso, não vai e pronto‟. Se 
„tivé‟ que „voltá‟ com os „remédio‟, ele volta. Esse médico me ensinou muita 
coisa que funciona, entendeu? E eu vou „voltá‟ com ele lá no final do ano, já 
tá marcado.”  

 Pontuei que ainda que o médico prescrevesse o uso de medicamentos para 

Manuel, isso não seria o suficiente; o meio em que ele vivia precisava ser mudado 

ele precisaria freqeeentar a escola regularmente, ir ao médico tratar sua verminose e 

sua desnutrição, ter uma alimentação saudável, ter horário para suas refeições, já 

que a criança passava até doze horas sem comer. Ter a presença de uma babá ou 

mesmo uma pessoa adulta que tomasse conta de Manuel e garantisse o acima 

referido. Ana ouviu-me e, apesar de concordar em alguns pontos, deixou claro, mais 

uma vez, que o filho era dela e que se quisesse o enfiaria “naquele lugar”... Ao que 

lhe repliquei que, de fato, seu filho respondia com um sintoma a um desejo dela de 

fazer com ele e com o sexo dele, o que bem entendesse. A essa afirmação Ana 

respondeu com um silêncio e um sorriso. Manuel era o homem que responde ao 

desejo inconsciente de Ana situando-se como objeto a servir de disfarce à angustia 

desta. 

Era necessário implicar o desejo da mãe e do pai no sintoma da criança. Esse 

trabalho não é um processo de culpabilização dos responsáveis. Basta lembrar que 

o desejo dos responsáveis pela criança não é da ordem de um saber consciente.  

Manuel, a partir de então, não compareceu mais às sessões. Seu 

atendimento durou cerca de um ano e meio. 
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CAPÍTULO VII 

Discussão do caso clínico 

 

  

 [...] somos informados de que, durante 

esses anos, dos quais só preservamos na 

memória algumas lembranças 

incompreensíveis e fragmentadas, 

reagíamos com vivacidade frente às 

impressões, sabíamos expressar dor e 

alegria de maneira humana, 

mostrávamos  amor, ciúme e outras 

paixões que então nos agitavam 

violentamente [...]  

(Sigmund Freud)
1

 

 

À primeira vista, Manuel pareceu-me uma criança que precisava de limites; 

mas do lugar de analista, minha resposta a isso era: mostre-se, explore, descubra, 

arrisque. O menino, que passava longo tempo trancado em casa sozinho, precisava 

desse espaço. 

Na situação analítica, Manuel colocou-se como quem era preciso ser 

interditado: fazê-lo parar de correr, fazê-lo parar de gritar, de mexer em tudo 

(jogando os objetos para o alto) e não interagir com nada. Eu percebia, com certa 

angústia até, que seus olhos pareciam prestar atenção em tudo; no entanto, não se 

detinham em nada. Um brinquedo passava por sua mão e rapidamente era 

substituído por outro. Ele possuía uma fome insaciável de objetos. 

A princípio, o espaço clínico foi um lugar complicado para ele, pois Manuel 

não conseguia pensar que iria voltar na semana seguinte. Para ele, nosso encontro 

era apenas uma consulta, como as várias em que esteve antes, e que não teria 

continuidade. Foi necessário explicar-lhe do que se tratava uma análise e dizer-lhe 

                                                             
1
 FREUD, S. (1905/1996). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, v. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1986. p. 163. 
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que eu, e não outra pessoa, estaria ali, quando ele retornasse na semana seguinte. 

Eu estava lhe propondo vir naquele horário, naqueles dias determinados por nós 

três: eu, ele e sua mãe. 

Manuel repetia comigo a relação que manteve com os especialistas a que foi 

submetido: médicos diferentes abordaram seu sintoma com estratégias diferentes. 

Desconstruir essa imagem dos “atendimentos líquidos” era necessário. Afirmo isso 

por terem se tratado de atendimentos apressados, em postos de saúde ou mesmo 

hospitais públicos, em que o paciente tem pouco ou nenhum vínculo com o médico 

que o atende e, muitas vezes, o retorno é feito com outro médico, que não sabe dar 

continuidade ao trabalho do primeiro. Por vezes, até discorda do diagnóstico dado. 

Um exemplo disso é que foi prescrita Ritalina para Manuel. No entanto, sua mãe 

relatou que ele não se sentiu bem; teve, segundo ela, uma aceleração dos 

batimentos cardíacos. Não foi feita uma nova consulta para discutir com o médico o 

mal-estar do paciente. O retorno só seria possível dali a seis meses e a mãe sequer 

sabia se seria com o mesmo médico. Como acompanhar dessa forma um paciente 

que está fazendo uso de um medicamento como a Ritalina, cujos efeitos colaterais 

são inúmeros e bastante graves? 

À medida que juntos estabelecemos que, naquele horário e naqueles dias da 

semana, ele viria para a análise, Manuel conseguiu colocar em palavras muitas de 

suas preocupações. O que era puramente corporal passou a ser falado e trabalhado 

em análise por meio de seus desenhos e de suas lutas e batalhas. O boneco Max 

Steel era colocado por Manuel, ao final das sessões, no seu lugar. Percebi que, 

mesmo deixando as outras crianças brincarem com o boneco, ele precisava 

encontrá-lo ali. Era um objeto eleito: sessão após sessão, ele sempre terminava 

naquele lugar. E, ao iniciar a sessão seguinte, o boneco era o primeiro a ser retirado 

da prateleira. No meu entender, ele havia criado um espaço privado ao qual havia 

confiado esse objeto eleito, garantia de continuidade, que assegurava, em sua 

ausência, uma promessa de presença. O objeto era um laço comigo e, ao mesmo 

tempo, uma tentativa de verificar se alguém não iria retirá-lo do lugar. Já que ele não 

podia mexer nas caixas das outras crianças, elas também não poderiam descumprir 

a regra. Elas também não teriam o direito de se intrometer no espaço privado dele.  
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No consultório, eu estava estabelecendo um lugar para que Manuel pudesse 

falar de suas dificuldades e de seus problemas, mas também de suas fantasias e de 

seus sonhos de criança. Em outras palavras, estava estabelecendo um lugar para o 

paciente que não parava no lugar. Procurei estabelecer seu lugar na família como 

filho, e não como o “parceiro”, objeto de seu pai ou de sua mãe, por mais que eles 

jogassem com ele dessa forma. 

A mãe acolheu até o fim os significantes da ciência para nomear seu filho 

como hiperativo, TDAH, disléxico. Suas primeiras entrevistas demonstraram postura 

de conformismo com aquilo que o médico dizia a respeito de seu filho, como se o 

rótulo, qualquer que fosse ele, explicasse toda a situação pela qual estavam 

passando e testemunhasse uma doença. Devo lembrar que acredito no uso do 

instrumento das entrevistas preliminares e que ele não nos informa como é essa 

criança, mas sim de que modo seus pais a veem.  

Kupfer2 observa sobre a postura de conformismo: 

Acompanhamos assim ao declínio do saber parental, concomitantemente à 
ascensão do saber técnico, a princípio representado pelo discurso médico, 
mas seguido pelo discurso da educação e, mais adiante, da psicologia, 
amparada inclusive por alguns preceitos teóricos psicanalíticos!  

Ana, mãe de Manuel, estava ali diante da analista do filho, pedindo que ela 

lhe desse um laudo, atestando definitivamente a doença. Esse seria como um trunfo 

em suas mãos, pois dessa forma ela continuaria a culpabilizar o pai de Manuel pela 

doença do filho. Manuel continuava simples objeto. Ao negar o laudo dado por ela, 

fruto de sua fantasia, porque até então ninguém havia dito que Manuel era disléxico, 

eu cada vez mais a implicava no sofrimento de seu filho.  

