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Resumo 

 

 

Este trabalho tem a intenção de discutir as novas formas do brincar e da brincadeira na 
sociedade contemporânea, sob o ponto de vista da psicanálise, uma sociedade de 
consumo que sofre a influência da propaganda e da televisão na cultura do espetáculo. 
Ao lado de um imperativo de felicidade e imediatismo, uma necessidade de 
desempenho e eficiência comanda a vida dos cidadãos, inclusive das crianças. 
A nova lógica da vida social dispõe as pessoas hierarquicamente por meio das suas 
possibilidades de consumo – quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, quem 
vale e quem não vale –, tirando o direito de autenticidade e liberdade desde a infância. 
As regras são dadas e tentamos nos adaptar a elas.   
Para o embasamento psicanalítico do brincar, respaldo-me em Sigmund Freud, D. W. 
Winnicott e Jacques Lacan.  
Abordo o sujeito, na passagem da sociedade moderna de produção para a sociedade pós-
moderna de consumo, aquele que procura a completude na aquisição de objetos, o que 
oblitera a capacidade de desejar, brincar e fantasiar. No ideal do capitalismo, a 
exigência é que se encurte o caminho entre a produção e o consumo. 
Para exemplificar essa mudança cultural, são analisados algumas brincadeiras e o 
modelo de festas infantis preponderante na atualidade, os quais são em seguida 
comparados a outras formas de comemorar mais tradicionais. Além disso, discuto a 
intensidade de exposição a estímulos que pretendem divertir, incentivar e ensinar as 
crianças, mas que deixam de lado a capacidade de escolher, pensar, criar – em suma, 
desejar.  

 

 

Palavras-chave: brincar, brinquedo, sociedade contemporânea, festa infantil, Freud, 
Winnicott, Lacan. 
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Abstract 

 

 

This paper intends to discuss current forms of children’s play, toys and games used in 
contemporary society, under a psychoanalytical perspective. Considering contemporary 
society as a consumer’s society, under the influence of advertising and television, 
resulting in a culture of image and spectacle. 
Alongside peremptory happiness and immediatism, there is a requirement of fulfillment 
and competency directing people’s lives, including children’s. 
The new social logic assigns people hierarchically according to consumption 
possibilities: those who are or are not; who can or cannot; who have or do not have 
worth. As a result, depriving them of the right to autheticity and freedom since 
childhood. The rules are given and we try to adapt to them. 
As the psychoanalytical basis for this paper, I used the support of Sigmund Freud’s, D. 
W. Winnicott’s and J. Lacan’s works. 
In the transition from a modern production society to a post-modern consumption 
society, I approach the subject who seeks completeness by acquiring goods, thus 
obliterating their own possibility to desire, play and fantasize. 
In the Capitalistic ideal, it is imperative to shorten the path between production and 
consumption. 
To illustrate this cultural change, I analyzed children’s play and today’s predominant 
birthday parties model, which I then compare to other more traditional forms of 
celebration. Moreover, I comment on the intensity of stimuli intended to entertain, 
motivate and teach children, but which ignore their capacities to choose, think, create, 
and, mostly, desire. 

 

 

Keywords: Children’s play, Toys, Contemporary Society, Birthday Parties, Freud, 
Winnicott and Lacan. 
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Introdução 

 

 

“Um poeta contemporâneo disse que para cada homem existe uma 
imagem que faz o mundo inteiro desaparecer; para quantas pessoas essa velha 

imagem não surge de uma velha caixa de brinquedos?” 
Walter Benjamin 

 

 

O objetivo desta dissertação é estudar a função do brincar e da brincadeira no 

universo da subjetivação infantil, sob o ponto de vista da psicanálise, visando a uma 

discussão sobre o brincar na contemporaneidade e na sociedade de consumo. Parto da 

suposição de que, na sociedade pós-moderna, ocorreu uma alteração na forma de 

brincar, nos brinquedos e nas brincadeiras. As brincadeiras atuais – mais tecnológicas – 

não proporcionam espaço para o pensar e servem mais como uma ocupação que isola e 

protege a criança contra as oportunidades de se angustiar.  

 

Para exemplificar essa mudança cultural, serão analisados algumas 

brincadeiras e o modelo de festas infantis preponderante na atualidade, que em seguida 

serão comparados a outras formas de comemorar mais tradicionais. Além disso, 

discutirei a intensidade de exposição a estímulos que pretendem divertir, estimular e 

ensinar as crianças, mas que obliteram a capacidade de escolher, pensar, criar – em 

suma, desejar.  

 

Este trabalho se organiza em quatro capítulos. No primeiro, será apresentada e 

situada a sociedade de consumo e discutidas possíveis consequências no brincar da 

atualidade. Apresento inicialmente um breve resumo do que é sociedade de consumo, 

com base em livros de Jean Baudrilllard, A sociedade de consumo; Guy Debord, A 

sociedade do espetáculo, e Gilles Lipovetsky, A era do vazio. Também utilizo um texto 

da psicanalista Maria Rita Kehl, O tempo e o cão (2009), que subsidia a compreensão 

da educação infantil e de seus valores na modernidade, assim como a questão da 

temporalidade acelerada da vida cotidiana, que geraria uma incapacidade humana de 

intercambiar experiências. De Nora B. S. de Miguelez, usarei o livro Complexo de 

Édipo (2007), que expõe uma discussão sobre a possibilidade de a passagem da 

sociedade moderna de produção para a sociedade pós-moderna de consumo determinar 
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novos estilos de subjetivação. Para finalizar esse capítulo, recorrerei ao livro de 

Chistopher Lasch, A cultura do narcisismo, que discute novas formas de subjetivação 

pautadas no autocentramento absoluto do sujeito, que levou a lógica do individualismo 

ao extremo e fez da busca da felicidade um beco sem saída da preocupação narcisista 

com o eu. 

 

O segundo capítulo terá a psicanálise como base para a compreensão do 

brincar. Abordarei inicialmente Sigmund Freud, pois foi ele quem levantou a questão da 

brincadeira infantil. Pretendo, dessa forma, situar a origem do conceito do brincar na 

psicanálise. Para ele, estariam no brincar os primeiros traços da atividade fantasiosa; a 

brincadeira seria o lugar de realização de desejos, por ser uma atividade regida pelo 

princípio do prazer. Utilizarei os textos Escritores criativos e devaneios (1908) e Além 

do princípio do prazer (1920), pois não houve psicanalista que, ao tentar compreender a 

brincadeira infantil, não tenha se debruçado sobre o célebre jogo do Fort-Da.  

 

Prosseguindo o embasamento conceitual psicanalítico a respeito do brincar e 

dos brinquedos na infância, e destacando seu elemento fundamental para a constituição 

subjetiva, apresentarei as contribuições winnicottianas. Donald W. Winnicott dá ao 

brincar um lugar privilegiado. O brincar é visto como uma forma básica de viver: para 

ele, ser, inovar e criar dependem da capacidade de brincar. 

 

O autor pensa a dimensão elaborativa do eu e da criação do viver a partir da 

experiência transicional do brincar. Dele, a bibliografia utilizada será O brincar e a 

realidade (1971), da qual se extraem contribuições fundamentais sobre o brincar infantil 

e que permitem a compreensão mais social do homem.  

 

Winnicott denominou “espaço potencial” o território da experiência de ilusão 

do bebê e do brincar da criança pequena, que utiliza essa área para iniciar seu 

relacionamento com o mundo, a princípio por meio dos objetos transicionais e, depois, 

por meio do brincar e das brincadeiras compartilhadas, cuja qualidade comum é o viver 

criativo. A brincadeira, para Winnicott, deixa de ser considerada apenas em sua 

dimensão simbólica, ela é anterior a isso; o brincar é um tempo-espaço de criação e 

elaboração da realidade subjetiva e objetiva. Esses conceitos winnicottianos serão 

trabalhados durante o desenvolvimento do segundo capítulo. 
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Para finalizar o embasamento psicanalítico, farei um recorte sobre as 

formulações que Jacques Lacan elaborou sobre o brincar, partindo fundamentalmente 

das incidências da ordem simbólica sobre a constituição subjetiva. 

 

No terceiro capítulo, serão descritas as festas infantis de hoje e como as 

crianças participam delas; também analisarei outras brincadeiras sintomáticas que 

revelam o estilo atual de excesso em todos os setores.  

 

Para finalizar, no quarto capítulo apresento uma discussão sobre a relação entre 

alguns paradigmas e formações socioculturais da pós-modernidade e as formas em que 

se apresentam os brinquedos e as brincadeiras no universo contemporâneo. 
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Introdução geral ao tema 

 

Sociedade contemporânea: o brincar e o brinquedo 

 

 

O ato de brincar é natural para as crianças. Elas brincam por diversão, mas – 

com frequência sem saber disso – também por diversas outras razões. Segundo Susan 

Linn,: 

 

[...] quando uma criança de quatro anos brinca num trepa-trepa está 
praticando habilidades motoras e aprendendo sobre equilíbrio e riscos. 
Quando brinca com blocos, está explorando as propriedades da 
gravidade e das formas. Quando seu irmão mais velho pinta ou 
desenha, está aprimorando sua habilidade motora fina e se envolvendo 
com autoexpressão. 
Quando as crianças brincam de casinha ou de exploradores do espaço 
ou envolvem-se em qualquer outra dramatização, elas estão 
exprimindo sentimentos e testando relacionamento e papéis. Também 
estão aprendendo habilidades importantes, como partilhar, esperar a 
vez, conceder e chegar a um consenso. Quando as crianças encenam 
temas como o divórcio, hospitalização e outros traumas, elas estão 
adquirindo o domínio sobre esses assuntos difíceis e sobre as emoções 
que eles produzem. (2006, p. 95) 

 

Sabemos da importância do brincar para o exercício de funções motoras e 

cognitivas, para o desenvolvimento de habilidades e para a aquisição de novas 

informações. Pesquisas de diversas áreas confirmam a importância do brincar para um 

desenvolvimento saudável. No entanto, não será esse o viés privilegiado neste trabalho. 

Como dito anteriormente, no brincar será privilegiada a constituição da subjetividade, 

apresentando-se como ferramenta fundamental através da qual é possível o enlace entre 

a criança e seu mundo. 

 

Sob o ponto de vista da psicanálise, é conhecido o papel central da 

falta/ausência da mãe (ou de outra figura substituta da mãe) na organização das 

representações, entre as quais se inclui o brincar. Para Freud, é através da separação 

entre a criança e sua mãe que se inicia o processo de simbolização e, consequentemente, 

o brincar. 
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Freud diz, em Além do princípio do prazer, que, ao brincar, a criança consegue 

dominar a angústia e tornar-se ativa diante de uma situação em que era passiva. 

Mediante a observação de uma criança pequena numa brincadeira repetitiva, e graças ao 

conhecimento das circunstâncias que levavam o garoto de um ano e oito meses a brincar 

(o menino era seu neto), ele constata que a criança transformou a experiência de 

ausência da mãe em jogo.  

 
[...] no início a criança achava-se em uma situação passiva, era 
dominada pela experiência: repetindo-a, por mais desagradável que 
fosse como jogo, assumia papel ativo. (p. 21)  
É claro que em suas brincadeiras as crianças repetem tudo o que lhes 
causou uma grande impressão na vida real, e assim procedendo, ab-
reagem a intensidade da impressão, tornando-se, por assim dizer, 
senhores da situação. (p. 21)  

 

Ou seja, por meio da brincadeira a criança passa a elaborar a sua angústia em 

relação ao mundo externo; nesse caso específico, em relação à ausência materna. As 

atividades lúdicas, além de permitirem certa satisfação, fazem uma mediação menos 

dolorosa para a necessária passagem para o princípio de realidade. 

 

Para Freud, a criança também brinca devido a uma identificação com os 

adultos e/ou com sua própria história. Em Escritores criativos e devaneios (1908), ele 

afirma que a criança, ao brincar, exprime um desejo: ela deseja ser grande como o 

adulto, deseja crescer e, para isso, imita o que conhece da vida dos adultos. 

 

Segundo Melanie Klein (1982, p. 277), o medo de perder a mãe torna doloroso 

o afastar-se dela; e várias formas de brincar dão expressão a essa ansiedade e são um 

meio de superá-la. 

 

Entretanto, para poder simbolizar, a criança precisa separar-se da mãe, romper 

a díade mãe/filho, sair do “corpo de dois” para ser ela mesma, ter seu próprio corpo. 

Para R. Rodulfo,1

                                                           
1 Professor titular da Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires, este autor lacaniano tem 
uma visão particular da teoria de significante, que estuda o brinquedo infantil e a gênese familiar das 
patologias, entre outras coisas.  

 as primeiras funções do brincar estão ligadas à edificação do corpo, 

até transformá-lo em uma unidade, sem solução de continuidade. O autor se refere ao 

fato de a criança, no início da vida, não ter um domínio do próprio corpo, suas partes 
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são como que separadas umas das outras. O brincar se inicia desde a mais tenra 

infância, ao longo do primeiro ano de vida, e tem funções relativas à constituição 

libidinal do corpo.  

 

Freud também chama a atenção para a função primordial que a mãe exerce 

para a constituição de um sujeito. No “Projeto para uma psicologia científica” (1895), 

ele afirma que a raiz de toda subjetivação é a dependência prolongada de um ser 

humano em sua infância. 

 
O organismo humano é no início incapaz de levar a cabo a ação 
específica. Ela se efetua pela ajuda alheia, na medida em que, através 
da eliminação pelo caminho da alteração interna, um indivíduo 
experiente atenta para o estado da criança. Esta via de eliminação 
passa a ter, assim, a função secundária, da mais alta importância, de 
comunicação, e o desamparo inicial do ser humano é a fonte originária 
de todos os motivos morais. (p. 32) 

 

As elaborações winnicottianas também apontam o papel fundamental 

desempenhado pela mãe para que o bebê possa efetuar a transição necessária entre a 

primeira relação com a mãe e a possibilidade de uma verdadeira relação com os objetos. 

Para isso, formula os conceitos de mãe suficientemente boa e ambiente suficientemente 

bom; área de ilusão onipotente e perda da ilusão de onipotência e espaço potencial. 

Esses conceitos serão retomados no segundo capítulo. 

 

A representação mental do mundo, interno e externo, em que a criança se inicia 

nos primeiros objetos transicionais, só é formada e mantida de maneira saudável pela 

legitimação do ambiente, primeiro representada pela disponibilidade adaptativa da mãe. 

Havendo uma evolução saudável dos primeiros fenômenos transicionais, experiências 

inaugurais de criação, eles se generalizam para a capacidade total de brincar da criança. 

 

Winnicott propõe pensar uma área intermediária da experiência humana, que 

não é nem dentro nem fora, mas um espaço entre, uma área intermediária que ele 

nomeia espaço potencial. Para esse autor, o brincar se localiza nesse espaço, e é função 

da mãe possibilitar sua criação potencial, onde se organiza a subjetividade de ambos. 
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O espaço potencial promovido pela mãe se funda na capacidade que ela tem de 

proporcionar a seu bebê a ilusão necessária de que mãe e bebê são um e de que o bebê 

controla onipotentemente a mãe e seu seio. Essa experiência de ilusão, no primeiro 

momento de vida, é absolutamente necessária para que a desilusão possa acontecer num 

momento posterior. 

 

Onde há confiança e fidedignidade há também um espaço potencial, 
espaço que pode tornar-se uma área infinita de separação, e o bebê, a 
criança, o adolescente e o adulto podem preenchê-la criativamente 
com o brincar, que, com o tempo, se transforma na fruição da herança 
cultural. (Winnicott, 1975, p. 150) 
O espaço potencial entre o bebê e a mãe, entre a criança e a família, 
entre o indivíduo e a sociedade depende da experiência que conduz à 
confiança. Esta pode ser vista como sagrada para o indivíduo, porque 
aí que experimenta o viver criativo. (Idem, 1975, p. 142)  

 

Sobre o brincar, Winnicott diz: “No brincar a criança manipula fenômenos 

externos a serviço do sonho e veste fenômenos externos escolhidos com significado e 

sentimentos oníricos”. Em outras palavras, ao brincar a criança faz uso de objetos e 

fenômenos da realidade externa, atribuindo-lhes uma roupagem pessoal. Sem alucinar, 

ela exterioriza parte de seu potencial onírico e vive essa parcela de sonho, num 

ambiente escolhido de fragmentos da realidade externa. Assim, brincando, manipula 

fenômenos externos a serviço do sonho, conferindo-lhes significados e sentimentos.  

 

Ao brincar, objetos e ideias são usados ativamente para expressar a vida íntima, 

as fantasias e os sentimentos. Brincando, a criança se expressa e obtém um senso de 

controle sobre o mundo. Brincando, ela exerce a criatividade, ou a própria vida.  

 

Para Winnicott, a capacidade de brincar já é um excelente indicativo de saúde 

mental do paciente: “[...] brincar é fazer, implica confiança e pertence ao espaço 

potencial existente entre o bebê e a figura materna [...]”. A brincadeira, portanto, 

remete-nos a um produto com determinado conteúdo, e a atividade de brincar tem em si 

um caráter de produção, de processo; ao brincar, a criança vai simbolizando tanto o 

mundo que a cerca como seu mundo interno. Em situações em que um paciente for 

incapaz de brincar, a primeira tarefa do terapeuta é trabalhar para que se estabeleça ou 

restabeleça a capacidade de fazê-lo (Winnicott, 1975, p. 59). 
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Pode-se considerar algo semelhante no adulto, quando demonstra incapacidade 

imaginativa, inflexibilidade para entrar num jogo e ter bom humor. Segundo R. Rodulfo 

(p. 141),: 

 

[...] uma tarefa de incomparável envergadura na adolescência [...] é 
conseguir que aquilo que se converter em trabalho para ele mantenha-
se, em seu inconsciente, radicalmente ligado ao brincar em toda sua 
força desiderativa, pois se vir o trabalho separado dessa força, este 
acarretará, em maior ou menor grau, alienação e empobrecimento do 
sujeito.  

 

O autor ressalta, porém, que para o adulto há outras interferências além de 

fatores subjetivos, os quais influenciam, de forma positiva ou negativa, o potencial 

criativo de tal ou qual prática. 

Sobre o brincar, Walter Benjamin escreve:  

 
[...] é possível que antes mesmo que o amor externo nos faça penetrar 
na existência e nos ritmos frequentemente hostis de um ser humano 
estranho, ensaiamos primeiro com os ritmos originais que se 
manifestam, em suas formas mais simples, nesses jogos com coisas 
inanimadas. Ou antes, é justamente através desses ritmos que nos 
tornamos senhores de nós mesmos. (2002, p. 252) 

 

Dada a importância do brincar para a constituição subjetiva, penso ser 

pertinente questionar as brincadeiras infantis na atualidade e o tipo de experiência que 

estamos proporcionando às crianças com os brinquedos de hoje. 

 

Os brinquedos, desde a Antiguidade e ao longo dos séculos, fazem parte da 

sociedade e vêm se modificando de acordo com o contexto sociocultural no qual estão 

inseridos. As concepções de infância, família, educação e trabalho se modificaram, 

assim como os brinquedos. Teriam essas transformações modificado o sentido do 

brincar na constituição da subjetividade?  

 

As modificações também ocorreram na forma de produção, circulação e 

consumo dos objetos, neles incluídos os brinquedos. Cabe questionar, portanto, que 

significações circulam pelos brinquedos oferecidos às crianças na atualidade.  
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A brincadeira, segundo Gilles Brougère, é um processo de relações 

interindividuais, portanto de cultura: “A brincadeira pressupõe uma aprendizagem 

social” (2010, p. 104). 

 

Uma das observações sobre os brinquedos atuais é que se tornaram 

descartáveis e empilham-se nas prateleiras apenas pela necessidade de a criança ter 

mais, ter o lançamento do momento. 

 

As bonecas das crianças de hoje falam, mamam, fazem pipi e cocô, algumas 

engatinham, outras tomam remédio, andam de bicicleta... O que significa essa boneca 

tecnológica? Será que as crianças precisam delas para brincar? A boneca moderna é 

melhor que a boneca simples de antigamente? 

 

A boneca com que a criança brinca hoje é geralmente associada a algum 

programa infantil, ou seja, já vem com nome, história, problemas e resoluções. Será que 

poderia, ainda assim, permitir uma brincadeira criativa? Talvez não seja simplesmente 

uma boneca, mas sim uma marca. Talvez deixe de ser a boneca de uma criança para ser 

a boneca do filme, sem fornecer espaço livre para que a criança possa imaginar e 

fantasiar sua boneca, inventar uma história para ela, criar problemas e encontrar as 

próprias soluções. Poderíamos então pensar que a boneca deixou de ter especificidade, 

de ser suporte narcisista das identificações, desejos e faltas, passando a ser a mesma 

para qualquer criança? 

 

Seria pertinente questionar se essa nova “boneca” ou se os novos brinquedos 

licenciados podem impedir que o onírico se instale e que as fantasias aconteçam, uma 

vez que eles vêm prontos? Para que um brinquedo possa ser “bem” utilizado, ele não 

deveria condicionar a ação da criança, e sim ser um suporte para que esta possa lhe 

conferir significados durante a brincadeira.  

