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                                                       Força Estranha... 
 

Eu vi um menino correndo 
Eu vi o tempo 

Brincando ao redor do caminho daquele menino 
Eu pus os meus pés no riacho 

E acho que nunca os tirei 
O sol ainda brilha na estrada 

E eu nunca passei 
 

Eu vi a mulher preparando 
Outra pessoa 

O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga 
A vida é amiga da arte 

É a parte que o sol me ensinou 
O sol que atravessa essa estrada 

Que nunca passou 
 

Por isso uma força me leva a cantar 
Por isso essa força estranha no ar 

Por isso é que eu canto, não posso parar 
Por isso essa voz tamanha 

 
Eu vi muitos cabelos brancos 

Na fronte do artista 
O tempo não para, e no entanto ele nunca envelhece 

Aquele que conhece o jogo 
Do fogo das coisas que são 

É o sol, é o tempo, é a estrada 
É o pé e é o chão 

 
Eu vi muitos homens brigando 

Ouvi seus gritos 
Estive no fundo de cada vontade encoberta 

E a coisa mais certa de todas as coisas 
Não vale um caminho sob o sol 

É o sol sobre a estrada 
É o sol sobre a estrada, é o sol 

 
Por isso uma força me leva a cantar 

Por isso essa força estranha no ar 
Por isso é que eu canto, não posso parar 

Por isso essa voz, essa voz tamanha 
 

Por isso uma força me leva a cantar 
Por isso essa força estranha no ar 

Por isso é que eu canto, não posso parar 
Por isso essa voz tamanha. 

 
Caetano Veloso 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A minha mãe, Rosário. Exemplo de força, 
dignidade e ética.  
 
 
 
A meu Pai, Geraldo e, a meu irmão, Pedrinho, (in 
memorian). Onde quer que vocês estejam, sei que 
estão vibrando pela conclusão de mais uma fase, 
de mais um ciclo e início de tantos outros que virão 
na minha vida. 
 
 
 
Às crianças surdocegas, fonte de inspiração para a 
realização deste trabalho.  
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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa aborda os efeitos da privação sensorial na relação mãe-filho surdocego. 
Para tanto, essa discussão é encaminhada a partir de uma concepção psicanalítica de 
corpo. Assim, abordar o estatuto do corpo na Psicanálise freudiana possibilitou pensar 
em uma relação mãe-bebê que incide diretamente na constituição do corpo erógeno. 
Após centrar as questões fundamentais da pesquisa, discutem-se as implicações da 
surdocegueira como condição única que resulta da dupla privação sensorial. Partindo 
da hipótese de que olhar a criança surdocega pela via da imperfeição sensorial e das 
marcas do real do corpo não leva em consideração aspectos essenciais para refletir 
sobre a singularidade do sujeito, desloca-se a discussão para o campo da Psicanálise. 
Assim, foi recolhida uma afirmação de “criança como corpo pulsional”, que aparece no 
trabalho de Cláudia de Lemos sobre “falas de criança”. Dessa forma, foi a partir da 
escuta para essas “falas”, que a questão sobre a “criança” emergiu. Falas em que, em 
um primeiro tempo, predominam indícios de sua alienação à fala do outro e, em um 
segundo, são perpassadas por erros e construções insólitas. Para responder a essas 
ocorrências que interrogam a ideia de sujeito psicológico, epistêmico, e que, mais que 
tudo, levantam uma interrogação sobre a própria criança, De Lemos encontra na 
Psicanálise a concepção de corpo, que convém aos achados empíricos que recolheu: 
a de criança como corpo pulsional. A afirmação da autora será discutida a partir da 
leitura do texto freudiano, mais especialmente, das teorias sexuais das crianças, pois a 
criança, para Freud e De Lemos (1992; 2003), é concebida enquanto sujeito que se 
constitui na relação com o outro materno; uma criança interrogada por suas questões 
que estão assentadas na sexualidade infantil.  Em um segundo momento da pesquisa, 
interrogou-se o estatuto do corpo nas elaborações teóricas de Freud. Essa 
interrogação parte da sexualidade infantil para sustentar, com Freud e Leclaire, uma 
concepção de corpo erógeno. Freud, ao propor a teoria da sexualidade, marca uma 
descontinuidade com o biológico e a insere na relação inconsciente-pulsão assim 
como na relação com o prazer sexual, que não está sob a rubrica do genital, mas sob 
a ordem do desejo inconsciente. Assim, a relação mãe-bebê é permeada pelo desejo 
materno, pelo prazer sexual, uma vez que “a mãe contempla a criança com 
sentimentos derivados de sua própria vida sexual” e a trata como o “substituto de 
objeto sexual plenamente legítimo” (FREUD, [1905] 1996, p. 211). Com Freud, 
observa-se que a relação da criança com o outro é de sobrevivência, de dependência 
e de constituição, destacando-se, portanto, o investimento libidinal que o Outro-
materno faz no corpo da criança. Há, em Psicanálise, um corpo erógeno constituído na 
relação com o Outro/outro, um corpo que não tem uma unidade, nem hierarquia, nem 
uma organização. Trata-se de um corpo que não designa uma unidade e sim, uma 
dispersão (LECLAIRE, 1992, 2007). Nesse itinerário teórico, retoma uma leitura acerca 
da relação corpo, linguagem e captura, do trabalho de De Lemos (1992; 2003). A 
discussão visa a compreender a implicação do Outro-materno na constituição do corpo 
e da linguagem. Em um terceiro momento, discutem-se alguns segmentos de 
entrevistas com quatro mães de crianças surdocegas. A pesquisa sinaliza que a 
surdocegueira produz múltiplos efeitos nas representações imaginárias de mães de 
crianças surdocegas e, que, em alguns casos, podem incidir no investimento libidinal 
no corpo.  
 
Palavras-chave: surdocegueira; corpo pulsional/erógeno; crianças surdocegas; 
função materna; criança-linguagem. 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This research looks at the effects of sense privation in the relationship between 
mothers and deaf-blind children. In order to achieve such a goal, the discussion was 
carried out having as basis the psychoanalytical conception of body. Considering the 
status of the body in Freudian Psychoanalysis made it possible to reflect on a mother-
child relationship that influences directly the constitution of the erogenous body. The 
fundamental research matters are first laid out and after that the implications of deaf-
blindness as a unique condition that results in a double sense privation are discussed. 
The discussion is brought to the field of Psychoanalysis as the outcome of the adoption 
of the hypothesis that looking at deaf-blind children from the viewpoint of sensorial 
imperfection and of the marks of the real in the body is the same as not taking into 
consideration essential aspects for the discussion on the uniqueness of the subject. 
The concept of “child as a pulsional body” was thus drawn on from the work of Cláudia 
de Lemos on “child phrases”. It was by the contact with those “phrases” that the 
subject-matter “child” emerged. Phrases in which, at first glance, traces of alienation 
regarding what other people say seem to be predominant, and which are, at second 
glance, characterized by mistakes and unusual constructions. In order to respond to 
the questions on the psychological and epistemic subject and, above all, to find 
answers to the questions about the child, De Lemos finds in Psychoanalysis the 
conception of pulsional body, which is consistent with the data she obtained by means 
of empirical research. This conception will be discussed with the aid of the works by 
Freud, mainly those that deal with the sex theories of children, because children, as 
Freud and De Lemos (1992; 2003) see them, are subjects constituted in the 
relationship with their mothers’ otherness; a child that is interrogated by their questions 
on child sexuality. In a second moment of the research, the status of the body in the 
theoretical elaborations of Freud was questioned. The questioning is based on the child 
sexuality and supports, like Freud and Lecraire, a conception of erogenous body. 
Freud, by proposing the theory of sexuality, identifies a discontinuity regarding biology 
that is brought to the relation unconscious-pulsion and to the relation with sexual 
pleasure, which is not restricted to genitals but connected to unconscious desire. The 
mother-baby relation is thus permeated by the motherly want for sexual pleasure, as 
the mother “looks at the child with feelings derived from her own sex life” and treats 
them as the “substitute of an entirely legitimate sex object” (FREUD, [1905] 1996, p. 
211). According to Freud, the relation between the child and the other is that of 
survival, dependence, and constitution, the libidinal investment on the child body made 
by the Other-mother being noteworthy. There is, according to Psychoanalysis, an 
erogenous body which is constituted in the Other/other relation and has no unity, no 
hierarchy, and no organization. It is a body that designates a dispersion, not a unity 
(LECLAIRE, 1992, 2007). This theoretical discussion draws on a reading by De Lemos 
(1992, 2003) of the relation holding between body, language, and capture, with the 
objective of providing understanding on the implications of the Other-mother in the 
constitution of the body and of the language. At a third moment, some segments of 
interviews with four mother of deaf-blind children are discussed. The research suggests 
that deaf-blindness has multiple effects in the imaginary representation of mothers of 
deaf-blind children and that in some cases these effects may influence the libidinal 
investment in the body. 
 
Keywords: deaf-blindness; erogenous/pulsional body; deaf-blind children; mother’s 
function; child-language. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Este trabalho aborda os efeitos da privação sensorial na relação mãe-filho 

surdocego. As questões que aqui são levantadas foram suscitadas ao longo da nossa 

trajetória, de aproximadamente 10 anos, em torno da surdocegueira e no campo da 

educação especial, mais especificamente na escolarização de crianças surdocegas. 

Ao longo desses anos, questões acerca da relação de crianças surdocegas com suas 

mães emergiram. Esta tese justifica-se, a nosso ver, pela especificidade dessa relação 

e pela demanda de entendimento que ela coloca, bem como por questões relativas 

aos efeitos da privação sensorial na relação mãe-filho surdocego.  

Este trabalho aborda pontos que consideramos importantes, e que 

convocam que sejam feitas discussões teóricas desenvolvidas na esfera da 

Psicanálise.  Bergès, por exemplo, ilumina uma das máximas da Psicanálise ao 

destacar o papel constitutivo da relação mãe-bebê e assinala que: “uma criança não 

pode falar senão se sua mãe, e eu diria mesmo, sob a condição de que ela não fale 

por trás de seu jornal ou para os seus botões” (BERGÈS, 2004, p. 163). O autor põe 

em destaque o endereçamento da voz materna na direção do ao filho:  

[...] se a mãe fala sem endereço, se ela fala para os bastidores, seu 
filho pode perfeitamente considerar que o que ele escuta vem de um 
lado indiferenciado do quarto, e de modo algum da boca de sua mãe, 
e que em suma isso lhe permitiria, por exemplo, na sua teoria sexual 
infantil, ter como verdade que isso fala sem boca (BERGÈS, 2004, p. 
163) (ênfase nossa). 

 

Ainda segundo Bergès (2004, p. 163), o endereçamento de mães surdas e 

mudas acontece, naturalmente, por outra via: “[em] suas mímicas, na sua gestualidade 

[...] elas não enviam poucos signos”. O autor também levanta questões sobre a 

criança cega. Ele pergunta: “como pode [a criança] jubiliar-se, se é cega?”. O 

psicanalista responde, em seguida, dizendo: “é pelo discurso e pela letra que isso se 

passa, mais do que pelo lado da imagem” (BERGÈS, 2004, p. 163).  

Frente a essas considerações do autor, pode-se assegurar que as 

discussões tradicionais, que envolvem crianças com problemas sensoriais (surdez ou 

cegueira) indicam a importância do “apoio” no sentido preservado na comunicação 

com elas. O endereçamento do outro se realizaria se ele viesse a ocorrer pela via 

sensorial preservada da criança, isto é, audição ou visão.  Em relação a crianças 

surdocegas, em que há prejuízos em ambos os sentidos, visão e audição, como 
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pensar a respeito do endereçamento isso acontecendo sobre efeitos na criança de sua 

relação com o outro?   

Partindo da assunção de que a relação mãe-bebê é constitutiva, deve-se 

admitir que essas questões procedem.  De acordo com Freud ([1895] 1996), o bebê 

vem ao mundo em uma condição de desamparo fundamental. Em outras palavras: o 

filhote do homem não consegue sobreviver sem o outro, havendo, portanto, 

prematuridade biológica e insuficiência sensorial. Sendo assim, a relação com o outro  

se torna indispensável para a sobrevivência do organismo, mas não só, ela também é 

decisiva na instituição do ser em sujeito: o outro faz mais do que saciar uma 

necessidade fisiológica.  

Importa destacar que a relação mãe-bebê não decorre de determinação a 

priori, ela é constituída, pois implica, digamos, a instituição da mulher em “mãe” e a 

“adoção” do bebê como filho. Essa relação tem, portanto, vicissitudes – trata-se de um 

laço de linguagem, esta, constitutiva das fantasias determinantes do endereçamento, 

de como o bebê é falado e convocado como sujeito. Fantasias e endereçamento 

participam, de forma decisiva, dos cuidados maternos; eles circundam a situação de 

desamparo de modos específicos, singulares, e levam que se passe a ocupar um 

lugar de sujeito na relação com o outro. É essencial, nesse enquadre teórico afirmar 

que essa relação nunca se reduz à função de suprir necessidades fisiológicas do 

bebê. Assim, tem-se, como decorrência, a importância da função materna na 

constituição do corpo pulsional1. É essencial afirmar que os pais não nascem prontos, 

a criança faz os pais. Dessa forma, assim como os pais fazem efeito no corpo da 

criança, ela também deixa as suas marcas no corpo desses pais.  

O endereçamento, a que se refere Begès, envolve o fato de que, ao se 

dirigir à criança, a mãe comparece com o seu desejo materno, que é responsável pela 

imersão da criança na linguagem, e, consequentemente, pela transmissão da cultura e 

inserção na civilização, na Lei. Ora, de início, o principal elo da criança com a mãe é o 

corpo: toque, olhar e voz. Quando o bebê nasce surdocego, a dinâmica dessa relação 

é marcada por esse inesperado e afeta não apenas a criança, mas também a mãe.  