Havia também uma postura de se colocar como quem está subjugada ao 

comportamento do filho. Ana era tomada por um inconformismo raivoso que dizia 

mais respeito a ela e a como o comportamento do filho a expunha, do que à real 

situação dele. A mãe de Manuel usava a suposta doença do filho para justificar tudo 

o que acontecia com ele, inclusive os sentimentos deste. Assim, eximia-se da 

                                                             
2
 KUPFER, M. C. M.; BERNARDINO, L. M. F. As relações entre construção da imagem corporal, função paterna e 

hiperatividade: reflexões a partir da Pesquisa IRDI. Revista Latinoamericana. Psicopatologia - Fundamentos. São Paulo, v. 
12, n. 1, mar. 2009. p. 51 . 



186 

 

  

 

responsabilidade pelo sofrimento do filho. Lembremos aqui que Manuel não tinha só 

o diagnóstico de hiperatividade, mas também o de desnutrição e verminose.  

O ato psicanalítico busca fazer o sujeito ter responsabilidade com o que ele é 

e por aquilo que faz. Sendo assim, nos momentos em que foram feitas as 

entrevistas preliminares, também realizei um retorno para as figuras parentais, cada 

uma a seu tempo, de sua quota de responsabilidade pelo sofrimento de seu filho.  

Sabemos, a partir de Aulagnier, que “o estado emotivo faz parte do que se 

mostra ao olhar do outro: pode-se ignorar o que emociona, mas não obstante, os 

sinais da participação somática que esta vivência comporta são percebidos.”  3 

A hiperatividade de Manuel faz parte desse estado emotivo dado a ver pelo 

outro em seu próprio corpo. Sua relação com a mãe foi marcada por uma labilidade 

emocional intensa, pelo medo de ser espancado, medo de ficar sozinho em casa 

durante o dia, medo de dormir sozinho à noite (pesadelos, enurese), medo de que 

seu pai o levasse embora e que ele ficasse sem sua mãe. Em sua defesa neurótica, 

a vivência passiva de presenciar com o olhar as brigas e a violência do casal 

parental entre si é substituída, naquele momento de sua vida, por um ser 

espancado, ser olhado. Manuel é objeto do olhar de sua mãe, que “não pode tirar os 

olhos dele porque já faz algo errado”. Dessa forma, Manuel erotizava seu movimento 

corporal. Além, é claro, de dormir com a mãe, Manuel também tomava banho com 

ela até a idade de seis anos. Toda a relação entre mãe e filho estava altamente 

erotizada. 

  Manuel possuía uma ambivalência de sentimentos por ambos os pais, 

oscilando entre amor e ódio. E, se analisarmos o termo “ambivalência”, cunhado por 

Bleuler e tomado de empréstimo por Freud, Manuel possuía uma ambivalência 

voluntária, que é, segundo Freud, uma incapacidade para decidir quanto a uma 

ação. Possivelmente, isso ocorria devido ao seu Eu frágil, à sua idade e a uma 

forma de defesa contra o discurso duplo, vínculo a que Manuel se achava 

submetido. Freud considera: 

                                                             
3AULAGNIER, P. Nascimento de um corpo, origem de uma história. In: VIOLANTE, M. L. V. (Org.) Desejo e identificação. 
São Paulo: Annablume, 2010. p. 25.  
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Essa forma da organização sexual pode conservar-se por toda a vida e atrair 
permanentemente para si uma boa parcela da atividade sexual. [...]. Como 
característica adicional, é próprio dela que os pares opostos de pulsões 
estejam desenvolvidos de maneira aproximadamente igual, num estado de 
coisas descrito pela oportuna designação de "ambivalência", introduzida por 
Bleuler. 

Com respeito ao único sonho relatado por Manuel durante a análise, é preciso 

antes de qualquer consideração minha deixar claro o que Freud postula sobre a 

formação do sonho, em seu texto Esboço de Psicanálise (1940[1938]): 

É melhor começar ressaltando que a formação de um sonho pode ser 
provocada de duas maneiras diferentes. Ou um impulso instintivo que é 
comumente suprimido (um desejo inconsciente) encontra durante o sono 
força suficiente para fazer-se sentido pelo ego, ou um impulso que sobrou da 
vida desperta, uma sequência pré-consciente de pensamento, com todos os 
impulsos conflitantes a ela ligados, recebe reforço, durante o sono, de um 
elemento inconsciente.4  

O sonho de ansiedade relatado no caso clínico nos dá a dimensão de sua 

relação com o meio psíquico em que vive Manuel e do caráter afetivo de seus 

conflitos edípicos. Freud explica, em sua Conferência XIV, escrita em (1915-1916): 

Não temos dificuldade em responder que, nos sonhos deformados, a 
realização de desejo pode não estar evidente, porém deve ser buscada, de 
modo que é impossível evidenciar-se depois que o sonho for interpretado. 
Sabemos que os desejos, nesses sonhos deformados, são desejos proibidos 
- rejeitados pela censura - e a existência desses desejos justamente foi a 
causa da deformação onírica, o motivo da intervenção da censura nos 
sonhos.5  

Mais adiante, nesse mesmo texto, Freud afirma: 

Um sonho de ansiedade, muitas vezes, é a realização indisfarçada de um 
desejo - não, naturalmente, de um desejo inaceitável, mas de um desejo 
repudiado. A geração de ansiedade assumiu o lugar da censura. [...] a única 
fórmula adequada a um sonho de ansiedade consiste em que este é a 
realização franca de um desejo reprimido. A ansiedade é um sinal de que o 
desejo reprimido se mostrou mais forte que a censura, que ele levou a cabo, 
ou está a ponto de levar a cabo, sua realização de desejo, apesar da 
censura. Percebemos que aquilo que para o desejo é uma realização de 
desejo, para nós só pode ser, de vez que estamos do lado da censura, 
motivo de sentimentos angustiantes e de repulsa ao desejo.6 

                                                             
4
 FREUD, S. (1940[1938]). Esboço de Psicanálise. ESB,. v. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p.192. 

5 FREUD, S. (1915-1916).  Conferência XIV. ESB, v. XV. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p.256. 
6
 Id. ibid., p. 259. 
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Em A interpretação dos sonhos (1900), a respeito dos sonhos sobre a morte 

de pessoas queridas, Freud observa também que eles, como indica seu conteúdo, 

são um desejo de que a pessoa em questão venha a morrer. No entanto, mais 

adiante nesse texto, o autor afirma que, para as crianças, estar morto significa 

aproximadamente o mesmo que “ter ido embora - deixado de incomodar os 

sobreviventes.”7 Só podemos supor que o desejo de Manuel fosse o desejo de 

liberdade e o sonho da morte de sua mãe fosse o desejo de ser livre, de sair de seu 

cárcere privado. Freud termina o texto citado afirmando que: “os sonhos são 

egoístas; o ego amado aparece em todos eles, muito embora possa estar 

disfarçado. Os desejos que neles se realizam são invariavelmente desejos do ego.” 8 

Manuel sonha com a morte de sua mãe, imobilizada pela areia movediça. O 

conteúdo manifesto é que ele não conseguiu salvá-la e, por isso, ela morreu; o 

conteúdo latente repleto de angústia sugere o desejo de que ela não se salvasse. 

Manuel debatia-se com a castração, com a perda da mãe como objeto de amor. 

Pela castração, Manuel compreendia que o objeto do desejo materno estava 

distante de ser apenas ele próprio.  

O medo e a angústia demonstravam o medo pela perda do objeto. Segundo 

Aulagnier, 

[...] todo objeto particularmente investido é, ao mesmo tempo, aquele cuja 
perda possível concretiza os sentimentos da angústia do sujeito. A existência 
deste risco será imputada ao objeto e, sem que o sujeito o saiba, o objeto 
não será perdoado, podendo-se, portanto, desejar inconscientemente a sua 
morte, para punir ou, como autopunição, pelo excesso de amor que ele 
suscita.9 

 Possivelmente, o paciente, nesse sonho, demonstrava o desejo de libertar-se 

de sua mãe, que o sufocava com suas exigências, que não passavam de caprichos 

aos quais o filho devia ser submetido. Seu desejo de liberdade conflitava com o 

medo pela perda do objeto de amor. 