 

W. Benjamin diz ser um erro básico supor que o conteúdo ideacional do 

brinquedo determine a brincadeira da criança, quando na realidade é o contrário que se 

verifica:  
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A criança quer puxar alguma coisa e se transforma em cavalo, quer 
brincar de areia e se transforma em pedreiro, quer se esconder e se 
transforma em bandido ou policial. 
Verdadeiros brinquedos são tanto mais verdadeiros quanto menos 
dizem aos adultos; pois quanto mais atraentes são os brinquedos, no 
sentido usual, mais se afastam dos instrumentos do brincar, quanto 
mais eles imitam, mais longe eles estão da brincadeira viva. (2002, p. 
247) 

 

A televisão, por si só, parece direcionar as brincadeiras das crianças desviando-

as de seu caráter espontâneo. Imagens visuais e histórias prontas requerem menos 

esforço por parte dos espectadores, além de impossibilitar que as fantasias penetrem nas 

histórias, que já têm imagens fixas próprias. A pergunta que se repete é: o 

bombardeamento de imagens, palavras, sons e brinquedos tecnológicos deixaria 

margem à imaginação? 

 

Estudos mostram que, do nascimento até os seis anos de idade, as crianças 

passam, em média, quatro horas e meia por dia na frente da televisão. Cerca de 26% das 

crianças americanas com menos de dois anos têm televisão no quarto, assim como 32% 

entre dois e sete anos e 68% entre oito e dezoito anos (Susan Linn, Honrar as crianças, 

como transformar este mundo, p 256). As horas que as crianças gastam diante de uma 

tevê roubam delas o tempo para as brincadeiras criativas, as atividades físicas, o tempo 

para a reflexão silenciosa e para as conversas.  

 

Para piorar a situação, a mídia televisiva, que já é uma presença constante na 

vida das crianças, começou a ser projetada e anunciada explicitamente para bebês e 

crianças de colo. “Em 1998, a tevê pública americana importou os Teletubbies da 

Inglaterra e vendeu a série como educativa para as crianças de um ano. Foi um marco 

pois abriu a porta para um mercado enorme cujo objetivo é convencer os pais de que o 

desenvolvimento intelectual é impossível mesmo para os bebês, sem a intervenção desta 

mídia. Há mais de duzentos vídeos e DVDs para bebês” (Susan Linn, p. 254). 

 

Segundo Susan Linn, ao colocar as crianças para assistirem a Baby Einstein 

(2005), por exemplo, acreditamos estar promovendo uma atividade educativa musical 

para elas, sem atentar para a mensagem dúbia sobre os valores educativos dessa mídia. 

Os pais trocam, desde muito cedo, o brincar, o cantar, a leitura e a e conversa com as 
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crianças por esse tipo de entretenimento, que não exige sua presença, naquele momento, 

ao lado dos filhos.  

 

Segundo Gilles Brougère, “[...] é fato que a mídia e de modo privilegiado a 

televisão, transformou a vida e a cultura da criança, as referências [de] que ela dispõe, 

influenciando particularmente a sua cultura lúdica” (2010, p. 53). 

 

No entanto, Gilles Brougère, também diz ser “[...] um mito, um equívoco, 

pensar que a pobreza de material é vetor de riquezas imaginárias da brincadeira” (p. 87). 

 

Sabemos que a partir do Iluminismo (século XVIII) gerou-se uma crença de 

que o progresso e o avanço tecnológico teriam uma relação direta com a felicidade. As 

conquistas objetivas só poderiam gerar conforto, bem-estar e satisfação. Quanto mais o 

homem progredisse com seu conhecimento, mais conforto e felicidade a humanidade 

desfrutaria. 

 

Segundo Robert Kurz, essa fantasia se intensificou à medida que foi se 

modificando a dinâmica interna do sistema mundial de produção. Houve, 

gradativamente, uma acumulação incrementada no sistema privado de capital que 

permitiu modos acelerados de pesquisa e produção. Houve um salto tecnológico que foi 

correlato à centralização de capitais. Tudo se privatizou, a fome “desapareceu” (ficou 

circunscrita a determinadas regiões) e a gama de produtos disponíveis ao viver, à 

comunicação, ao lazer, nunca foi tão ampla. 

 

Assistiu-se a um aumento de produção de riquezas desproporcional à sua 

distribuição, e, apesar disso, ocorreu uma liberação dos desejos de ganhar 

monetariamente e usufruir materialmente, transformando-se o mundo para que se 

pudesse obter a máxima satisfação possível. 

 

Vivemos hoje no que o sociólogo francês Jean Baudrillard denominou sociedad 

e de consumo, e, diante das consequências desse funcionamento, “é preciso afirmar 

claramente, logo de início, que o consumo surge como modo ativo de relação (não só 

com os objetos, mas ainda com a coletividade e o mundo), como atividade sistemática e 

de resposta global, que serve de base a todo o nosso sistema cultural” (p. 9). 



20 
 

Tal forma de organização social modificou a forma de viver da sociedade: a 

gama de produtos disponíveis ao viver, desde a computação até o lazer, o aprendizado e 

a tecnologia, tudo se modifica neste novo contexto chamado de pós-moderno. 

 

Ocorre o que Jean Baudrillard denominou evidência do excedente e a negação 

mágica e definitiva da rareza.  

 
A sociedade de abundância desafia a raridade, o que, de modo 
contraditório, significa a abundância (p. 43).  
A crônica das revistas ilustradas e da TV é sempre celebrada pela vida 
de excesso e pela virtualidade de despesas monstruosas, cumprindo 
assim uma função social muito precisa: a da despesa sumptuária, inútil 
e desmedida (p. 44). 

 

Ainda segundo Baudrillard, vivemos sobre dois vértices determinados pelo 

consumo: conforto e prestígio. É no prestígio que se constitui propriamente o campo do 

consumo. Nele, o objeto deixa de ter sentido pela sua função ou necessidade definida 

para ser um objeto com valores sociais de prestígio nele significados.  

 

Essa mudança de paradigma vem desvalorizando os rituais, os mitos que 

cumprem a função de permitir o fluir da vida, a ordenação da experiência pessoal e o 

viver comum. A cultura é o que nos humaniza, e agora temos, em última análise, não 

somente mudanças nas organizações sociais, mas também na organização de nossa 

subjetividade. Essa nova forma de viver modifica o significado e o sentido da vida. 

 

O incremento de riquezas modifica de tal forma a sociedade que há uma 

desvalorização da cultura tradicional, a qual por sua vez tem consequências no brincar, 

no tempo de lazer e na interação criativa. Considerando que o brincar ocorre como 

processo de subjetivação na relação da criança com os pais e da criança com a 

sociedade, perguntamos se tal modificação determina também mudanças significativas 

no brincar da atualidade. Ou, pensando de modo contrário, o brinquedo como forma de 

socialização da criança ou de sua integração no universo codificado de uma cultura teria 

também se modificado, uma vez que vivemos uma nova era? 

 

Winnicott pensa a cultura dando ênfase à experiência e diz: [...] estou pensando 

em algo que pertence ao fundo comum da humanidade, para o qual indivíduos e grupos 
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podem contribuir, e do qual todos nós podemos fruir, se tivermos um lugar para guardar 

o que encontramos” (p. 138).  

Para ele,: 

 

[...] são as experiências culturais que fornecem a continuidade da raça 
humana que transcende a experiência pessoal. Parto da hipótese de 
que as experiências culturais estão em continuidade direta com a 
brincadeira: a brincadeira daqueles que ainda não ouviram falar em 
jogos. (p. 139) 

 

Um dos indícios de que os brinquedos, assim como as formas de brincar se 

modificaram, é a velocidade com que se tornam obsoletos.  

 

Na sociedade de consumo contemporânea, caracterizada pela tecnologia de 

ponta, assistimos a uma modificação dos brinquedos e das brincadeiras infantis, pois, 

desde a hora que acordam até a hora de dormir, as crianças são “atacadas” pela sedução 

da publicidade e pelo que ela vende: brinquedos novos e mais “sofisticados” a todo 

momento. Esse bombardeamento de novos brinquedos e imagens impediria a 

brincadeira como um ato criativo? O brinquedo, outrora importante para cada criança e 

então relacionado à história de cada uma, teria passado a ser um objeto de consumo 

devido a estímulos externos e de curta durabilidade? 

 

A passagem que o ato de brincar proporciona como elaboração de fantasias, 

como o meio de nos tornarmos, nas palavras de W. Benjamin, senhores de nós mesmos, 

estando hoje sob a influência da “necessidade de lucro” das sociedades de consumo, 

poderia sofrer uma modificação? 

 

Em que medida as crianças se tornaram observadoras passivas em vez de 

participantes ativas das brincadeiras? 

 

São muitas questões sobre o mesmo tema e a que muitos autores 

contemporâneos têm procurado responder.  
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Capítulo 1 

 

Sociedade de consumo 

 

“Já não somos os mesmos, pois cultural 

e moralmente mudamos os pressupostos.” 

Gilles Lipovetsky 

 

“A cultura é o sonho que nos humaniza. Otto Rank dizia que a cultura é o 

sonho da humanidade. Devemos dormir todos os dias para poder sonhar e assim dar 

conta do traumático cotidiano ou, o que também é verdade, porque sonhamos, 

dormimos. É a cultura que ordena a vida social. Os rituais e os mitos cumprem a função 

de permitir o fluir da vida, a ordenação da experiência pessoal e o viver comum.” 

(Leopold Nosek,  “Destruição da cultura, destruição de significados e representações”, 

2004). 

 

Por isso não é preciso pensar a cada momento e a cada experiência, pois todos 

já encontramos uma cultura preexistente que acolhe nossas necessidades subjetivas, tal 

como o bebê que, mesmo antes de nascer, já existe no imaginário dos pais e, nascendo, 

encontra o ambiente cultural e a linguagem que o precede.  

 

Aproveito para pensar nesta cultura através do brincar e da brincadeira, já que 

esta é, para Gilles Brougère, “antes de tudo, uma confrontação com a cultura. Na 

brincadeira, a criança se relaciona com conteúdos culturais que ela reproduz e 

transforma, dos quais ela se apropria e lhes dá uma significação” (2010, p. 82). 

 

Além disso, vivemos em uma sociedade em que o objeto adquiriu um lugar 

muito importante. A criança, assim como o adulto, se insere em uma sociedade de 

consumo e o mundo da brincadeira não escapa a esta realidade. 

 

A grande mudança social ocorre por conta de uma dinâmica interna do sistema 

mundial de produção. Há, gradativamente, uma acumulação incrementada no sistema 

privado de capital, que permite modos acelerados de pesquisa e produção. Surge assim 

uma revolução na comunicação através da e na informatização, que faz com que o 
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mundo pós-moderno seja dominado pela tecnociência aplicada à informação e à 

comunicação.  

 

O acúmulo de recursos torna mais eficiente a produção e resulta também no 

aumento da gama de produtos disponíveis ao viver, à comunicação e ao lazer, os quais 

definem uma sociedade de consumo. 

 

 

1.1. Sociedade do espetáculo 

 

A velha dinâmica de que o poder da riqueza simultaneamente cria e destrói 

apresenta-se com clareza na sociedade contemporânea. Nota-se uma modificação dos 

valores morais e culturais, produto de mudanças da estrutura econômica e social. 

 

Uma das características mais frequentes apontadas como marca da pós-

modernidade, segundo Maria Silvia Bolguese em Depressão & doença nervosa 

moderna, localiza-se precisamente na preocupante subordinação da cultura e da 

subjetividade ao registro econômico. Nesse mesmo livro, a autora cita Adorno, que 

propõe um sombrio diagnóstico cultural do Ocidente: a redução da razão humana a 

modos de pensamentos puramente instrumentais, a mercantilização da cultura e a 

submissão dos interesses humanos a prioridades econômicas.  

 

Nota-se que esse retorno da racionalidade contra a própria natureza humana é 

particularmente inquietante no âmbito da indústria cultural, na qual, para além de seu 

estatuto de mercadoria, a cultura tornou-se um meio de produção de comportamentos. 

Mais especificamente, a cultura adquiriu a função de meio de produção de 

comportamentos de consumo.  

 

Vive-se hoje numa sociedade do espetáculo, segundo Guy Debord. O ambiente 

pós-moderno significa basicamente isto: que entre nós e o mundo existem os meios 

tecnológicos de comunicação, ou seja, a simulação. Eles não informam sobre o mundo, 

eles o refazem à sua maneira, hiper-realizando-o, transformando-o num espetáculo. O 

hiper-real simulado fascina porque é o real intensificado na cor, na forma e no tamanho, 
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em suas propriedades. Com isso se é levado a exagerar as expectativas e se modela a 

sensibilidade por imagens sedutoras. 

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, vive-se sob a tirania das imagens e a 

submissão alienante ao império da mídia. O espetáculo das imagens invadiu todas as 

fronteiras e conquistou todos os domínios – da arte à economia, da vida cotidiana à 

política, passando a organizar de forma consciente e sistemática o império da 

passividade moderna. Afirma Debord (1997, p. 14): 

 
O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social 
entre pessoas, mediada por imagens. O espetáculo constitui o modelo 
atual de vida dominante na sociedade. É a afirmação onipresente da 
escolha já feita na produção, e o consumo que decorre dessa escolha. 
A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social 
acarretou, no modo de definir toda a realização humana, uma evidente 
degradação do homem, do ser para o ter. O espetáculo é a realização 
técnica do exílio, para o além, das potencialidades do homem; a cisão 
consumada no interior do homem. 

 

Trata-se de um prazer esvaziador e diluidor. Como foi dito antes, são as 

imagens em sua forma de mercadoria que organizam prioritariamente as condições de 

laço social. Para a psicanálise, ao contrário do que prometem as imagens sedutoras e 

ideais, não há objeto dado e conformado de satisfação plena. O desejo é sempre de outra 

coisa, que não complementa a imagem e não satisfaz as pulsões: ele pressupõe a falta. 

Para Freud, o desejo tem sua gênese na perda da relação simbiótica do bebê com a sua 

mãe; para Lacan, o desejo é a necessária relação do ser com a falta; para Winnicott, é 

uma conquista do processo de amadurecimento. 

 

Essa fantasia, referendada pelo social, de que as imagens possuem a 

capacidade de portar o desejo do Outro, constitui o grande problema na atualidade: é 

uma alienação do Eu. Essa opressão imagética tira a potência simbólica do sujeito e faz 

com que o desejo se refira a objetos fixos. Ocorre a privação da descoberta de que as 

relações desejantes envolvem a circulação de elementos simbólicos.  

 

Segundo Maria Rita Kehl (2009, p. XX): 

 

As imagens, por sua própria condição, se oferecem como resposta ao 
enigma do inconsciente pela via de produção de sentido. O problema 
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que realmente importa é que dessa forma o movimento errático do 
desejo cede lugar ao gozo promovido pelo encontro com a imagem 
que encobre a falta do objeto. 

 

É um encontro que empobrece a mente, já que a fantasia de satisfação finaliza 

o movimento constante do sujeito em busca do objeto de desejo. O que essa sociedade 

ignora é o valor da castração como sustentação do desejo. A castração, em psicanálise, 

não é um vazio de morte, é o vazio pulsante a partir do qual emergem as moções do 

desejo. 

 

Para Freud, a espera de uma satisfação marca a origem do sujeito psíquico. O 

psiquismo se funda a partir de uma espera de satisfação que não se realiza de imediato. 

O bebê, submetido a uma exigência pulsional, ao querer o seio, que demora a aparecer, 

inicia seu trabalho psíquico.  

 

O psiquismo se instaura a partir do trabalho de representação do objeto de 

satisfação esperado, na tentativa de anular o angustiante intervalo de tempo vazio. A 

princípio há uma substituição alucinatória do seio que falta. Ante o fracasso 

irremediável da satisfação alucinatória da pulsão, o trabalho psíquico sofre uma 

mudança de qualidade, que consiste em substituir a alucinação do objeto por aquilo que 

não está, mas deve retornar. O psiquismo passa a poder representar o real, ainda que 

desagradável.  

 

O sujeito do desejo, em psicanálise, é um intervalo sempre aberto, que pulsa 

entre o tempo próprio da pulsão e o tempo urgente da demanda do Outro.2

 

 

O falo, significante da falta, é simbólico.3

                                                           
2 Grande Outro: escrito em maiúscula, refere-se ao conjunto dos sistemas simbólicos, das formas sociais e 
regras da cultura que tornam possíveis as relações com os semelhantes (os outros). Como esse conjunto 
está sempre estruturado pela linguagem, diz-se que o Outro é o campo da linguagem, que inicialmente é 
representado pela pessoa que cumpre a função materna.  

 Sob o império do espetáculo, quanto 

mais o sujeito se cola às imagens especulares que se lhe oferecem como garantias 

identitárias, paliativas para a falta, há menos chance de ele entrar na dialética fálica – 

3 O falo, objeto simbólico, significante primordial que ocupa o lugar de um objeto perdido, já que todos 
passam pela castração simbólica, indica o lugar da falta. Ou seja, lá onde haveria completude está o falo 
faltante, portanto o falo é também o significante do desejo. Intersecção psicanalítica do Brasil. Rio de 
Janeiro: Cia. de Freud, 2008. 
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que se caracteriza pela possibilidade de circulação do desejo, ou seja, a possibilidade de 

que o desejo passe de um objeto para outro objeto ou de um ideal para outro. 

 

Ainda sob o império do espetáculo, quanto mais o sujeito acredita nessas 

imagens especulares, mais prisioneiro fica do seu ideal, da unidade do sujeito com ele 

mesmo e do seu narcisismo. O desejo é a negativa do mundo narcísico. 

 

Para as crianças, o discurso social que prioriza o consumo não leva apenas ao 

empilhamento de brinquedos que rapidamente se tornam obsoletos, mas que 

fundamentalmente se oferecem para elas como imagens identificatórias pautadas na 

posse e no culto aos objetos. O que acabamos observando é que a posse dos objetos 

orienta o processo identificatório, oferecendo ao sujeito as insígnias de quem ele é. 

 

A ideia que se transmite por meio do consumo é falsa, pois nenhum consumo é 

capaz de tamponar a falta. O ser, para Lacan, é um efeito simbólico da certeza 

antecipada do sujeito desejante, uma vez que o bebê não sabe diferenciar sua demanda 

da oferta que vem da mãe. Por isso, no início da vida a oferta da mãe equivale ao 

desejo/demanda do bebê. 

 

O desejo segundo Lacan é o articulador central da subjetividade, o desejo 

organiza as relações temporais – é um fio que parte do presente, vai para o passado e 

lança-se ao futuro, aos modos de relação com a alteridade (o desejo do homem é o 

desejo do Outro) e articula-se aos meios de subjetivação (linguagem, sexualidade, 

fantasia e lei simbólica). Desejo seria “desejo do desejo do outro”, ou seja, desejo de ser 

desejado, reconhecido enfim. 

 

A noção de desejo como “falta a ser” ou como perda irreparável desprovida de 

objeto não remete o sujeito apenas à sua incompletude e finitude, mas também diz 

respeito a uma potência de indeterminação existente em todo sujeito, algo que não se 

submete integralmente à determinação identitária da unidade sintética de um Eu, que 

não se submete à forma positiva de um objeto finito. 

 

A demanda é sempre endereçada a outrem e incide sobre um objeto, mas esse 

objeto é inessencial, portanto a demanda é de amor e de reconhecimento. 
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O imperativo social atual tenta tamponar a realidade dos homens negando a 

castração. Mais do que isso: promovendo a ideia de que a falta tem que ser suprida. A 

castração nessa sociedade está associada ao vazio de morte, ao nada e ao fracasso, em 

vez de proporcionar um vazio vivo e vibrante, que dá sustentação ao desejo. 

 

O excesso de ofertas antecipa as demandas do sujeito, não permitindo que ele 

crie com o trabalho psíquico formas de representação do objeto de satisfação. É como se 

a oferta viesse antes do desejo, cerceando a possibilidade de escolhas. Como se não 

houvesse tempo nem de imaginar o que se gostaria de comer, pois se recebe comida 

farta antes de sentir fome. As anorexias são exemplos de quanto pode ser prejudicial a 

antecipação materna ao desejo do bebê, que acaba precisando recusar o alimento para 

poder reconhecer o próprio desejo.  

 

O excesso de ofertas atropela o tempo necessário para a constituição dos 

desejos. O desejo não se constitui; são os impulsos que são satisfeitos. Pois o desejo 

precisa de tempo para germinar, crescer e amadurecer; os desejos demandam trabalho, 

algumas escolhas difíceis, concessões dolorosas e, o mais importante, o retardamento 

das satisfações. É a percepção da castração, de um vazio, de uma incompletude, que 

permite ao sujeito lançar-se em direção do que se chama desejo. Não há tempo 

suficiente para a construção na mente que permita uma visão espacial e/ou temporal. 

Nessa forma, passar do impulso para ação é uma regra. Socialmente as crianças estão 

sendo privadas de uma educação que as ajude a construir um espírito. 

 

Na visão de Gilles Lipovetsky, a modernidade foi construída em torno do 

ideário de revolução, que materializava, como metáfora, a crença transformadora do 

sujeito coletivo. Tinha-se a crença em um futuro promissor. No projeto iluminista da 

modernidade, acreditava-se no desenvolvimento moral e material do homem pelo 

conhecimento. Já na pós-modernidade ninguém mais acredita em um futuro promissor.  

 

Há apatia em relação a mudanças, as utopias morreram. O conservadorismo 

dominante enterrou a ideia de revolução, mediante a qual o mundo poderia ser sempre 

reinventado pelo sujeito coletivo. Na sociedade pós-moderna as pessoas estão ávidas 

por diversão, pelas realizações pessoais imediatas; todos querem viver aqui e agora, 
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querem se conservar jovens e não perdem tempo tentando forjar um novo homem. No 

livro A era do vazio, Gilles Lipovetsky (2005, p. XIX) revela: 

 
O individualismo disciplinar e militante, heroico e moralizante, deu 
lugar ao individualismo à la carte, hedonista e psicológico, que faz 
das realizações íntimas o propósito principal da existência.  
A sociedade pós-moderna não tem mais ídolos ou tabus, já não tem 
uma imagem gloriosa de si mesma, nem projeto histórico mobilizador; 
é o vazio que nos domina. No entanto, trata-se de um vazio sem 
tragédia e sem apocalipse. 