                                                           
 
1
 Editores da Imago e da Companhia das Letras, tradutores e organizadores de Obras 

Completas de Freud, advertem que há uma discordância entre alguns termos técnicos. Assim, 
os tradutores optaram por uma via satisfatória para a tradução, mas que não necessariamente 
é aquela que a comunidade psicanalítica emprega em suas teorizações e na prática clínica. 
Desse modo, esses editores se referem a “instinto”, “instintual”, “repressão” e “Eu”. Em  
contrapartida, o movimento psicanalítico emprega “pulsão”, “pulsional”, “recalque” e “ego”, 
respectivamente. (Cf. Nota de tradução da Edição de Obras Completas de Sigmund Freud da 
Companhia das Letras (2010) e Imago (1996). Assim, neste trabalho, optamos pelos termos 
empregados pela comunidade psicanalítica.  
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Em alguns casos, assim como o bebê se encontra em condição de 

desamparo, também a mãe pode sentir-se “em desamparo” frente ao diagnóstico de 

déficit sensorial. Nessas circunstâncias, a relação mãe-bebê é marcada não só pelo 

corpo de seu bebê, como também por discursos de profissionais e especialistas 

acerca dos cuidados que deve ter com sua criança. É possível afirmar que, talvez, em 

alguns casos, o discurso corrente de especialistas das áreas da saúde e da educação 

esteja muito mais voltado para o “corpo biológico” do que para os efeitos da relação 

mãe-filho. Geralmente, o discurso desses especialistas não toca na questão da 

subjetividade nem eles direcionam uma escuta para acolher as questões que são 

despertadas após a transmissão do diagnóstico.  Comumente, os dizeres destinam-se 

apenas a ensinar modos adequados de cuidar do bebê. Nesse ponto, a Psicanálise 

interessa na medida em que “cuidar do bebê” envolve muito mais, já que, como já 

mencionado, esse cuidado implica desejo-materno e investimento libidinal no corpo do 

bebê, conforme Freud ([1905] 1996, p. 211) afirma: 

 “quando ensina seu filho a amar, está apenas cumprindo sua tarefa; 
afinal, ele deve transformar-se num humano capaz, dotado de uma 
vigorosa necessidade sexual, e que possa realizar [...] aquilo que os 
seres humanos são impelidos pela pulsão”.  

Nessa mesma direção, Bergès (2001, p. 64) afirma que “os cuidados 

despertam a curiosidade, ou seja, o desejo de saber”. Para o autor, “encontra-se, na 

sucessão dos cuidados da mãe, o tocar, o espanto da criança por ocasião desses 

cuidados e o devir da palavra que passa do cuidado ao desejo de conhecer, à 

curiosidade”. 

Bergès e Balbo (2001) em “A atualidade das teorias sexuais infantis” 

perguntam: “será que a criança a inventa, ou será que ela participa da hipótese que a 

mãe faz sobre o saber de sua criança?” (BERGÉS, 2001, p. 16). É certo que, 

conforme se verá ao longo deste trabalho, o corpo é constituído na relação com o 

outro. A pergunta de Bergès levanta a hipótese de que, para que a criança possa 

“elaborar teorias”, é necessário que a mãe a suponha como um lugar de saber, como 

sujeito: “Se a mãe não é toda nem sabe tudo, ela é capaz de formular a hipótese de 

que seu menino conhece um pouco disso e lhe dar ‘carta branca’ para fazer uma 

teoria” (Ibidem).  

A constituição do “corpo erógeno” depende da resposta que se dê à 

demanda da criança – este é o ponto. Conforme afirma o autor: “para que a criança 

possa fazer uma teoria, é preciso que, em um momento dado, sua mãe a suponha 

capaz de fazer uma” (BERGÈS, 2001, p. 17). Dessa forma, para que a criança venha 

a ser “sujeito desejante”, ela deve ser desejada pelo o outro/Outro. Essas 
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considerações do autor fazem eco e articulam-se à ideia freudiana de “desamparo” do 

bebê. Para  Bergès, dessa condição decorre que a relação com a mãe não implica só 

atenção às necessidades, mas que, acima de tudo, ela envolve “demanda”. A função 

materna é, portanto, decisiva no processo de constituição do sujeito.  Em suma, 

seguindo a afirmação de Freud e a releitura por Bergès e Balbo, as teorias das 

crianças e o desejo de saber só podem ser compreendidos na relação com o Outro-

materno.  

Neste trabalho, entende-se que a privação visual e auditiva, isto é, que 

crianças surdocegas colocam um “problema teórico” sobre os movimentos implicados 

na constituição do sujeito e que ele pode ser pensado a partir de bases teóricas da 

Psicanálise freudo-lacaniana, a qual aborda especificidades dos efeitos imprevisíveis 

da incidência da linguagem no corpo e na relação mãe-bebê. Nesse recorte teórico, o 

problema é discutido com base em noções particulares de criança, corpo, linguagem e 

sujeito.  

Nessa perspectiva, a questão deste trabalho impulsiona uma leitura sobre 

o estatuto do corpo nas elaborações teóricas de Freud.  A partir desse apontamento 

teórico, recorre-se a um modo de leitura da teoria psicanalítica para compreender a 

imbricação corpo-sujeito. Nesse itinerário teórico, retomam-se alguns textos sobre 

“falas de crianças”, desenvolvidos por Cláudia de Lemos (1992, 2006), que inclui, da 

Psicanálise, nuances acerca de uma concepção de linguagem como “causa de haver 

sujeito”, bem como da noção lacaniana de “captura” do ser pela linguagem.  

Para abordar a questão dos efeitos da privação visual e auditiva na relação 

mãe-filho-surdocego, decidimos discutir as seguintes perguntas condutoras do 

trabalho: I. Após o anúncio do diagnóstico da surdocegueira, como apreender seus 

efeitos em mães de crianças surdocegas?; II. Quais os efeitos da privação sensorial 

na relação mãe-filho surdocego?; III. Como ocorre a relação mãe-criança surdocega?  

Essas questões, para as quais oferecemos algumas respostas, dão, a nosso ver, 

visibilidade ao problema. Elas serão trabalhadas a partir das teorizações já 

mencionadas e de discussões de entrevistas com quatro mães de crianças 

surdocegas. 

Este trabalho é composto por três capítulos, seguidos das considerações 

finais. No Primeiro Capítulo - Surdocegueira e constituição do sujeito – busca-se, por 

um lado, caracterizar a surdocegueira, as dificuldades que ela introduz e, por outro 

lado, iniciar a discussão sobre os impasses que se apresentam no campo relacional 

mãe-bebê para interrogar, à luz de considerações psicanalíticas, a criança enquanto 
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sujeito. No Segundo Capítulo - “Corpo, sujeito & linguagem”- discutem-se questões 

sobre o corpo e a linguagem, com ênfase na implicação materna sobre a constituição 

do corpo e da linguagem. Coloca-se em discussão nesse Capítulo o estatuto do corpo 

nas elaborações teóricas de Freud e alguns textos de Cláudia Lemos, que tratam da 

relação linguagem e captura. Nesse Capítulo, a discussão visa a compreender a 

implicação do Outro-materno na constituição do corpo e da linguagem. O Terceiro - “A 

criança surdocega falada pelo outro”- discute alguns fragmentos de entrevistas com 

quatro mães de crianças surdocegas. Por fim, vêm as “Considerações”.  
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CAPÍTULO I 

A SURDOCEGUEIRA, A CRIANÇA E O CORPO PULSIONAL 

 

  

“É maravilhoso ter ouvidos e olhos na alma. Isto completa a alegria de viver”. 

                                                                                                     Helen Keller 

 

 

“Não é a cegueira, mas a atitude das pessoas que veem, face às pessoas cegas que 
constitui a mais difícil carga a suportar”. 

                                                                                                 Helen Keller 

 

 

(Você acha que há preconceito?) Tem bastante, essa parte foi mais doloroso pra 
mim. Tem gente que se vê eu e Talita sentada com mais duas crianças fala com as 
crianças e esquece de Talita. Tem gente que leva presente pros meninos, gente da 

família mesmo. Olha, trouxe pra Natanael e José2. E o de Talita? Ah, eu não 
sabia. Gente que às vezes manda o convite to convidando Natanel e José pro meu 

aniversário, esquece que tem Talita. Tem preconceito em tudo. 
(Relato de mãe de uma filha surdocega) 

 

Abordar questões acerca da surdocegueira e da concepção particular de 

criança como corpo pulsional constitui o tema central deste Capítulo. Para tanto, 

apresentamos, em sequência, alguns apontamentos sobre a surdocegueira, entendida 

como uma condição única, assim como sobre a concepção de sujeito. 

 
 
1.1. Alguns apontamentos sobre a surdocegueira 

 

Este texto pretende discutir alguns apontamentos que são peculiares à 

surdocegueira. Em primeira nota, ressalta-se que as informações sobre essa temática 

são recentes e incipientes, em virtude da carência de estudos e pesquisas. Entretanto, 

antes de discutir questões sobre a surdocegueira, remetemos à afirmação de Helen 

Keller: “Não é a cegueira, mas a atitude das pessoas que veem, face às pessoas 

cegas que constitui a mais difícil carga a suportar”.  

Nesse sentido, pode-se afirmar que a criança surdocega afeta as nossas 

convicções que foram constituídas a partir da premissa de que nossa compreensão de 

                                                           
 
2
  Esses nomes são fictícios. Foram alterados para preservar a identidade dos sujeitos. 
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mundo e de que a relação com a cultura e com o outro se dão unicamente a partir da 

visão e da audição. Em uma sociedade que se direciona e se define essencial e 

exageradamente como visual e sonora, o surdocego encontra obstáculos não apenas 

para a inserção social, mas também em relação à afirmação de uma subjetividade. A 

sociedade contemporânea está se redefinindo em torno do “império da imagem 

narcísica” (BETTS, 1990). Para Betts (1990, p. 51) aquela vida comum, cotidiana, 

“torna-se objeto de espetáculo”, ou seja, a existência passa a ser “aparência dada a 

ver”: “o indivíduo, para existir, para ser reconhecido como tal no meio da massa, 

precisa aparecer, ser visto e destacado da multidão”. Estamos imersos em um mundo 

de aparência, da imagem. Estamos em uma sociedade em que “a representação das 

aparências ocupa o centro do palco no laço social” (Idem, ibidem). Dessa forma, é 

essencial distinguir o ver do olhar3, pois o ver refere-se ao que  “encanta e fascina 

narcisicamente”; o olhar, por sua vez “interroga e causa o desejo”. Betts (1990, pp. 54-

55) afirma: 

No registro imaginário do ver, temos a reinteração da alienação do eu 
ao infinito, nas variantes narcísicas que o espelho reflete. (...) Eis o 
fundamento da sociedade do narcisismo e de seus indivíduos: o ego 
precisa de espelhos que reflitam e confirmem o tempo todo sua 
identidade imaginária, por falta de substrato simbólico que lhe dê 
sustentação subjetiva diante da alteridade. A consequência disso, 
observada na clínica, foi denominada de personalidade narcísica, que 
não tolera o diferente, assim como reage de forma agressiva e 
violenta diante do semelhante que confronta um “ou eu ou ele”. Falta 
a mediação simbólica 

A diferença pode chegar a ser tão marcante que, em alguns casos, julga-

se que é mais necessário anular a posição do outro do que rever o primado de nossas 

convicções. Essa afirmação remete ao relato de uma mãe de filha surdocegaque 

participa desta pesquisa. Nesse ponto, poderia se questionar os efeitos para a criança 

surdocega e para a mãe dessa criança diante de situações de exclusão. Assim, se 

poderia supor que essa atitude frente à criança surdocega pode incidir na criança e na 

relação mãe-filha surdocega. Em tese, é essencialmente impossível projetar sobre o 

surdocego nossa convicção de que a relação com a cultura e a forma de conceber o 

mundo se dão, unicamente, a partir da via sensorial (visão e audição). 

Em O mal-estar na civilização, Freud ([1930] 2010) destaca a insatisfação 

do humano em meio às relações sociais. Nesse texto, ele menciona que o “narcisismo 

de pequenas diferenças” refere-se às relações que se estabelecem, nas quais se 

                                                           
 
3
 Lacan ([1964] 2008), no seminário 11 – Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, 

distingue a relação entre “ver” e “olhar” em especial, quando aborda a esquize do olho e do 
olhar. O sujeito não se reduz ao olho e sim, mantém uma relação com a posição subjetiva de 
olhar. 
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coloca o diferente como inimigo. O diferente aqui, vale salientar, não no sentido de 

marcar uma diferença constitutiva, mas no que marca que não há traços 

identificatórios4. Dessa forma, se ele é diferente, o que resta é excluir, ou ignorar, ou 

anular, conforme vimos no relato da mãe. Nesse sentido, reitera o autor: “se a cultura 

impõe tais sacrifícios não apenas à sexualidade, mas também ao pendor agressivo do 

homem, compreendemos melhor por que para ele é difícil ser feliz nela” (FREUD 

[1930] 2010, p. 82). Nota-se, então que, ao mesmo tempo em que a cultura é 

constitutiva, a civilização impõe suas restrições, não no sentido de interdição e do 

assujeitamento à Lei, mas sim, no sentido de uma massificação do humano. Em 

outras palavras: em alguns casos propõe-se que o sujeito humano renuncie a si 

mesmo, a seus valores simbólicos, para ser inserido em um determinado grupo. Essa 

renúncia não equivale ao assujeitamento à lei da civilização e sim, à dessubjetivação, 

ou seja, para ser incluído (ou para existir) ele deve pertencer a algum grupo de 

“narcisismo de pequenas classes”. Retornando ao fragmento anterior, é possível 

discutir que, apesar de todo o discurso politicamente correto acerca da inclusão, o 

diferente ainda é excluído e, conforme afirma Freud “[...] há dificuldades inerentes à 

cultura, que não cederão a tentativas de reforma”. Em outro momento, Freud ([1930] 

2010, p. 83) afirma que “além das tarefas de restrição {pulsional} [...], surge-nos o 

perigo de um estado que podemos denominar “a miséria psicológica da massa”. E 

discorre ainda esse psicanalista que: “tal perigo ameaça sobretudo quando a ligação 

social é estabelecida principalmente pela identificação dos membros entre si, e as 

individualidades que podem liderar não adquirem a importância que lhes deveria caber 

na formação da massa”.  