Analisemos o contexto familiar no qual Manuel se insere. Esse se revela 

psiquicamente conturbado. Podemos supor que Manuel foi concebido por essa mãe 

numa tentativa de dar fim à sua separação do namorado - que significava resposta 

                                                             
7
 FREUD, S. (1900).  A interpretação dos sonhos. ESB , v. IV. Rio de Janeiro: Imago, 1987. p. 251. 

8
 Id., ibid., p. 262. 

9
 AULAGNIER, P. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro: Imago, 1975. p.110. 
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contrária ao desejo materno (da mãe de Ana) de que ela nunca se casasse e 

permanecesse ali cuidando dos pais na velhice. Ana liberta-se dessa prisão, 

engravidando de Manuel.  

 Buscando um homem a qualquer preço, ainda que fosse usando a gravidez 

para isso, suponho que Ana responde a essa mãe, que vivia cercada de homens -

pois tinha três filhos e o marido - e que tolhia a filha, fazendo-a ficar em casa 

enquanto seus irmãos podiam brincar na rua. A realidade a princípio faz com que 

sua fantasia se realize. Ana tem para si um homem e pode ir embora da cidadezinha 

onde morava e fugir da submissão a seus pais. A gravidez e a pressão das famílias - 

que se conheciam desde que os pais de Manuel eram crianças - dão a João, pai de 

Manuel, o sentido de urgência da união. Mas essa “criança impossível”, que aparece 

em uma das falas de Ana, não assegura o sucesso de uma relação já fadada ao 

fracasso, pelas brigas, pelo ciúme passional e pelo próprio modo como se tornaram 

um casal - obrigatoriamente. 

Manuel responde de um lugar impossível: ele não pode ser o falo que sua 

mãe sempre quis para si. Além disso, inversamente à sua infância, quando a menina 

ficava trancada em casa e os meninos tinham liberdade, Ana trancava Manuel em 

casa e o privava da liberdade. O desejo de Ana é um desejo de maternidade que, 

segundo Aulagnier, é a negação de um desejo pela criança: desejo de maternidade 

pelo qual se exprime o desejo de reviver, em posição invertida, uma relação primária 

com a mãe, desejo que excluirá do registro dos investimentos maternos tudo que se 

refere ao momento de origem da criança. Ana, em sua relação com Manuel, repete 

de modo especular sua relação com a própria mãe. 

 O que vem em seguida ao casamento forçado expõe a psique conturbada do 

casal. Aparecem nas entrevistas com ambos, pai e mãe, acusações que são, muitas 

vezes, recíprocas, sem fundamento e fruto de suas respectivas fantasias e conflitos 

psíquicos: ciúmes, brigas violentas, passionalidade, depressão da mãe e, sobretudo, 

o suposto abuso sexual cometido pelo pai de Manuel. Nesse meio ambiente 

psíquico conturbado é que se situa a criança. 

Ferenczi, ao falar da experiência traumática, além de acentuar 

freudianamente a dimensão do impacto e da surpresa, acrescenta outra, a dimensão 
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"social", que será de muito interesse para alguns autores que virão depois. Trata-se 

da ideia de "confusão de línguas”10 e do “desmentido”: 

O traumático não residiria apenas no abuso e na violência cometida contra a 
criança, mas na recusa (por incapacidade ou má fé) por parte do mundo 
adulto em reconhecer e acolher o episódio. A vítima, assim, não só é 
atravessada por afetos intensos, produzidos pela “língua adulta", a da paixão 
sexualizada, e desproporcionais à sua capacidade de assimilação e 
simbolização, como tem essa experiência afetiva desmentida e 
desautorizada pelos adultos, em especial pelo agressor.11 

Esse autor ressalta a intensidade física e psíquica do evento traumático e o 

estrago que provoca no Eu do sujeito, endossa a idéia de neurose traumática e 

privilegia o desmentido (a negação pelo adulto do que aconteceu com a criança) 

como poderosa força traumática. 

Vimos como o pai de Manuel se defendia das acusações que lhe eram feitas 

pela mãe; mantendo-se nessa posição, ele se esquivava de ter de se haver com a 

responsabilidade pelos seus atos e pelo sofrimento que esses causavam a seu filho. 

Enquanto Ana, apesar de reconhecer que o ato de que ela acusa o ex-marido de 

praticar com seu filho era ilícito, insiste em afirmar que era uma brincadeira e que 

Manuel era pequeno demais e nem se lembrava. João se descrevia como pai 

carinhoso, que se preocupava com seu filho, no entanto, mostrava-se impotente 

diante da relação mãe-filho, passando dias sem visitá-lo. As contingências da vida e 

seu emprego, que lhe exigia viajar para fora do Estado, serviam como explicações, 

muitas vezes plausíveis, para a ausência, o que não justificava o fato de ele não 

contribuir com alimentos e não partilhar o salário de uma pessoa que cuidasse de 

Manuel durante o tempo em que Ana estava fora trabalhando. Sua posição de vítima 

era cômoda. 

Entretanto, devo ressaltar que havia aspectos positivos na relação de Manuel 

com seu pai. João foi quem deu a Manuel a noção de pertencimento a uma família; 

foi ele quem apresentou o filho a seus avós paternos e o introduziu no lugar de neto. 

Manuel guardava boas lembranças desses encontros. É desses bons momentos 

                                                             
10 FERENCZI, S. (1933). Confusão de línguas entre adultos e crianças. In: Psicanálise IV. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

p. 347. 
11 Sublinho aqui que uso o termo experiência traumática a partir da obra de Ferenczi apenas para descrever esse ponto que 
é útil ao meu caso clínico; não tomarei a teoria de Ferenczi como base para essa dissertação. No entanto, considero 
pertinente o acima exposto pelo autor para trabalharmos a questão da nocividade da palavra da mãe ou do pai sobre a 
significação das experiências de Manuel. 
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vividos com a família dos avós paternos que Manuel retira o prazer e a vontade de 

viver. E não só isso: ele também extraía de cada uma dessas figuras parentais um 

traço identificatório positivo e criava, assim, uma imagem ideal de si. Manuel 

formulava desejos futuros de retornar a vê-los nas férias, passear com o avô, pescar 

com o tio. Ao tomar para si os cuidados com o filho e o desejo de mostrar-lhe que 

tinha uma família, o pai revelava que cumpria sua função tanto de proteção, quanto 

de interdição (pois quando viajavam a mãe não os acompanhava). Havia dessa 

forma uma oferta por parte do pai de um modelo identificatório. Sobretudo esse é um 

índice de realidade importantíssimo na constituição psíquica de Manuel, porque a 

realidade e a vivência que o paciente tem dela não confirmam as elucubrações 

fantasiosas de sua mãe.  

Como já mencionado, a mãe é quem remete Manuel à figura do pai, a quem 

faz menção o tempo todo, associando sua saída de casa aos problemas do filho. E, 

como se não bastasse, seu sadismo é acentuado quando revela ao filho que seu pai 

fazia “coisas erradas” com ele. Para que dizer isso a Manuel? Com que intenções? 

O que ela esperava que Manuel entendesse disso? Essas foram perguntas às quais 

Ana não respondeu, ou melhor, respondeu com o silêncio. 