 

Para Christopher Lasch (1979, p. 25), “viver para o momento é a paixão 

predominante – viver para si, não para os que virão a seguir ou para a posteridade. 

Estamos rapidamente perdendo o sentido de continuidade histórica, o senso de 

pertencermos a uma sucessão de gerações que se originam no passado e que se 

prolongarão para o futuro”.  

 

O narcisismo coletivo se tornou a disposição predominante dos americanos. 

“Uma vez que a sociedade não tem futuro, faz sentido vivermos somente para o 

momento, fixarmos nossos olhos em nossos próprios desempenhos particulares, 

tornarmo-nos peritos em nossa própria decadência, cultivarmos uma autoatenção 

transcendental” (Lasch, 1979, p. 26).  

 

Nesse panorama observa-se uma intensa preocupação com o Eu. Essa 

autoabsorção define o clima da sociedade contemporânea. A conquista da natureza e a 

busca de novas fronteiras deram lugar à busca de autossatisfação. 

 

Lasch acredita que o hedonismo disfarça uma intensa preocupação desesperada 

com a sobrevivência pessoal. Nessa tentativa de sobrevivência psíquica, gera-se a ética 

de autopreservação. Originando-se de uma insatisfação penetrante para com a qualidade 

das relações pessoais, o hedonismo aconselha as pessoas a não fazer investimentos 

muito grandes no amor e na amizade, a evitar a dependência excessiva de outras pessoas 

e a viver o momento. No entanto, são justamente as relações pessoais que deveriam 

fornecer alívio para a vida social.  
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Os tempos atuais, ditos hedonistas, marcam por completo a relação da família 

com os filhos. Como se privilegia quase sempre a relação das crianças com o prazer, a 

preocupação fundamental dos pais se resume a fazer o filho feliz, e eles trabalham para 

isso. Constitui-se assim uma cultura ligada ao imediatismo do prazer, e isso também 

está diretamente relacionado ao consumo. O desejo assim realizado, materializado em 

um movimento compulsivo, faz crer que é possível obter um prazer de caráter imediato, 

sem frustração e sem trabalho. Essa cultura esquece que, para crescer, é necessária a 

frustração, e que as satisfações às vezes devem ser postergadas. Ensinar a se separar, a 

perder e a esperar: esse é um trabalho conjunto, da sociedade, da família e da mãe. A 

sociedade contemporânea vem sofrendo por não admitir tempo ocioso que não seja 

rapidamente preenchido por ações que visem à satisfação imediata. 

 

Uma amiga conta uma conversa que teve com os pais dos colegas dos seus 

filhos da escola: as crianças seriam enviadas para um acampamento de férias, e a mãe 

passou a semana organizando as malas das crianças, etiquetando todas as peças, 

organizando o que faltava. O gasto foi grande, pois o acampamento é caro. Essa mãe 

pediu aos filhos que dessem notícias, que enviassem um e-mail para que ela pudesse 

saber se estavam bem. Eles, chegando no acampamento, esqueceram do pedido da mãe 

e não deram notícias. Chateada, ela ligou para outras mães, que a confortaram dizendo 

que o importante é que as crianças estavam felizes e por isso não estavam telefonando. 

Caso tivessem qualquer dificuldade, com certeza a procurariam. As mães desta nova 

época acham que devem prover os filhos de toda satisfação e não exigem que eles 

tenham gratidão. Se estão felizes, está tudo certo. 

 

Outra questão é a angústia dos pais com a chegada das férias. Os filhos não 

“podem” ficar em casa sem fazer nada, isso enlouqueceria tanto os pais como a criança. 

Com a chegada das férias escolares, veem-se inúmeras propagandas de resorts e 

acampamentos com atividades que se iniciam às dez horas da manhã e vão até a noite; 

há até mesmo a opção de manter as crianças na escola, que se compromete em ocupá-las 

e lhes proporcionar lazer enquanto os pais trabalham. Segundo um artigo de Rosely 

Sayão (“E agora, o que faço com essa criança?”, publicado no jornal Folha de S.Paulo, 

edição de 28 de junho de 2011), os pais se transformaram em tecnocratas na relação 

com os filhos. Eles cumprem todas as funções oficiais – levam, trazem, cuidam, 

supervisionam e acompanham os afazeres, principalmente os escolares, que antes eram 
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de responsabilidade da criança. Apesar de os pais terem assumido a vida dos filhos, não 

sabem se relacionar intimamente com eles, ficam assustados quando estes ficam ao seu 

redor sem tarefas claras para cumprir. O simples convívio caseiro se torna assustador e 

acaba fortalecendo a ideia de que a criança não pode ficar em casa sem atividades com 

que se ocupar. 

 

Para Lasch, a impossibilidade de recorrermos a nossa história devido à 

indiferença de nossa cultura pelo passado levou-nos a buscar especialistas para cuidar 

dos mais diversos aspectos da vida, inclusive da de nossos filhos: pedagogos, 

psicólogos, profissionais que organizem o lazer das férias e das festas das crianças.  

 

Aqui também vale pensar na necessidade obsessiva que tira da criança a 

possibilidade de ter contato com seu mundo interno e de ter tempo para as verdadeiras 

relações de intimidade, até mesmo dentro da família. 

 

Para Winnicott, o desenvolvimento da capacidade de sentir-se deprimido, 

incompleto, é uma aquisição fundamental do desenvolvimento psíquico, sem o qual o 

sujeito não dispõe de recursos para enfrentar as perdas e os conflitos inevitáveis da vida. 

Contudo, a sociedade não valoriza essa ausência fundamental que torna o sujeito 

criativo e desejante. O imperativo de gozo4

 

 que circula nas sociedades capitalistas do 

século XXI – mediante a tentativa de anular os conflitos e gerar satisfações imediatas – 

resultou no empobrecimento da vida subjetiva.  

As novas gerações nascem atreladas a esse apelo ao consumo: os desejos 

outrora satisfeitos no Natal e no aniversário passam a fazer parte de demandas diárias. 

As crianças das gerações passadas não tinham contato com o consumo hoje estimulado 

por meio da televisão, do rádio, de revistas e colegas.  

 

                                                           
4 Trata-se das diferentes relações com a satisfação que um sujeito desejante e falante pode experimentar 
no uso de um objeto. As psicanálises freudiana e lacaniana propõem a originalidade do conceito de gozo, 
pelo próprio fato de que o desejo está constituído pela relação com as palavras. O gozo refere-se 
precisamente ao desejo inconsciente, pulsional. Seria o único termo em que a satisfação e a insatisfação 
não dependeriam mais unicamente de um equilíbrio de energias, mas de relações diferentes; dessa forma 
não é mais concebível como uma tensão privada, e sim como o campo da linguagem e com as leis que o 
regulam. O lugar da linguagem é chamado por Lacan de “Grande Outro”, e toda a dificuldade do termo 
gozo decorre de sua relação com este Grande Outro não representável, lugar da cadeia significante. 
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Atualmente, desde o berço existe uma gama enorme de produtos que prometem 

satisfazer os desejos, pois a publicidade mobiliza o desejo das pessoas manipulando os 

signos de valor dos produtos, atribuindo-lhes o valor de amor, como se fosse válida a 

equação receber mais = ser mais amado. E produz certa estabilidade emocional, uma 

referência de identidade (garantias identitárias paliativas para a falta a ser) que na 

verdade é irreal.  

 

Segundo Yves La Taile, professor titular da Universidade de São Paulo (USP) 

na área de Psicologia do Desenvolvimento Moral, as propagandas que antigamente 

cantavam as glórias do produto hoje cantam as glórias do consumidor, trabalhando com 

a identidade do sujeito. Por exemplo: o Pão de Açúcar, em sua campanha publicitária, 

diz através das palavras de Arnaldo Antunes e Gilberto Gil que lá é “lugar de gente 

feliz”. Outro exemplo: o carro deixou de ser apenas um meio de transporte e se 

transformou em sinônimo de sucesso e status. Ou seja, há uma manipulação dos signos 

que visa ao consumo. 

 

A publicidade mostra pessoas sorrindo e dançando, de forma a associar o 

consumo à felicidade. Tem o efeito de referendar o conceito de que a felicidade é 

consumir e de que, ao fazê-lo, é possível ser completo, satisfeito e sem conflitos. 

 

A publicidade tem penetração enorme em todos os estratos sociais e 

principalmente entre as crianças, conforme constatam algumas pesquisas. A mídia 

estimula as crianças a consumir de maneira desenfreada, pois, para o mercado, a criança 

é antes de tudo um consumidor em formação e uma poderosa influência no processo de 

escolha de produtos ou serviços. No Brasil, as crianças influenciam cerca de 80% das 

decisões de compra de uma família (TNS/InterScience, outubro de 2003). 

 

Nas palavras de Jerusalinsky (2003, p. 162): “Por sua vez, as crianças adaptam-

se facilmente à supressão da escansão entre o momento da demanda e o momento da 

satisfação, respondendo a uma lógica completamente ‘real’. Por que deveriam esperar 

para aceder ao que já está – por definição – pronto?”  

 

Para as crianças que estão em processo de desenvolvimento e construção de 

identidade, essa manipulação de signos é perigosa. A associação entre consumir e ser 
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feliz se torna concreta e passa a ser o objetivo a ser alcançado, como se o consumo fosse 

a alternativa correta para a constituição de um sujeito. Que ideia é essa que a sociedade 

cultiva desde cedo nas crianças e da qual, como pais, também nos tornamos prisioneiros 

ao negar o valor fundamental da castração? Assim, mostramos às crianças que não 

acreditamos na capacidade criadora delas e que precisamos lhes proporcionar tudo 

pronto. 

 

Nem mesmo os brinquedos dão oportunidade de deixar um espaço vazio para a 

criança poder trabalhar sua psique, seu mundo onírico, pois a boneca, outrora de pano, 

hoje fala, anda, faz pipi e cocô; o carrinho e o trenzinho de madeira foram substituídos 

por carros de controle remoto, e os jogos que a família jogava reunida foram deixados 

de lado, substituídos pelo computador.  

 

Em 2002, crianças entre seis e oito anos passaram, em média, apenas dezesseis 

minutos envolvidas com brincadeiras de faz de conta. Para as crianças entre nove e doze 

anos, essas brincadeiras ocuparam apenas um minuto por dia (Susan Linn, p. 256). 

 

Para Winnicott, é preciso que a mãe seja suficientemente boa, mas não perfeita, 

visto que na falha, na falta, há um indivíduo se formando. O termo criado por Donald 

W. Winnicott – “mãe suficientemente boa” – refere-se a essa dupla capacidade materna 

de alterar presença e ausência, por meio de atitudes complementares que satisfazem e ao 

mesmo tempo frustram o bebê, permitindo que ele escute a si mesmo sem sentir-se 

abandonado. Nas palavras do psicanalista francês Philippe Julien, “pôr no mundo é 

saber retirar-se, da mesma forma que o mar cria o litoral, retirando-se”.  

 

Será que podemos pensar da mesma maneira ao nos referirmos aos brinquedos 

infantis, que é preciso que faltem elementos para que a criança possa criá-los ou é 

errônea a associação segundo a qual a pobreza material é vetor de riquezas imaginárias 

da brincadeira?  

 

A tristeza, os desânimos, as simples manifestações da dor de viver parecem 

intoleráveis em uma sociedade que aposta na euforia como valor agregado a todos os 

pequenos bens em oferta no mercado. Sente-se a obrigação de ser feliz. 
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Que preço estamos pagando por isso? Não se tolera um espaço vazio entre a 

falta e a criação do desejo, esse desejo que proporciona uma autenticidade e uma 

criatividade na forma de viver. 

 

Orhan Pamuk, em A maleta do meu pai, questiona:  

 

O que é a felicidade? A felicidade era achar que eu vivia uma vida 
profunda naquele escritório solitário? Ou a felicidade seria viver uma 
vida confortável em sociedade, acreditando nas mesmas coisas que 
todo mundo ou pelo menos agindo como se acreditasse? Seria 
felicidade ou infelicidade a pessoa atravessar a vida inteira escrevendo 
em segredo enquanto aparenta estar em harmonia com tudo que a 
cerca? De onde eu tinha tirado essa ideia de que a felicidade que 
media a qualidade de vida de uma pessoa? As pessoas, os jornais, todo 
mundo se comporta como se a medida mais importante da vida fosse a 
felicidade. Será que isso já não basta para sugerir que a verdade é 
justamente o contrário? (p. 24)  

 

 

1.2. Novas formas de subjetivação (dissolução do Outro e narcisismo) 

 

“Da tua poltrona, tu regias o mundo. Tua opinião era certa, qualquer outra 
era disparatada, extravagante anormal.” 

Franz Kafka, Carta ao pai 
 

 

Uma reportagem da Veja, intitulada “Com vocês, um novo tipo de pai”, de 

Sandra Brasil e Gabriela Romero, publicada em 11 de agosto de 2011, cita uma 

pesquisa do inglês Michael Lamb, chefe do Departamento de Psicologia da 

Universidade de Cambridge e autor do livro A paternidade no século XXI, que diz ser o 

estreitamento do vínculo entre o pai e a sua prole uma das mudanças mais 

revolucionárias experimentadas pela família moderna. 

 

O mesmo artigo menciona outra pesquisa, feita sob encomenda da Editora 

Abril, em que dezesseis grupos de jovens entre 15 e 25 anos, de quatro capitais 

brasileiras, foram ouvidos. Nela, os participantes se referem à figura paterna como “meu 

paizão” e “meu velho”.  
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Como contrapartida, a mesma reportagem lembra a carta de mais de cem 

páginas escrita pelo escritor checo Franz Kafka (1883-1924) ao seu pai ao tentar 

responder por que tinha medo dele. A carta, que se transformou no livro Carta ao pai 

(1919), escancarou a tônica da relação entre pais e filhos desde a Antiguidade, quando 

se fincaram as bases das sociedades patriarcais, quando a figura paterna era fonte de 

admiração e respeito nutridos à distância e à sombra do medo. 

 

A psicanalista Nora B. S. de Miguelez, em seu livro Complexo de Édipo 

(2007), se pergunta se essa mudança no formato da relação patriarcal decorrente de 

mudanças culturais geraria novas formas de subjetivação, com base em autores da linha 

pós-freudiana e pós-lacaniana, os quais priorizam uma visão histórica nas mudanças 

ocorridas na cultura. 

 

A autora discute o posicionamento desses autores que analisam a 

transformação do sistema econômico, social e político e também aborda a influência 

que possam ter nas modificações de normas e valores. Ela pondera ainda a respeito dos 

efeitos e do peso da tecnociência, se podem ser determinantes nos novos estilos de 

subjetivação. 

 

Alguns desses autores, como Jean-Jacques Rassial (2000, p. 90), Jean-Pierre 

Lebrun (2004, p. 93) e Charles Melman, discutem se a queda da função paterna, eterno 

norteador da constituição da subjetividade, é o fator responsável por causar todo o 

sofrimento psíquico contemporâneo e a alteração na organização social. 

 

Melman (2003) afirma que o sujeito, uma vez livre da submissão à sua história 

e genealogia, escolhe os objetos que lhe trazem satisfação com frouxas amarras às 

determinações do campo social. Guiado por si mesmo, elege a melhor direção da sua 

vida e se autoriza no presente em razão da própria existência. O individualismo parece 

ter sido levado ao seu limite e o sujeito, no capitalismo tardio, se percebe cada vez mais 

como seu “autocriador”. 

 

Essa situação dá ao sujeito a fantasia de poder escolher o que quer ser, de ter o 

direito a ser alguém único, quando na verdade os ideais são bem padronizados. A 

diversificação exacerbada de objetos, assim como o seu consumo, também sustentam a 
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ideia de um poder maior de escolha, quando na realidade há um imperativo que nos 

obriga a consumir, sermos completos e felizes. O “eu” se torna uma mercadoria que se 

pode escolher de acordo com a moda vigente. 

 

Lasch (p. 104) alerta para o fato de que a produção maciça de bens de produtos 

de luxo – que se estendeu para as massas – ataca ideologias baseadas no adiamento das 

gratificações, confundindo liberdade de consumo com a verdadeira autonomia.  

 

Da mesma forma a lógica da criação de demandas através da indústria 
de propaganda lisonjeia e exalta a juventude, na esperança de elevar o 
pessoal jovem ao status de consumidores desenvolvidos por direito 
próprio. Cada qual com um telefone, um aparelho de televisão e um 
aparelho de som no seu quarto. A educação das massas alterou o 
equilíbrio de forças dentro da família, enfraquecendo a autoridade 
parental em relação aos filhos. Ela emancipa mulheres e crianças da 
autoridade patriarcal, contudo, somente para sujeitá-las ao novo 
paternalismo da indústria da publicidade, da corporação industrial e do 
estado.  

 

O mesmo autor (p. 29) faz uma alusão ao Eu todo-poderoso, que tem seu 

destino nas “próprias mãos”, recorrendo às novas terapias geradas pelo movimento do 

potencial humano, que, de acordo com Peter Marin, ensinam que a volição individual é 

poderosa e determina totalmente o destino de cada um.  

 

Slavoj Zizek (1999), seguindo a mesma linha de pensamento, afirma que a 

sociedade pós-moderna, aparentemente permissiva e incentivadora do prazer sobre 

todas as coisas, na verdade é cheia de regras e normas que funcionam de maneira 

subliminar. No lugar de proibições, temos normas para o bem-estar e para a qualidade 

de vida, movidas por estímulos: parece ser oferecida uma livre escolha, mas a ordem é 

que se goze com seu cumprimento. “É com prazer que se é abstêmio, esportista, 

politicamente correto. A submissão a um superego pessoal responde ao mandato 

cultural de gozar com o dever” (citado por Miguelez, p. 109). A própria ética do direito 

ao gozo, por meio da exigência de consumo como gozo pleno, tornou-se uma obrigação. 

O indivíduo precisa render-se ao mais novo objeto de consumo, como forma de gozar, 

pois, caso contrário, poderá ser excluído socialmente. 

 

Ou seja, o superego pós-moderno não permite um “vale-tudo”, ao contrário, na 

ausência de autoridade proibidora, a ordem vem do sujeito que a si próprio impõe as 
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injunções da cultura. Isso certamente não faz com que o homem pós-moderno seja mais 

livre do que o de antigamente. 

 

Lembro do caso de um menino discutido em uma supervisão. Na família do 

garoto de quatro anos nasceu um novo bebê. E as visitas vão até a casa da família para 

conhecê-lo. O garoto, querendo participar de um momento tão importante, vai até o 

quarto do bebê enquanto os pais conversam, pega o irmão no colo e o traz para a sala, 

mas derruba-o no trajeto. O pai, preocupado com o trauma que pode ter sido causado ao 

garoto, toma-o nos braços e o consola dizendo que não foi nada, enquanto a mãe e as 

visitas acodem o bebê – que felizmente não sofreu nenhum dano. 

 

Daquele dia em diante o menino emudeceu, não falou mais. O parecer da 

psicóloga que o atendeu foi de que, na ausência da autoridade paterna que teria posto 

um limite às suas ações impulsivas, ele teve que se impor um castigo, ou seja, criar uma 

ordem superegoica talvez até mais violenta do que o castigo que o pai lhe teria imposto. 

 

A ideologia da livre escolha, que marcou o projeto moderno para o sujeito e 

que preconizava liberdade individual e autonomia, implicando a incessante busca de dar 

livre curso ao desejo, por fim se mostra falsa. Basta lembrar que, quando vamos às 

compras, uma das primeiras frases dos vendedores para tentar nos convencer é “Está 

super na moda” ou “Vendeu muito”.  

 

Por outro lado, autores como Michel Foucault e G. Agamben (citado por 

Miguelez, 2002) defendem a ideia de um biopoder, ou seja, a decadência do poder 

paterno é efeito da instalação de outro que cerca o sujeito e o coloniza a partir de seu 

interior: o poder disciplinar das instituições formais que assumem a tarefa de constituir 

as subjetividades. Segundo Miguelez (p. 101): 

 
O homem atual não é mais livre, gozoso, anômico ou desregrado. Não 
existe um laissez-faire na cultura, um vazio no âmbito antes ocupado 
pela normativa paterna. Muito pelo contrário, um controle continuado 
já é exercido desde a vida intrauterina e se alarga ao longo da 
existência do sujeito, que internaliza normas e valores de uma cultura 
que sustenta, no pináculo de sua axiologia, as proibições fundantes, 
outrora suportadas, quase com exclusividade, pela figura paterna.  
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Para outro grupo de autores pós-lacanianos, como Joel Birman, M. C. Antunes 

e T. Coelho dos Santos, a questão de como poderá ser constituída a subjetividade pós-

moderna num social em que as soberanias são múltiplas e descentralizadas, compondo 

uma nova ordem mundial globalizada, será respondida na própria obra lacaniana 

(seminários XVII – O avesso da psicanálise – e XX – ... Mais ainda). 

 

No seminário XVII Lacan propõe a teoria dos quatro discursos para 

discriminar o uso da linguagem pelo “falasseur” (o ser falante, aquele que entrou na 

linguagem): 

 

Os quatro discursos são: discurso do mestre ou do senhor; discurso da histérica, 

discurso da Universidade e o discurso analítico. 