Assim, é possível questionar sobre o que chega da cultura à criança 

surdocega, ou melhor, o que da cultura é ofertado à criança surdocega? Em meio a 

uma sociedade do “império da imagem narcísica” (BETTS, 1990) e em uma sociedade 

atravessada pelo “narcisismo das pequenas diferenças” (FREUD, [1930] 2010; 

BIRMAN, 2008) é essencial questionar: que lugar está designado à criança surdocega 

na linguagem e na cultura?    

Os estudos referentes à surdocegueira, no Brasil, são recentes. Cader-

Nascimento e Costa ressaltam que “há poucos serviços oferecidos à pessoa surdo-

                                                           
 
4
 Para Birman (2014, p. 22-23), o narcisismo das pequenas diferenças seria “(...) uma marca 

distintiva da modernidade, no Ocidente, na medida em que se as diferenças passaram a ser 
reconhecidas, num mundo caracterizado pela emergência do individualismo, elas passaram a 
ser objeto de violência, com a finalidade de apagamento das diferenças (...). Com efeito, tanto 
no registro da individualidade quanto no da coletividade, os indivíduos, os grupos, os 
segmentos e as classes sociais se  digladiariam, para atacar a existência da diferença”. 
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cega no Brasil, bem como há poucas informações sobre como elas têm sido 

atendidas” (op. cit., 2005, p. 17). Enquanto os campos da surdez e da cegueira, 

abordados isoladamente, concentram uma vasta produção literária com 

posicionamentos teóricos diversos e divergentes, a surdocegueira, como campo de 

pesquisa e de intervenção educacional e clínica, ainda dá seus primeiros passos. 

Entretanto, Amaral (2002) assinala que a história da educação de surdocegos surgiu 

paralelamente à de alunos surdos. Arias et all (2006) pontuam que há profissionais 

especializados para o trabalho com surdez, com cegueira e com   deficiência mental, 

porém,  para dominar técnicas que estimulem e integrem os sentidos que a criança 

surdocega possui (tato, paladar, olfato), esse passo, diz ele, requer um conhecimento 

especializado. Na visão dos autores, procedimentos de intervenção (escolar e clínico) 

devem ser adaptados à situação específica de surdocegueira.  

Nessa direção, Cader-Nascimento; Costa também afirmam que, 

 “em geral, as informações são imprecisas em relação ao perfil dos 
surdocegos, ao método empregado na comunicação e ao processo 
de transmissão e assimilação dos conhecimentos acadêmicos, 
sociais e culturais” (op.cit., (2005, p. 17). 

 O que não deixa de surpreender é ler em Salzano (2011) que pesquisas 

sobre a múltipla deficiência iniciaram-se apenas no início do século XXI, e que aquelas 

sobre a surdocegueira ainda dão os primeiros passos. Arias et all esclarecem que os 

atendimentos a crianças surdocegas, no Brasil, iniciaram-se na década de 1970, muito 

embora, os autores afirmem também que a prática de atendimento a esses sujeitos é 

recente e revela uma notável “escassez bibliográfica,  principalmente, no que se refere 

à identificação da surdocegueira como deficiência única” (op. cit. (2006, p. 21). 

Entretanto, outros pesquisadores mencionam que, em relação ao cenário brasileiro, os 

atendimentos a surdocegos  começaram na década de 1960, após a visita da 

surdocega americana, Helen Keller (CADER-NASCIMENTO; COSTA, 2005; 2002; 

OLMOS, 2007; GOMES, 2007).  Assim, esse espaço encontra-se em construção em 

dois sentidos: em relação à implantação de atendimentos educacionais especializados 

e/ou terapêuticos, e em relação a pesquisas. Conclui-se, então, que essa temática 

ocupa um lugar tímido no cenário acadêmico. 

De acordo com várias pesquisas realizadas5, as principais causas da 

surdocegueira são: a Síndrome de Usher, a Síndrome de Down, o Citomegalovírus, a  

                                                           
 
5
 GRUPO BRASIL (2005, 2006); MAIA; ARAOZ (2002);  CADER-NASCIMENTO (2003);  

CADER-NASCIMENTO; COSTA (2005, 2008);  MAIA; ÁRAOZ (2001); CORMEDI (2005); 
GOMEZ (1987); MORENO; MENA; RODRIGUEZ (1987); VAN DIJK (1968); GOMES (2006, 
2007); MILLES; RIGGIO (1999); McINNES, TREFFRY (1997) e ROSENHAL (2007). 
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Rubéola, a  AIDS, o Herpes, a Toxoplasmose, a Sífilis  Congênita, a Associação 

Charge, entre outras doenças. Todavia, a literatura informa que as principais e mais 

frequentes causas sejam a Rubéola (responsável por surdocegueira pré-linguística) e 

a Síndrome de Usher (pela surdocegueira pós-linguística).  Rosenhal (2007) 

menciona, ainda, que outras causas são de natureza desconhecida. Enfim, do ponto 

de vista médico, não se chegou, ainda, à definição precisa das causas dessa “doença 

única”, que parece vir associada a outros quadros patológicos (Rubéola, 

Toxoplasmose, etc).   

De acordo com o referencial “Saberes e práticas da inclusão”, voltado para 

a surdocegueira e para a deficiência múltipla, elaborado pelo Ministério da Educação 

(MEC, 2003), a criança surdocega “não é uma criança surda, que não pode ver, e nem 

um cego que não pode ouvir” – essa composição de dupla privação sensorial é um 

quadro único, singular: “não se trata de simples somatória de surdez e cegueira, nem 

é só um problema de comunicação e percepção, ainda que englobe todos esses 

fatores e alguns mais” (MEC, 2003, p. 11). Fato é que “aos portadores de 

surdocegueira faltam habilidades para se comunicar com o meio ambiente de forma 

significativa” (ARIAS et all, 2006). Eles acrescentam que os surdocegos “têm 

percepção distorcida do mundo, inabilidade para antecipar eventos ou o resultado de 

suas ações, são privados de estímulos externos, rotulados como retardados ou 

portadores de distúrbios emocionais” (idem, p. 21).  

O MEC entende que a surdocegueira não é uma somatória dos déficits 

visual e auditivo. Tal observação e caracterização são recentes e passaram por 

diversas alterações em sua nomenclatura. Carder-Nascimento e Costa (2005) 

apontam, entre as mudanças efetuadas, que a surdocegueira tem sido concebida 

como: “dupla deficiência sensorial; múltipla privação sensorial (MPS); deficiência 

audiovisual (DAV); deficiência auditiva e deficiência visual (DA/DV); surdez-cegueira e, 

atualmente, surdocegueira (SC)”. Depois disso, concluiu-se que a surdocegueira 

resultava da junção de duas deficiências (COMERDI, 2005), contudo, atualmente, 

essa definição não é mais aceita. O Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego (2005, p. 6) 

define a surdocegueira como: 

[...] uma deficiência singular com distintos graus de perdas visuais e 
auditivas. Há casos com comprometimentos associados como: 
físicos, cardíacos e outros. Estes déficits assumem dimensões 
multiplicativas únicas no desenvolvimento, interferindo nas interações 
no ambiente. O déficit auditivo e visual, em graus distintos, acarreta 
sérios problemas de comunicação, mobilidade e acesso à 
informação. 
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Observa-se que a surdocegueira é uma privação sensorial, associada a  

comprometimento orgânico. A definição coloca, ainda, algumas questões em relação 

aos diferentes “tipos” e “graus” das deficiências visual e auditiva. Frente a isso, Cader-

Nascimento e Costa afirmam que na classificação da surdocegueira, “não importa o 

tipo e a intensidade das perdas, mas a funcionalidade” (op. cit. 2005, pp. 30-31). 

Essas autoras acrescentam a isso que, “independente do momento em que surge, 

pré-linguístico ou pós-linguístico, a surdocegueira altera o processo de 

desenvolvimento” (idem, ibidem), assim como a aquisição de competências e 

habilidades educacionais e sociais. Em todo caso, dizem elas, é sempre importante 

considerar a singularidade de cada caso para que adaptações pedagógicas sejam 

feitas. Há grande diversidade, na surdocegueira, de possibilidades comunicativas e de 

mobilidade física.  

Segundo documento do MEC (2003, p. 12), a privação visual e auditiva 

reduz a motivação da criança surdocega em relação à “exploração do ambiente”, 

acrescentando que o mundo do surdocego “se limita ao que, por casualidade, está ao 

alcance de sua mão”. Diante dessa implicação, sugere-se que crianças com tal 

deficiência sejam “encorajadas a desenvolver um estilo de aprendizagem próprio para 

compensar suas dificuldades visuais e auditivas e para estabelecer e manter relações 

interpessoais” (idem, ibidem). A interação da criança surdocega deve ser orientada 

para “o desenvolvimento dos sentidos remanescentes, entre eles, cutâneo, sinestésico 

[...], gustativo e olfativo” (MEC, 2003, p. 12). Dessa forma, acredita-se que o uso dos 

sentidos remanescentes possibilita o acesso ao mundo e ao outro, tendo em vista os 

déficits visuais e auditivos que marcam seu nascimento. Nessa direção, pesquisadores 

da área são unânimes em assumir que a estimulação precoce da criança surdocega 

deva orientar-se para a aquisição de comportamentos aceitos socialmente. Assim, 

Cader-Nascimento e Costa (2005, p. 73) afirmam que “o processo de aprendizagem 

da via de comunicação exige atendimento especializado com estimulação específica e  

individualizada”. De igual modo, Comerdi (2005) sinaliza para a importância de uma 

proposta de atendimento especializado para a criança, que se ancore numa 

abordagem funcional e ecológica.  

No fundo dessas suposições e propostas está a ideia, defendida pelo MEC 

(2003, p. 12), de que o processo de aprendizagem da criança surdocega acontece por 

“repetição e estimulação orientadas em contextos naturais, dado que a surdocegueira 

interfere na capacidade de aprendizagem espontânea e na capacidade de imitação”. 

Ainda conforme o MEC, essas crianças frequentemente apresentam comportamentos 

do tipo:  
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[...] dificuldades em elaborar a consciência da relação dos segmentos 
corporais em si e destes com objetos (fase comum a todas as 
crianças); 2) limitações para o movimento e funcionamento do próprio 
corpo; 3) insegurança pessoal; e 4) atraso no desenvolvimento motor 
e afetivo (MEC, 2003, p. 13).   

Gomes assinala, também, para as seguintes características de crianças 

surdocegas:  

[...] esses alunos apresentam em comum uma instabilidade para se 
comunicar, que se traduz em transtornos de conduta, como 
isolamento, comportamentos estereotipados, autoagressão e 
agressão a outros, bem como dificuldades na alimentação sólida, 
demora no controle do esfíncter, alternância entre sono e vigília [...] 
(GOMES, 2007, p. 88). 

A caracterização do MEC e a de Gomes corroboram a afirmação de 

Cader-Nascimento e Costa (2005, p. 33) de que as implicações da privação visual e 

auditiva no desenvolvimento da criança surdocega não podem ser consideradas como 

simples perda da audição associada à visão ou vice-versa. Elas “assumem dimensões 

multiplicativas específicas, pois alteram os processos interpsíquicos partilhados no 

ambiente”. As autoras sustentam que a singularidade da surdocegueira é decorrente 

de alterações substanciais no processo de desenvolvimento por falta de comunicação 

e de interação social (CADER-NASCIMENTO; COSTA, 2005, p. 33).  

Segundo Cader-Nascimento; Costa, um estudo realizado por Mira e 

Hoffman, em 1974, a partir da avaliação de 35 crianças surdocegas, constatou que 

todas as crianças avaliadas apresentaram comportamentos estereotipados como, por 

exemplo, olhar fixo na luz e movimentos corporais dessincronizados. Ainda conforme 

as autoras, Jurgens (1977) observou crianças surdocegas e mostrou que elas 

apresentavam as seguintes características:  

a) comportamento autista: movimentos estereotipados, movimentos 
rítmicos com o corpo; b) comportamento social imaturo; c) inabilidade 
de comunicação efetiva; d) dificuldade na utilização dos sentidos 
próximos, nas habilidades sociais, na execução de atividades 
cotidianas, sendo a comunicação e a adaptação bastante atrasadas 
em relação à sua faixa etária (CADER-NASCIMENTO; COSTA, 2005, 
p. 34). 

Cader-Nascimento; Costa (idem, p. 36) afirmam que: 

“a característica da interação da pessoa  surdocega com o ambiente, 
frequentemente marcada pela carência de estímulos, pode 
desencadear um desenvolvimento atípico, compatível com os limites 
impostos pela deficiência”.  

O MEC (2003, p. 14), na busca do estabelecimento de “causas”, diz que: 

“as características do meio socioeconômico e cultural no qual a criança está inserida 

pode desencadear atrasos no seu processo inicial de aprendizagem e 

desenvolvimento”. Entramos, como se pode ver, na esfera dos sintomas. 
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Arias (2004), de fato, procurou traçar um perfil clínico-social do “indivíduo 

surdocego”. Nesse estudo, ele pretendia identificar os fatores associados à deficiência, 

descrevendo um perfil da população. O estudo foi realizado com 46 surdocegos nas 

Cidades de São Paulo, Campinas e São Caetano do Sul, e apontou a Rubéola, a 

Meningite, a Toxoplasmose, a Consanguinidade, a Paralisia Cerebral, a Síndrome de 

Usher e a Síndrome de Marshall como principais etiologias.  Esse pesquisador 

verificou, ainda, que a comunicação e o desenvolvimento motor estavam bastante 

comprometidos. A partir desse estudo, Arias et all (2006) observaram que a 

“habilitação e reabilitação do surdocego tem características ímpares”. Martins e Ivanov 

(2009) realizaram um estudo referente à identificação em portadores de 

surdocegueira. Esses autores afirmam veementemente que o “desenvolvimento da 

linguagem e cognição, assim como o desenvolvimento motor, é dependente da 

integração sensorial”. Ainda conforme os autores, a criança surdocega apresentará 

“comprometimentos na linguagem e de cognição”. Conforme pontuam os 

pesquisadores, “tais pacientes possuem deficiências sensoriais em que os problemas 

relacionados à aprendizagem dos comportamentos socialmente aceitados e a 

adaptação ao meio se multiplicam” (MARTINS; IVANOV, 2009, p. 11). 