Ainda que o pai não tenha cometido um verdadeiro abuso sexual com o filho, 

não cabe à analista julgar essa questão. Ele mesmo coloca, em sua entrevista, que 

Ana “inventa coisas ruins a seu respeito”. O que interessa é que, para Manuel, o que 

irá contar é aquilo que um adulto lhe diz da vivência que atravessou. Seu mal-estar 

diante da revelação de que seu pai lhe fez “algo errado” denuncia que, num 

momento em que seu corpo encontrava-se em total desamparo, não houve 

ninguém, nem sequer sua mãe, que o protegesse. Se Ana se preocupasse com a 

saúde mental de seu filho, saberia que essa revelação traria prejuízos a ele. Ao 

fazer de Manuel um objeto de disputa, seus pais o transformaram num objeto a 

seduzir, a perverter, e mais, obrigavam-no a resolver toda espécie de conflito 

familiar, sobrecarregando seus frágeis ombros. 

Aulagnier, ao referir-se à empatia mãe-filho e aos conflitos relacionais 

decorrentes da mesma, postula: 

Esta empatia nos explica em parte, pois outros fatores se lhe somam, porque 
o sofrimento vivido pelo corpo da criança permite-lhe operar esse trabalho 



192 

 

  

 

psíquico que transformará um acidente, uma dura prova, que faz parte de 
uma experiência universal, nesse acontecimento singular, que se instalará 
nessa história igualmente singular, que ela constrói para si acerca de seu 
corpo e de sua psique. Para fazer isso, é verdade, com o sofrimento só não 
basta; é preciso acrescentar a resposta que ele gerou, mesmo que essa 
resposta tenha sido o silêncio, carregado de sentidos; neste caso, e antes de 
tudo, o discurso que a mãe pode ter emitido a posteriori sobre o sofrimento 
padecido. O relato que a mãe fez da prova sofrida pelo corpo ou a maneira 
como a exclui do discurso que fez a criança ouvir sobre seu passado 
exercerão uma influência decisiva na relação que o sujeito vai manter com 
esse “mal” que seu corpo poderá padecer no momento seguinte de sua 
existência.12 

A impossibilidade de manter essa empatia denuncia uma falha na função 

materna. Ana, na insanidade de manter seu filho para si e contra o marido, não 

consegue sequer ter empatia pelos sentimentos do filho ou mesmo preocupação 

pela forma com a qual a criança poderia reagir a tal revelação.  

Aulagnier considera que a mãe não pode colocar fim em determinados 

sofrimentos físicos ligados à doença, por exemplo, mas pode consolar esse “corpo-

psique”, tentar, por sua presença mais constante, por seu calor e seus cuidados, 

tornar o sofrimento mais suportável. A autora reconhece que, ao agir assim 

[...] e desconhecendo isso completamente, irá - se o sofrimento não 
ultrapassar certos limites ou uma certa duração - permitir ao infans suportar 
um sofrimento que acompanha a presença de um a-mais de prazer. 
Compromisso que conseguirá opor-se ao movimento de desinvestimento que 
o sofrimento pode provocar em detrimento do corpo e da atividade de 
representar. Porém, esse comportamento e esse compromisso necessários, 
comportam um risco: por pouco que o sofrimento ultrapasse uma certa 
duração, a resposta materna pode induzir uma relação masoquista com o 
sofrimento. E isso é tanto mais se o mesmo prazer - entendo por isso a 
mesma oferta de amor, de cuidados - não estiver presente quando o corpo , 
longe de estar sofrendo, gozar de seu estado de bem estar.13  

Manuel demonstra, desde muito cedo, que suas vivências corporais como a 

queda, o machucado, produziam em sua mãe reações de afeto positivas, a ponto de 

toda vez que se machucava poder dormir “agarrado a ela”. Ana possivelmente só 

demonstrava uma oferta de amor nesses momentos intermediados pelo sofrimento 

corporal de Manuel -- o que esclarece, em parte, por que outras coisas se somam, o 

modo masoquista como Manuel se apresentava em algumas sessões, o modo como 
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 AULAGNIER, P. Nascimento de um corpo origem de uma história. In: VIOLANTE, M. L. V. (Org.) Desejo e identificação. 

São Paulo: Annablume, 2010. p. 27.  
13

 AULAGNIER, P. Um intérprete em busca de sentido. v. I. São Paulo: Escuta, 1990. p. 303-4. 
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ele usava o corpo para atrair a atenção de sua mãe e, posteriormente, a atenção do 

professor e da analista. 

Ferenczi, em sua conferência de 1931, afirma: “Não esqueçamos que as 

reações da criança pequena ao desprazer são sempre, em primeiro lugar, de 

natureza corporal; somente mais tarde a criança aprende a dominar seus 

movimentos de expressão [...]” 14  

Se lembrarmos da palavra de Ana a respeito das respostas de seu filho, 

teremos a comprovação de que, na impossibilidade de ter uma relação pacífica ou 

de respeito mútuo com a mãe, Manuel perde o uso da palavra. E as tentativas que 

ele fazia de responder a ela eram reprimidas com um tapa na boca e um “nada de 

respostas”. Manuel era uma criança que, na relação com sua mãe, estava acuado 

entre a sedução e a punição.  

Sempre remetido, por sua mãe, a uma figura paterna aterradora (que fazia 

coisas erradas com ele, que o levaria embora e faria com que ele nunca mais a 

visse novamente), Manuel passava por uma “dura prova”, que seu ego frágil se 

debatia para solucionar. Manuel tinha por seu pai um sentimento de amor e de ódio. 

Porém, esse último, apesar de ser reforçado pelas afirmações de sua mãe, não 

encontrava respaldo na realidade do encontro com o pai e com a família dele. A 

realidade não confirmava a fantasia. A ameaça de que seria levado para longe e 

nunca mais voltaria não se cumpria e ele transitava livremente de uma casa para 

outra. 

Apesar das referências maternas quanto a um pai nocivo e ameaçador, não 

penso que os atributos de força, poder e virilidade – imprescindíveis à eficácia da 

função paterna - estivessem ausentes do discurso materno. 

O meio que cerca Manuel é aterrador: uma casa exígua, onde ele ficava 

preso a maior parte do dia. Nos últimos atendimentos, ficou claro que Manuel já não 

frequentava a creche devido à idade. A excessiva rigidez com que era tratado pela 

mãe e pela vizinha, a ausência de seu pai, a desnutrição, a verminose, revelam o 

quanto Manuel era desinvestido narcisicamente.  

                                                             
14 FERENCZI, S. Análises de crianças com adultos. In: Psicanálise IV. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 69-83. 
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Ana, em uma das sessões, queixa-se de Manuel dizendo que em sua vida 

“tudo é ele.” Isso me fez recordar Freud, em Moral sexual civilizada e doença 

nervosa moderna (1908):  

Uma esposa neurótica, insatisfeita, torna-se uma mãe excessivamente terna 
e ansiosa, transferindo para o filho sua necessidade de amor. Desta forma 
ela o desperta para a precocidade sexual. Além disso, o mau relacionamento 
dos pais excita a vida emocional da criança, fazendo-a sentir amor e ódio em 
graus muito elevados ainda em tenra idade. Sua educação rígida, que não 
tolera qualquer atividade dessa vida sexual precocemente despertada, vai 
em auxílio da força supressora e esse conflito, em idade tão tenra, fornece 
todos os elementos necessários ao aparecimento de uma doença nervosa 
que durará toda a vida.15  

Manuel é convocado a um lugar impossível de sustentar, o lugar de seu pai 

no leito materno. A capacidade dessa mãe de perverter também era uma ameaça. 

Tomar banho com o filho, dormir com ele na mesma cama - isso também é um 

abuso. Isso também denota a incapacidade da mãe de Manuel de estabelecer 

limites mínimos entre ela e o filho. Uma mãe que não consegue estabelecer esses 

limites estará falhando em sua função materna. E falhará certamente no 

estabelecimento de limites para seu filho.  

A situação de abandono denunciada pelo diagnóstico de desnutrição e a 

verminose são evidências de que Manuel era uma criança em relação à qual os pais 

não cumpriam nem mesmo com as obrigações que lhes seriam pertinentes.  