 

O discurso do mestre ou do senhor pretende usar a linguagem para exercer um 

domínio através do poder do conhecimento e das leis positivas. É apresentado como o 

saber que satisfaria o desejo. É o discurso da lei e do poder e podemos pensar em como 

o discurso da mídia está dentro desta categoria, pois, como uma nova potência, ela 

arrebanha os sujeitos transformando-os em elementos úteis aos objetivos sociais 

propostos pelo consumo. 

 

Há uma generalização da forma de comunicação e uma homogeneização do 

âmbito da cultura. 

 

Lacan propõe também a noção de objeto a – segundo ele, sua principal 

invenção –, que seria o objeto causa do desejo. O desejo como elemento essencial da 

experiência humana emerge na linguagem e somente na linguagem, revelando-se 

sempre inconsciente. Entretanto, a linguagem manifesta uma demanda que está além do 

objeto intencionado e significado, ou seja, o discurso corrente não traduz o desejo, ele 

só vai aparecer através dos seus tropeços: repetição, lapsos, chistes, etc. 

 

Portanto, o desejo manifesto pelo sujeito é sempre de outra coisa, pois não 

corresponde ao desejo inconsciente que está para além da cadeia significante. 
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A mídia nos propõe infinitas “outras coisas”, que afinal não conseguem 

satisfazer o desejo, então migramos sempre para algo que promete a satisfação. 

 

O gozo aparece como o excesso ditado pela pulsão e que vai além do prazer, 

podendo chegar ao nível da dor. 

 

O semelhante (pequeno outro: o) pode causar o desejo, mas não o satisfazer, 

porque o que desejamos é anular a falta, e o gozo nos atira para o excesso sem limite. 

 

No seminário XX Lacan propõe o mais-gozar, o principal modo de gozo na 

sociedade contemporânea. É a leitura que ele fez da condição capitalista da sociedade 

atual: o sujeito procura sua completude, não no sentido, mas no objeto, e a cultura não 

proporciona a satisfação do desejo, mas os modos de gozo. 

 

Nesta visão, a sociedade capitalista seria condicionada por um modo de gozo 

caracterizado pela aquisição de objetos, pelo consumismo ligado a essa forma de gozo 

que se apresenta como o mais de gozar.  

 

Na opinião de Bauman (2001), o capitalismo atual não aboliu as autoridades 

que ditam as leis, nem as tornou dispensáveis: ele apenas deu lugar para que coexistam 

muitas autoridades, que por isso mesmo tendem a cancelar-se.  

 

Um exemplo disso é o de um garoto ao ser levado para falar com um Papai 

Noel de um shopping. O menino pede como presente de Natal um cavalo de verdade. O 

Papai Noel lhe diz que não é possível, pois o cavalo não caberia no seu saco; o menino 

então indaga: “Como é que o Papai Noel do outro shopping disse que sim, que me daria 

um cavalo de verdade?”.  

 

Bauman (2001, p. 73) faz uma comparação interessante, ao dizer que na 

atualidade é como se não houvesse espaço para o “irmão mais velho” em quem se podia 

confiar e que oferecia proteção, além de ajudar nas decisões necessárias nas difíceis 

escolhas da vida.  
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Eis um ponto de vista compartilhado pelos autores citados por Nora Miguelez e 

recortado por ela (p. 108): “As subjetividades contemporâneas se situariam, total ou 

parcialmente, fora da simbolização, do atravessamento pelas proibições fundantes da 

cultura garantidas pela função paterna e agora ultrapassadas por novos dispositivos de 

poder”. Ou seja, as proibições fundantes (do incesto e do assassinato) não são mais as 

que regulam a base da cultura. A lei paterna – o Nome do Pai – norteador do 

funcionamento da coletividade – foi substituída pelos dispositivos de poder da 

sociedade de consumo.  

 

Christopher Lasch, em a A cultura do narcisismo, anuncia que analisará um 

modo de vida que se encontra moribundo nos Estados Unidos: “a cultura do 

individualismo competitivo, que levou ao extremo a lógica individualista, desde a 

guerra de tudo contra todos, até o busca de felicidade no beco sem saída da preocupação 

narcisista com o eu”. Para ele, “as mudanças nos padrões culturais afetaram a estrutura 

familiar a tal ponto que a mais primitiva manifestação da infância pode ser 

influenciada”.  

 

Ele define extensamente a personalidade narcisista do homem americano na 

atualidade, seguindo os termos da “psicologia do self” de Kohut. 

 

Para Kohut, em Dicionário de psicanálise, de Roudinesco (1998): “o 

narcisismo é o equivalente da pulsão de morte freudiana. Uma patologia que leva a uma 

raiva de destruição do Outro, que era apenas a contrapartida do medo do self de ser 

vítima do seu próprio aniquilamento”.5

                                                           
5 Diferentemente de Lacan, que preconiza uma volta aos textos de Freud e desejava garantir uma nova 
ortodoxia, Kohut propunha superar ou ir além da doutrina original. E do mesmo modo que Lacan forjou 
uma nova teoria do sujeito a partir da linguística e da filosofia, Kohut construiu uma nova teoria do eu 
acrescentando ao (ich) freudiano (traduzido em inglês por ego), uma noção de self que não era estranha à 
de falso self, introduzida por Winnicott em 1960. Em Dicionário de psicanálise, de Roudinesco (1998). 

 O autor evoca a psicanálise como campo que 

valoriza a história e as recordações amoráveis que constituem a fonte psicológica 

indispensável para a maturidade, um tesouro político e psicológico que fornece reservas 

para enfrentar o futuro. Ainda, ele acusa a indiferença pelo passado na cultura 

americana contemporânea como o elemento palpável da falência dessa mesma cultura, 

derivada de um empobrecimento narcisista da psique: “O narcisista não se interessa pelo 

futuro porque tem pouco interesse pelo passado”.  
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Se, por um lado, o mundo moderno vê o futuro sem esperança, por outro, a 

desconfiança nos especialistas sobre os quais repousa toda a solução poderia ter 

promovido a perda da autoconfiança dos americanos – que afinal ocorreu devido ao fato 

de esses mesmos especialistas terem se tornado todos dependentes. Para Lasch: “Em 

lugar de recorrermos à nossa própria experiência, permitimos que especialistas definam 

nossas necessidades por nós e depois nos surpreendemos desejando saber por que tais 

necessidades jamais parecem ser satisfeitas”. Como os brinquedos, que são dados para 

as crianças e que nunca as satisfazem, já que sua necessidade não raro é criada por um 

anúncio de televisão. 

 

Lasch conclui, entretanto, que a vontade de construir uma sociedade melhor 

sobrevive, apesar do narcisismo que parece personificar a mais alta realização da 

iluminação espiritual. Ela sobrevive nas tradições locais, no autoauxílio e na ação 

comunitária. 

 

 

1.3. Temporalidade acelerada na vida cotidiana 

 

“O tempo é o maior tesouro de que o homem pode dispor; embora 

inconsumível, o tempo é o nosso melhor alimento; sem medida que o conheça, o tempo 

é contudo nosso bem de maior grandeza: não tem começo, não tem fim; é um pomo 

exótico que não pode ser repartido, podendo entretanto prover igualmente todo mundo; 

onipresente, o tempo está em tudo, existe tempo, por exemplo, nesta mesa antiga: 

existiu primeiro uma terra propícia, existiu depois uma árvore secular feita de anos 

sossegados, e existiu finalmente uma prancha nodosa e dura trabalhada pelas mãos de 

um artesão dia após dia... [...] rico não é o homem que coleciona e se pesa no 

amontoado de moedas, e nem aquele, devasso, que se estende, mãos e braços, em terras 

largas; rico só é o homem que aprendeu, piedosa e humilde, a conviver com o tempo” 

 

Raduan Nassar, Lavoura arcaica 

 

Nesta sociedade hedonista em que hoje se vive e se educam as crianças, há, 

segundo Maria Rita Kehl, além do imperativo de gozo, uma temporalidade acelerada na 

vida cotidiana. Afinal, “time is money”, e assim estamos submetidos às pressões por 
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desempenho e eficiência que comandam e aceleram o usufruto do tempo, visto que o 

valor da vida é medido pela produtividade. 

 

Segundo Jean Baudrillard, o tempo deixou de ser um tempo natural, idealmente 

neutro e disponível a todos. Inserido no contexto da sociedade de consumo, a associação 

do tempo com o dinheiro se torna indissolúvel. O tempo está integrado como qualquer 

outro objeto de consumo, pois as leis do sistema de produção nunca entram de férias.  

 

Uma vez que as mães estão incluídas nessa temporalidade acelerada da vida 

cotidiana, não é mais possível dissociar essa forma de viver da forma como se criam os 

filhos. A primeira consequência é a busca por eficiência também em relação aos filhos. 

Com isso se abrevia, novamente, o tempo vazio necessário para instaurar o trabalho 

psíquico. As mães do terceiro milênio trabalham fora de casa e vivem angustiadas com 

a falta de tempo que as impede de estarem com seus filhos; por se sentirem culpadas, 

acabam por poupá-los em demasia de suportar o que Freud chamou de “tensão de 

necessidade”. 

 

Com as rápidas transformações técnicas, pediátricas e ideológicas, os hábitos 

relacionados aos cuidados com o recém-nascido modificam-se rapidamente. As mães 

“de primeira viagem” sentem que suas próprias mães não têm mais condições de ajudá-

las na experiência da maternidade e acabam se vendo sozinhas na empreitada de criar 

seus filhos.  

 

Como diz Maria Rita Kehl (p. X, O tempo e o cão, a atualidade das 

depressões, 2009), retomando Walter Benjamin,  

 
[...] a desmoralização da experiência transmitida entre as gerações 
devido às ofertas avassaladoras e velozes de novidades gera um forte 
sentimento de desamparo no que toca à sabedoria, não tão intuitiva 
quanto se imagina, no início da maternidade. As mães se veem 
desligadas desta corrente de transmissão geracional que deveria unir 
sua prática à de suas mães.  
A ansiedade das mulheres que se sentem responsáveis por inventar 
sozinhas o que é ser uma mãe também tem efeitos sobre os bebês. 

 

Por todas essas razões, a presença tranquila e desinteressada da mãe junto ao 

bebê – presença que, na expressão de Winnicott, instaura o conforto de um espaço entre 
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mãe e filho – é com frequência substituída por uma presença solícita, ativa e 

demandante de reconhecimento. A mãe se torna angustiada ante qualquer sinal de 

desconforto do bebê, tornando muito mais difícil tolerar a experiência vital de poder 

esperar pela satisfação dos impulsos dele.  

 

Costuma-se dizer que o primeiro filho é sempre mais problemático, primeiro 

porque seria criado como em um laboratório e, segundo, porque a mãe de primeira 

viagem teria dificuldade de se separar de seu bebê, por causa dos diversos medos da 

inexperiência da maternidade. Esse trabalho seria feito sem que se pudesse contar com a 

experiência das gerações anteriores, ou seja, não se aproveitaria a experiência 

tradicional, atualmente desvalorizada. 

 

 

1.4. “Preparar” as crianças para o mercado de trabalho 

 

Além de todas essas questões que impossibilitam uma espera por satisfação 

genuína, as crianças têm mais um problema a enfrentar na sociedade contemporânea.  

 

Se por um lado há a ansiedade de satisfazer completamente as crianças antes 

mesmo que elas solicitem, por outro há uma exigência intensa no seu preparo para o 

futuro. É claro que nos referimos aqui a uma criança de determinada classe social, mas 

não podemos deixar de lembrar que há crianças introduzidas no mercado de trabalho 

assim que alcançam alguma autonomia. 

 

Segundo Bauman, na sociedade pós-moderna vive-se bombardeado pela 

informação e pela velocidade do mundo globalizado, o que exerce grande influência 

sobre os estímulos e as atividades das crianças. Em O narrador, Walter Benjamin 

afirma que, “quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais profundamente se 

grava nele o que é ouvido”. 

 

Será que as crianças têm tempo para esquecer de si mesmas e se perder em 

sonhos e fantasias? Estaríamos gravando nelas experiências ou somando aprendizados 

necessários para a competição no mercado futuro de trabalho? 
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Onde ficou o lugar do tempo livre, tão fundamental na infância? A imaginação 

se desenvolve na infância, e para isso é necessário tempo ocioso. Teriam as crianças de 

diferentes classes sociais o tempo livre para as fantasias infantis? São questões que não 

podem ser respondidas sem uma intensa pesquisa.  

 

Nos fins de semana, os pais costumam viver com as crianças a angústia de 

preencher (mesmo que com qualidade) o tempo vazio que durante a semana é ocupado 

pela escola e por outras diversas obrigações. As crianças não suportam, nem os pais 

sustentam, o tédio. A capacidade de estar sem estímulos externos parece não ter sido 

desenvolvida, portanto as crianças não sabem brincar sozinhas e necessitam de uma 

programação. 

 

Winnicott (1958, p. 35) lembra:  

 

É somente quando só que a criança pode descobrir sua vida pessoal 
própria. A alternativa patológica é a vida falsa fundamentada em 
reações a estímulos externos. Quando só e somente quando só, é que a 
criança se torna capaz de fazer o equivalente ao que no adulto 
chamamos de relaxar. A criança tem a capacidade de se tornar não 
integrada, de devanear, de estar em um estado de não orientação, de 
ser capaz de existir por um momento sem ser alguém que reage às 
contingências externas nem uma pessoa ativa com uma direção de 
interesse ou movimento. A cena está armada para uma experiência do 
Id.  
Com o passar do tempo surge uma sensação ou um impulso. Nesse 
estado a sensação ou o impulso será sentido como real e será 
verdadeiramente uma experiência pessoal. 

 

Para poder desfrutar um profundo sentimento de existência, é necessário 

desligar-se dos imperativos de ação presentes e se colocar à disposição do devaneio e do 

sonho. Pode-se recorrer novamente ao que Donald Winnicott chama de sentimento de 

continuidade da experiência. Tal sentimento é tributário tanto da repetição prazerosa 

dos rituais de conforto e amparo fornecido pelos familiares como das temporalidades 

distendidas que a própria criança descobre ou inventa sozinha: longos períodos 

roubados ao tempo dos relógios, nos quais ela se dedica às atividades criativas da 

brincadeira e do devaneio. Essas atividades infantis são experiências fundamentais para 

o exercício de uma potência criativa. 
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Maria Rita Kehl (2009, p. 143) destaca um exemplo nas histórias infantis de 

Monteiro Lobato, nas quais as fantasias mais fabulosas de Narizinho e Pedrinho 

ocorrem em tardes de completa inatividade, que os dois primos chamavam de “exercício 

para parar e pensar”. 

 

Nem mesmo nos fins de semana da atualidade é possível vivenciar momentos 

ociosos. As crianças não vivem mais tardes de tédio. Os pais costumam inventar 

programas para preencher o vazio dos sábados e domingos. As crianças que têm agenda 

cheia ficam extremamente irritadas ante uma tarde sem programação, e então se apela 

para a televisão, diante da qual elas permanecem passivas, praticamente sem pensar.  

 

As crianças estão acostumadas a ser entretidas. Estão acostumadas à ideia de 

que, se se sentirem levemente entediadas, poderão apertar um botão e mudar de canal. 

 

O que parecia impossível se tornou realidade: em 2005, a Sesame Workshop 

estabeleceu uma parceria com a Verizion para anunciar um novo plano para os pais 

baixarem conteúdo da Vila Sésamo no celular e mostrá-los para as crianças a fim de 

acalmá-las durante as viagens. De acordo com um artigo recente no New York Times 

(2009), os celulares são o novo chocalho dos bebês, que não correm mais o risco de 

sentirem tédio. 

 

Jean Baudrillard acredita que se trata apenas de um aparente desdobramento 

pensar em tempo de trabalho e tempo de lazer. O lazer não escapa miraculosamente a 

todos os constrangimentos que regulam o tempo do trabalho. À alienação do lazer 

encontra-se subordinada a ideia de não se poder perder tempo: é preciso fazer valer o 

tempo livre, é preciso produzir um lazer. 

 

A totalidade da espontaneidade que o lazer requer assume a forma objetiva de 

evasão e irresponsabilidade. O homem de lazer pós-moderno, diz Baudrillard, quando 

abandonado a si mesmo, em estado de disponibilidade criadora, procura 

desesperadamente um prego para pregar e um motor para desmontar. O que se 

reivindica no tempo livre não é a liberdade de realizar nem alguma essência oculta a 

desabrochar, mas sim fazer a demonstração da inutilidade do tempo, do excedente de 

tempo como capital suntuário e como riqueza. Fedida (2002, p. 14) enfatiza que a 
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aceleração imposta aos atos mais corriqueiros da vida cotidiana contribui para a 

pauperização da vida psíquica, na forma de uma desaparição normalizada do tempo da 

comunicação humana. 

 

Esse formato social foi chamado por Lasch de cultura do narcisismo. Há um 

autocentramento absoluto do sujeito e um desaparecimento da alteridade como valor. O 

autocentramento se apresenta como exaltação gloriosa do próprio eu. Há um cuidado 

excessivo com o próprio eu e uma constante busca de admiração do sujeito e dos outros. 

Há uma cultura de imagem, e o sujeito passa a valer por aquilo que sua imagem produz 

como status social. Há um cultivo exacerbado da busca de admiração do outro – outro 

que passa a ter mais importância pela exaltação de si mesmo, sendo desprivilegiadas as 

relações de afeto. 

 

Dentro deste contexto podem ser citadas as festas infantis. Na tentativa de 

maximizar as satisfações das crianças, e ante a busca de admiração e de posicionamento 

social e a falta de tempo das pessoas na contemporaneidade, os bufês tornaram-se, para 

muitos, a melhor opção para as festas infantis.  

 

A facilidade de delegar todo o trabalho a profissionais preparados para os 

diferentes ramos da educação, saúde e formação de uma criança é uma consequência da 

especialização cada vez mais presente na sociedade. No entanto, o que se observa – e 

que considero possível generalizarmos para outros aspectos da vida cotidiana – é que a 

praticidade e a melhoria desses serviços não correspondem a uma vivência mais 

satisfatória de muitos aspectos da vida.  

 

Já nas festas de hoje em dia, por causa da presença de monitores, as crianças 

não ficam deslocadas, pois esses profissionais são preparados para entrar em cena 

quando isso acontece. Eles podem ser comparados a amigos pagos com os quais as 

crianças não precisam mais se esforçar para fazer amizade, amigos já disponíveis não só 

nas festas, como também em muitos hotéis, restaurantes, clubes.  

A respeito dessa tentativa de juntar conforto, beleza e praticidade a fim de 

encontrar a resolução das tensões da contemporaneidade, Baudrillard (2008, p. 21) diz: 
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[...] o trabalho, o lazer, a natureza e a complexidade da vida real foi 
transformada em uma homogeneização assexuada. Até os ciclos das 
estações se homogeneizaram (pelos ares-condicionados). Deixou de 
ser possível o que fazia o trabalho do sonho, o trabalho poético, o 
trabalho do sentido, ou seja, os grandes esquemas de condensação e de 
deslocamento, as grandes figuras de metáforas e da contradição, que 
assentam na articulação viva de elementos distintos. Reina apenas a 
eterna substituição de elementos homogêneos.  
Desapareceu a função simbólica: há somente a eterna combinatória de 
“ambiência” em primavera perpétua. 

 

Paradoxalmente, em vez de a velocidade tecnológica proporcionar um ganho 

de tempo livre para o ócio, o devaneio e a construção compartilhada de narrativas, o 

incremento do lugar que a técnica ocupa na vida cotidiana gera um vazio de espíritos, 

devido ao excesso de estimulação a que todos são submetidos, inclusive as crianças. 

Além disso, a perda de vínculos de solidariedade acarreta a impossibilidade de que as 

crianças se reconheçam como parte de um grupo, de uma família.  

 

A subjetividade foi violentada pelo consumismo, pela propaganda maciça que 

promete a felicidade absoluta mediante a aquisição cada vez maior de bens que são 

expostos e vendidos como solução para uma vida feliz.  

 

Ao simplificar os desejos humanos a conquistas objetivas e concretas, o caráter 

paradoxal do ser humano, as suas fantasias, tudo isso foi excluído e as pessoas 

empobreceram. As patologias psíquicas operam nessa esfera de empobrecimento 

psíquico, de uma cultura narcisista que impõe objetivos a serem conquistados, 

prometendo essa falsa felicidade sem conexão com o mundo interno. É a vitória da 

matéria sobre o espírito.  

 

Freud formula: [...] os sonhos são como as estrelas, pois estão sempre aí. Mas 

para enxergá-los é preciso que se faça escuro. Os processos oníricos não se interrompem 

em estado de vigília, apenas passam desapercebidos”. 
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Capítulo 2 

 

Uma visão psicanalítica sobre o brincar 

 

2.1. Freud e a brincadeira 

 

Freud foi o primeiro a levantar como questão a brincadeira infantil, ainda que 

sua obra não apresente nenhum artigo especificamente sobre o brincar. 

 

Em Além do princípio do prazer, por exemplo, ele remete ao brincar para 

elucidar sua teorização metapsicológica; outras vezes, o brincar aparece em sua obra 

para explorar analogias, assim como para pensar semelhanças e diferenças entre adultos 

e crianças, porém sem um fio condutor claro e linear sobre o assunto. 

 

Escritores criativos e devaneios 

 

Para Freud, estariam no brincar os primeiros traços da atividade fantasiosa. No 

texto Escritores criativos e devaneios (1908), ele pretendia interrogar a natureza da arte 

da criação imaginativa no trabalho dos escritores, para elucidar aspectos das fantasias 

do psiquismo.  

 

Nesse artigo, ele constrói as primeiras elaborações sobre o conceito de fantasia, 

diferenciando a realidade histórica (vivida) da realidade psíquica. Tentando encontrar 

alguma atividade do homem comum que fosse similar à arte da criação imaginativa no 

trabalho dos escritores, Freud aproxima e compara o escritor à criança que brinca. 