Para contornar os problemas mencionados, pesquisadores da área 

justificam a importância do atendimento educacional especializado e individualizado. O 

MEC (2003, p. 13) sinaliza na mesma direção e  tece comentários sobre o papel do 

professor, do intérprete e do guia-intérprete, assinalando que esses profissionais 

assumem a função essencial de “suprir sua carência de funcionamento sensorial com 

estímulos organizados e significativos, promovendo a construção de sua consciência e 

imagem corporal, seu desenvolvimento motor e afetivo, e também sua autonomia”.  

Para Carder-Nascimento; Costa (2005, p. 39), o papel da escola na educação de 

surdocegos consiste em “elaborar e implementar procedimentos de ensino que 

viabilizem o acesso à informação e ao currículo escolar, por meio do desenvolvimento 

de estratégias alternativas de comunicação”. O MEC (2003, p. 13) assegura que as 

crianças surdocegas podem apresentar perfis distintos diante da multiplicidade de 

fatores como, por exemplo:  

1.características da interação com o meio, decorrentes do 
comprometimento dos sentidos de distância (audição e visão) e da 
disponibilidade do meio para interagir com elas utilizando formas 
adaptadas às suas necessidades; 
2. grau da perda auditiva; 
3. grau da perda visual; 
4. outros comprometimentos associados, entre eles o motor e o 
neurológico; 
5. período de aquisição da surdocegueira. 
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De igual modo, Cader-Nascimento; Costa (2005, p. 23) asseguram que a 

associação entre surdez e cegueira causa uma multiplicidade de efeitos. As autoras 

concluem que a implicação no desenvolvimento envolve fatores diversos como, por 

exemplo, “a) período em que surgiu a surdocegueira; b) período em que foram 

detectados a lesão, o grau e a localização da perda sensorial; c) a etiologia dessa 

perda; d) período em que a criança começou a receber atendimentos educacionais 

específicos” (CADER-NASCIMENTO; COSTA, 2005, p. 23). Essas autoras sustentam, 

ainda, que, a esses fatores somam-se informações sobre os “procedimentos e os 

recursos educacionais” adotados na escolarização dessas crianças, e a “recepção e a 

elaboração da informação da deficiência por parte da família”. Nesse sentido, as 

autoras pontuam que: 

O conhecimento desses fatores contribui para a elaboração de 
programas de intervenção voltados para o desenvolvimento mais 
eficiente dos resíduos sensoriais existentes, bem como das 
potencialidades dos sentidos remanescentes (CADER-
NASCIMENTO; COSTA, 2005, p. 23). 

Em relação à linguagem, não se tem ido muito além da sinalização de 

problemas comunicativos. Na literatura voltada para a surdocegueira, afirma-se que as 

principais formas de comunicação receptiva pré-linguística estão ligadas a pistas do 

contexto natural; pistas táteis; objetos de referência; gestos. Em relação à 

comunicação expressiva, faz-se menção à comunicação de conhecimento; à 

comunicação simbólica; à comunicação contingente (vocalizações); aos movimentos; 

à ativação de acionadores, e à comunicação instrumental (MEC, 2003). O documento 

criado pelo Ministério da Educação (MEC, 2003, p. 21) diz que, em relação à 

comunicação de crianças surdocegas. “é importante considerar cuidadosamente as 

formas de como transmitir a informação e como lhe será permitido que comece a 

antecipar o que vai acontecer”. Pesquisadores da área são unânimes em afirmar que 

as principais decorrências da surdocegueira são dificuldade de comunicação e 

prejuízos na mobilidade.  

 Nesse ponto, importa mencionar que há, por parte de pesquisadores e 

professores da área, a preocupação em delinear um conjunto de abordagens 

alternativas para a educação de crianças surdocegas, e que, por sua vez, o esforço é 

válido e essencial, tendo em vista a realidade brasileira, no que concerne à quase 

ausência de informações sobre a população de surdocegos e sobre abordagens de 

ensino-aprendizagem. Em outra via, discute-se que a compreensão acerca da criança 

surdocega não pode ficar circunscrita apenas a uma visada perspectiva, ou seja, não 

se pode compreender a criança surdocega apenas pelo viés da estimulação dos 

sentidos remanescentes. Talvez, seja necessário promover uma discussão que 
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ultrapasse a dimensão perceptiva dos déficits e das multiplicidades de dificuldades,  

pois, conforme Helen Keller, “é maravilhoso ter ouvidos e olhos na alma. Isto completa 

a alegria de viver”. 

Nesse caso, é importante destacar que não estamos negando que há uma 

marca no real do corpo, mas o sujeito não pode ficar preso a essas marcas. Diante 

dessa afirmação, sinalizamos que essa discussão será mobilizada a partir de uma 

noção de criança como corpo pulsional, e de uma noção particular de corpo a partir da 

leitura de Freud, tendo em vista o objetivo deste trabalho que é abordar os efeitos da 

privação sensorial na relação mãe-filho surdocego. Conforme foi discutido em alguns 

apontamentos sobre a surdocegueira, observa-se que as implicações da privação 

sensorial na relação mãe-filho surdocego não é devidamente abordada por 

pesquisadores da área, dessa forma, justifica-se o objetivo deste trabalho.  

Desse modo, observamos as implicações da surdocegueira como condição 

única que resulta da dupla privação sensorial. Entretanto, compartilhamos a hipótese 

de que olhar a criança surdocega pela via da imperfeição sensorial e das marcas do 

real do corpo não leva em consideração aspectos essenciais para refletir sobre a 

singularidade do sujeito. Assim, deslocamos a discussão para o campo da Psicanálise 

para interrogar quem é a criança surdocega. 

 
1.2.  A criança como corpo pulsional 

 

Conforme discutido no tópico anterior, a singularidade da criança 

surdocega é negada em nome de seus déficits, de suas marcas corporais. Não 

propomos aqui anular as marcas no real do corpo, mas vemos que, estar preso a elas 

é assumir uma visão reducionista do humano. O que dá estatuto de sujeito não é a 

perfeição (ou imperfeição) do corpo orgânico, e sim, a relação da criança com a 

linguagem.  Desse modo, esse questionamento instiga a refletir sobre a relação da 

criança surdocega com a linguagem. 

Sendo assim, para refletir a respeito da relação criança surdocega-

linguagem-corpo-sujeito, é preciso responder, inicialmente, a uma questão: quem é a 

criança surdocega? É essa questão que nos tem feito refletir e tentar buscar 

respostas.  A pergunta parece simples, porém é complicada, pois os estudos na área 

da surdocegueira, além de serem recentes, ainda não são suficientes para definir a 

singularidade da criança surdocega. Afirmar que a surdocegueira resulta de perdas 

visuais e auditivas que impossibilitam utilizar os sentidos de distância e, 

consequentemente, traz prejuízos à comunicação da criança surdocega (CADER-
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NASCIMENTO; COSTA, 2005; GOMES, 2007, COMERDI, 2005, e outros) não reflete, 

de fato, a pergunta original: quem é a criança surdocega? Diríamos, então, que essa 

seria uma pergunta inquietante que tem constituído o cerne de nossas reflexões e que, 

de certa forma, move-nos a buscar respostas.  

Mesmo não tendo respostas conclusivas,  antecipamo-nos em afirmar que 

olhar a criança surdocega apenas pelos déficits auditivos e visuais é restringir e, ao 

mesmo tempo, conceber a criança como um corpo biológico da espécie humana que 

se encontra com subsistemas lesionados. Para tanto, concebe-se a criança como 

aprendiz e a linguagem como instrumento a ser aprendido através de técnicas de 

reeducação. Desse modo, o que resta é excluir a própria criança, e o pior, passar a 

descrever suas características com o intuito de normalizar/naturalizar sua presença na 

escola. 

Propomos, aqui, um caminho inverso ao que se tem feito no campo 

supracitado. Assim, recolhemos uma afirmação, “criança como corpo pulsional” - que 

aparece no trabalho de Cláudia de Lemos sobre “falas de crianças”, - e, dessa forma, 

foi a partir da escuta para essas “falas” que a questão sobre a “criança” emergiu. 

Essas falas em que, em um primeiro tempo, predominam indícios de sua alienação à 

fala do outro e, em um segundo, as falas de crianças são perpassadas por erros e 

construções insólitas. Para responder a essas ocorrências, que interrogam a ideia de 

sujeito psicológico, epistêmico, que, mais que tudo, levantam uma interrogação sobre 

a própria criança, De Lemos encontra na Psicanálise a concepção de corpo que 

convém aos achados empíricos que recolheu: a de criança como corpo pulsional. 

Essa expressão aparece, em seu trabalho, definida como corpo “que demanda 

interpretação, isto é, corpo que, articulado com na/pela linguagem, se acha no regime 

da demanda e do desejo” (DE LEMOS, 2002, p. 64), quer dizer, um corpo não 

coincidente com “organismo”, já que é corpo instituído pela linguagem e, por isso, “sob 

o regime da demanda e do desejo”. 

Trata-se, assim, de uma expressão que faz pensar: “como apreender o 

sentido de criança como corpo pulsional? É partindo desta questão que pretendemos 

discorrer, aqui, sobre “criança” a partir da leitura do texto freudiano, o que possibilita 

encaminhar a discussão. Convém dizer que a definição de criança, em psicanálise, 

não é fácil de ser apreendida, na medida em que ela cruza diversas possibilidades 

teóricas. Freud não se ocupou de desenvolver a clínica psicanalítica com crianças, 

porém, a partir da análise do caso do garoto Hans, trouxe considerações importantes 

para delimitar uma visão particular acerca da criança. Em outras palavras, a teoria 

psicanalítica possibilita abordar a criança a partir da noção de sujeito, e é sobre essa 
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questão que pretendemos discorrer aqui. Contudo, a alternativa escolhida não é a 

única via de reflexão. 

Freud, como vimos, introduz a noção de desamparo da qual decorrem as 

de insuficiência sensorial e de dependência da criança em relação ao outro/Outro. 

Trata-se, então, de um corpo que será determinado, “guiado” pelas fantasias do Outro-

materno em relação à criança desde o primeiro encontro e no atravessamento de um 

processo que a instituirá como sujeito – trata-se, em Freud, da travessia pelo 

complexo de Édipo.   

O fato de Freud não ter analisado crianças, nem se detido numa teorização 

sobre a criança, leva autores como Guillerault a perguntar: “a psicanálise de criança 

deve ser ou não efetivamente reconhecida como psicanálise stricto sensu? 6”.  

[...] se Freud foi aquele que descobriu esse continente inexplorado e 
significante da primeira infância em seus efeitos de constituição e de 
determinação mental, de efetuação do destino e de instalação do 
desejo humano, é verdade que isso não o levou a se ocupar ele 
mesmo, diretamente, como psicanalista, da criança (GUILLERAULT, 
1996, p. 99). 

Mesmo que questões como essa tenham sido debatidas, parece inegável que a 

psicanálise tenha permitido reavaliar “o tempo da infância em seu valor humano, 

essencial” (GUILLERAULT, 1996) e, desse modo, ela não pode deixar de escutar os 

enraizamentos infantis na trama do sujeito7, pois Freud abriu uma possibilidade para 

abordar a criança e o infantil como nunca havia antes acontecido. Assim, essa direção 

interessa a este trabalho, direção de estudo que foi suscitada pela expressão “criança 

como corpo pulsional”, que vimos em De Lemos (2002; 2003; 2006) porque temos que  

a criança faz presença em parte da obra de Freud; uma presença distinta e divergente 

                                                           
 
6
 Afirmamos que, em Psicanálise, a compreensão acerca da criança é bastante heterogênea. 

Freud foi o primeiro psicanalista a balizar uma noção de criança diferente e distinta da 
Psicologia, da Biologia, das Ciências Humanas  e, de demais campos do conhecimento.  Após 
Freud, outros psicanalistas propuseram uma dimensão clínica e se debruçaram ainda a 
questões teóricas que diz respeito à criança. Apesar de haver questionamentos acerca da 
clínica psicanalítica com crianças, alguns autores discutiram fundamentações teóricas e 
manejo clínico que caracterizam a especificidade da análise com crianças como, por exemplo, 
Ana Freud, 1971; Dolto, 2012 2013; Klein 1996; 1997; Winnicott, 1992; 2003, e, leituras 
contemporânea da clínica com crianças: Zornig, 2008; Vorcaro, 1997; Petri, 2008, entre outros. 
 

  
7
 Falar que Freud não pode deixar de se furtar em escutar os enraizamentos infantis na trama 

do sujeito pode levantar uma questão sobre a relação entre sujeito e história. Cabe assinalar 
que uma análise não significa reconstituir uma história ordenada do sujeito. Em Psicanálise, é 
preciso evitar “as ciladas do historicismo” que corresponderiam ao analista, como o historiador, 
reconstruir “o passado esquecido ou recalcado do sujeito. O trabalho de um psicanalista não se 
compara ou equivale ao trabalho de um historiador” (GUILLERAULT, 1996, p. 124). Em 
análise, a história só pode ser pensada na relação transferencial. 
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na Psicologia e em muitos outros campos das ciências humanas. Afinal, a criança em 

Freud teorizada tem, em palavras da autora supracitada – “um corpo pulsional”.  

 Elegemos, neste trabalho, o texto Análise de uma fobia em um menino de 

cinco anos (FREUD, [1909] 1996), uma das “cinco grandes psicanálises”, como disse 

Lacan (1953), referindo-se aos casos clínicos de Freud (Dora, Schreber, O homem 

dos lobos, O homem dos ratos e O pequeno Hans). Neste trabalho, a análise é a 

mesma teorizada nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, elaborado em 1905. 

O caso clínico, apresentado por Freud, vem para: (a) confirmar a “teoria sexual das 

crianças”; e (b) contribuir para um esboço de concepção de criança divergente de 

outras vertentes teóricas. 