A dependência e a ambivalência na relação com o outro eram predominantes. 

Manuel era uma criança que demandava constantemente um elogio ou um 

reconhecimento e que não fazia uso de suas defesas para resguardar sua 

autoestima. Apesar de sua defesa maníaca acentuada (a hiperatividade, a 

irritabilidade, a agressividade, a desobediência), Manuel apresentava baixa 

autoestima e momentos de profunda tristeza. 

À medida que trabalhava seus conflitos, Manuel conseguia ter mais recursos 

para simbolizar sua angústia. O momento do sonho revela um ponto de virada, pois 

o menino abdica do lugar almejado no desejo materno, mediante a oferta de 

alternativas dadas não só pela mãe como também pelo pai. Aulagnier considera que 

castração e identificação são duas faces de uma mesma unidade. A assunção da 
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castração implica a reformulação das referências identificatórias construídas até 

então. Esse é, segundo Violante: 

O momento da virada, marcado pela necessidade do Eu modificar a relação 
de dependência em relação ao pensamento dos pais. Deste modo, a 
angústia de castração e de identificação decorre de um mesmo problema: o 
questionamento das referências que permitem ao Eu reconhecer-se e que, 
ao mesmo tempo, possibilita a sua reformulação. 16 

 Manuel lutava para preservar alguns enunciados idealizantes e reelaborar 

outros a fim de ter alguns pontos de certeza sobre si. A situação analítica permitiu 

que esses conteúdos fossem trabalhados e que Manuel buscasse nos signos da 

realidade a confirmação daquilo que ouvia e daquilo que identificava no olhar e na 

fala dos outros sobre si. Obviamente, a realidade de suas vivências fez um trabalho 

concomitante. Manuel construía um saber de si sobre si procurando na vivência de 

suas experiências com o pai, com os colegas de escola e na representação de suas 

vivências maternas e paternas pontos de ancoragem com a realidade. Afinal, ele 

não foi sequestrado pelo pai, não foi levado para longe de sua mãe para sempre. 

Aulagnier postula que “saber e certeza representam, a partir desse momento, os 

dois pólos em torno dos quais gravita a energia em obra nos processos 

identificatórios. É próprio do Eu não poder apreender-se senão sob a forma de um 

saber do Eu sobre o Eu.”17  

Na análise, Manuel buscava ressignificar em sua história aquilo que estava 

destruído ou fragmentado. Quando percebeu que as peças do Lego podiam ser 

montadas novamente e que poderia montar com elas o que desejasse, Manuel 

passou a ressignificar suas vivências e a fazer uso de forma prazerosa de sua 

capacidade de pensar.  

Houve alguns momentos no decorrer de toda a análise de Manuel em que vi 

acontecer o “momento de dúvida” e o despertar de “um primeiro ato de descrença”18 

diante das ameaças de sua mãe. A partir daí, pude ver Manuel questionar sua mãe 

a respeito de seu lugar na família, duvidar de suas ameaças que diziam que o pai o 

levaria embora para sempre, escolher suas próprias roupas, tomar banho sozinho e, 
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 VIOLANTE, M. L. V. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. Rio de Janeiro: Vozes, 1984. p. 

111. 
17 AULAGNIER, P. Um intérprete em busca de sentido I. São Paulo: Escuta, 1990. p.234. 
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 AULAGNIER, P. (1979). Os destinos do prazer. Rio de Janeiro: Imago, 1985. p. 12. 
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sobretudo, investigar sobre a origem de seu nome, sobre os dinossauros, sobre as 

letras e os números. Ao desejar montar sua nave, que cada dia era de uma forma, 

Manuel experimentava o prazer de pensar por si próprio, de entender, o prazer de 

mudar. Vi por essa via o Eu de Manuel claramente reinvidicar sua independência 

intelectual19: um movimento de recusa do discurso materno patológico e gerador de 

adoecimento.  

 Ao final, vislumbrei um movimento de mudança de objeto, não sem 

sofrimento, entre o Eu intelectivo e o corpo que ele habita, entre o prazer de gozar a 

partir do próprio pensamento e gozar a partir do corpo, o que, segundo Aulagnier, 

são: 

[...] compromissos cuja ausência impedirá o amante de preservar seu 
investimento à realidade, o pressuposto sendo o de que o investimento pelo 
pensamento e pelo Eu deste indício de realidade que o concerne seja o único 
capaz de lhe atribuir a condição de existente para o seu olhar e para o olhar 
dos outros.20 

Foi durante os momentos de dúvida e diante desse primeiro ato de 

descrença, que pude claramente perceber Manuel investir em sua capacidade e em 

seu desejo de pensar. A pulsão epistemofílica pedia contas à realidade no 

enfrentamento dos conflitos do paciente. O Eu de Manuel aprendia a gerenciar sua 

economia psíquica. 

As defesas maníacas foram uma das formas que Manuel achou de se mostrar 

ao olhar de sua mãe, obter dela carinho, atenção e proteção. Ao mesmo tempo em 

que isso representava um ganho, também representava um grave risco a sua 

subjetividade e a sua independência psíquica. A análise, sua relação com a escola, 

com o pai e com a família dele, deram a Manuel o suporte narcísico para seus 

conflitos identificatórios.  

Apesar da queixa da mãe de que Manuel ficaria retido no primeiro ano do 

Ensino Fundamental, o que significava para ela uma perda, essa retenção era, na 

realidade, um ganho para Manuel, na medida em que ele enfrentaria a escola com 

um Eu mais amadurecido pela experiência analítica.  
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 FREUD, S. (1910). Leonardo Da Vinci e uma lembrança da sua iInfância. ESB, v. XI. Rio de Janeiro: Imago, 1970. p.73-4.  
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O que ressalto nessa fala da mãe é que o foco não era Manuel e sim, o que 

“perder o ano” significava para ela, algo ruim e que a expunha. Aulagnier considera:  

A „boa‟ ou a „bela inteligência‟, mens sana in corpore sano, torna-se o último 
fruto esperado deste corpo cuidado, alimentado, acalentado, educado, na 
esperança de que ele ofereça um suporte optimum. A saúde e a beleza não 
perdem, entretanto seu valor, mas elas só podem conservá-lo na medida em 
que e se a mãe tem a garantia de que a capacidade de pensar da criança, a 
mínima, responde a norma e, se possível, a ultrapassa. A primeira 
consequência será que a mãe espera do poder de intelecção da criança que 
ele confirme o sucesso ou o fracasso de sua função materna.21 

O que dizer de uma criança que apresenta desnutrição e verminose quanto à 

aquisição de suas aptidões para a leitura e a escrita? Como falar em atenção 

quando uma criança sofre com dores abdominais e defeca vermes? 