 

Toda criança, quando brinca, comporta-se como um escritor criativo, uma vez 

que cria um mundo próprio ou reorganiza os elementos de seu mundo de uma forma 

nova que lhe agrade. O escritor criativo faz o mesmo que a criança que brinca: isto é, 

cria um mundo de fantasia que leva a sério. 

 
Será que deveríamos procurar já na infância os primeiros traços de 
atividade imaginativa? A ocupação favorita e mais intensa é o 
brinquedo ou os jogos. Acaso não poderíamos dizer que ao brincar 
toda criança se comporta como um escritor criativo, pois cria um 
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mundo próprio, ou melhor, reajusta os elementos de seu mundo de 
uma forma que lhe agrade? Seria errado supor que a criança não leva 
este mundo a sério; ao contrário, leva muito a sério a sua brincadeira e 
despende na mesma muita emoção. A antítese do brincar não é o que é 
sério, mas o que é real. (p. 149) 

 

O que seria a realização de um desejo? Freud diz que realizar um desejo não é 

fazê-lo acontecer no plano concreto, mas sim a possibilidade de modificar, de retificar 

imaginariamente uma realidade insatisfatória, fantasiando ou brincando. A fantasia é 

uma tentativa de corrigir uma realidade insatisfatória. 

 

[...] pois muita coisa que, se fosse real, não causaria prazer, pode 
proporcioná-lo como jogo de fantasia, e muitos excitamentos 
que em si são realmente penosos podem tornar-se uma fonte de 
prazer para os ouvintes e espectadores na representação da obra 
de um escritor. (p. 150) 
Vamos agora examinar algumas características do fantasiar. 
Podemos partir da tese de que a pessoa feliz nunca fantasia, 
somente a insatisfeita. As forças motivadoras das fantasias são 
os desejos insatisfeitos, e toda a fantasia é a realização de um 
desejo, uma correlação da realidade insatisfatória. (p. 152) 

 

Neste texto Freud também alerta para o fato de que a criança distingue 

perfeitamente o mundo do brinquedo do mundo da realidade; e é justamente sobre esse 

ponto que o autor faz uma alusão aos brinquedos: a criança gosta de ligar seus 

brinquedos às coisas tangíveis do mundo real, e por meio deles constrói, em suas 

brincadeiras, um elo entre a realidade psíquica e o mundo exterior. Podemos dizer que 

os brinquedos seriam suportes materiais para o mundo de representação, para o mundo 

imaginário da criança, que pode abdicar do brincar somente quando o fantasiar se torna 

possível. 

 

A criança em crescimento, quando para de brincar, não renuncia a nada, a não 

ser ao elo com os objetos reais, uma vez que só deixará de brincar quando passa a poder 

fantasiar. 

 

Uma importante diferença entre a fantasia e a brincadeira, para Freud, é que a 

criança não precisa ocultar os desejos que motivaram a sua brincadeira, enquanto para o 

adulto esse ocultamento é fundamental, já que os desejos que motivaram suas fantasias 

são “infantis” e “proibidos” (p. 151). A força motivadora das fantasias são os desejos 
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insatisfeitos. Segundo Freud, as brincadeiras das crianças são determinadas pelo desejo 

que auxilia seu desenvolvimento, o desejo de crescer e ser adulto. 

 

Ao aproximar o escritor criativo da criança que brinca, Freud deixa a 

possibilidade de acrescentarmos o caráter criativo da brincadeira: “ao brincar a criança 

reajusta elementos do seu mundo de maneira que lhe agrade”. Em outras palavras, a 

criança rearranja elementos, produzindo novas significações, ou seja, fazendo uma 

criação. 

 

 

Além do princípio de prazer 

 

Em Além do princípio do prazer (1920), obra que pode ser incluída na fase 

final de suas opiniões metapsicológicas, Freud tenta compreender a compulsão à 

repetição, e para isso se debruça no significado das brincadeiras infantis. 

 

Nesse texto aparece a referência freudiana ao brincar que se tornou célebre: o 

jogo do Fort-Da. Freud usará a brincadeira infantil como fio condutor de sua construção 

teórica, chamando o brincar “de método de funcionamento empregado pelo aparelho 

mental em uma de suas primeiras atividades normais” (p. 17). 

 

Ele discute se o brinquedo repetitivo criado pela criança para lidar com 

situações de angústia está ou não relacionado ao princípio do prazer. Como o próprio 

título indica, o autor estava empenhado numa reelaboração de sua concepção de que as 

manifestações da vida psíquica eram dominadas e motivadas pelo princípio de prazer. 

Sua elaboração, nesse texto, é guiada pelos fenômenos da compulsão e da repetição, nos 

quais essa tendência ao prazer não se observa, como os sonhos das neuroses traumáticas 

de guerra que possuem a característica de repetidamente trazer o paciente de volta à 

situação do acidente, bem como a brincadeira repetitiva de seu neto.  

 

O fato de o neto residir em sua casa deu a Freud a oportunidade de observar a 

brincadeira repetitiva da criança. Ele acredita ter conseguido desvendar o significado da 

enigmática atividade que o menino repetia constantemente (p. 18). 
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No início, ele pensava que as crianças brincam por um motivo econômico, ou 

seja, haveria uma produção de prazer envolvendo o brincar. 

 

Sua primeira observação foi sobre o hábito ocasional e perturbador de o neto 

atirar longe quaisquer objetos que pudesse agarrar. Ele os jogava num canto, sob a 

cama. Ao lançar os objetos, a criança emitia um som – “o-o-o-ó” – que tanto para a mãe 

como para Freud, o avô, significava “fort”. 

 

Freud supôs que a brincadeira consistia em mandar os brinquedos embora. 

Com o tempo, pôde confirmar sua suposição por meio de outra brincadeira do neto – o 

jogo com o carretel. O menino jogava o carretel para a borda de sua cama, fazendo com 

que o objeto desaparecesse por entre as cortinas, e novamente emitia o som “o-o-o-ó”. 

Puxava então o carretel pelo cordão e, quando este reaparecia, saudava seu 

reaparecimento com um alegre “da”. A brincadeira consistia em desaparecimento e 

retorno. 

 

Para Freud (p. 19), “a interpretação do jogo tornou-se óbvia. Ele se relacionava 

à grande realização cultural da criança, a renúncia instintual (isto é, a renúncia da 

satisfação instintual que efetuara ao deixar a mãe ir embora sem protestar)”.  

 

O autor postula então algumas hipóteses: a criança utiliza-se da brincadeira 

repetitiva para assumir um papel ativo diante do “desaparecimento” da mãe e, assim, 

dominar essa experiência. Outra interpretação para a necessidade de jogar os objetos 

longe era a satisfação de um impulso, suprimido na vida real, de vingar-se da mãe por 

ter se afastado dela: sou eu (criança) que estou mandando você embora: “[...] quando a 

criança passa da passividade da experiência para a atividade do jogo, transfere a 

experiência desagradável para um de seus companheiros de brincadeira e, assim, vinga-

se num substituto” (p. 21). 

 

Freud conclui que as crianças repetem tudo o que lhes causou grande 

impressão na vida real, pois assim ab-reagem à intensidade da impressão, podendo “dar 

conta” da emoção. Outra razão para repetirem algumas brincadeiras é o desejo de 

crescer e fazer o que as pessoas crescidas fazem. 
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Entretanto, Freud observa que o menino encena o ir embora incansavelmente, 

repetido como um jogo em si mesmo, não obstante o grande prazer estivesse veiculado 

ao reencontro com o objeto. Esses fenômenos da compulsão à repetição obrigam-nos a 

reconhecer “algo que parece mais primitivo, mais elementar e mais instintual 

(pulsional)” do que o princípio de prazer que rege algumas manifestações psíquicas (p. 

30): 

 
Se levarmos em consideração observações como essas, baseadas no 
comportamento, na transferência e nas histórias de vida de homens e 
mulheres, não só encontraremos coragem para supor que existe 
realmente na mente uma compulsão à repetição que sobrepuja o 
princípio de prazer, como também ficaremos inclinados a relacionar 
com essa compulsão os sonhos que ocorrem nas neuroses traumáticas 
e os impulsos que levam a criança a brincar. (p. 29) 

 

A partir daí, uma nova formulação do aparelho psíquico é postulada. Até então, 

Freud propunha um funcionamento psíquico estritamente calcado no princípio do 

prazer: a tensão libidinal deveria ser a mais baixa possível para evitar o desprazer, 

sempre à procura da descarga das catexias (princípio de constância). 

 

Assim, em Além do princípio do prazer (1920),6

 

 surge uma reformulação do 

dualismo pulsional, e o conceito de pulsão de morte é postulado. O princípio do prazer 

parece estar a serviço da pulsão de morte e, diante dessa aparente contradição, Freud 

passa a distinguir princípio de prazer – princípio qualitativo, uma exigência da libido – 

do princípio de Nirvana – que seria um impulso inerente ao organismo vivo, em direção 

ao restabelecimento de um estado anterior, portanto com uma dimensão conservadora. 

Esse dualismo pulsional coexiste no ser vivo, que reúne tanto as pulsões sexuais e 

pulsões do eu como as pulsões de morte ou destruição. “O que se tem aí é uma 

concepção global da vida psíquica cujo funcionamento seria ritmado por um movimento 

pendular que faz alternar certas pulsões, premidas a atingirem a meta final da vida, com 

outras que estão mais voltadas para fazer o percurso desta vida durar” (Roudinesco, p. 

488).  

                                                           
6 Uma discussão crítica da obra Mais além do princípio do prazer é encontrada no livro de Luis Cláudio 
Figueiredo, Palavras cruzadas entre Freud e Ferenczi. São Paulo: Escuta, 1999. Alguns biógrafos 
atribuem a teoria da pulsão de morte à influência do impacto da Primeira Guerra Mundial e da morte 
precoce de sua filha Sophie, mãe de Ernst, neto do qual teve então que se separar. 
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As duas tendências são distintas, pois correspondem a dois tipos de energia: a 

energia ligada a serviço de Eros, ou seja, servindo ao princípio do prazer no que ele 

chamou de “processo primário”, não mais como força disruptiva, perturbadora, e sim 

como princípio de coesão; e a energia livre, desagregadora da pulsão de morte. Freud 

chamou de pulsão de vida às forças que servem a Eros e de pulsão de morte às forças 

que tendem ao desagregamento e a um retorno a um estado anterior. 

 

Para Freud, no tocante à brincadeira infantil de seu neto (Fort-Da), apesar de 

ser repetitiva e vinculada a situações de angústia (separação da mãe), há um ganho de 

prazer de outra natureza ligado a essa repetição. “O desprazer não contradiz o princípio 

de prazer, como mostra a interpretação da brincadeira do Fort-Da, onde a dimensão 

desprazerosa é compensada pelo prazer ligado a expressão da hostilidade” (Roudinesco 

& Plon, Dicionário de Psicanálise, p. 487). 

 

 

2.2. O brincar em D. W. Winnicott 

 

Donald W. Winnicott, ao formular sua teoria, redimensiona o valor das 

brincadeiras, tanto na natureza da atividade infantil em si como em sua utilidade 

terapêutica. Diz ele que o brincar precisa “ser estudado como um tema em si mesmo, 

suplementar ao conceito de sublimação do instinto” (1975, p. 60).  

 

O autor propõe que é preciso usar o termo brincar no infinitivo, pois assim se 

acentua seu caráter de produção. Ocorre dessa forma uma ampliação do brincar, ele 

deixa de ter valor como alternativa simbólica, passando a ser anterior e mais 

fundamental que isso: ele é tempo-espaço de criação e elaboração da realidade 

subjetivo-objetiva. O brincar é uma experiência criativa a consumir espaço e tempo.  

 
[...] o brincar tem um lugar e um tempo, não é dentro tampouco é fora. 
Isso equivale dizer que não constitui parte do mundo repudiado, do 
não eu, aquilo que o indivíduo decidiu identificar como 
verdadeiramente externo, fora do controle mágico. Para controlar o 
que está fora, há que fazer coisas, não simplesmente pensar ou desejar, 
e fazer coisas toma tempo. Brincar é fazer. (1975, p. 63) 

 



53 
 

O brincar, para Winnicott, se localiza no espaço potencial entre a mãe e o bebê, 

entre a criança e a família, entre o indivíduo e a sociedade ou o mundo, e depende da 

experiência que conduz à confiança. O espaço potencial pode ser visto como sagrado 

para o indivíduo, porque é aí que se experimenta o viver criativo. 

 

Em O brincar e a realidade (1971), Winnicott retoma o conceito exposto pela 

primeira vez em Objetos transicionais e fenômenos transicionais (1953) a respeito de 

uma área intermediária de experimentação (espaço potencial), para a qual contribuem 

tanto a realidade externa como a realidade interna. Esse é um lugar de repouso, em que 

os limites interno/externo se desfazem, em que sonho e realidade se entrelaçam, 

aliviando as angústias das realidades postas. Esse estado intermediário se situa entre a 

inabilidade e a crescente habilidade de um bebê para reconhecer e aceitar a realidade.  

 

Winnicott revela estar interessado justamente nesse estado intermediário e na 

primeira posse da criança, área na qual se mistura o que é subjetivo e aquilo que é 

objetivamente percebido. Winnicott chama essa primeira posse de objetos transicionais, 

e eles “[...] se relacionam retroativamente no tempo, com os fenômenos autoeróticos e 

ao sugar o punho e o polegar, e também, para frente, ao primeiro animal ou boneco 

macio e aos brinquedos duros” (p. 29). 

 

Winnicott também “reivindica” que, ao observarmos como a criança usa um 

objeto transicional, a primeira posse não eu, assistimos tanto ao primeiro uso de um 

símbolo pela criança como à primeira experiência da brincadeira (p. 134). 

 

Os objetos transicionais e os fenômenos transicionais pertencem ao domínio da 

ilusão, que está na base do início da experiência. A criança inicia o relacionamento com 

o mundo por meio do objeto subjetivo e, depois, passa a se relacionar com o mundo 

através dos objetos transicionais, como forma de substituição da ausência materna. Esse 

primeiro estado de desenvolvimento é tornado possível pela capacidade especial, por 

parte da mãe, de efetuar adaptações às necessidades de seu bebê, permitindo a ilusão de 

que aquilo que ele cria realmente existe. 

 

Isso quer dizer que os objetos transicionais protegem a criança da angústia de 

separação no duro processo de diferenciação eu/não eu. Um objeto é considerado 
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transicional por marcar a passagem, na criança, de um estado em que ela se encontra 

unida ao corpo da mãe para um estado em que é capaz de reconhecê-la como diferente 

de si e de separar-se dela: há aqui a transição de uma relação fusional para uma 

simbolização da realidade objetal e sua capacidade de se ausentar. 

 

Para que isso possa acontecer, é preciso que haja a apreensão de uma realidade 

externa ameaçadora e, paradoxalmente, a confiabilidade nas relações da criança com a 

pessoa que cuida dela (a mãe ou quem a substitui). A criança aqui está começando a 

considerar a realidade externa e, para que possa experimentar criativamente esse 

mundo, ela se apoia na vivência de confiança e acolhimento de uma mãe 

suficientemente boa. 

 

É o paradoxo proposto por Winnicott: para poder separar-se, deve-se estar 

muito unido, muito em fusão. É a fusão que permite a separação, e não o contrário. 

 

Winnicott (p. 26) afirma que:  

 
[...] desde o início da vida o ser humano está envolvido com 

o problema da relação entre aquilo que é objetivamente percebido e 
aquilo que é subjetivamente concebido, e na solução desse problema, 
não existe saúde para o ser humano que não tenha sido iniciado 
suficientemente bem pela mãe. A área intermediária a que me refiro é 
a área que é concebida ao bebê, entre a criatividade primária e a 
percepção objetiva baseada no teste de realidade. Os fenômenos 
transicionais representam os primeiros estágios do uso da ilusão, sem 
os quais não existe, para o ser humano, significado na ideia de uma 
relação com um objeto que é por outros percebido como externo a 
esse ser. 

 

A adaptação da mãe às necessidades do bebê, quando suficientemente boa, lhe 

dá a ilusão de que existe uma realidade externa correspondente a sua própria capacidade 

de criar. Em outras palavras, existe uma sobreposição entre o que supre e o que a 

criança poderia conceber. 

 

Winnicott (p. 70) fala deste playground entre mãe e bebê, que os une e os 

separa: 
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É possível descrever uma sequência de relacionamentos sobre o 
processo de desenvolvimento, examiná-los e ver a que lugar pertence 
o brincar: a) O bebê e o objeto estão fundidos um no outro, a visão 
que o bebê tem do objeto é subjetiva e a mãe se orienta no sentido de 
tornar concreto aquilo que o bebê esta pronto a encontrar. b) O objeto 
é repudiado, aceito de novo e objetivamente percebido. Esse processo 
complexo é altamente dependente da mãe ou da figura materna, 
preparada para participar e devolver o que é abandonado.  

 

Trata-se de um casamento entre onipotência intrapsíquica e o controle que se 

tem do mundo real. É nesse playground intermediário, criado a partir da confiança na 

mãe, que se originam a magia e fascinação da brincadeira. Para Winnicott (p. 75), “a 

precariedade da brincadeira está no fato de que ela se acha sempre na linha teórica 

existente entre o subjetivo e o que é objetivamente percebido”. 

 

Mas o que significa exatamente para Winnicott o viver criativo? A criatividade 

para ele é uma proposição universal, relaciona-se a estar vivo: “O viver criativo é a 

busca do eu (self) e é no brincar, e somente no brincar, que o indivíduo, criança ou 

adulto, pode ser criativo e utilizar a sua personalidade integral: e é somente sendo 

criativo que o indivíduo descobre o eu (self)” (p. 80). 

 

É nesse intervalo entre o mundo subjetivo e o mundo objetivo, mediante a 

sustentação de um espaço potencial, que o sujeito cria seu mundo. O espaço potencial 

encontra-se na interação entre nada haver a não ser o eu e a existência de objetos e 

fenômenos situados fora do controle de onipotência. 

 

Quando a criança é incapaz de brincar ou viver criativamente? A criança se 

torna incapaz de experimentar o viver criativo quando nesse intervalo, que separa mãe e 

bebê, ocorre uma ruptura na continuidade do ser. A ausência delongada da mãe seria 

experimentada pelo bebê como uma ruptura dessa continuidade que precisa ser 

sustentada pela mãe. 

 

A mãe precisa sustentar a área de ilusão de onipotência do bebê, e é apenas aí 

que ele pode começar a ser. É somente a partir da ilusão que se pode esperar que, aos 

poucos, a criança se torne capaz de aceitar a existência independente do mundo externo, 

ou seja, a abrir mão de sua onipotência e aceitar as desilusões. 
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Winnicott chama de esquizoides e, nos casos mais drásticos, de 

esquizofrênicas,  as pessoas que são incapazes de manter contato com os fatos da vida, 

ensimesmando-se no seu interior, considerando a realidade externa um fenômeno 

subjetivo. A percepção subjetiva do mundo os leva à desconexão com o externo, à 

ilusão e à alucinação. E Winnicott denomina extrovertidos – e, algumas vezes, 

fronteiriços – aqueles que se sentem incapazes de sonhar: ancoram-se tão firmemente na 

realidade objetiva que perdem o contato com o mundo subjetivo. Nesses casos há uma 

dissociação de sua personalidade e eles precisam de auxílio para alcançar um status 

unitário ou um estado de integração espaçotemporal onde exista um eu (self). Mesmo 

nesses casos, é necessário considerar a impossibilidade de uma destruição completa da 

capacidade de um indivíduo humano para o viver criativo, pois, “mesmo nos casos mais 

extremos de submissão, e no estabelecimento de uma falsa personalidade, oculta em 

alguma parte, existe uma vida secreta satisfatória, pela sua qualidade criativa ou original 

a este ser humano” (p. 99).  

 

No entanto, Winnicott adverte que, para permanecer vivo, criativo e sentindo 

que a vida vale a pena ser vivida, um indivíduo deve ter sua raiz pessoal fincada no 

mundo imaginativo – e é somente aí que o mundo externo não equivale ao 

aniquilamento. 

 

Elsa de Oliveira Dias dá um exemplo:  

 

Se uma criança de três ou quatro anos, que vive simultaneamente no 
mundo compartilhado e em seu próprio mundo imaginativo, nos disser 
que quer voar, não devemos fazer abater sobre ela o peso da realidade 
objetiva, respondendo que as crianças não voam. Ao contrário, 
devemos pegá-la e fazê-la girar, bem alto, pela sala, de modo que ela 
sinta que está voando. Logo a criança descobrirá que não poderá voar 
por meios mágicos. Pelo menos haverá um sonho que ela dá passos de 
sete léguas... Por volta dos dez anos, essa criança estará praticando o 
salto em distância e o salto em altura, tentando saltar mais longe e 
mais alto que as outras. (p. 217) 

 

Assim, Winnicott pensa que o desenvolvimento humano é sustentado na 

relação da criança com a mãe. Para ele, o começar a ser, o sentir que a vida é real, 

acontece através da sustentação das transicionalidades criativas, precedendo qualquer 

instinto pulsional. Nessa perspectiva, o homem não é fadado unicamente aos circuitos 

pulsionais; ele estrutura e reestrutura o seu eu na plasticidade de sua experiência criativa 
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com o ambiente, antes de poder sentir os instintos como próprios. Tanto é assim que, 

para Winnicott, a experiência cultural se localiza no espaço potencial existente entre o 

mundo subjetivo e o mundo objetivo. Para o autor, é nessa terceira área, a da 

brincadeira, que se expande o viver criativo e toda a vida cultural do homem. 