 

1.2.1. Algumas elaborações sobre a criança em Freud 

Os dois textos mencionados anteriormente trazem discussões importantes 

para o entendimento da noção de “criança como corpo pulsional”. Para elucidar tal 

concepção, percorremos alguns textos (além dos já mencionados) de Freud em que 

ele toca na questão da criança, pensada a partir da infância e do infantil. É certo que 

pode haver várias direções possíveis para apreender “a criança” nos escritos do autor, 

além da escolhida por nós. Julgamos necessário passar por lugares outros antes de 

nos deter no “caso Hans” porque os textos que elegemos e este caso mantêm 

relações entre si – todos esses nos aproximam da noção de “criança” a partir das 

ideias de infância e infantil. Para sermos mais precisos, esclarecemos que 

selecionamos os seguintes trabalhos de Freud: A sexualidade na etiologia das 

neuroses; Psicopatologia da vida cotidiana; Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade; O esclarecimento sexual das crianças; O caso pequeno Hans; História de 

uma neurose infantil; Sobre as teorias sexuais infantis (FREUD, 1899; 1901; 1905; 

1908; 1909; 1919; 1908; respectivamente).  

Em A sexualidade na etiologia das neuroses, (FREUD, [1898] 1996) 

formula a hipótese de que as causas da neurose estão ligadas “a fatores emergentes 

da vida sexual”. O autor articula a causa das neuroses à sexualidade e ao infantil, e tal 

articulação poderia ser vista como primeiro passo para delineamento do infantil em 

Psicanálise: “em todo caso de neurose há uma etiologia sexual” (FREUD, [1898] 1996, 

p. 255).  Mais do que isso, as psiconeuroses implicam fatores de natureza infantil e, 

assim, o período da infância passa a ser concebido como determinante das 

psiconeuroses. A relação entre sexualidade e infância é estabelecida já nesse artigo 

de Freud e ela participa da elaboração da noção de criança em Psicanálise:  
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Ao reportarmos as vicissitudes da enfermidade de um indivíduo às 
experiências de seus ancestrais, fomos longe demais; esquecemos 
que, entre a concepção e a maturidade de um indivíduo, há um longo 
e importante período da vida – sua infância -, no qual se podem 
adquirir os germes da doença posterior. E isso é o que efetivamente 
ocorre com as psiconeuroses. Sua verdadeira etiologia é encontrada 
nas experiências infantis, e mais uma vez – exclusivamente-, nas 
impressões referentes à vida sexual. Erramos ao ignorar inteiramente 
a vida sexual das crianças; segundo minha experiência, as crianças 
são capazes de todas as atividades sexuais psíquicas, e também de 
muitas atividades somáticas. Assim como a totalidade do aparelho 
sexual humano não está compreendida nos órgãos sexuais externos 
e nas duas glândulas reprodutoras, também a vida sexual humana 
não começa apenas na puberdade, como poderia aparecer em um 
exame superficial.  Contudo, é verdade que a organização e a 
evolução da espécie humana se esforçam por evitar uma ampla 
atividade sexual durante a infância. Aparentemente, no homem, as 
forças pulsionais sexuais destinam-se a ser armazenadas, de 
modo que, com sua liberação na puberdade, possam servir a grandes 
fins culturais. (W. Fliess.) Uma consideração dessa espécie possibilita 
compreender por que as experiências sexuais na infância estão 
fadadas a ter um efeito patogênico. Mas, no momento em que 
ocorrem, elas só produzem efeito em grau muito reduzido; muito mais 
importante é seu efeito retardado, que só pode ocorrer em períodos 
posteriores do crescimento. Esse efeito retardado se origina – como 
não poderia deixar de ser – nos traços psíquicos deixados pelas 
experiências sexuais infantis Durante o intervalo entre as 
experiências dessas impressões e sua reprodução (ou melhor, o 
reforço dos impulsos libidinais delas provenientes), tanto o aparelho 
sexual somático como o aparelho psíquico sofrem um importante 
desenvolvimento; e é assim que a influência dessas experiências 
sexuais primitivas leva então a uma reação psíquica anormal e à 
existência de estruturas psicopatológicas (FREUD, [1898] 1996, p. 
266) (ênfases nossas). 

 Nesse excerto, Freud destaca a infância como período constitutivo das 

psiconeuroses e, como já dito, articula infância e sexualidade, duas dimensões que 

participarão, desde então, da ideia de “criança” como “capaz de todas as atividades 

sexuais psíquicas, e também de muitas atividades somáticas” (Idem, ibidem). Antes 

mesmo da elaboração da teoria acerca da sexualidade infantil, ele já tinha, como se 

pode ler, um olhar para a infância e suas relações com a sexualidade. Anote-se que o 

movimento de Freud parte das memórias fantasiadas dos seus analisandos adultos 

sobre suas infâncias e suas sexualidades. Note-se, também, que ele usa a palavra 

“etiologia”, tão cara ao discurso organicista, mas essa noção em sua obra nada tem a 

ver com causalidade orgânica (atividade somática, órgãos reprodutores), e sim com a 

“vida sexual”, com as “experiências sexuais” das pessoas. Por esse caminho, 

começamos já a entrever que o corpo de que Freud trata é um corpo erógeno, 

pulsional. Todo encaminhamento teórico visa a desvencilhar a sexualidade de uma 

determinação biológica, e esse ponto é da maior relevância para esta tese, na medida 

em que, como procuramos mostrar, os estudos sobre a criança surdocega apegam-se 

em demasia na surdocegueira como “doença única” de um corpo marcado por 
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privações sensoriais (audição e visão). A direção que Freud indica é bem outra e 

compromete o outro na relação com a criança. Vale reforçar a ideia de que 

“sexualidade”, em Freud, nada tem do sexual como “órgão reprodutor”, ela não está 

ligada a essa dotação biológica, mas espalhada pela superfície do corpo, este 

submetido às vicissitudes das pulsões – trata-se, então, em Psicanálise, de corpo 

como “corpo pulsional”, um corpo erógeno.    

Em tese, o “infantil”, conforme Freud ([1898] 1996, p. 266) corresponde a 

“traços psíquicos deixados pelas experiências sexuais infantis”, pois ele pensou a 

infância pela ótica de uma noção de sexualidade infantil8. Desta, restam traços, como 

vimos, e muito é submetido ao processo de sublimação 9. Em suma, em Psicanálise, 

abordar o infantil é tocar nas lembranças do sujeito. Neste ponto, podemos já apontar 

para o fato de que a noção de criança será decorrente, e inferida, da relação entre 

infância e lembranças da infância. 

Em Sobre a psicopatologia da vida cotidiana, (FREUD, [1901] 1996) 

encontramos outras considerações relevantes para compreender a criança interrogada 

entre a infância e o infantil, já que “criança” e “infância” são interrogadas pelo que fica 

da experiência como “lembranças da infância” e por “lembranças encobridoras”. Freud 

afirma que, das lembranças de infância, preserva-se, da experiência, “aquilo que é 

indiferente e sem importância” (FREUD, [1901] 1996, p. 59). Na memória do adulto 

restam “vestígios de impressões importantes, muito intensas e plenas de afeto 

daquela época” (idem, ibidem); grosso modo: as lembranças da infância (traços de 

experiências) persistem na vida adulta. A consequência disso é que o delineamento 

claro do que é um “adulto” fica borrado e a noção de criança, diluída. Há de se convir 

que, talvez, não sejam apenas ficções (no sentido de “imaginação”), mesmo porque 

Freud empenha-se em determinar um período inicial da vida (a infância) e distingui-lo 

de outro (da maturidade): “[...] a memória faz uma seleção entre as impressões que 

lhe são oferecidas, que tal seleção se dá, na infância, com base em princípios 

inteiramente diferentes dos que vigoram na época da maturidade intelectual” (idem, 

ibidem). Ora, o “adulto” não fica livre do infantil, e a criança, como defini-la, se é a 

                                                           
 
8
 Destaca-se que, em Psicanálise, há uma concepção de sexualidade infantil, mas há um 

direcionamento outro dessa sexualidade, conforme Freud afirma “[...] é verdade que a 
organização e a evolução da espécie humana se esforçam por evitar uma ampla atividade 
sexual durante a infância”. E, em seguida, assegura, “[...] no homem, as forças pulsionais 
sexuais destinam-se a ser armazenadas, de modo que, com sua liberação na puberdade, 
possam servir a grandes fins culturais” (FREUD, [1898] 1996, p. 266). 
 
 
9
 A questão da sexualidade infantil e da sublimação será discutida no próximo Capítulo ao 

tratar do estatuto do corpo nas elaborações teóricas de Freud. 
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“memória que faz seleção de impressões” e não a criança, stricto sensu? E o que dela 

resta na memória do adulto?  

Dois pontos importantes são trazidos para discussão: o primeiro remete ao 

fato de que Freud oferece um arcabouço teórico para pensar as “inscrições primordiais 

na infância”; elas constituem aquilo caracterizável como “infantil”, tendo em vista que a 

infância passa, mas o infantil – as impressões primordiais de experiências sexuais – 

persiste, conforme vimos e insiste Freud: “as lembranças indiferentes da infância 

parecem ter o poder de nos acompanhar durante grande parte de nossa vida” (idem, 

59). Para Freud, memória não é cognição – ela é mecanismo complexo que envolve o 

inconsciente, pré-consciente e consciente, como ele anuncia em A interpretação dos 

sonhos (1900) e desenvolve na primeira tópica (FREUD, 1912; 1915)10. A consciência 

é, em Freud, apenas a ponta do Iceberg.  A memória, diz Guillerault, tem elaboração 

singular na Psicanálise: 

[...] a teoria analítica retoma, de fato, o que o termo desenvolvimento, 
tão balizado, contém de referência ao tempo. Mas isso para elevá-lo 
à dignidade de uma memória, de uma historiedade de memorial: até 
memória do que não terá sido sabido, memória (re)construída, 
antecipante, que não poderia tampouco, portanto, ser reduzida a uma 
memória puramente “maquinal” ou “informática” nem, portanto, 
permitir que a análise opere com base num historicismo cronológico 
estreito (GUILLERAULT, 1996, p. 124). 

  

Retomando, como ocorrem, em Freud, “inscrições primordiais”? Podemos, 

quem sabe, chegar mais perto da possibilidade de pensar a criança na relação entre o 

infantil e a linguagem. Continuemos com Freud:  

As lembranças indiferentes da infância devem sua existência a um 
processo de deslocamento: são substitutas [...] de outras 
impressões realmente significativas, cuja reprodução direta é 
impedida por uma resistência. De vez que as lembranças indiferentes 
devem sua preservação, não a seu próprio conteúdo, mas a um 
vínculo associativo entre seu conteúdo e outro que está recalcado, 
elas podem fazer jus ao nome de “lembranças encobridoras”, que 
foram, por mim, designadas (FREUD, [1901] 1996, p. 59). 

Destaca-se, aqui, que os processos inconscientes são intemporais, ou 

seja, eles permanecem, mesmo com a passagem do tempo. Para Kaufmann (1996, p. 

519), a colocação de Freud de que os processos inconscientes são intemporais 

assinala para sustentar que esses processos inconscientes “não sofrem o desgaste do 

tempo, que o desejo é indestrutível”. Dessa forma, foi possível visualizar isso na 

citação anterior, no momento em que o autor pontuou que “as lembranças indiferentes 

                                                           
 
10

 Cf.  Marcolino-Galli (2013), sobre a relação “memória e linguagem”. 
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devem sua preservação, não a seu próprio conteúdo, mas a um vínculo associativo 

entre seu conteúdo e outro que está recalcado” (FREUD, [1901] 1996, p. 59). Tem-se, 

dessa forma, que tocar em infantil e lembranças de infância na Psicanálise implica 

abordar a questão da memória. 

Guillerault (1996) afirma, com razão, que a obra de Freud se assenta numa 

elaboração permanente de “memória”, de uma noção subversiva de memória, 

tributária da experiência clínica, que gira em torno do que falha, falta e esquecimentos 

de inscrições mnêmicas11. Quanto a isso, Freud ([1901] 1996) distingue esquecimento 

de nomes próprios (falha mnêmica momentânea) de lembranças encobridoras (posse 

permanente). Para o autor, em relação ao esquecimento presencia-se uma falha 

mnêmica; enquanto que, nas lembranças encobridoras, visualiza-se uma posse 

permanente e constante. Em suma: o esquecimento implica simplesmente um 

esquecimento momentâneo, por outro lado, nas lembranças encobridoras presencia-

se a retenção. O autor acrescenta ainda, que o segundo caso “tem por base o 

esquecimento de outras impressões mais importantes”. Desse modo, “no 

esquecimento de nomes, sabemos que os nomes substitutos são falsos; nas 

lembranças encobridoras, ficamos surpresos por possuí-las” (FREUD, [1901] 1996, p. 

61)12
 Freud ([1901] 1996, pp. 61-62) atesta que as lembranças encobridoras 

configuram- se como “estranho enigma” e que há razões para supor que essas 

lembranças “não terão resvalado pelo desenvolvimento da pessoa sem deixar marcas, 

mas terão, antes, exercido uma influência determinante sobre as fases posteriores de 

sua vida”. 

                                                           

 

11  Freud ([1901] 1996, p. 60) enfatiza a relação temporal entre a lembrança encobridora e o 
conteúdo encoberto (recalcado), o que implica outras noções e conceitos como de retroação ou 
retroação, de deslocamento e de simultaneidade e contiguidade. Eles adquirem tonalidade bem 
especial na obra freudiana já que o conteúdo da lembrança encobridora pode pertencer a um 
dos primeiros anos de infância, enquanto que as vivências que a substituem correspondem a 
épocas posteriores. Freud denomina esse fenômeno de deslocamento retroativo ou 
retrocedente. Na verdade, o autor entende que memória, a rigor, sempre remete a uma 
lembrança encobridora do passado. Há, porém, lembranças encobridoras “adiantadas” ou 
“avançadas”: uma “impressão indiferente de época recente se consolida na memória como 
lembrança encobridora” (1901, p. 60). Tais lembranças “devem este privilégio apenas à sua 
ligação com um evento anterior, que as resistências impedem de ser diretamente reproduzido” 
(idem, ibidem). Freud faz referência, ainda, a lembranças encobridoras que podem ser 
simultâneas ou contíguas, ou seja, “a lembrança encobridora vincula-se à impressão encoberta 
não só por seu conteúdo, mas também por sua contiguidade temporal” (FREUD, [1901] 1996, 
p. 60).  