Como Manuel podia sentar e prestar atenção na professora com mais de 

doze horas de jejum? Havia um descaso de ambos os pais naquilo que concerne 

aos cuidados básicos, a nutrição, a saúde. E convenhamos, Manuel tinha carência 

(não só no sentido de pobreza por falta de recursos) de comida, tinha carência de 

cuidados, de atenção, de educação. Manuel era portador daquilo que Germaine 

Guex, psicanalista suíça, descreve por “angústia de abandono” e que Violante 

analisa em sua tese: “não se trata de uma entidade nosológica particular, mas de 

uma neurose cujas raízes encontram-se na fase pré-edipiana, na estruturação da 

imagem narcísica, através da relação do bebê com a mãe.”22 

Segundo a interpretação de Violante, Guex caracteriza a sintomatologia 

dessa forma de neurose pela angústia de abandono, pela agressividade que faz 

nascer e pela não valorização de si mesmo: “A vida psíquica do abandônico é 

dominada pelo problema da segurança afetiva e pelo temor de abandono - 

assegurar amor para manter segurança. O abandônico aspira, por isso, fusão com 

outro ser (a mãe)”23. Guex também atribui a etiologia dessa neurose à constituição 

da criança, atitude afetiva dos pais ou a abandonos traumáticos. Violante traça esta 

comparação à obra de Guex para explicitar que, o que ela chama de potencialidade 

melancólica, Guex (1950) identifica na “síndrome do abandono”, ou seja: 
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Um Eu lacunar, uma sexualidade difusa, incapacidade de interiorização, 
desconfiança, comparação negativa, vivência do sujeito sob o domínio do 
medo físico e psíquico. Trata-se aqui, no entanto, de uma síndrome, de um 
conjunto de sintomas, cujas raízes encontram-se na fase pré-genital da 
constituição do Eu na relação com a mãe. 24  

Entretanto, Violante não reduz a potencialidade melancólica a uma 

sintomatologia. E também ressalta o que, para a clínica com criança, considero de 

suma importância: que a crise melancólica não emerge numa “organização neurótica 

e nem psicótica, mas numa organização polimorfa, ou, mais precisamente, numa 

potencialidade melancólica.”25 

Apesar de toda privação, Manuel demonstrou, durante a análise na 

transferência, que sabia pensar, que desejava pensar e, principalmente, que seu 

pensar podia ser preservado. Ele conseguiu preservar um espaço de autonomia no 

qual permaneciam seus questionamentos a respeito do que a mãe lhe falava. 

Manuel entendeu que seu pensamento era o lugar privilegiado de sua privacidade. E 

é a Aulagnier que, mais uma vez, recorro: 

A criança não pode esconder sua recusa de comer ou dormir, não pode 
esconder que defeca, mas pode talvez esconder que finge amar, escutar ou, 
inversamente, que finge não entender ou não desejar a interdição. 
Contrariamente às atividades do corpo, a atividade de pensar não apenas 
representa uma última função, cuja valorização vai prevalecer sobre o 
conjunto de seus precursores, mas ela é a primeira cujas produções podem 
permanecer desconhecidas para a mãe e, também, a atividade graças à qual 
a criança pode descobrir as mentiras maternas e compreender o que a mãe 
não gostaria que ela soubesse.26 

Podemos, assim, deduzir que, ao preservar a capacidade de pensar por si 

próprio, Manuel descobriu uma série de inverdades, que o tempo e as vivências com 

outras pessoas, inclusive a analista, confirmavam a respeito daquilo que sua mãe 

dizia. Ele, sobretudo, tornou-se capaz de nomear seu sofrimento e, por meio disso, 

separar as causas objetivas de seu sofrimento. 

A “doença” de que seu corpo padecia se traduziu por esses sentimentos de 

ansiedade, de medo do abandono, de raiva... ou seja, por um sofrimento psíquico. 

Esse sentimento era provocado pelo risco de morte temido, com ou sem razão, pela 
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ferida narcisista, pelo medo de perder o objeto e o poder de gozar dele, por um 

estado de dependência que se impunha pela não compreensão daqueles que o 

cercavam. A causalidade psíquica desses sentimentos era evidente. 

Manuel é o que Aulagnier chamou de psicossomatizante polimorfo. Para a 

autora, a criança não é apenas um “perverso polimorfo”, ela é, antes de mais nada, 

um psicossomatizante polimorfo: 

Fora da psicopatologia não há criança que não apresente, de maneira 
esporádica, e em formas frequentemente leves, problemas de 
comportamento alimentar, de sono, de excreção, de digestão... sem contar 
que o aparecimento desses distúrbios irá, o mais das vezes e da maneira 
mais clara, coincidir com o conflito familiar, com os primeiros problemas 
escolares, com a partida da mãe ou do pai, com a chegada de um 
irmãozinho...27 

Agindo dessa forma, a criança se serve de seu corpo ou de suas funções 

para demandar, punir, desafiar uma mãe à qual não chega exprimir verbalmente sua 

demanda. Se a criança se utiliza de seu corpo para que esse expresse aquilo que 

seu Eu não sabe, ou não ousa formular, é exatamente porque no funcionamento do 

pensamento infantil, a causalidade fantasística permanece prevalente e as 

representações do primário estão “à flor da consciência”.28 

 Aulagnier também postula que: “Mecanismos de somatização, fóbicos, rituais 

obsessivos, reconstruções de um momento e de um fragmento da realidade, o 

privilégio atribuído a tal ou qual pulsão parcial, são parte integrante do 

funcionamento psíquico de toda criança.”29 A autora faz questão de ressaltar que o 

Eu infantil recorre a um polimorfismo de defesas que, em si, não é necessariamente 

sinal de psicopatologia. 

 Mas assim como as pulsões deverão, ou deveriam, se submeter à “primazia 

do genital”, e se tornarem prazeres preliminares a serviço de um prazer que se torna 

gozo, também o leque das defesas se submeterá à primazia de uma “escolha 

defensiva”. 
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Podemos supor que, apesar do meio ambiente psíquico conturbado em que 

vivia Manuel, essa criança não encontrou fora desse ambiente, nos signos do 

mundo, nada que confirmasse uma violência ou um ódio referido a ele - o que 

tornaria o diagnóstico mais próximo de uma potencialidade paranóica, segundo 

Aulagnier. 

Sua relação com seus avós paternos deram-lhe o acolhimento e o sentimento 

de pertencimento a uma família. Os momentos que passava ao lado de seu pai e 

dos parentes foram momentos de prazer, recheados de boas lembranças.  

Podemos supor, mas não definitivamente, posto ser Manuel um sujeito em 

vias de se constituir, que as condições psíquicas de sua mãe durante os primeiros 

tempos de vida dele, somadas aos desentendimentos e discussões violentas entre o 

casal, que culminaram na separação, sugerem uma insuficiência do investimento 

narcísico materno, que favorece como sabemos a constituição de um Eu 

empobrecido, comprometido no exercício de suas funções de pensar e investir. 

Sugerem uma potencialidade melancólica. 

Freud, em seu texto Luto e melancolia (1917[1915]), afirma que, na 

melancolia, a relação com o objeto não é simples; ela é complicada pelo conflito 

devido à ambivalência. 

No caso em questão, essa ambivalência provém precisamente das 

experiências que envolveram a ameaça da perda do objeto. Podemos supor que 

Manuel esteja exposto a fatores que favoreceriam o surgimento de uma 

potencialidade melancólica, tal como postulada por Violante: perda prematura do 

amor materno, responsável pela desqualificação narcísica sofrida pelo Eu da 

criança, provavelmente no momento em que este se formava. Segundo a autora: 

A potencialidade melancólica assim estabelecida poderá - desde que o Eu do 
sujeito pôde experimentar “um prazer mínimo” na sua constituição, conforme 
suponho - recorrer a defesas que visam a negar a perda, através da tentativa 
de reincorporar o objeto perdido, a fim de dominá-lo e controlá-lo, e/ou 
através da negação da frustração gerada pela perda e/ou através da 
subestimação da importância do objeto perdido, buscando dele se 
independer onipotentemente, com vistas ao resgate da auto-estima.30 
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 VIOLANTE, M. L. V. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. Rio de Janeiro: Vozes, 1984. p. 

131. 
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O recurso às defesas maníacas - e aqui ressalto sua “fome de novas 

impressões”, a hiperatividade, a negação da frustração -, demonstravam ser uma 

conduta de luta contra os afetos depressivos, contra o meio abandônico, contra a 

ameaça de separação de sua mãe. Suponho que, para defender-se da melancolia, 

Manuel tenha utilizado como recurso as defesas maníacas graças às quais ele pode 

experimentar uma identidade entre o Eu atual e o Eu idealizado. Tudo isso como 

tentativa de resgatar sua autoestima, de alcançar um lugar suposto ideal. 