 

Winnicott trabalha os fenômenos transicionais abordando a ilusão que é 

permitida ao bebê pela mãe e que, na vida adulta, é inerente à arte e à religião. Pode-se 

também compartilhar uma ilusão que não seja própria e, se quisermos, reunir e formar 

um grupo com base na similaridade de nossas experiências ilusórias. Essa é a raiz 

natural do agrupamento entre seres humanos (1975, p. 15). 

 

É nesse sentido que D. W. Winnicott aborda a relação existente entre a 

brincadeira infantil e a cultura.  

 

 

2.3. O brincar em Jacques Lacan 

 

Para abordar a contribuição da teoria lacaniana sobre o tema do papel do 

brincar e do brinquedo na constituição subjetiva, introduzirei alguns elementos dessa 

teoria necessários à compreensão de suas elaborações. 

 

Em 1953, no famoso Discurso de Roma, intitulado “Função e campo da fala e 

da linguagem na psicanálise”, Lacan enunciou a sua proposição de um retorno a Freud, 

no sentido de articular a totalidade da “mensagem essencial” freudiana que foi expressa 

em A interpretação dos sonhos. 

 

No trabalho mencionado, Lacan faz alusão à famosa passagem em Além do 

princípio do prazer, em que Freud descreve como seu neto lidou com a separação da 

mãe usando um carretel amarrado a uma linha que atirava para baixo do cortinado do 

seu berço e o puxava de volta, vocalizando Fort-Da (“vai e volta”). 

 

Se para Freud o significado da brincadeira estava relacionado à grande 

“aquisição cultural da criança”, ou seja, à renúncia à satisfação pulsional, ao permitir 

que sua mãe saísse sem que ele protestasse, para Lacan foi muito mais. Significou que a 
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aquisição cultural não consiste apenas numa “renúncia à satisfação pulsional”, mas 

principalmente na sua experiência de desejo pela mãe ao separar-se dela e lidar com seu 

desejo frustrado por meio de um jogo no qual os sons verbais eram parte essencial. 

 

Nas palavras de Lacan em Écrits: A selection, o momento no qual o desejo se 

torna humano é também aquele em que a criança nasce na linguagem (1977, p. 103, 

319). Para explicar o que significa dizer que a criança “nasce na linguagem”, o autor 

diz:  

 
[A ação da criança,] imediatamente incorporada na díade simbólica de 
duas exclamações elementares, anuncia no sujeito a [...] integração da 
dicotomia dos fonemas, cuja [...] estrutura existente na linguagem se 
oferece à sua assimilação; além disso, a criança começa a se tornar 
ligada ao sistema do discurso concreto do meio ambiente, 
reproduzindo, mais ou menos no seu Fort e Da, os vocábulos que 
recebe do mesmo. 

 

Então, mesmo numa forma primitiva, as primeiras experiências humanas 

expressas pela criança o são por meio dos rudimentos primários da linguagem, os 

fonemas. Foi a partir dos trabalhos de Ferdinand de Saussure (1857-1913), cujo Curso 

de linguística geral se tornou a principal inspiração da linguística no sentido 

contemporâneo, que se definiu a linguagem como um sistema de sinais ou signos, 

compostos da relação entre um componente significante (a imagem sonora) e um 

componente significado (o conceito). Entretanto, Lacan inverteu a proposta de Saussure 

de que o signo formava o par fixo de significado e significante (s sobre S para S sobre 

s), dizendo ser essa relação completamente arbitrária, por não haver conexão fixa e 

necessária entre significante e significado. Por exemplo, não há conexão entre o 

significante manga e o conceito de manga, que pode ser uma fruta ou uma parte do 

vestuário. Portanto, um significado pode ser múltiplo para um mesmo significante, e 

este não representa aquele isoladamente, ou seja, é preciso uma cadeia de significantes 

para definir o significado (por exemplo: “A manga rosa é mais doce que...” ou “A 

manga do seu paletó estava...”).  

 

Lacan fala dos significantes como compostos de partes características e 

extremamente distintas: os fonemas, que são os menores grupos distintos nos sons 

falados em qualquer linguagem (1977, p. 153, 502). As unidades linguísticas se 
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relacionam segundo as leis da linguagem, ou seja, os significantes se ligam de acordo 

com dois eixos de combinação: por contiguidade ou por substituição, que são as figuras 

de linguagem, como a metonímia e a metáfora. As funções da metáfora e da metonímia 

são essenciais e por meio delas surge a criação – processo que demonstra quanto os 

significantes alteram o significado. 

 

A tese de Lacan é de que o insight de Freud sobre a natureza da cura pela fala 

foi a respeito de como as leis da linguagem funcionam, isto é, há uma relação entre os 

significantes, que podem ser descritos como metonímia ou metáfora. A primeira pode 

ser observada no princípio da associação livre, e a segunda, no trabalho do sonho para 

dar forma ao sonho manifesto (apud Muller e Richardson, 1994, p. 13). 

O trabalho do sonho, de acordo com Freud, tem dois modos básicos: a 

condensação, em que uma simples ideia representa várias cadeias associativas, e o 

deslocamento, em que a intensidade de uma ideia é deslocada para outra(s) ideia(s) de 

menor intensidade, mas relacionada à primeira por uma cadeia de associações 

(Laplanche e Pontalis, 1967, p. 121). 

 

Analisando o Sonho da monografia botânica (1900) de Freud, Lacan notou que 

o significado dessas séries de associações reside não em alguma associação particular, 

mas na sequência como um todo: “[...] é nessa cadeia de significantes que o sentido 

insiste, mas nenhum dos seus elementos consiste na significação de que é capaz naquele 

momento. Somos forçados a aceitar a noção de um incessante deslizamento de um 

significante a outro significante” (1977, p. 153-154; 502). Portanto, as formações do 

inconsciente (sonhos, sintomas, chistes) evidenciam a cadeia significante que foi 

inaugurada pela primeira simbolização. 

 

Essa análise levou-o a concluir que “o inconsciente está estruturado como uma 

linguagem” (1977, p. 81-82, 159-164, 234, 293-294, 509-515, 594), e seu processo 

segue os eixos de combinação e seleção, como todas as linguagens fazem. 

 

No jogo do Fort-Da, o momento em que a criança nasce para a linguagem, 

vamos notar que, dada a matriz de possíveis fonemas, é o ambiente da linguagem 

natural que determina quais fonemas a criança vai assimilar; o par assimilado expressa a 

experiência da presença e da ausência. Apesar de a linguagem natural circundar a 
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criança desde o início de sua vida, é somente agora que ela começa a fazê-la ativamente 

sua. A criança passa desse momento de fala incipiente para o domínio da linguagem 

como instituição, e Lacan vê aí uma profunda evolução, que vai da relação diádica com 

a mãe para uma relação pluralizada com a sociedade como um todo. 

 

Voltando à afirmação de Lacan de que o momento “em que a criança nasce 

para a linguagem” é também o momento “em que o desejo se torna humano”, veremos 

que, para Lacan, a força dinâmica que impulsiona o sujeito humano não é a libido ou 

Eros, como o é para Freud, mas sim o desejo. 

 

Para argumentar sobre o desejo, ele lança mão da leitura que Kojève faz de 

Hegel (1969, p. 4). E conclui que o desejo se torna humano quando a ausência se torna 

presença através da linguagem e emerge pela primeira vez na primeira experiência do 

“eu quero”. Diferentemente da necessidade que diz respeito ao apetite estritamente 

biológico e que pode ser satisfeita por diferentes objetos do mundo empírico, o desejo é 

específico e simbólico, ou seja, não é satisfeito apenas pelo objeto empírico. 

 

Com a experiência do Fort-Da, o laço quase simbiótico que une a mãe ao 

infans numa relação essencialmente dual é rompido. Também se rompe a ilusão de 

totalidade da criança, sua presunção de infinitude, e ela experimenta pela primeira vez a 

catástrofe da negação (ela não é a mãe), o trauma da limitação, sua própria e inelutável 

manque à être (a falta a ser). Essa expressão (traduzida para o inglês como “querer ser”) 

é a chave para a compreensão lacaniana do desejo como o anseio – radical e impossível 

de satisfazer – de buscar o paraíso perdido da fusão completa com seu todo. O desejo, 

portanto, irrompe na ruptura da primitiva união com a mãe. 

 

Para Lacan, o significante por excelência do desejo é o falo – que não está 

associado ao órgão sexual, o pênis, mas simboliza a perfeita união entre o infans e o 

Grande Outro – O (ou A, de autre) refere-se ao conjunto dos sistemas simbólicos, das 

formas sociais e regras de cultura que tornam possíveis nossas relações com os 

semelhantes que são os outros. Como esse conjunto está sempre estruturado pela 

linguagem, dizemos que o Outro é o campo da linguagem, que inicialmente está 

representado pela pessoa que cumpre a função materna (Dunker, 2006, p. 16). Quando 

excluído dessa união, o sujeito sofre a castração primordial, o que é também um 
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momento de morte. Nesse contexto, Lacan faz alusão a Heidegger (1977, p. 105, 321) 

ao dizer que o momento em que o “desejo se torna humano” não é só o da castração 

primordial, mas também a primeira experiência da criança como “sendo para a morte”. 

 

Arrancado da relação diádica com a mãe, num mundo de imagens 

inarticuladas, o infans precisa agora relacionar-se com ela por meio da dialética do 

desejo, na qual a principal luta do sujeito é pelo reconhecimento do desejado. 

Traumatizada pelo seu querer, a criança quer, isto é, deseja recapturar sua plenitude 

perdida ao ser desejada pela mãe, ao ser o que completa a mãe – na linguagem 

lacaniana, o falo da mãe.  

 

Isso, porém, é impossível devido à ordem simbólica, à chamada “lei do pai”, 

que estrutura todas as relações humanas e torna possível que a ausência se torne 

presença apenas por meio da linguagem. 

 

Desse ponto em diante, o desejo da criança, sua incessante luta por um paraíso 

perdido, deve ser canalizado como um rio subterrâneo por entre as passagens da ordem 

simbólica, que possibilita que as coisas estejam presentes, mesmo na sua ausência, de 

algum jeito, através das palavras. Em seu seminário Os quatro conceitos fundamentais 

da psicanálise (1964), Lacan volta a comentar o jogo do Fort-Da, a propósito da 

questão da pulsão e da repetição. Chama a atenção para o que comandaria os fenômenos 

repetitivos, citando o jogo infantil como uma insistência em representar o real 

traumático visando a uma simbolização.  

 

Portanto, a força que leva o infans a repetir o jogo não advém da simples 

oposição entre o Fort e o Da, e sim da hiância causada pela ausência da mãe. Essa 

ausência leva Lacan a conceituar o objeto a: “[...] objeto do desejo que se esquiva e que, 

ao mesmo tempo, remete à própria causa do desejo. Em outras palavras, a verdade do 

desejo permanece oculta para a consciência, porque seu objeto é uma falta a ser” 

(Roudinesco e Plon, 1998, p. 552). 

 

Mais tarde o objeto a foi identificado com o gozo puro, aquilo que se 

desvincula do simbólico e do significante. Portanto, não seria o Fort-Da a representação 

da mãe ausente. O objeto a, causa do desejo, está entre representações, não é um 
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significante ou outro, mas o entre. Assim o definiu Lacan (1985, p. 63): “Esse carretel 

não é a mãe reduzida a uma bolinha [...], é alguma coisinha do sujeito que se destaca 

embora sendo dele, que ele ainda segura [...] é ali que devemos designar o sujeito. A 

este objeto daremos o nome na álgebra lacaniana – objeto a minúsculo”.  

 

O carretel designa esse objeto e é ao mesmo tempo índice do sujeito, enquanto 

o brinquedo é a sombra de uma ausência – ou, podemos dizer, a presença de um vazio 

ocupável por qualquer objeto: “A partir de 1967 [...] Lacan transformou esse pequeno a 

(esse nada que sempre falta ali onde é esperado) num resto impossível de simbolizar. O 

objeto de desejo identificou-se assim com o gozo puro [...]” (Roudinesco e Plon, 1998, 

p. 552). 

 

O gozo, para Lacan (A ética da psicanálise, 1959-1960), é distinto de prazer e 

consiste na tentativa permanente de ultrapassar os limites do princípio do prazer. Esse 

movimento, ligado à busca da coisa perdida, leva à repetição e é causa de sofrimento. 

 

Para compreender melhor o brincar e o brinquedo é preciso esclarecer como 

Lacan pensa a estrutura psíquica, assentada em três registros: Real, Imaginário e 

Simbólico (Lacan, 1953). O Imaginário (I) é o registro do engodo, da identificação 

com a imagem, e está relacionado à fantasia. Simbólico (S), o registro da linguagem e 

de suas funções, substitui a coisa por seu nome, eleva a coisa faltante à categoria de 

conceito. Real (R) é o registro do inapreensível, do que não é recoberto pelo simbólico, 

ou seja, não é simbolizado, mas não cessa de não se inscrever7

 

, ou seja o real insiste 

mas não se inscreve no simbólico. Os três registros não são absolutos; giram em torno 

de uma falta comum, o objeto causa do desejo: objeto a. Segundo Vidal (s.d): 

O brinquedo, como suporte do objeto a, permite trabalhar na direção 
da cura pelo registro do real, que faz nó com o simbólico e o 
imaginário; pelo simbólico, enquanto discurso estruturado na cadeia 
significante, que em sua repetição fala algo sobre o sujeito, e pelo 
imaginário, que é o que dá consistência ao brincar e onde intervém o 
corpo nas suas encenações, pois a materialidade do brinquedo reflete e 
se confunde com o corpo da criança. 

 

                                                           
7 Em O Tempo na experiência da psicanálise, Rev. USP n. 81, São Paulo, maio de 2009, p. 8, Dominique 
Finguermann. Dicionário de Psicanálise, Porto Alegre: Roland Chemama, 1995. p. 184. 
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As brincadeiras frequentes das crianças pequenas remetem sempre ao 

paradigmático Fort-Da. O esconde-esconde, fechar ou cobrir os olhos e abri-los para se 

surpreender diante do outro, deixar cair objetos para que o adulto os apanhe, preencher e 

esvaziar um recipiente são algumas delas (Jerusalinsky et al., 1999, p. 155-160). 

 

A criança, mesmo estando alienada em relação ao desejo do Outro, precisa 

receber do outro (pequeno outro, semelhante que cuida dela), desde o início, a 

possibilidade de um universo simbólico que a inclui na linguagem e que lhe permite 

formular suas demandas, isto é, constituir o próprio saber. O brincar é que abre essa 

possibilidade, a de estar e não estar, ao mesmo tempo, designado pelo significante dado 

pelo grande Outro. Quando ela diz “Agora eu era o rei”, revela a possibilidade que 

recebeu de criar o próprio tempo, mesmo sem compreender. 

 

Por um lado, a entrada na linguagem se faz por intermédio de uma alienação 

sem liberdade, já que o código é fechado e a criança já nasce inscrita em um discurso 

familiar que a antecede; por outro, a liberdade do sujeito está em safar-se da sujeição 

absoluta do signo, mediante as possíveis revoluções com a linguagem, no jogo de 

palavras dos chistes, na poesia e no brincar. 

 

Através do brincar, podemos pensar que a criança não cede em seu desejo, em 

sua autenticidade, ao mesmo tempo que internaliza sua identidade ao passar pelos 

processos de individuação e de constituição individual do Eu. 

 

Para concluir, os três psicanalistas (Freud, Winnicott e Lacan) veem na 

capacidade de brincar um ato criativo que só é possível com a perda de ilusão de 

completude da relação inicial fusionada com a mãe.  

 

Há uma insatisfação impossível de cessar que leva o sujeito a criar, a brincar e 

a viver. As brincadeiras e os atos criativos são formas de lidar com os impasses, dores e 

limites inerentes à subjetividade humana, oferecendo auxílios diante das encruzilhadas e 

dos enigmas da vida. A riqueza do ser humano se funda em sua complexidade, em seus 

conflitos e em sua capacidade de alternar prazer e dor, felicidade e sofrimento. É saber 

que o homem é castrado e, por ser assim, torna-se um ser desejante.  



64 
 

Para Freud, a espera de uma satisfação marca a origem do sujeito psíquico. E o 

brincar é uma forma de rearranjar elementos de seu mundo para a obtenção de prazer. 

Freud (1908, p. 153) apresentou o fantasiar articulado em três tempos: algo do presente 

se revela insatisfatório e desperta um desejo, o sujeito retrocede a uma experiência do 

passado, na qual esse desejo foi realizado, e cria uma situação no futuro que representa 

a realização do desejo: “O que se cria então é um devaneio ou uma fantasia, que encerra 

traços de sua origem a partir da ocasião que o provocou e a partir da lembrança. Dessa 

forma o passado, o presente e o futuro são entrelaçados pelo fio do desejo que os une”. 

 

Para Winnicott há dois momentos – o primeiro é a criação do seio pelo bebê, 

objeto subjetivo, momento de ilusão: “A mãe, através de uma adaptação quase 

completa, propicia ao bebê a oportunidade para a ilusão de que o seio dela faz parte do 

bebê, de que está assim sob o controle mágico do bebê” (p. 26). Ao colocar o seio real 

exatamente onde o bebê está pronto para criá-lo, e no momento exato, a mãe torna 

possível o desenvolvimento do objeto subjetivo. O segundo momento diz respeito à 

principal tarefa da mãe (após propiciar oportunidade para a ilusão), que é a frustração da 

ilusão: pela sua ausência gradativa, ela possibilita a criação dos fenômenos 

transicionais, da terceira área.   

 

É por meio dessa ilusão (crença em um mundo subjetivo) e posteriormente da 

desilusão (percepção objetiva do mundo) que a criança vai criar brincando.  

 

Já para Lacan, a criança tira a força que inaugura o brincar dessa hiância 

causada pela partida da mãe do espaço entre seu berço e a mãe; trata-se de um encontro 

faltoso, inassimilável, que, contudo, pode ser simbolizado no brincar. Para Lacan, o 

sujeito em psicanálise se caracteriza por uma falta a ser. 

 

A alternância da presença materna, o ir embora e o retornar, instauram uma 

falta primordial que está no cerne da constituição do sujeito e que vai acompanhá-lo 

pelo resto da vida. É nessa hiância que a realidade deixa de ser concreta para tornar-se 

flexível e rica. 
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Como podemos pensar nos sujeitos da atualidade, que negam o valor da 

castração e de qualquer limite inerente do humano na busca de uma felicidade e 

completude absolutas? 

 

Como se manifesta o brincar nesta sociedade? 

 

O discurso social prega uma vida plena de objetos que prometem satisfazer e 

saciar as necessidades, simplificando os desejos humanos a conquistas objetivas e 

concretas. Passar do impulso para a ação é a miséria espiritual de nossa época.
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Capítulo 3 

 

Os brinquedos e as festas infantis 

 

 

Começo este capítulo utilizando o texto de Winnicott Sonhar, fantasiar e viver: 

uma história clínica que descreve uma dissociação primária, em que o autor demonstra 

diferenças qualitativas nas formas de fantasiar, distinguindo o sonho do devaneio 

(fantasia). 

 

Nesse capítulo, Winnicott faz uma tentativa nova de demonstrar as sutis 

diferenças qualitativas existentes entre as variedades do fantasiar, através do exame do 

que foi chamado especificamente de fantasiar e de material clínico. O caso clínico 

utilizado é o de uma mulher de meia-idade que, em sua análise, gradativamente 

descobre até que ponto o fantasiar, ou algo da natureza do devanear, perturbou a sua 

vida inteira. Winnicott está preocupado com os primórdios da vida imaginativa e da 

experiência cultural em todos os sentidos, e com tudo o que determina a capacidade 

individual de viver criativamente e encontrar vitalidade na vida.  

 

Nas ideias aqui desenvolvidas, parto do pressuposto de que as brincadeiras 

atuais se aproximam mais do devaneio, de formas dissociativas de organizações mentais 

defensivas do que da brincadeira criativa e fundamental descrita por Winnicott, que 

possibilita uma saudável relação da criança consigo mesma e com o mundo. Para 

Winnicott (p. 63), “no verdadeiro brincar, há que fazer coisas, não simplesmente pensar 

ou desejar, e fazer coisas toma tempo, brincar é fazer”.  

 

Na contramão, as brincadeiras de hoje – exemplificadas por videogames e por 

jogos na internet (como o Club Penguin) – levam a criança a se ocupar de maneira 

quase obsessiva, distanciando-a de seus pensamentos, de suas angústias e dificuldades – 

e, portanto, da vida. Essas brincadeiras não têm a qualidade de lhes fornecer elementos 

para lidar com a realidade.  

 

Para Winnicott (1971, p. 145), enquanto o sonhar e o viver pertencem à mesma 

ordem, o devaneio é de outra:  
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O sonho ajusta-se ao relacionamento com objetos no mundo real, e 
viver no mundo real ajusta-se ao mundo onírico por formas que são 
bastante familiares, especialmente para a psicanálise. Em contraste, 
porém, o fantasiar continua sendo fenômeno isolado, a absorver 
energia, mas sem contribuir quer para o sonhar quer para o viver. 

 

Winnicott também afirma que outra importante diferença entre o sonhar e o 

fantasiar (isto é, o devanear) está em que boa parte do sonho e de sentimentos 

pertencentes à vida tem a probabilidade de se achar sob repressão, e isso constitui algo 

diferente da inacessibilidade do fantasiar, já que este é fundamentalmente uma forma de 

dissociação. O fantasiar é uma forma rígida de organização. A grande diferença entre o 

sonhar e o fantasiar diz respeito à presença ou à ausência de um estado de dissociação. 