 

12
  Tais lembranças afetam o sujeito e, diz Freud, ao serem lembradas, provocam o encontro 

do sujeito com um “saber que não se sabe” ou com “o saber que se sabe sem saber”.  
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Interessa que o esquecimento das lembranças da infância, por um lado, 

“fornece a chave para o entendimento das amnésias” e, por outro lado, “está na base 

de todos os sintomas neuróticos” (FREUD, [1901] 1996 p. 60 No que concerne à 

criança, Freud diz que algumas lembranças infantis conservadas podem ser “perfeitas 

e inteligíveis”, enquanto outras são “estranhas e incompreensíveis” e, acrescenta ele, 

algumas das imagens podem ser “falsificadas, incompletas ou deslocadas no tempo”. 

Em outras palavras, os erros de recordação não são causados “por uma memória 

traiçoeira”: “forças poderosas de épocas posteriores da vida modelaram a capacidade 

de lembrar as vivências infantis” (idem, p. 61). No caso de adultos, recordar é 

processo carregado de diferentes materiais psíquicos: uns recordam a partir de 

imagens visuais, ou seja, “lembranças têm caráter visual”; outros não conseguem 

reproduzir a lembrança com contornos imagéticos. Esses apontamentos são 

importantes para esta tese, já que Freud sustenta que: “todos sonhamos 

predominantemente em imagens visuais (...) as lembranças infantis são plasticamente 

visuais “(FREUD, [1901] 1996, p. 62). Ao final deste item, podemos dizer que a 

criança, em Freud, não é a criança empírica, não é a criança ativa que, ao agir sobre 

o mundo e o outro, constrói a cognição e se transforma no sujeito epistêmico; nem é a 

criança passiva do comportamentalismo; domada e domesticada pelo outro.  

 

1.2.2.   A criança, a imagem e o corpo pulsional  

Freud introduz a ideia de imagens inconscientes, que não são tradução e 

registro da percepção visual da imagem, pois, em Psicanálise, é mobilizada desde 

outro lugar e adquire, assim, outra significação13. Dito de outro modo, imagem não se 

confunde com imagem visual (ou auditiva), nem com esquema corporal - ela não é 

efeito direto da percepção visual (ou auditiva) – o que a percepção recolhe é filtrado 

por um trabalho do aparelho psíquico. Freud diz: “nessas cenas infantis, sejam elas de 

fato verdadeiras ou falsas, a pessoa costuma ver a si mesma como criança” 

(FREUD, 1901, p. 63) (ênfase nossa), isso porque as imagens atualizadas foram 

submetidas à influência de forças psíquicas. Tem-se, no caso, uma reelaboração de 

memórias infantis: 

                                                           

13 A questão da imagem “inconsciente” será retomada por Lacan inicialmente no “Estádio do 
espelho” e, posteriormente, em O Seminário - 1, “Os escritos técnicos de Freud”, e, 
posteriormente, retoma a temática no Seminário - 11, “Os quatro conceitos fundamentais da 
Psicanálise” formalizando, dessa forma, a “imagem inconsciente do corpo”. O autor contribui, 
ainda, para o aprofundamento da noção de “olhar” na Psicanálise.  
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[...] somos forçados por diversas considerações a suspeitar de que, 
nas chamadas primeiras lembranças de infância; não possuímos o 
traço mnêmico verdadeiro, mas sim uma elaboração posterior dele, 
uma elaboração que talvez tenha sofrido a influência de uma 
diversidade de forças psíquicas posteriores. Portanto, as 
‘lembranças de infância’ dos indivíduos adquirem universalmente o 
significado de “lembranças encobridoras” (FREUD, [1901] 1996, p. 
63). 

Para Freud, a memória da infância é, portanto, dificultada pela natureza 

das relações entre as lembranças de infância e aquelas da vida adulta. Esse fato está 

na base da subversão de relações temporais no que diz respeito aos deslocamentos 

das lembranças. 

Neste ponto, importa assinalar que, a partir de A sexualidade na etiologia 

da neurose e de Psicopatologia da vida cotidiana, apesar de não estarem voltados 

para “a criança”, neles se levantam questões relevantes para a configuração da 

criança como corpo pulsional - constituído na infância e presente no adulto, ou seja, as 

lembranças de infância persistem e são marcantes.  

 Aqui cabe uma discussão sobre a experiência corpo e linguagem que 

marca a infância. Nesse sentido, é pertinente o que diz Agamben (2005) sobre a 

infância, que ela não é: 

 “simplesmente um fato [isolável] num lugar cronológico, nem algo 
como uma idade ou um estado psicossomático que uma psicologia ou 
uma paleontropologia poderiam jamais construir como um fato 
humano independente da linguagem (AGAMBEN, 2005, p. 10). 

Conforme o filósofo, “a infância encontra o seu lugar lógico em uma 

exposição da relação entre experiência e linguagem” (idem, ibidem). O que afirma 

Agamben sobre a experiência-linguagem não é enunciado por Freud, mas pode muito 

bem ser aproximado dessa ideia. Assim, só há experiência na linguagem, já que em 

ambos, por vias diferentes, a infância é uma experiência na linguagem e não resulta 

de um tempo cronológico.  

A infância é um “tempo lógico”, tanto em Esclarecimento sexual das 

crianças como em Psicopatologia da vida cotidiana. No que concerne às lembranças 

da infância, como experiência na linguagem e instituída por um corpo erógeno e num 

tempo lógico, em 1908, Freud escreveu O esclarecimento sexual das crianças, a 

pedido do Dr. M. Furst.  Nessa obra, ele retoma e reafirma, de forma simples e direta, 

aspectos do que fora redigido em A sexualidade na etiologia da neurose, nos Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade e nos remete ao texto Análise de uma fobia em 

um menino de cinco anos, conhecido como “o caso do pequeno Hans”, de 1909. É, a 

nosso ver, nesse contexto e entre esses textos que se pode recolher, em Freud, 

direções para repensar “a criança como corpo pulsional”, como articulação entre a 
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infância e o infantil. Interessante é a forma como isso ocorre: a criança aparece 

nitidamente como corpo pulsional. De fato, à medida que Freud avança na elaboração 

teórica da psicanálise, nota-se como a criança se faz presente, cada vez mais 

fortemente, como corpo pulsional.  

Freud, na carta ao Dr. Furst, reitera que a constituição “psicossexual de 

certos males da vida sexual” é “causa primordial das perturbações neuróticas” 

(FREUD, 1907). Destaca-se que, anteriormente, ele já tinha feito essa afirmação em A 

sexualidade na etiologia das neuroses (FREUD, [1898] 1996). O autor sustenta que a 

sexualidade infantil incide na constituição subjetiva e, essa forma, sinaliza para uma 

concepção de sexualidade infantil, deixando clara a relação da criança com a 

sexualidade. Vejamos como ele articula a criança, o corpo e a sexualidade: “o recém-

nascido já vem ao mundo com sua sexualidade, sendo seu desenvolvimento na 

lactância e na primeira infância acompanhado de sensações sexuais” (FREUD, [1907] 

1996, p. 124). Sendo assim, podemos dizer que a relação mãe-bebê é perpassada 

pelo prazer sexual e pelo desejo materno, pois ele assinala que a sexualidade infantil 

é constituída na relação com o outro/Outro. Freud sustenta, de fato, que:  

Talvez se queira contestar a identificação do amor sexual com os 
sentimentos ternos e a estima da criança pelas pessoas que cuidam 
dela [...]. O trato da criança com a pessoa que a assiste é, para 
ela, uma fonte incessante de excitação e satisfação sexuais 
vinda das zonas erógenas, ainda mais que essa pessoa – 
usualmente, a mãe – contempla a criança com sentimentos 
derivados de sua própria vida sexual: ela a acaricia, beija e 
embala, e é perfeitamente claro que a trata como um substituto 
de um objeto sexual plenamente legítimo. A mãe provavelmente se 
horrorizaria se lhe fosse esclarecido que, com todas as suas 
expressões de ternura, ela está despertando a pulsão sexual de seu 
filho e preparando a intensidade posterior desta. Ela considera seu 
procedimento como um amor “puro”, assexual, já que evita 
cuidadosamente levar aos genitais da criança mais excitações do que 
as inevitáveis no cuidado com o corpo. Mas, a pulsão sexual, como 
bem sabemos, não é despertada apenas pela excitação da zona 
genital [...] (FREUD, [1905] 1996, p. 210-211) (ênfases  nossas). 

A constituição do corpo erógeno/pulsional vem da relação com o outro-

materno. Nada há de estranho nisso pois, a priori – o corpo pulsional do bebê é 

constituído a partir da relação com o corpo erógeno da mãe (ou daquele que exerce a 

função materna). Isso ocorre nas situações de cuidado com a criança, uma situação 

que, como se lê na citação, estabelece uma relação que não é apenas de cuidado. 

Acontece ali um investimento libidinal no corpo da criança, afirma Freud, já que a mãe, 

como vimos, “contempla a criança com sentimentos derivados de sua própria vida 

sexual: ela a acaricia, beija e embala, e é perfeitamente claro que a trata como um 

substituto de um objeto sexual plenamente legítimo” (idem, ibidem).   
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Por essa via, o que é visto como “uma satisfação de uma necessidade 

fisiológica” transforma-se, sob o olhar de Freud, em um processo de humanização, de 

desnaturalização por efeito de um investimento libidinal. Interessa a esta tese o que 

ele diz na citação: não são apenas os órgãos genitais que são erógenos!  Vejamos 

ainda com Freud:  

[...] os órgãos de reprodução propriamente ditos não são as únicas 
partes do corpo que geram sensações de prazer sexual, e que a 
natureza dispôs as coisas de tal forma que as estimulações reais dos 
genitais são inevitáveis na primeira infância. Esse período de vida, 
durante o qual uma certa cota do que é sem dúvida prazer sexual é 
produzida pela excitação de várias partes da pele (zonas erógenas), 
pela atividade de certos instintos biológicos e pela excitação 
concomitante de muitos estados afetivos, é conhecido como  
autoerotismo [...](FREUD, [1908] 1996, p. 125). 

Articulam-se, assim, pelas mãos de Freud, infantil, corpo e sexualidade. 

Em Psicanálise, o infantil é pensado, desde Freud, a partir do corpo e da sexualidade. 

Uma nota é importante: o corpo e os órgãos internos são concebidos como zonas 

erógenas. No “caso do pequeno Hans”, aparece em Freud (1907;1909) uma criança 

interrogada sobre a sexualidade que, com suas “teorias”, levanta hipóteses sobre o 

corpo; era uma criança interrogada pela sede de saber. Isso caminha para afirmar que 

a criança é pensada a partir do corpo erógeno e é possível afirmar, a partir de Freud, 

que o saber se dá no corpo. Nesse sentido, o autor circunscreve a pulsão de saber ou 

de investigar: “essa pulsão não pode ser computada entre os componentes pulsionais 

elementares, nem exclusivamente subordinada à sexualidade” (FREUD ([1905] 1996, 

p. 183) já que ela corresponde, por um lado, a “uma forma sublimada de dominação” 

e, por outro, “trabalha com a energia escopofílica”. Na criança, diz Freud, “a pulsão de 

saber é atraída, de maneira insuspeitadamente precoce e inesperadamente intensa, 

pelos problemas sexuais, e talvez seja até despertada por eles” (idem, ibidem). Desse 

modo, justifica-se a afirmação de que o saber se dá no corpo da criança.  

Acompanhemos mais um excerto: 

[...] aos três perguntou à mãe: “Mamãe, você também tem um pipi?”. 
Ela respondeu: “Naturalmente, o que você acha?” Também ao pai ele 
perguntou várias vezes a mesma coisa. Nessa época, ao entrar pela 
primeira vez num estábulo, viu uma vaca ser ordenhada. “olhe só!” 
exclamou surpreso, “sai leite do pipi dela”. Aos três anos e nove 
meses parecia a caminho de, por si mesmo, fazer a descoberta de 
categorias corretas, através de suas observações. Ao ver sair água 
de uma locomotiva, exclamou: “Veja, a máquina está fazendo pipi. 
Onde está o pipi dela?”, e acrescentou, depois de refletir: “o cachorro 
e o cavalo têm pipis; a mesa e a cadeira não”. Recentemente, olhava 
a irmãzinha de sete dias tomar banho, quando comentou: “o pipi dela 
é muito pequeno, mas vai ficar grande quando crescer (FREUD, 
[1907] 1996, pp. 125-126). 
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Hans enuncia, diz Freud, a hipótese da universalidade do pênis. Tal 

hipótese, formulada pelo autor, é a de que para o garoto todos (meninas ou meninos), 

assim como ele, possuem um pênis. Por outro lado, Hans lida com a possível 

descoberta da realidade de que nem todos possuem o órgão que ele postula. Note-se 

que, Hans sustenta que a mãe e a irmã possuem um “pênis” (o da irmã, muito 

pequeno, mas vai crescer). Assim, ele prefere assumir a hipótese de que a irmã tem 

um órgão pequeno e que vai crescer do que assumir por completo a ausência e se 

frustrar de que ele também poder vir a não ter mais o órgão. Freud contribui, sem  

dúvida, para a ideia de que a criança é sujeito em constituição pela via do corpo 

erógeno – como mostram as teorias de Hans sobre o corpo. Hans é uma criança que 

elabora suas hipóteses e teorias que estão assentadas em uma questão sexual. 

Desse modo, ele parte da hipótese de compreensão do seu corpo e de sua relação 

com o corpo do outro. Disso decorre seu espírito investigativo.  

Acerca das teorias sexuais infantis, lemos em Freud que:  

O que é correto e certeiro nessas teorias se explica por sua 
proveniência dos componentes da pulsão sexual que já atuam no 
organismo da criança; pois não é o arbítrio psíquico ou impressões 
ocasionais que fazem surgir tais suposições, mas as necessidades da 
constituição psicossexual, e por causa disso podemos falar de teorias 
sexuais típicas das crianças, por isso encontramos as mesmas 
opiniões equivocadas em todas as crianças a cuja vida sexual 
tivemos acesso (FREUD, [1909] 1996, p. 398).  