Seu diagnóstico de hiperatividade com tipo predominantemente desatento, 

dado pelo médico, fez-me rever o DSM-IV-TR no que o manual traz sobre as 

crianças com esse comportamento: “[...] tendem a ser socialmente passivos e 

parecem ser deixados de lado, [...], por seus pares.”31 A descrição equivale à de 

Violante quando exemplifica que as crianças portadoras de potencialidade 

melancólica muitas vezes são tidas como dispersas e esquecidas na sala de aula. 

Os fracassos e humilhações provocados pelo comportamento desatento 

estabeleciam uma autoimagem de preguiçoso, “burro”, incapaz, que poderia 

conduzir a um estado depressivo. 

 

 

  

                                                             
31

 ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA. Manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. (DSM-IV -TR). 

4.ed.rev. Porto Alegre: Artmed, 2000. p.115. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O que hoje vemos na clínica com as crianças diagnosticadas com TDAH é 

que a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, segundo o DSM-IV, têm que 

estar presentes antes dos sete anos1 e esse diagnóstico tem se estabelecido em 

idades cada vez mais precoces. Os pais e professores se queixam de que as 

crianças, nessa faixa de idade, não conseguem manter-se sentadas por um 

determinado período de tempo e nem prestando atenção. Devido à sua 

impulsividade das crianças diagnosticadas com TDAH, elas tendem a se ferir ou a 

se expor a situações de risco de modo mais prevalente do que as demais crianças. 

A esse respeito é preciso esclarecer alguns pontos. 

Como é possível à criança muito pequena estabelecer por si própria os limites 

do que é ou não perigoso ou inapropriado, se não com a ajuda do adulto que cuida 

dela e a educa? 

Vimos, com Freud, que esse aprendizado faz parte do desenvolvimento 

saudável de toda criança. “Quando por fim, nelas desperta a ansiedade realística, tal 

resulta inteiramente da educação, isso porque não se pode permitir-lhes que elas 

próprias realizem essa experiência de instrução.”2 Freud também postula, em seu 

texto Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade, que “É sabido que a atividade 

muscular intensa é, para a criança, uma necessidade de cuja satisfação ela extrai 

um prazer extraordinário.”3 

A criança é um sujeito psicossexual em constituição e essa sexualidade em 

constituição na criança também sofre o impacto das inúmeras excitações sexuais às 

quais ela é submetida. Na lista dessas excitações, podem estar desde as excitações 

das superfícies sensíveis - a pele e os órgãos sensoriais - de maneira mais imediata, 

                                                             
1 ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA. Manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. (DSM-IV -TR). 

4.ed.rev. Porto Alegre: Artmed, 2000. p. 112. 
2
 FREUD, S. (1916-1917 [1915-1917]).  A ansiedade. Conferência XXV das Conferências Introdutórias sobre Psicanálise. 

ESB, v. XVI. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p. 475. 
3
 FREUD, S. (1905/1996). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, v. VII. 2.ed. Rio de Janeiro: Imago, 1989. p. 

190. 
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até “nos escolares, o pavor de fazer uma prova ou a tensão diante de uma tarefa 

difícil de solucionar [...]”4. O fato de haver crianças que, até idades muito avançadas 

e por um período muito prolongado de suas vidas, dormem na mesma cama que 

seus pais ou apenas um deles, que tomam banho com adultos ou mesmo são 

molestadas sexualmente, tudo isso causa um acúmulo de excitação que tem como 

descarga imediata o corpo. 

Mecanismos de somatização, fóbicos, rituais obsessivos, reconstruções de 

um momento e de um fragmento da realidade, o privilégio atribuído a tal pulsão 

parcial, são parte integrante do funcionamento psíquico infantil. Mas assim como as 

pulsões deverão, ou deveriam, submeter-se à primazia do genital e se tornarem 

prazeres preliminares a serviço de um prazer que se torna gozo, também o leque 

das defesas se submeterá à primazia de uma escolha defensiva. Essa defesa 

acontecerá segundo a elaboração que o Eu terá conseguido impor às formas que 

adotam para ele os perigos que ameaçam o prosseguimento de seu trabalho de 

identificação. 

Todos esses movimentos da constituição psicossexual do sujeito devem ser 

levados em conta no diagnóstico e na compreensão de casos nos quais a criança 

apresenta um sofrimento psíquico. 

É sabido que as crianças em idade pré-escolar, e mesmo as que ingressam 

nas primeiras séries do Ensino Fundamental I, estão formando suas áreas de 

interesse. É fato também que a atenção é proporcional ao prazer que elas têm ao 

aprender uma tarefa proposta. 

A criança que entra na fase de alfabetização sai de um universo mais lúdico e 

começa a frequentar um espaço mais funcional, mais produtivo e exigente. Isso 

normalmente traz implicações para essa criança que terá que se adaptar a ficar mais 

horas sentada, a organizar o tempo de execução de uma tarefa, a se conter durante 

os trabalhos em grupo, a esperar sua vez para falar, além de obedecer às regras 

durante os jogos. 

                                                             
4
 FREUD, S. (1905/1996). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, v. VII. 2.ed. Rio de Janeiro: Imago, 1989. 

p.191. 
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O que tenho observado quanto às crianças que demoram mais tempo para se 

organizarem ou que não conseguem por si mesmas se organizarem durante as 

tarefas é que essas são, muitas vezes, tidas como TDAH, diagnosticadas ainda 

dentro da escola, pelo orientador educacional, por meio de um questionário que se 

limita a perguntas de sim ou não e que induz à patologização. Posteriormente, são 

encaminhadas ao médico para serem medicadas e tratadas. Dessa forma, a 

desnaturalização do processo de aprendizagem transforma as dificuldades, muitas 

vezes inerentes a esse processo, em um transtorno solucionável apenas via 

medicamento.  

O rótulo TDAH, “em aproximadamente 50% dos casos diagnosticados vem 

associado ao TDO (transtorno desafiador opositor)”5, é catastrófico para a vida da 

criança. Os pais, diante do nome da doença que descreve o comportamento de seu 

filho, sentem-se aliviados e preocupados. Sentem-se aliviados pois finalmente existe 

alguma doença que descreve o comportamento de sua criança (ou parte dele) e isso 

lhes retira a culpa por esse mau comportamento. Entretanto, sentem-se 

preocupados porque o prognóstico é dos piores: delinquência, exclusão da escola, 

isolamento social, uso de drogas. O rótulo impactante do TDAH apaga o futuro.  

Essas crianças chegam à consulta levadas pelos pais, encaminhadas pela 

escola, rotuladas, alvos de discriminação, de violência e, muitas vezes, destituídas 

do direito de se expressar. Como ressaltei no início deste trabalho, dados de 

pesquisa6 recentes apontam que os supostos portadores de TDAH são punidos 

pelos pais ou pelos educadores mais severamente e com maior frequência do que 

os não portadores. Esses mesmos estudos sugerem que essas crianças são 

abusadas física e emocionalmente, desde muito cedo, sofrendo ameaças e punições 

desumanas, geralmente empregadas por seus pais. Na escola, igualmente, sofrem 

de maus tratos por comparações, humilhações, desqualificações por parte dos 

professores e colegas. Observamos, assim, que não basta aplicar um simples 

questionário e medicar essas crianças. 

                                                             
5
 ASSOCIAÇÃO PSIQUIÁTRICA AMERICANA. Manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. (DSM-IV -TR). 

4.ed.rev. Porto Alegre: Artmed, 2000. p.115. 
6
 BLACHNO, M. et al. Parental corporal punishment in children with attention-deficit hyperactivity syndrome. Psychiatr. Pol. 

Warszawa , v. 40, n.1, p.43-55, Jan.-Feb. 2006. 
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Aliado a isso, vemos acontecer o que Violante denomina como 

desqualificação narcísica dessa criança que se vê discriminada, rotulada num 

momento em que é crucial ressaltar suas competências, numa fase de conquista de 

suas singularidades. O que ocorre é que o olhar do adulto sobre a criança se 

transforma e ela passa a ser considerada como deficiente e incapaz. A 

desqualificação que o rótulo traz para a vida dela elimina o prazer de aprender. 