O sonho enriquece a vida, é uma manifestação do inconsciente, uma investigação 

imaginativa; o devaneio a paralisa, nada acontece devido ao estado dissociativo inerente 

a ele. 

 

Nessa linha de pensamento, creio que os jogos absorventes e obsessivos da 

internet e dos games, em vez de facilitar ou gerar o sonhar, criam uma forma 

dissociativa de viver. Os jogos eletrônicos levam a criança ao automatismo e à 

velocidade que são a marca da nossa cultura e tiram do brincar tanto o processo de 

criação como o uso da imaginação. Parece um “fazer tudo”, quando na verdade não se 

faz absolutamente nada. Ao observar minha filha jogando em um DS, percebo que 

emocionalmente ela está paralisada, não ri, não tem medo, nem demonstra angústia. 

Apenas está se distraindo com uma atividade, alheia ao que acontece à sua volta. Muitas 

crianças ficam encantadas com esse tipo de brinquedo, mas depois de um tempo o 

deixam de lado, sem que isso cause risco para sua saúde emocional. No entanto, o que 

se observa é que, para outro grupo de crianças, esses jogos se tornam um vício e acabam 

por causar algum comprometimento. As crianças utilizam, nessa forma de lazer, uma 

fuga da realidade. 

 

Outra característica dos games é que as frustrações e limitações são eliminadas 

e a onipotência tem seu espaço garantido. São jogos que sustentam as personalidades 

narcísicas dos indivíduos descritos por Lasch e que vêm de encontro às incapacidades 

para lidar com os sofrimentos e dificuldades da vida, já que, para as crianças, é dado o 

direito, que deve ser garantido pelos pais, de serem felizes. Esses jogos também revelam 
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a dificuldade que a criança tem em realizar escolhas que são inerentes à vida. Nos jogos 

eletrônicos interativos, elas podem escolher entre diversas opções, diversos personagens 

e caminhos sem correr risco algum. Uma escolha que não remete a uma perda, ou seja: 

trata-se de uma falsa escolha. Se entrar em um buraco, vai para o mar; já em outro 

caminho, além de ser uma “fase” mais fácil, ela voará entre estrelas, e assim por diante, 

com infinitas opções para escapar das dificuldades. Aparentemente a criança está livre 

para “inventar” o que quiser. Entretanto, o jogo está todo programado e ela não pode 

transformar a brincadeira. É uma deliciosa mentira: “Eu posso tudo sem correr risco 

nenhum”. E, para finalizar, esses jogos, geralmente solitários, podem ser sempre 

recomeçados, o que também não deixa a criança “frustrada” caso não ganhe a partida. O 

jogador é sempre o vencedor! 

 

São jogos em que a imagem é complexa e a criança as recebe passivamente, 

sem espaço para criar nem o personagem nem os caminhos do jogo, cuja trajetória está 

toda formada. A fantasia de poder escolher inúmeras possibilidades só dá sustentação ao 

narcisismo, imita uma sociedade que dá ao sujeito a fantasia de escolher, de ser 

autônomo, com possibilidades sem-fim, mas que na verdade se revela falsa.  

A superexposição a essas imagens fantásticas da internet e dos games – as 

ilusões fabricadas, nas palavras de Lasch (p. 119) – altera o poder de representação da 

criança.  

 
A ilusão de realidade se dissolve não em uma sensação exacerbada da 
realidade, como poderíamos esperar, mas em uma notável indiferença 
pela realidade. Contudo, uma completa indiferença, até mesmo pela 
mecânica da ilusão, denuncia o colapso da própria ideia de realidade, 
dependente, em todos os pontos, de uma distinção entre natureza e 
artifício, realidade e ilusão. Essa indiferença traz a erosão da 
capacidade de se interessar por algo que seja exterior ao eu. Assim, a 
criança conhecedora do mundo, sem se emocionar, se enche de 
algodão-doce e “nem liga”, ainda que soubesse como 24 palhaços 
haviam conseguido entrar juntos em um carro.  

 

O autor está se referindo à observação feita por uma criança no circo que não 

mostra interesse mesmo ao presenciar a ocorrência de coisas extraordinárias.  

 

As crianças “narcísicas”, cujos pais acreditam que devem prover um 

aprendizado competitivo e garantir ao filho o direito “inato” à felicidade, encontram nos 

jogos eletrônicos a atividade coerente com essa ideologia.  
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A ideia de preparar as crianças como soldados de infantaria na máquina global 

também gera um aprendizado que considero “dissociativo”. Elas se sentem apressadas 

para o aprendizado. Até no jardim da infância parece não haver mais a possibilidade de 

ter tempo livre, inclusive para interação. Hoje, segundo o estudo de Joan Almon – 

“Educando as crianças menores para uma vida mais saudável” –, presente no livro 

Honrar a criança (2009), desde o jardim da infância se passou a focar os “resultados 

definidos”, razão pela qual as experiências de aprendizado precisam ser direcionadas. 

Algumas escolas dizem que não há mais tempo na grade curricular para as brincadeiras 

criativas e as abandonaram em favor dos centros de aprendizado, sem permitir mais 

explorações sem finalidade específica. 

 

Na pesquisa mencionada, segundo Joan Almon, o mais desconcertante “foi a 

declaração repetida pelos professores de que, quando davam a criança tempo para 

brincar, elas não sabiam o que fazer. Elas não têm ideias próprias, é o que ouvimos com 

frequência” (2009, p. 96). 

 

Lasch também discute esse problema no esporte. Ao passar a ter funções 

predeterminadas, com resultados previamente estabelecidos, o esporte perdeu sua 

essência. Em sua exposição podemos pensar que a mesma racionalização do espírito 

lúdico infantil e da brincadeira deteriora a natureza de um e outro.  

 

De acordo com Lasch (p. 133), os jogos: 

 
[...] satisfazem simultaneamente à necessidade de livre fantasiar e da 
procura de dificuldades gratuitas; combinam exuberância infantil e 
complicações criadas deliberadamente. Ao estabelecer condições de 
igualdade entre os jogadores, de acordo com Roger Caillos, os jogos 
tentam substituir as condições ideais pela confusão da vida cotidiana. 
Recriam a liberdade, a lembrada perfeição da infância e a distinguem 
da vida comum por meio de limites artificiais, dentro dos quais os 
únicos empecilhos são as regras, às quais os jogadores se submetem 
espontaneamente. Os jogos atraem a habilidade e a inteligência, a 
máxima concentração quanto às finalidades, em nome de atividades 
profundamente inúteis que não contribuem para a luta do homem 
contra a natureza, para a riqueza ou para o conforto da comunidade, 
ou para sua sobrevivência física. 

 

A ausência de qualquer objetivo utilitário é a característica fundamental dos 

jogos. O conhecimento dos benefícios para a saúde dos esportes, assim como do brincar 
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infantil, tirou dele essa “ingenuidade” fundamental e o colocou a serviço das ideologias 

utilitárias. Nas palavras de Lasch (p. 135):  

 
A racionalização dessas atividades deixa pouco espaço para o espírito 
lúdico da invenção arbitrária, ou para a disposição de deixar as coisas 
acontecerem ao acaso. O risco, a ousadia, e a incerteza – componentes 
importantes do jogo – não têm espaço na indústria ou em atividades 
infiltradas por padrões industriais, que procuram precisamente 
predizer e controlar o futuro e eliminar o risco.  

 

Segundo Lacan, para que a experiência de autenticidade possa ser 

experimentada, é necessário coragem para não ceder ao desejo de criar individualidades 

fundadas exatamente na coerência unitária das condutas e na coesão dos ideais. O 

brincar criativo só poderia ser experimentado por meio dessa coragem. 

 

O espírito lúdico deveria trazer em si uma transgressão, uma violação do 

proibido, ao mesmo tempo que se aceitam as regras da cultura. De acordo com Lacan, 

esse brincar com funções preestabelecidas e de caráter passivo tirou das crianças a 

satisfação de violar o proibido, ou seja, de não se submeter passivamente às regras do 

grande Outro. Trata-se de um treino de autenticidade que só se constrói por intermédio 

de um trabalho (brincadeira) criativo.  

 

Os brinquedos seguem o mesmo padrão. No universo lúdico infantil, parece 

não haver mais espaço para brinquedos como caixas de surpresas nos porões da 

imaginação. Ao contrário, seus traços padronizados, isto é, com representações mais 

diretas do real, não deixam muito espaço para o ato de imaginar. As consequências são 

o manuseio de componentes tecnológicos e a automatização de boa parte dos 

brinquedos, assim como as personagens da tevê, em detrimento de outros elementos 

lúdicos, imaginários e simbólicos, como a criação de histórias e personagens.  

 

Como exemplo do que se vem discutindo neste trabalho, vou me ocupar das 

festas infantis.  

 

Como primeira questão, discuto a mudança do formato das festas. Outrora 

feitas em casa, passaram a ser realizadas em “lugares especializados”: os bufês infantis. 
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Os pais, até mesmo para organizar o aniversário dos filhos, precisam recorrer a 

especialistas. 

 

Lasch discute que a apropriação de funções familiares por agentes externos, 

partindo da premissa atual dominante de que os pais não são capazes de prover as 

necessidades de seus filhos sem a ajuda externa, tirou daqueles a capacidade de 

reconhecer seus recursos interiores para cuidar de sua família; por isso eles recorrem à 

ciência, à teoria e a especialistas diante de todo e qualquer impasse. 

 

Ainda segundo Lasch (p. 210), “essa socialização das técnicas de criação dos 

filhos deixou pouco para os pais transmitirem a seus filhos, exceto o amor; sendo que o 

amor sem disciplina não basta para assegurar a continuidade das gerações, da qual 

depende toda a cultura”. 

 

A atuação dos pais na vida dos filhos acaba por ser a mesma dos antigos avós, 

que podiam usufruir da companhia de seus netos sem a obrigação de educá-los. 

Lembro-me de uma brincadeira de um avô que dizia ser uma injustiça o que ocorria 

com os avós da atualidade: os pais não deixam nada para eles deseducarem, os próprios 

pais cumprem essa tarefa com afinco. 

 

Lasch (p. 210) continua:  

 

Essas mudanças da atualidade vêm tornando cada vez mais difícil para 
os filhos formar identificações psicológicas fortes com seus pais. A 
invasão da família pela indústria, pelos meios de comunicação de 
massa e pelos agentes da paternidade socializada alterou sutilmente a 
qualidade da ligação pais e filhos. Criou um ideal de paternidade 
perfeita enquanto destruía a confiança dos pais em sua capacidade de 
desempenhar as funções mais elementares de criação dos filhos.  

 

Esse ideal de paternidade cria uma imagem daquilo que é ser bom pai/mãe, e 

estes passam a agir de acordo com a imagem construída, e não com seus sentimentos. 

 

Essa situação facilita padrões de dependência narcísica da criança em relação 

aos pais. As mães, gerenciadas pelos especialistas, vão criando fantasias a respeito de 

como deveriam ser e agir: elas acabam se distanciando de suas capacidades e intuições 
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acerca da maternidade e se culpando por suas falhas, ou seja, as mães se tornam reféns 

de uma idealização materna. Essa idealização, finalmente, distancia mães e filhos, com 

mães que, apesar de esbanjarem atenção e cuidado, revelam-se distantes 

emocionalmente. 

 

Na visão de Kohut, seguindo o raciocínio de Lasch (p. 211):  

 
A ligação mãe-filho e de muitos outros repousa idealmente em 
frustrações favoráveis. À medida que a criança começa a perceber as 
limitações e a falibilidade de sua mãe, renuncia à imagem de perfeição 
materna e começa a assumir muitas de suas funções, como a de prover 
seu próprio cuidado e conforto. 

 

O formato atual de festa infantil revela essa cultura narcísica e a insegurança da 

mãe da atualidade, que faz uma festa mais padronizada e com pouca intimidade.  

 

As festas infantis foram capturadas pela sociedade de consumo, uma vez que 

passaram a ser objeto de consumo. Como tal, elas antecipam nossas necessidades. Há 

um formato padronizado de festa infantil, que imita a produção industrial em grande 

escala: almejam-se o mínimo de risco, o máximo de “produtividade” e pouca liberdade. 

As festas em bufês funcionam em três períodos: manhã, tarde e noite. Ou seja, em cada 

bufê é possível produzir três festas por dia. 

 

Há oferta de alimentos em quantidade e variedade absurdas, manobristas, 

monitores, brinquedos, espaço mais qualificado para as crianças, decorações de mesa 

com infinitas opções, decorações das bexigas e dos docinhos, e assim por diante.  

 

Além disso, os bufês são preferidos pelos pais porque não envolvem nenhum 

tipo de trabalho, a não ser apresentar o cartão de crédito. Não se corre o risco de 

enfrentar problemas com o tempo, pois tudo é garantido para o bom andamento de uma 

festa. Por fim, como tudo é feito por profissionais, os pais certamente não poderiam 

fazer melhor do que as pessoas preparadas profissionalmente para o serviço. Diante de 

todos esses elementos, como não escolher o mais fácil e o “melhor”? 

 

Para refletir sobre a oferta funcional dos bufês que os tornaram tão atrativos, 

recorreremos ao alerta que faz Baudrillard na parte III de seu Lê Système des Objects 



73 
 

(1968, p. 232) de que a eficácia da publicidade não provém diretamente de seu poder de 

persuasão quanto à superioridade de uma marca. O que se enreda é algo bem mais 

fundamental: apesar de ninguém acreditar na lógica do Papai Noel, sua figura nos 

captura em função dos aspectos regressivos que mobiliza. A publicidade traz no 

discurso dos produtos a capacidade de gratificar o consumidor, para melhor servi-lo, 

como uma mãe atenta e zelosa. O único compromisso do produto é gratificar e antecipar 

desejos, criando aquilo que nem sequer sabíamos que desejávamos. A publicidade nos 

poupa questionamentos sobre os nossos desejos, indicando antecipadamente o que 

devemos desejar. 

 

São tantos os itens oferecidos pelos bufês que não sabíamos nem que existiam, 

nem que eram necessários e muito menos que os desejávamos. Por fim, eles se tornam 

tão importantes que já não somos mais capazes de realizar a festa de um filho sem sua 

presença. São essas as necessidades fabricadas pela sociedade de consumo. 

 

A liberdade, as necessidades e o gozo do indivíduo lhe são extorquidos em 

troca desse amor imaginário, produto do sistema. O exagero na nossa sociedade chama 

atenção. O que se observa é que as crianças também aderiram a essa cultura, uma 

psicopatologia dos excessos, que não tolera o tempo livre e que tem evitação fóbica ao 

ócio. A criança não precisa mais pensar, é bombardeada o tempo todo pela oferta e a 

antecipação de seus desejos; ela fica aflita quando tem que agir por conta própria.  

 

Os bufês também revelam esse tipo de funcionamento, em que não há tempo 

vazio, não há silêncio, nem há necessidade de criar nenhuma brincadeira. Há inúmeras 

atividades e somos naturalmente engolidos por uma delas. 

 

Assim, os bufês tornaram-se para muitos a melhor opção para as festas infantis. 

Na cidade de São Paulo, é possível notar “um bufê por quarteirão”, conforme expressão 

do senso comum. Segundo a Asseb (Associação das Empresas de Bufê Infantil), há 

1200 bufês infantis no estado de São Paulo. Segundo o presidente dessa associação, 

Marcelo Golfiere, a cultura de bufê infantil cresceu muito e deu seu grande salto em 

1998, quando muitos foram abertos na cidade de São Paulo.  
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Podemos pensar também na expressão “simples festa infantil”, pois uma 

cultura narcisista não permite uma “simples“ comemoração de aniversário. Os pais dos 

reizinhos em desenvolvimento não têm a menor pretensão de organizar um evento 

simples para seu filho. Além disso, a festa infantil revela a busca de admiração e 

posicionamento social dos pais. 

 

Para Baudrillard, em A sociedade de consumo (1970, p. 77), os objetos de 

consumo foram transformados em signos de status e prestígio social. O objeto de 

consumo é determinado pela lógica dos signos, o consumo propriamente dito é 

determinado por “estruturas inconscientes que ordenam a diferença social. O sistema 

tem necessidade de desigualdade social e cria, para garanti-la, mecanismos de 

diferenciação social. A ideologia de que o consumo serve para satisfazer o prazer ou a 

necessidade oculta a lógica social inconsciente que estratifica a sociedade”. 

 

No nível consciente, o sujeito vive as suas escolhas como liberdade, prazer ou 

necessidade, mas a própria insatisfação revela aspectos inconscientes que determinam o 

comportamento coletivo. 

 

Esses signos operam silenciosamente, constituindo as regras do jogo a ponto de 

não haver socialização possível sem sua internalização. A sociedade de consumo é um 

conjunto de instituições matrizes (família, classe social, escola, exército, entre outras) 

de uma forma de subjetividade própria de nossa época.  

 

A qualidade da festa que produzimos para nossos filhos tem o poder de nos 

dizer quem somos, do que o filho é merecedor e que lugar ocupa na hierarquia social. 

 

A festa infantil e as crianças assumiram um lugar central na vida dos pais. 

Citarei dois exemplos que demonstram essa importância. 

 

O marido de uma amiga ficou desempregado por alguns meses, e o casal não 

tinha reservas financeiras. A mulher não trabalhava. Como consequência, passaram por 

muitas dificuldades e a mulher cortou todo e qualquer gasto. Tirou da vida, nesse 

período, tudo o que podemos chamar de supérfluo. Porém, quando chegou o aniversário 
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do único filho, ela disse para o marido: “Sou capaz de cortar muitas coisas, como já 

provei, mas a festa do meu filho não”.  

 

Compartilhei com ela toda essa questão e no dia do aniversário presenciei uma 

grande festa, com tudo o que a criança pudesse almejar. 

 

Outro exemplo é de um casal que se divorciou. Também passando por 

inúmeros problemas financeiros e precisando repensar todos os gastos familiares, a mãe 

disse: “Só não quero tirar dos meus filhos a festa de aniversário. Esse é o único luxo de 

que não abro mão, só se não tiver jeito mesmo”. E assim foi: outro grande evento 

infantil feito em bufê. 

 

O que significa isso?  

 

Os pais sentem a obrigação de prover ao filho certas necessidades pré-

fabricadas pela sociedade de consumo. E os pais que estão passando por problemas 

sentem uma necessidade ainda maior de reiterar seu lugar na hierarquia social através 

dos signos de status, como é o caso das festas. As dificuldades os levam a sentir-se mais 

carentes no tocante aos benefícios narcísicos prometidos pelos objetos de consumo e, 

assim, eles se tornam os maiores reféns das necessidades pré-fabricadas pela sociedade. 

A autocrítica fica em suspenso e o narcisismo encontra o caminho aberto.  

 

Minha hipótese é de que a experiência gravada nas crianças a respeito da festa 

é proporcional ao trabalho nela investido – ou seja, nula. É uma festa sem trabalho, sem 

pessoalidade e com excesso de estímulo. A sensação, assim como ocorre com a vida 

excessivamente movimentada, é de que se esteja fornecendo o melhor que se poderia, 

tamanha a oferta de brinquedos e diversão. As crianças não param um minuto, o barulho 

é avassalador e se promove a ideia de muita felicidade. No entanto, o fundamental – a 

intimidade, a pessoalidade e a importância do dia do aniversário para uma criança – é 

esquecido. A festa também se torna uma forma dissociativa de “lazer” e de viver, pois 

nelas há um formato que elimina as angústias, os medos e as incertezas: tudo vai dar 

certo. A realidade é separada, dissociada e se cria uma ilusão de mundo perfeito. 
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Recorrendo a uma lembrança pessoal, presenciei uma garota falando para a 

mãe ao sair de sua festa: “Nem parece que o aniversário foi meu”.  

 

A festa em bufê é uma comemoração sem cheiro e sem memória. O 

aniversariante e seus pais também são convidados e saem tão ilesos como entraram. O 

evento é grandioso, mas o sentimento final é de insatisfação. A festa parece ter um 

sentido exibicionista, uma prova de que se pode gastar muito, de que os pais se dedicam 

muito ao filho e de que este é merecedor de uma enorme celebração.  

 

Utilizando as palavras de Lasch (p. 43), a mídia dá substância e, por 

conseguinte, intensifica os sonhos narcisistas de fama e glória, encoraja o homem 

comum a identificar-se com as estrelas e a odiar o rebanho, e torna cada vez mais difícil 

para ele aceitar a banalidade da existência comum: 

 

[...] seres humanos são como um vácuo voraz, uma fome insaciável, 
um vazio à espera de ser preenchido com as ricas experiências para os 
poucos escolhidos. Em sua vacuidade e insignificância o homem de 
capacidades comuns tenta aquecer-se com o brilho refletido pelas 
estrelas. Mas, as relações pessoais fundamentadas na glória refletida, 
na necessidade de admirar e ser admirado provam ser fugazes e pouco 
eficientes. 

 

A festa infantil parece revelar essa necessidade de iluminar o aniversariante e 

seus familiares como se ilumina uma atriz no dia da entrega do Oscar. Lembro-me do 

constrangimento que senti ao ver uma família inteira entrando com uma criancinha no 

colo, rodeada por dez monitores cantando parabéns; o som era ensurdecedor. A família 

vinha de longe, como se trilhasse o caminho que a noiva faz para chegar ao altar, com 

velas acesas... Uma família de estrelas a caminho da glória. 