Para Freud, em Hans, a “ânsia por conhecimento” é inseparável da 

curiosidade sexual. O caso Hans, mas não exclusivamente, foi determinante para a 

elaboração do Complexo de Castração, um conceito essencial da Psicanálise. O 

Complexo de Castração aponta para uma “evolução” da sexualidade na criança, mas 

ela não deve ser abordada sob a ótica do desenvolvimento conforme a Biologia ou a 

Psicologia, pois ela não condiz com um desenvolvimento cronológico nem biológico. 

Freud, com o Complexo de Édipo, e também Lacan, com os três registros (Real, 

Simbólico e Imaginário), empenharam-se em oferecer um olhar para a constituição do 

sujeito desde uma perspectiva estrutural14.  O “caso Hans” é apresentado no ensaio: 

Análise de uma fobia em um menino de cinco anos, e nele o autor diz ter sido 

importante “observar em crianças, em primeira mão e em todo o frescor da vida, os 

impulsos e desejos sexuais que tão laboriosamente desenterramos nos adultos dentre 

                                                           
 
14  De acordo com Lacan, Freud afastou de sua teoria dos “cruzeiros analógicos, evolutivos, 

feitos sobre um uso superficial de certas palavras de ordem”; (...) “na verdade, Freud insiste 
sempre exatamente no contrário, a saber, a conservação, em todos os níveis, do que se 
pode considerar como diferentes etapas” (LACAN, [1953-1954] 2009, p. 172) (ênfase 
nossa). Lacan lê Freud a partir de uma perspectiva estrutural, como se vê.  

 



37 
 

seus próprios escombros” (FREUD, [1917] 1996) Freud sublinha duas questões já 

abordadas nesta tese: a presença da sexualidade na criança (na infância e no infantil) 

e o retorno da experiência de infância na idade adulta. Aqui, ele chama a atenção para 

o retorno das memórias fantasísticas do sujeito sobre a sexualidade – a infância 

emerge, então, como “tempo lógico” da constituição do sujeito.  

No caso Hans, Freud trata de aspectos  autoeróticos e referentes à relação 

amorosa do menino com outras crianças: Hans “estava tão excitado com a expectativa 

da vinda da menina, que, pela primeira vez, não conseguiu dormir de tarde e ficou se 

revirando na cama, inquieto” (FREUD, [1909] 1996, p. 26). O outro também leva Hans 

a inquietar-se com (a imagem) do corpo do outro. Em outros termos, a interrogação 

sobre seu corpo é secundária à interrogação sobre o corpo do outro. Numa conversa 

com os pais, o menino “deixa escapar” sua curiosidade sexual. Assim disse o garoto 

em relação à amiga que viria para sua casa: “sabe, a minha menina vem me ver hoje” 

e, faz outras perguntas: “olha, você acha que ela vai ser boa para mim?” e “você acha 

que ela vai me beijar, se eu beijá-la?”. Na mesma direção, ele aborda a relação da 

criança com a mãe:  

Hans, quatro anos e três meses. Nessa manhã a mãe de Hans lhe 
deu seu banho diário, como de hábito, secando-o e aplicando-lhe 
talco. Quando a mãe passava talco em volta do seu pênis, tomando 
cuidado para não tocá-lo, Hans lhe disse: 
     Hans:  “Por que é que você não põe seu dedo aí?” 

Mãe:    “Porque seria porcaria.” 
Hans:   “Que é isso? Porcaria? Por quê?” 
Mãe:    “Porque não é correto.” 
Hans:   (rindo) “mas é muito divertido”. 
(FREUD, [1909] 1996, p. 26). 
 

Este fragmento ilustra o que Freud disse (antes) sobre esta relação: ela é 

marcada pelo amor e pelo prazer sexual. O toque da mãe no corpo da criança é um 

“erogeneizante”, ele é que gesta o “corpo pulsional” - o corpo é, em Freud, 

constituído como erógeno na relação com o outro15. De fato, Freud ao tratar da 

criança que “investiga”, que “quer saber”, aponta para o fato de que suas perguntas 

são dirigidas aos pais: “ped[em] uma resposta a seus pais ou aos que dela cuidam, 

que, para ela, são a fonte de todo saber” (FREUD, [1909] 1996, p. 396), ainda que 

                                                           
 
15 A criança é confrontada, como no diálogo acima, com o corpo erógeno e com a lei (a 

interdição da mãe). Para “crescer”, a criança deve, diz a Psicanálise, renunciar ao prazer 
imediato em nome da lei, da cultura. Esta renúncia leva a criança a investir em outras relações 
e direções, o que não implica uma “dessexualização”.  Birman (2008) afirma que a sublimação 
não implica uma dessexualização.  
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“esse caminho falhe”; ou seja: a criança não fica plenamente satisfeita com as 

respostas que recebe.  

Enquanto isso acompanhe um fragmento em que Freud deixa explícita a 

relação da criança com o corpo do outro no sentido de reconhecimento e 

diferenciação. Desse modo, relata o autor: 

O pai de Hans anotou outra observação, datada no período imediato 
ao seu congresso de Viena: “Hans (quatro anos e meio) estava 
novamente vendo darem banho em sua irmãzinha, e então começou 
a rir. Ao lhe perguntarem por que ria, respondeu: “Estou rindo do pipi 
de Hanna.” Por quê?” “Porque seu pipi é tão bonito.” (FREUD, [1909] 
1996, p. 28). 

Freud interpreta esse episódio e afirma que a resposta da criança não foi 

sincera. Ou seja, para Hans, o pipi de Hanna não era bonito, mas o que estava em 

jogo era que ele o achava engraçado. Segundo Freud, a surpresa do garoto implicava 

uma diferença entre os genitais “masculino e feminino, em vez de negar sua 

existência”. Freud assinala, nesse episódio, a percepção do corpo do outro e do seu 

próprio corpo, e baliza para uma diferenciação e reconhecimento. Diferenciação no 

que concerne à diferença entre masculino e feminino e de que o seu corpo é diferente 

do corpo de Hanna. É importante destacar que essa diferenciação faz parte das 

hipóteses que ele havia criado e que, naquele momento, foi testada; por outro lado, o 

reconhecimento entre os genitais masculino e feminino não orienta uma escolha ou 

um direcionamento para relação sexual entre os significantes homem e mulher.  

Uma discussão em torno do corpo erógeno, da infância, do infantil e da 

sexualidade foi tecida no sentido de compreender a “criança como corpo pulsional”. 

Resta, portanto, fazer alguns esclarecimentos em relação à sexualidade na infância. 

Freud ([1905] 1996) inaugura uma nova forma de pensar a sexualidade. Ou seja, 

anteriormente a ele, prevalecia uma concepção naturalista de que o sexual estaria 

ausente na infância e só despertaria a partir da adolescência.  

Para o autor, essa posição seria um “equívoco de graves consequências”, 

tendo em vista que negligenciava esclarecer condições básicas da vida sexual. Com 

Freud, “trata-se, então, do advento de uma “nova concepção” de sexualidade” 

(JORGE, 2010, p. 19) e, com ela, uma nova concepção de corpo e de infância. Trata-

se de corpo erógeno, pulsional; de corpo instituído pelo desejo e pela interdição do 

outro. Esse autor esclarece ainda que, anteriormente a Freud, não havia um conceito 

clínico sobre a sexualidade, e o psicanalista realizou um corte e inaugurou um 

conceito crucial em Psicanálise que corresponde à pulsão. Sendo que, a partir de 

Freud, a sexualidade é concebida na articulação com o inconsciente, ou melhor, 

inconsciente-pulsão.  
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1.2.3.  Alguns comentários a mais... 

 

Freud introduz uma “nova concepção de sexualidade” (JORGE, 2010, p. 

19) e, com ela, uma nova concepção de corpo e de infância. Trata-se, como temos 

insistido em mostrar, de corpo erógeno, pulsional; de um corpo instituído pelo desejo e 

pela interdição do outro. A sexualidade que era vista e definida, até então, a partir das 

marcas corporais (presença e ausência de pênis) feitas para a reprodução, tem seu 

âmbito bastante subvertido e ampliado. Para Desparts-Péquignot: 

Ao inscrever o sexual ali onde, até então, ele era impensável – na 
infância e no inconsciente -, Freud afirmou a influência determinante, 
no ser humano, de uma ordem libidinal inconsciente, e isso não só na 
instauração e no exercício da sexualidade no sentido corrente do 
termo, como também nos diversos aspectos do que ele definiu 
como sexual: um conjunto de atividades, de representações, de 
sintomas, sem relações com a sexualidade tal como ainda é 
comumente concebida (DESPARTS-PÉQUIGNOT, 1996, p. 467).   

Freud liga a sexualidade à infância e ao inconsciente, Mas o ponto 

importante, para esta tese é que ele desaloja a sexualidade dos órgãos genitais. Tal 

direcionamento teórico distingue pulsão de instinto e produz o corpo do homem como 

erógeno, pulsional. Freud é reconhecido por retirar a sexualidade da esfera do 

biológico e por suspender, portanto, a redução do corpo a “organismo”, aproximando a 

sua constituição da infância, tempo de constituição, também, do inconsciente. Tendo 

isso em conta é que se pode entender o sentido de “criança como corpo pulsional”, 

instituído “de fora”, digamos, pela incidência do corpo do Outro-materno, como sujeito 

desejante.  

O traçado teórico de Freud, a que retorna Lacan, nos anos de 1950, 

convém teoricamente às pesquisas de De Lemos (1992, 2003) e às conquistas 

empíricas e teóricas do Grupo de Pesquisa em Aquisição da Linguagem da UNICAMP, 

assim como às dos Grupos de Pesquisa em Aquisição, Patologias e Clínica de 

Linguagem da PUCSP e da UNICAP. A linguagem, sustenta-se, vem do outro, não é 

impressão cerebral, nem um produto ou função cognitiva, como mostram os erros no 

processo de aquisição da linguagem que interrogam, colocam contra a parede, 

propostas cognitivistas sobre a aquisição da linguagem. A criança aparece, para 

Lemos e para os pesquisadores dos grupos mencionados, como um “corpo significado 

e significante”; como “corpo pulsional”, portanto, ainda que a problemática da 

sexualidade não seja abordada em profundidade. Ainda assim, a criança que se 

interroga sobre a sexualidade se faz notar em falas, como a de Adam, reinterpretada 

por Lemos, MT (2002) e De Lemos (2002, 2005), e nos “erros de marcação de gênero” 

por pesquisadores filiados ao grupo de pesquisa sinalizado.  
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Para finalizar este Capítulo, reforçamos o fato, já assinalado, a respeito do 

sexual em Freud, introduzindo uma citação de Birman, que resume o que procuramos 

mostrar:  

[...] [que] a infância foi remanejada na sua significação, pois se 
deslocou do registro genético para o do funcionamento psíquico. Foi 
aqui que se constituiu propriamente o conceito de infantil, marcando a 
sua diferença com a noção evolutiva de infância (...). Vale dizer, foi 
pressuposta a existência de um infantil no psiquismo, que não se 
dissolveria na infância cronológica do sujeito. Seria dessa maneira, 
enfim, que o sujeito seria marcado pelo infantil não por acidente de 
percurso, pelas vicissitudes do processo maturacional de 
desenvolvimento, mas por vocação (BIRMAN, 1997, p. 19). 

 

A infância não é um tempo cronológico. Freud inaugura, como dito neste 

Capítulo, o infantil como “tempo lógico”, presente no funcionamento psíquico. 

Acrescenta-se a isso que ele não pensou o infantil sem o corpo.  A criança em 

Psicanálise não é entidade incorpórea: ela é concebida como corpo erógeno 

determinado pelo desejo do Outro-materno.  
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CAPÍTULO II 

CORPO, SUJEITO & LINGUAGEM 

 
 

No Capítulo anterior, procuramos realizar uma breve caracterização da 

surdocegueira e abordar teoricamente a expressão “criança como corpo pulsional”, 

recolhida na leitura do trabalho de De Lemos. Os pesquisadores da área definem a 

surdocegueira como sendo uma condição única em que há prejuízo conjunto da visão 

e da audição. Nesse caso, há uma marca acentuada no real do corpo; marca esta que, 

certamente, produz seus efeitos no processo de estruturação da linguagem e do 

sujeito. Tendo em vista a posição assumida nesta tese, as discussões acerca da 

criança surdocega não poderiam ficar circunscritas apenas ao é de natureza biológica 

– a privação sensorial. Pressupõe-se, aqui, que uma tal marca no real do corpo possa 

ser relativizada a partir de uma concepção de corpo pulsional. Desse modo e nessa 

direção, este Capítulo discute a imbricação entre corpo, sujeito e linguagem que será 

desenvolvida a partir da teoria psicanalítica. Uma pergunta inicial: como discutir a 

questão corpo-sujeito em Psicanálise? Conforme Leclaire (2007), é imperativo situar 

com que corpo lida a Psicanálise. Como já assinalado no Capítulo 1, a Psicanálise 

inaugura um novo modo de compreender o corpo.  

Dunker sustenta que “não há uma teoria psicanalítica unificada sobre o 

corpo” (DUNKER, 2011, p. 88). Em outros termos: não há um modo único de abordar 

o corpo; e nem as tentativas de unificação são coerentes com a Psicanálise. Com as 

palavras do autor: “a noção genérica de “corpo” representa uma unidade entre figuras 

heterogêneas, uma falsa unidade”. O psicanalista afirma que “o corpo não é um 

conceito metapiscológico, nem jamais foi descrito de forma tópica, dinâmica, 

econômica ou genética por Freud” (idem, ibidem). O que se pode afirmar, apesar 

disso, é que o corpo, na Psicanálise, é elemento central e que tem tratamento 

inusitado. É, portanto, a tal “novidade” a que este Capítulo se dedica. Em última nota, 

a Psicanálise tem uma teoria sobre o sujeito, que não é sujeito incorpóreo 

(VILANOVA; VIEIRA, 2014), ele é, de fato, pensado, constituído, na relação com o 

corpo. Quer dizer, “na relação com o corpo”, mas sujeito não é o corpo. Vejamos o 

que diz Lacan a esse respeito:  

[...] vocês precisam perceber que o que eu lhes disse sobre as 
relações do homem com o seu corpo atêm-se inteiramente ao fato 
de o homem dizer que o seu corpo, seu corpo, ele o tem. Dizer seu já 
é dizer que ele o possui, como se fosse, naturalmente, um móvel. 
Isso nada tem a ver com qualquer coisa que permita definir 
estritamente o sujeito, que, por sua vez, só se define de modo correto 
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na medida em que é representado por um significante junto a outro 
significante. (LACAN [1975-1976] 2007, p. 150) (ênfase nossa). 