Diante dessa desqualificação e do rótulo, que muitas vezes aparece como um 

segundo nome - Pedro, o desatento, ou Manuel, o hiperativo, por exemplo -, vemos 

surgir o que Aulagnier chamou de violência secundária, desnecessária e 

patologizante. A autora também postula que o discurso social forma um campo de 

forças tão atuante no processo identificatório quanto o discurso parental. Essa 

violência criará uma bioidentidade perigosa para o sujeito, pois ao mesmo tempo em 

que ela lhe dá uma possibilidade de identificação com um grupo (dos portadores de 

TDAH), ela retira dele (o suposto portador de TDAH) toda responsabilidade por seus 

atos. Afinal, a partir do diagnóstico, o comportamento dessa criança passa a ser 

justificado como efeito de sua constituição biológica inata, da qual emerge o 

transtorno que ela tem. 

Barkley, um dos arquitetos do TDAH, refere-se à vida mental daqueles que 

têm TDAH como uma vida “mais externa do que interna, ou seja, mais pública por 

natureza.”7 E considera ainda que o uso que essas pessoas fazem dos diálogos 

interiores para se autorregularem seria precário, assim como sua aptidão para 

criação e aplicação de regras internalizadas e seu uso para instruí-los em ações 

distantes. Ora, com os diagnósticos sendo estabelecidos de maneira cada vez mais 

precoce, não admira que crianças com três anos ou menos ainda não possuam 

“diálogos interiores para se autorregularem”. 

A revelação do diagnóstico de TDAH e a nova compreensão de si que ele 

acarreta dão início a uma nova história que o Eu do sujeito irá moldar por meio de 

uma “bionarrativa” cedida pela lógica medicamentosa. 

Lima analisa essa bionarrativa: 

[...] majoritariamente escrita com a ajuda de técnicas de gerenciamento 
pessoal, que parecem transpor a lógica empresarial contemporânea para o 

                                                             
7
 BARKLEY, R. ADHD and the nature of self control. New York: The Guilford Press, 1997. p .249. 
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campo da terapêutica. Entre elas, destacam-se as terapias cognitivo-
comportamentais (TCC), como o chamado „treino em habilidades sociais‟, 
que inclui técnicas de entrosamento social, de conversação, de resolução de 
conflitos e de controle da raiva. Apostando em instrumentos como registro de 
pensamentos disfuncionais, [...] elas propõem a „reestruturação cognitiva‟ e 
enfatizam a gestão eficaz do ambiente exterior, chegando mesmo a 
prescrever uma resignação produtiva com as características do transtorno 
que não se pode mudar.8 

Eis a prova cabal da decadência do conceito de subjetividade e do psiquismo 

em conflito, essenciais ao sujeito em constituição. Além disso, há a desconsideração 

dos direitos da criança de ser considerada “sujeito” em uma análise.  

Aqui percebe-se como a lógica medicamentosa transforma aquilo que é 

natural do desenvolvimento humano em patologia só solucionável pela 

administração cada vez mais precoce de medicamentos. Vemos, assim, uma 

rotulação cada vez mais associada ao consumo cada vez maior de uma droga na 

infância. Junto às cifras assustadoras dos diagnósticos precoces de TDAH, 

observamos o aumento da cifra de pequenos pacientes consumidores. O 

medicamento - devo ressaltar - colocou em dia “novas patologias” que, sem ele, não 

teriam aparecido. 

A entrada dessa droga cada vez mais cedo - hoje observo crianças de três 

anos fazendo uso da Ritalina - tem tido respaldo das grandes empresas 

farmacêuticas que começam a treinar professores e orientadores para identificar 

comportamentos que “evidenciam” os sintomas do TDAH. A Ritalina se torna o 

medicamento-inclusivo - onde o corpo falha, o medicamento “Concerta”. E o nome 

do medicamento entra, assim, na ordem simbólica e imaginária dos significantes, 

pois permite orientar-se em suas relações com o Outro e com o gozo nisso que o 

corpo infantil encarna e recusa. 

Soma-se a isso a urgência na solução dessa sintomatologia. Essa urgência é 

facilmente resolvida com uma pílula, que poupa aos pais o tempo de educarem e 

poupa o tempo do psicólogo, sendo que o psicanalista, na maioria da literatura sobre 

o transtorno, não é recomendado. 

                                                             
8
 LIMA, R. C. Somos todos desatentos? O TDAH e a construção de bioidentidades. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2005. 

p. 122. 
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Há uma pressão sobre os professores que precisam resolver ou equacionar o 

tempo para que todas as conquistas (por exemplo, ler, escrever ou realizar uma 

operação matemática) se efetivem em um tempo pautado socialmente. 

Todos os outros profissionais envolvidos secundariamente nos problemas de 

aprendizagem da criança sofrem essa mesma pressão. Há que serem resolvidos 

dentro do ano letivo e, de preferência, de modo que o tratamento auxilie a criança a 

não ficar retida no ano que está cursando. A impossibilidade de uma medida 

temporal na clínica psicanalítica, no sentido de obter do psicanalista um prazo para a 

cura do sintoma ou mesmo um resultado satisfatório - já que a clínica nos ensina 

que só a posteriori ele se apresentará -, torna o recurso medicamentoso o caminho 

mais rápido na “resolução” do TDAH. 

A medicalização começa no consultório médico, porém isso não exime os 

outros profissionais da área de Saúde de suas responsabilidades.  

Disso decorre a importância do enfrentamento do discurso medicamentoso, 

realizado pelos profissionais da Psicologia, da Psicopedagogia, da Educação e da 

Saúde, no sentido de não outorgarem o silenciamento de uma subjetividade em 

constituição, de não serem omissos frente a uma lógica medicamentosa perversa, 

que faz das crianças futuros “pacientes consumidores”. Essa lógica medicamentosa, 

financiada pela indústria de medicamentos, é também responsável pela veiculação 

na mídia de uma sutil e perigosa propaganda de medicamentos, criando um modo 

de pensar fundamentado na patologização e na medicalização das crianças.  

Dessa forma, tem-se um discurso social que induz os pais a considerarem 

como patológico o comportamento de sua criança, a ver no modo singular de uma 

criança apreender um conteúdo acadêmico, um distúrbio do aprendizado só tratável 

via medicação. Ora, o que há é uma quebra do contrato narcisista da sociedade 

para com a família, como vimos com Aulagnier. A criança que não se encaixa nos 

moldes da escola atual, segundo meio social no qual ela buscará sua identidade, 

será, caso não seja diagnosticada, tratada e medicada, muitas vezes excluída do 

processo de ensino. Percorrerá inúmeras escolas, será rotulada, discriminada, 

maltratada e desrespeitada pela instituição educacional e, em extensão, pela 

sociedade como um todo. Essa quebra do contrato é geradora de uma violência 

secundária e patologizante. Essa experiência de abandono e de exclusão 
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provavelmente levará esse sujeito a uma desqualificação narcísica que poderá, 

nesse momento da infância, antes dos seis anos, propiciar o surgimento de uma 

potencialidade melancólica. Além disso, a criança mais tarde poderá desenvolver 

uma bioidentidade massificada, que talvez cause um empobrecimento na 

capacidade do Eu de pensar e investir. A partir do diagnóstico estabelecido pela 

clínica médica, endossado pela família, pela escola e por outros profissionais da 

Saúde, a criança passa a ser TDAH, como muitas. Desse modo, nessas crianças, as 

funções do Eu de pensar e investir são prejudicadas, alienadas a um discurso que 

as limita, rotula-as e as exclui do processo de aprendizagem. Assim, assistimos o 

ato médico invadir o campo da Educação com relações lineares de causa e efeito. 
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