 

Gostaria de citar também a festa de uma sobrinha, que teve a “infelicidade” de 

nascer no meio das férias. Não tendo seus amiguinhos da escola por perto, sua mãe 

deixou para fazer “a festa” após o retorno às aulas. Assim, optou no dia do aniversário 

por um encontro entre primos em sua casa, só com um pequeno bolo. A aniversariante, 

que fazia quatro anos, estava muito feliz e seu único pedido foi para ficar sozinha (sem 

ninguém para ofuscá-la) na hora de cantar parabéns. Feliz e satisfeita são as palavras 
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que encontro para descrever a vivência da criança naquele aniversário. Tudo isso levou 

a mãe a questionar a necessidade de outra festa. 

 

A mãe da atualidade, quando não sente que se exauriu para fazer o aniversário 

de seu filho, acha que não deu o suficiente, que fez pouco e é devedora.  

 

Não se trata, porém, de contrapor aos bufês uma ideia romântica da 

comemoração dos aniversários nas gerações anteriores. A avó preparando os doces, a 

mãe pendurando as bexigas e os familiares reunidos constroem uma imagem muito 

bonita. Essa cena, todavia, é hoje relembrada por alguns com desgosto: “Tenho 

péssimas recordações das minhas festas. Minha mãe se cansava, se irritava de ter que 

preparar tudo, e na hora da festa eu sempre ficava deslocada”.8

 

 

Ainda assim, é o caso de nos perguntarmos se ter “péssimas recordações” não é 

algo mais vital do que a atmosfera inodora e asséptica dos bufês. 

 

A festa feita em casa pelos familiares já se iniciava com seu planejamento: 

quem vai ser convidado, que doces vão ser feitos, a arrumação da casa e as brincadeiras 

que serão inventadas. O ambiente familiar é tomado pela festa e o aniversariante 

presencia e participa do que vai acontecer. A criança aprende que as coisas não 

acontecem magicamente, há um trabalho sendo realizado e ela pode usufruir da parte 

lúdica desse trabalho. A criança aprende que, para fazer um aniversário, há um trabalho 

e um custo. Ao contrário do que ocorre nos bufês, onde tudo surge magicamente. E a 

divisão do pagamento em seis parcelas parece disfarçar o quanto se gasta para 

“comprar” uma festa infantil. 

 

As festas no passado não eram tão luxuosas como as de hoje, porém havia um 

envolvimento maior de todos. As pessoas convidadas eram as mais próximas, alguns 

familiares (avós, tias) eram convocados a participar dos preparativos, o que demonstra 

que havia maior intimidade com os convidados e da criança com tudo o que estava 

acontecendo.  

                                                           
8 Comentário feito a mim numa conversa informal sobre festas infantis. 
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As mães hoje não precisam mais ficar nervosas ao ver uma criança esmagando 

um brigadeiro em seu sofá branquinho. A ambivalência das relações é deletada na 

aparição que se dá ao fazer uma festa no bufê, o que já não é possível acontecer quando 

o aniversário é comemorado em casa e quando os parentes estão envolvidos com as 

obrigações e os problemas decorrentes da realização de uma festa. 

 

Todos esses problemas são deletados em um bufê, onde nada será 

transgressivo, onde a “liberdade” vigiada pelos monitores é usufruída mais pelos pais, 

que até poderiam sentar e conversar à vontade, se não fosse o barulho infernal que 

muitas vezes vigora.  

 

Nas raras exceções em que as festas ocorrem de forma mais simples, como 

pude presenciar em alguns aniversários feitos à moda antiga, somente com bolo e 

futebol, a alegria, a satisfação e a intimidade do aniversariante, familiares e amigos 

eram mais evidentes e os gastos, mais razoáveis. Os adultos puderam conversar sem o 

barulho infernal do bufê e os meninos estavam felizes fazendo aquilo que, para o 

aniversariante, era mais divertido – jogar futebol, na sua casa, com seus amigos.  

 

Nas festas atuais, por causa da presença de monitores, as crianças não ficam 

deslocadas, pois esses profissionais são preparados para entrar em cena quando isso 

acontece.  

 

Pensando nas festas de outrora e nas festas atuais, creio que uma memória de 

dificuldade é preferível a nenhuma memória. Essa exclusão dos conflitos e das 

dificuldades é o que torna também as festas sem sabor e as pessoas mais desvinculadas, 

dissociadas da vivência experimentada. 

 

Enfim, não pude presenciar nenhuma perda substancial quando a festa não é 

realizada por “especialistas” nem quando se abre mão dos aparatos tecnológicos – pelo 

contrário. Também não observei ganhos importantes para as crianças que tiveram festas 

suntuosas.  

 

Podemos fazer uma comparação entre os jogos eletrônicos e as festas infantis. 

Acredito que os dois são formas dissociativas de funcionamento, mais direcionadas para 
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um devaneio do que para uma produção criativa. Em ambos, não há um envolvimento 

psíquico que poderia gerar vivências mais criativas. Há nos dois casos um 

distanciamento da realidade, a penetração mais em um mundo de ficção em que se 

eliminam os conflitos, os trabalhos e desejos que proporcionam criatividade e 

desenvolvimento psíquico. 

 

Uma outra perspectiva de análise, que, por outros caminhos, retoma a temática 

da dissociação é a crise da representação. 

 

Muitos estudiosos afirmam que a nova área de atuação do capitalismo 

avançado é a própria representação, isto é, as formas culturais em seu sentido mais 

amplo: publicidade, televisão e meios de comunicação de massa. A representação é a 

matéria-prima da vida psíquica, tanto normal como patológica, motivo pelo qual 

considero pertinente nos determos nessa questão. 

 

No livro Estratégias de investigação em psicanálise (2000), Marion Minerbo, 

utilizando os textos de Fabio Herrmann (1997), discute a crise de representação, 

relacionando-a à excessiva visibilidade do processo de fabricação do cotidiano pelos 

sistemas de produção de imagens. A nova condição de realidade e hiper-realidade, 

descrita por Guy Debord em decorrência da fragilidade da representação na era da 

imagem, mina a credibilidade na representação e transforma a representação em ato. As 

representações perderam lugar para as ações – hoje a identidade do sujeito fica 

sustentada pelos seus atos e não pelo seu pensamento. 

 

Nessa teoria, a realidade é a superfície representacional do real. Para nos 

relacionarmos com nossos semelhantes, precisamos de um consenso acerca da 

realidade. Para isso, a realidade sofre um achatamento – melhor dizendo, uma 

simplificação. A nossa identidade também se achata, dando a impressão de uma 

identidade una e coesa. A infinidade de matizes intermediárias e mais complexas se 

perde e a realidade se torna familiar, rotineira e mais confortável para o homem. Essa 

simplificação da realidade é o que torna possíveis a convivência e o pensamento. 

 

No entanto, o que se verifica na atualidade é que essa simplificação da 

realidade ganhou autonomia, e a percepção das nuanças e matizes foi eliminada. Há 
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uma única forma de ver a realidade. Esse consenso, testemunha de uma única forma de 

pensar, é produto do que Marion Minerbo, respaldada por Fabio Herrmann, denomina 

campo do processo autoritário. Segundo Fabio Herrmann (p. 129, Estratégias de 

investigação em psicanálise):  

 
[...]o processo autoritário avançou e se consolidou tornando-se uma 
mentira autoritária. Neste novo campo subverte-se a ontologia 
tradicional segundo a qual os fatos eram irrefutáveis enquanto as 
ideias podiam ser contestadas. Agora, as ideias ganharam a força e a 
espessura dos fatos. Um passo a mais, e serão as ideias que criarão os 
fatos, e estes se tornarão irrelevantes, uma vez que a verdade não é 
mais o critério para julgá-los. Dito de outra forma, o que conta é o 
êxito em impor à convicção geral uma versão dos fatos – as ideias 
passam a ter o poder de criar realidades.  

 

Eis o porquê da crise de representação: é visível que a realidade está sendo 

criada pelas ideias; falta a substância que só os fatos poderiam infundir. Os meios de 

comunicação são os maiores responsáveis por essa situação, já que permitem a difusão 

absoluta das ideias fabricadas. A crise da representação se deve à negação dos fatos e 

sua substituição por ideias/coisas, as quais acabam por construir a realidade.9

 

 

Segundo o raciocínio de Marion Minerbo, o processo autoritário, em lugar de 

um consenso sobre as representações da realidade, criou de forma excessivamente 

visível a própria realidade. O ato puro é a resposta defensiva da psique à crise da 

representação. Herrmann denomina ato puro “a concentração em ato isolado, de todo o 

possível saber, pensamento ou crítica, de toda a emoção e sentimento, de toda ação 

organizada, sendo uma nova forma de representação da realidade que rapidamente 

substitui o pensamento cotidiano no mundo em que vivemos” (p. 132). Nessas novas 

                                                           
9 Há uma diferença em relação ao pensamento lacaniano em que a linguagem cria o fato; este em si é 
incognoscível, não tem significado – apenas quando é designado por um significante é que passa a ser 
conhecido. Herrmann considera que o inconsciente substancial não se evidencia como instância psíquica 
e retorna a sua condição de ficção (Andaimes do real: o método da psicanálise, p. 353). Para ele, há um 
espaço que vai das representações à profundidade inconsciente denominada “campo”, ou “inconsciente 
relativo”: o lugar das regras que determinam as relações concretas (Introdução à teoria do campo, p. 19, 
lado oculto, produtor avesso). A ideia de campo pode ser vista como uma reinterpretação do conceito de 
inconsciente operativo articulado à lógica das emoções. O inconsciente entendido como um “momento 
crítico da consciência” que põe em crise a representação consciente evidenciada na associação livre, no 
lapso e até na ruptura abrindo brechas na consciência. Assim, “o campo é o inconsciente em sua ação 
concreta [...] O inconsciente de uma relação humana (Andaimes do real, p. 109). Também a noção de 
desejo para Herrmann difere da de Lacan, aproximando-se apenas quando Lacan postula a clínica do 
Real. 
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condições, a representação de identidade e de realidade se sustenta enquanto dura o ato. 

Fora dele, o sujeito corre o risco de despersonalização e desrealização. 

 

Podemos pensar as festas em bufês como uma forma de ato puro. Para tanto, 

utilizo-me de um exemplo contado por minha irmã, em estado de indignação. Uma mãe 

propôs a ela e a outras duas mães de colegas da classe de seu filho de cinco anos que se 

juntassem para realizar a festa das crianças. No entendimento dessa mãe, se todas 

unissem recursos, poderiam promover uma festa maior. Ela acreditava ser impossível 

fazer uma festa sem gastar menos de 10 mil reais, pois um bom bufê sairia por volta de 

7 mil reais. Além disso, era preciso gastar com manobrista, fotógrafo, lembrancinhas e 

bebidas alcoólicas. Para economizar, cada mãe gastaria 4 mil reais; como eram quatro 

mães, teriam 16 mil reais para gastar com os preparativos. Assim, cada mãe teria o 

direito de chamar, além dos amigos em comum da escola, 25 convidados, o que somaria 

mais de 125 pessoas.  

 

Além da lógica econômica, o que mais se poderia pensar sobre essa proposta? 

 

Essa mãe perdeu de vista tanto o significado como o objetivo da festa. Isso 

pode ser definido como um ato puro, sem conexão com a realidade de uma festa de 

criança. Herrmann (1997, p 158) enfatiza: “O ato puro é uma forma de pensamento 

concentrado, que se desvirtuou completamente, perdendo os vínculos lógicos com o 

conjunto de ideias, bem como os vínculos veritativos com o mundo empírico. Dá-se em 

atos que constroem suas próprias razões e se autodemonstram”. 

 

O ato puro é um padrão que as pessoas repetem sem refletir e sem criticar. É 

esse o novo modelo de festa infantil que vem ocorrendo numa determinada classe 

social.  

 

A festa infantil em bufês funciona como representação emblemática da 

realidade; em outras palavras, as festas são convocadas a representar setores 

prestigiosos da realidade, carentes de substância e credibilidade em virtude da crise de 

representação. Ou seja, a festa também tem o poder de ditar quem somos, nossa 

identidade e o lugar que ocupamos na hierarquia social. O sujeito contemporâneo se 

descobre através do ato, o ato que o representa: “Sou feliz, meu filho está feliz, pois 
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olha a festa que pude fazer para ele”. A festa é a representação da representação de 

felicidade. 

 

Herrmann vê a virtualização, a perda da realidade na vida cotidiana, como um 

avatar desse imenso projeto humano de tornar o mundo uma casa tão à sua medida, tão 

à medida de seu desejo, que ela se torna estranha. A festa em bufê é tão perfeita, tão 

bem organizada e funcional, que se torna exterior ao aniversariante. Em nome da 

eficácia, todos os atos são justificados. O homem se sente poderoso com seus 

instrumentos fantásticos, mas também se sente estranho diante de sua criatura-mundo. 

 

Neste homem, que Herrmann concebe como pós-moderno, incapaz de 

vínculos, incapaz de pensar sem imagens, de pensar segundo a forma tradicional, a ação 

tende ao ato puro, em que falta a intermediação do pensamento. 
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Capítulo 4 

 

Conclusão 

 

 

Para situar o que o brinquedo e o brincar significam para a criança, começo 

esta conclusão resumindo o livro: Esse coelho pertence a Emília Brown (São Paulo, 

WMF Martins Fontes), escrito por Cressida Cowell em 2006.  

 

A história é sobre Emília, uma menina que tinha um coelhinho cinzento 

chamado Stanley. Ela e seu coelho viviam grandes aventuras imaginárias: lançavam-se 

no espaço, corriam de moto pelo deserto, mergulhavam no fundo do mar. Ao ouvir falar 

disso, a rainha Gloriana Terceira ficou encantada com o coelho de Emília e resolveu que 

o teria a qualquer custo. Para conseguir seu intento, foi, progressivamente, oferecendo 

muitas coisas à menina em troca do coelho – um ursinho dourado novo em folha, dez 

bonecas falantes que diziam “mamãe, mamãe”, cinquenta cavalos de balanço e todos os 

brinquedos com que ela jamais poderia sonhar. Emília Brown não aguenta mais a 

insistência da rainha e, para evitá-la, prega em seu portão uma placa em que se lê: “Este 

coelhinho não está à venda!”. 

 

Uma manhã, depois de acordar, Emília Brown vê que seu coelho não está mais 

ao seu lado. A rainha o havia roubado. Emília corre até o palácio para recuperá-lo. 

Quando chega, encontra a rainha chorando copiosamente e esta lhe diz: “Ainda bem que 

você veio Emília, tem alguma coisa errada com o coelhinho”. Os funcionários da rainha 

o haviam limpado, costurado e recheado. Ao costurarem-no, o coelhinho perdera seu 

sorriso. Stanley estava uma lástima. 

 

A rainha perguntou: “Você pode fazer alguma coisa?”. A resposta foi: “Vou 

levá-lo para a minha casa”. Ao ver a rainha se debulhar em lágrimas, a menina sentiu 

pena. Então, foi até o armário da rainha e pegou um ursinho dourado novinho em folha 

e o colocou no colo dela. Em seguida cochichou: “Pegue este ursinho novinho em folha 

horroroso e brinque com ele o dia todo. Durma com ele à noite. Abrace-o e invente 

muitas aventuras. Então, talvez um dia você acorde com um ursinho que seja um 

brinquedo seu de verdade”.  
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Essa narrativa traz questões relevantes levantadas neste trabalho sobre o 

universo lúdico infantil na pós-modernidade. Ao escrever a história Esse coelho 

pertence a Emília Brown, Cressida Cowell expressa uma preocupação com as novas 

formas lúdicas do universo infantil. Sua narrativa revela que o consumo desenfreado 

prejudica as vivências infantis, os laços de afeto e a imaginação.  

 

Outro exemplo, presenciado em minha casa: minha filha tinha uma boneca que 

adorava. Quando chegou seu aniversário, ela fez um chá de boneca. Todas as crianças 

resolveram lhe dar de presente uma boneca nova. Um de seus coleguinhas falou para a 

mãe: “A Bia está com uma boneca muito velha, quero dar para ela uma boneca nova!”. 

A avó, também interessada em dar um belo presente, deu-lhe uma linda boneca. O 

excesso de lindas bonecas atrapalhou seu vínculo com a boneca antiga, e ela ficou aflita 

até poder se reorganizar afetivamente. Demorou para decidir-se por uma delas e deixar 

as outras de lado. Na realidade, ela não precisava de outra boneca, e o excesso só fez 

confundi-la ao demandar um investimento mais difuso em diversos objetos.   

 

A sociedade pós-moderna tenta promover, ao colocar à disposição das crianças 

uma infinidade de brinquedos tecnológicos e elaborados, experiências relacionadas à 

grandeza, à riqueza e à diversão, mas o sentimento que se vivencia é de insatisfação e 

confusão – e em muitos casos de indiferença.  

 

A confusão, que se inicia com a dificuldade de escolha diante de tanta oferta, 

se deve também ao fato de o objeto ser oferecido antes do surgimento do desejo. A 

publicidade é enganadora, uma vez que oferece o objeto, mas não é capaz de oferecer o 

desejo. 

 

Um brinquedo dado, pronto e “completo”, anterior ao desejo da criança, não 

fornece os elementos necessários para que ela possa ressignificar sentimentos, 

angústias, bem como atualizar conflitos e compreender as relações que se estabelecem 

com o mundo adulto. 

 

Da mesma forma, penso nas festas em bufes – festas prontas sem interação 

com os dilemas, desejos e sonhos das crianças. Elas acontecem e são dadas de forma 
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mágica, e por isso sem intercâmbio com o mundo interno, com as vivências íntimas que 

precisam encontrar espaço para dialogar. 

 

Esse tipo de festa é padronizado, não há uma história pessoal, são flashes de 

um momento. A criança chega na hora em que o evento se inicia, como se fosse um 

convidado da própria festa.    

 

Neste contexto, é impossível ser um narrador, já que o aniversariante não 

constrói nada para a sua festa, é um sujeito passivo: não há pensamento, não há espaço 

para criação, nem para as fantasias. A festa está pronta inclusive nas brincadeiras, que 

independem da criança. Flash de um momento, sem passado nem possibilidade de 

futuro. 

 

Entre a mera repetição e uma versão pessoal há uma diferença que precisa ser 

mantida e que não diz respeito à aparência: aí estaria o “interstício da diferença”. A luta 

pela subjetividade se apresenta como direito à diferença e direito à variação. É o que 

afirma Foucault, em Theatrum philosoficum (p. 31-69).  

 

Em Escritos criativos e devaneios (1987), Freud compara o brincar à obra 

literária no sentido em que ambas permitem a criação de um mundo próprio onde os 

elementos são ajustados da forma que mais agrade ao sujeito desejante que a criou. 

Como pensar a brincadeira se as crianças não têm tempo para formulá-las? Se o desejo 

não tem tempo para se constituir? 

 

Freud postula que os sonhos só ganham significados quando narrados pelo 

próprio sonhador, pois somente ele pode delinear e ajudar a definir o quadro, o ambiente 

psíquico, onde eles se tornam significáveis. Ou seja, se a autenticidade requer a 

regressão à infância através do sonho, ela precisa da narrativa e da associação do 

sonhador.  

 

Inicialmente, ao começar a construir a psicanálise, Freud postulou “a 

identidade histérica” em todos os tempos e lugares, ou seja,: 
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[...] afirmou a imanência e a pertinência do aparelho psíquico em 
quaisquer épocas ou eventos. Mas, concomitantemente, impôs a 
presença do narrador e da narrativa desde a sua voz, a expressão em 
‘voz própria’. Foi assim com as chamadas histéricas, que deveriam 
dirigir o caminho para a cura por intermédio de suas narrativas, a 
partir de experiências próprias. Recuperar a história perdida, suas 
reminiscências, ensinou Freud, só seria possível por meio da narração, 
em torno do que é esquecido pelo próprio. (Multiplicidade e 
ambivalência da autenticidade, Chaim Samuel Katz, p. 106, percurso 
39.)  

 

Ao fazer um paralelo com a importância de ser narrador da própria história, 

pergunto-me: há lugar para a brincadeira criativa? Há lugar para a estruturação do 

sujeito do desejo, descobrindo-se capaz de sentir, desejar e pensar, sem mergulhar nas 

formas dissociativas de organização mental mencionadas por Winnicott? 

 

Temos que tomar cuidado com os brinquedos que isolam, que não convidam a 

criança a pensar nem criar, que somente a distraem e entretém, os quais muitas vezes 

são usados como forma de fuga (dissociação) da realidade. 

 

Entretanto, não proponho uma volta ao passado, nem desqualifico as novas 

tecnologias; sugiro um olhar crítico e cuidadoso sobre o que se oferece às crianças 

quando se tenta evitar as vivências de falta, angústia e dores inerentes à vida, negadas, 

no entanto, pelo avanço tecnológico.  

 

Para Orhan Pamuk, o mais difícil ao escrever um romance é “ser o autor 

implícito do livro dos seus sonhos (p. 90).  

 

Quando me via mergulhado em questões políticas, ou como acontece 
com tanta frequência no decorrer da vida normal, meus pensamentos 
eram interrompidos vezes sem-fim por contas para pagar, telefones 
tocando e reuniões da família, fica muito difícil ser o autor implícito 
do livro dos meus sonhos (p. 89). 
De modo que a verdadeira fome, no caso, não é a literatura, mas de 
um aposento onde eu possa ficar sozinho e sonhar. Quando isso é 
possível, consigo inventar lindos sonhos sobre aqueles mesmos 
lugares cheios de gente, aqueles mesmos encontros de família, 
reuniões escolares, refeições festivas e todas as pessoas que as 
frequentam [...] E aqui, chegamos a um ponto crucial. Para escrever 
bem, primeiro precisa estar extremamente entediado, para ficar 
extremamente entediado, precisa entrar na vida (p. 77). 
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