 

Lacan fala em relação do homem com seu corpo, ele tem corpo, relação 

entre heterogêneos, ao que tudo indica. Na sequência, ele afirma que o sujeito só se 

define como representado por significantes, ser e sujeito não são a mesma coisa, 

igualmente. Isso posto,  iremos, a seguir, em uma direção no texto freudiano para 

penetrar nas engrenagens que permitem uma elaboração do corpo na Psicanálise. 

Elegemos fazer um percurso, dentre outros possíveis, em alguns textos freudianos 

para retirar deles elaborações sobre o corpo erógeno, pulsional. Encerramos este 

Capítulo com comentários sobre “fala de crianças” e “captura”, conforme De LEMOS 

(1992; 2002; 2006).  

  

2.1. Qual é o estatuto do corpo nas elaborações teóricas de Freud? 

 

Psicanalistas tomam a Interpretação dos sonhos, publicada em 1900, 

como marco inaugural da Psicanálise. É nessa obra, trazida a público por Freud na 

virada do século XX (momento decidido por ele), que o discurso sobre o inconsciente, 

ou seja, “o discurso do desejo”, é enunciado (GARCIA-ROZA, 1985). Surgem, ali, o 

mecanismo do inconsciente e a discussão de seus efeitos no sonho (via régia do 

inconsciente, diz ele). Seria de se esperar que uma presença especial do corpo 

aparecesse no texto. Na Interpretação dos sonhos, Freud aponta, de fato, para um 

sujeito marcado pelo desejo, “fato fundamental” para o rompimento com o primado 

racionalista (...), com a noção de sujeito racional, centrado em si mesmo (idem, 

ibidem). Resumidamente, a descoberta freudiana trouxe à luz um sujeito barrado 

pelo desejo inconsciente.  

Começamos a antecipar, assim, que a questão da sexualidade foi 

revolucionada por Freud, no início do século XX. Ao falar em sexualidade, em sexo, 

ele coloca em absoluto destaque o corpo (e não a mente) – não há, portanto, questão 

sobre se o corpo está na Psicanálise – ele está, mas não como comportamento 

instintivo, hormonal, e sim como pulsão determinante da vida (e não unicamente da 

reprodução). Ao inscrever o sexual no inconsciente, Freud circunscreve sua 

centralidade. Não há, portanto, questão sobre a presença decisiva do corpo na 

Psicanálise – a questão é discernir seu contorno teórico.  

Teorizar sobre o inconsciente é, na Psicanálise, conduzi-lo ao corpo, como 

procuramos indicar acima. Foi isso que Freud fez, ao descolá-lo do domínio do 
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organismo, do “corpo morto”, lugar do exercício da anátomo-fisiologia, em que se tem 

a constituição de um campo de estudo do corpo, assumido como uma identidade 

morta, dissecada. Freud fez outro percurso, ele reconduziu o corpo ao domínio da 

pulsão16. Nesse enquadramento, cabe bem a questão de Leclaire: “de que corpo trata 

a Psicanálise?”, e sua resposta: “de um corpo concebido inteiramente como zona 

erógena” (LECLAIRE, 2007, p. 55). Para esse autor, o corpo erógeno deve ser 

compreendido “a partir da superfície do corpo ou do corpo enquanto superfície17”. 

Dessa afirmação depreende-se que “a partir de qualquer ponto da superfície do corpo, 

duas ordens podem ser distinguidas”: 

Por um lado, qualquer ponto da superfície do corpo entra em um 
conjunto orgânico, mesmo que se trate de um ponto da pele, mesmo 
que se trate de uma célula, pois fazem parte de um conjunto orgânico 
e se insere em uma determinada ordem, que chamei de ordem 
biológica. [Por outro lado], a partir dos dados mais fundamentais da 
obra freudiana, insisti paralelamente no fato de que qualquer ponto da 
superfície do corpo pode originar uma excitação de tipo sexual, ou 
seja, transforma-se virtualmente em uma zona erógena (LECLAIRE, 
1992, p. 57-58). 

Assumir o corpo como zona erógena possibilitou à Psicanálise tanto criar 

uma noção particular de corpo, quanto interrogar-se sobre o estatuto biológico do 

corpo:  

Denunciar um desvio biologizante de Freud não é, de modo algum, 
denunciar a biologia do ser humano. É, pelo contrário, restituir-lhe um 
lugar positivo, e não o mitológico; é favorecer pesquisas exatas sobre 
o modo pelo qual as fantasias sexuais vêm habitar, desviar e retomar 
“pela base” um funcionamento biológico que a etologia começa a 
descrever melhor (LAPLANCHE, 1997, p. 08). 

Esse comentário de Laplanche ilumina o estatuto do biológico em Freud, 

pois este não nega, nem desmonta o biológico para fazer emergir o pulsional – ele 

encontra seu modo de elaborar outra sexualidade e um corpo desejante. Em suma, a 

ordem biológica e a ordem erógena não mantêm relação, uma vez que “a própria 

definição de corpo erógeno consiste na sua distinção por referência ao organismo”, 

conforme afirma Leclaire (1992, p. 61)18. Vê-se, portanto, o surgimento do corpo 

                                                           
 
16

 A pulsão será discutida ainda neste  Capítulo. 

  
17

 Para Leclaire (1992, p. 57), a superfície compreende “os pontos referidos como configurando 
o interior do corpo”.  
 
18

 Leclaire afirma que o corpo erógeno apresenta-se como não hierarquizado, ou seja, “parece 
que se trata de um conjunto não hierarquizado, ou que, pelo menos, certamente não se acha 
hierarquizado como o corpo biológico”. Para o autor: “esta não  hierarquização se baseia no 
fato de que, em síntese, qualquer ponto ou qualquer termo do conjunto erógeno possui, de 
certo modo, a mesma função, ou seja, pode ser considerado um local de excitabilidade sexual, 
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pulsional numa relação de diferença. Nasio sustenta que aquele que interessa à 

Psicanálise não é, mesmo, o corpo da Biologia, nem o da Anatomia ou o da Fisiologia, 

nem o da Filosofia. De fato, para Freud, “a palavra ‘sexual’ designa para a Psicanálise 

um conjunto de atividades sem ligação com os órgãos genitais, não se devendo, 

portanto, confundir o sexual com o genital.” (KAUFMANN, 1996, p. 467) e nada tem a 

ver com a finalidade de reprodução. Pode-se ver, por isso, que a noção de corpo 

pulsional é irredutível ao corpo da Biologia, pois Freud fez surgir o corpo pulsional em 

uma relação de diferença. A partir de Lacan, “o corpo é lugar de gozo19”: “[...] o corpo 

que nos interessa não é o da ciência, mas o lugar em que gozamos, o espaço em que 

circula uma multiplicidade de gozos” (NASIO, 1993, p. 133). 

Freud não só deslocou o sexual dos órgãos genitais, como também 

mostrou que a sexualidade começa na infância. Um de seus textos maiores é os Três 

ensaios sobre a sexualidade, em que ele apresenta e discute de modo inédito e 

inusitado a sexualidade infantil. Leclaire (1992; 2007) implica, em sua reflexão sobre o 

corpo, esse texto freudiano para tratar do “corpo erógeno”. Também Laplanche (1997), 

outro psicanalista da “primeira geração” de lacanianos (como Leclaire), aborda a 

noção freudiana crucial de “apoio”, ou seja, a ideia de que as pulsões sexuais 

emergem ali no lugar da pulsão de autoconservação, que lhes serve de base e 

“apoio”20. Além dos Três ensaios sobre a sexualidade, outros como Introdução ao 

Narcisismo; A pulsão e destinos da pulsão; e O Recalque (FREUD, [1914] 2010; 

[1915] 2010; [1915] 2010, respectivamente) serão consultados por serem essenciais 

para este trabalho, o qual visa a apreender as engrenagens que articulam corpo, 

inconsciente, pulsão e linguagem, a fim de esclarecer as questões que levantamos 

sobre o corpo da criança surdocega. 

                                                                                                                                                                          
e de que a excitabilidade sexual ou a natureza da excitabilidade, isto é, seu caráter erógeno, é 
o mesmo neste ou naquele ponto” (LECLAIRE, 1992, p. 58-59). 

 
19

 Viltard (1996, p. 221-224) afirma que o conceito lacaniano de gozo não se reduz a um 
naturalismo. Concerne-se, portanto, aquilo que o ser vivo compactua com a linguagem. Assim, 
afirma: “Lacan havia mostrado que o campo do gozo poderia ser definido [como] tudo que diz 
respeito à distribuição do prazer no corpo”. Nesse sentido, Nasio (1993) afirma, que em Lacan, 
o corpo é o lugar de gozo, o lugar que gozamos. para Viltard, e o gozo sexual é “(...) marcado 
pela impossibilidade de estabelecer, no enunciável, o Um da relação sexual, uma vez que não 
há significante do gozo sexual, deduz-se que o gozo é fálico, isto é, não tem relação como 
Outro como tal. Ele é gozo do que vem no lugar, o que substitui, é gozo da fala, fora do corpo” 
(VILTARD, 1996, p. 223). 
 
20

 Bem, se Freud dá esse passo teórico decidido e decisivo, a ampliação e o aprofundamento 
de suas consequências para a Psicanálise serão encaminhados por Lacan, ao verticalizar a 
noção de “gozo”. 
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Freud chama a atenção para os efeitos do inconsciente no corpo, antes mesmo 

de 1900.  Referimo-nos em especial a Algumas considerações para um estudo 

comparativo das paralisias motoras orgânicas e histéricas (FREUD, [1893] 1996). 

Também, seus primeiros artigos anterior de A interpretação dos sonhos, como os 

Estudos sobre a histeria (FREUD, [1893] 1996), são perpassados pela questão dos 

efeitos do inconsciente no corpo. Entretanto, não se retiram desses artigos, ainda, 

mais que “efeitos”. A ausência de uma teorização decorria de uma falta: de dois 

conceitos essenciais do campo. São eles: pulsão sexual e sexualidade. Essas 

elaborações emergiram em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (FREUD, 

[1905] 1996). Note-se que a discussão focada em “As pulsões e os destinos das 

pulsões” acontecerá dez anos depois (FREUD, [1915] 1996). Entende-se porque se 

admita que A interpretação dos sonhos e os Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade sejam tomados como as “contribuições mais importantes e originais para 

o conhecimento humano” (JORGE, 2010, p. 18). Isso acontece porque o inconsciente 

e a sexualidade21 constituem a pedra angular de um campo; um modo único de 

conceber o humano (GARCIA-ROZA, 1985; 1995; JORGE, 2010; 2014; BIRMAN, 

1988, 1993, 2001; MEZAN, 2013).   

Em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, esses ensaios são 

apresentados como sendo “três” e não se deve supor, portanto, que eles devam ser 

lidos numa ordem. De fato, como indicam comentadores, são três “ensaios” que não 

preveem uma ordenação. No primeiro, Freud trata de distinguir-se do discurso da 

sexologia vigente e, também, da moralidade daquela época. Ele causa escândalos! 

Contudo, a questão-chave para ele era: a) destacar a sexualidade da biologia; e b) 

introduzir uma noção de sexualidade não circunscrita à reprodução. Ao nomear o 

primeiro artigo de As aberrações sexuais, o autor coloca em perspectiva não só a 

questão da “normalidade”, como também desloca a sexualidade para um domínio 

distinto do biológico. Freud ([1905] 1996, p. 128) faz esse manejo com duas distinções 

iniciais: de objeto sexual e de alvo sexual. Segundo o autor, o objeto sexual é “a 

pessoa de quem provém a atração sexual e de alvo sexual a ação para a qual a 

pulsão impele”. No segundo ensaio, A sexualidade infantil22, Freud articula “infantil” e 

“sexualidade” desfazendo a ideia vigente de que a pulsão sexual não se faz presente 

na infância - um “equívoco” que promove, segundo ele afirma, uma estagnação do 

                                                           
 
21

 Sobre a sexualidade, Freud já havia notado a presença determinante desde o seu trabalho 
com a histeria que desenvolvia com Breuer. Cita-se que uma das principais discordâncias entre 
Freud e Breuer foi à questão da sexualidade. (Cf. Garcia-Roza, p. 39).   
 
22

 Observe-se que uma noção de infantil em Psicanálise foi discutida no Capítulo anterior. 
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conhecimento a respeito das manifestações “básicas da vida sexual” (FREUD, [1905] 

1996, p. 163). É o que ele acrescenta depois: pessoas “não atribuem à criança 

nenhuma atividade sexual, não fazem nenhum esforço para observá-la e, por outro 

lado, reprimem as manifestações dessa atividade que seriam dignas de atenção” 

(FREUD, [1908] 2010, p. 391).  

Freud aborda a sexualidade infantil, marca uma descontinuidade com o 

discurso vigente e insere, na Psicanálise, a noção central de “pulsões sexuais”. 

Anteriormente a Freud, sexualidade infantil ocupava um lugar marginal. Conforme 

Laplanche (1997, p. 21), a teoria sobre a sexualidade causou “perplexidade”, pelo fato 

de “tentar demolir essa concepção dita popular, adaptadora e harmoniosa da 

sexualidade”. Com a publicação de Os três ensaios, a sexualidade infantil veio à luz, 

embora seja constantemente negada, recalcada. Nesse sentido, Laplanche afirma:  

Se há uma sexualidade que continua a ser condenada, apesar do 
pretenso liberalismo moderno, é realmente a sexualidade infantil. Ou 
então, quando é admitida – pelo menos teoricamente – é notável que 
ela se encontre mais ou menos situada no capítulo da genitalidade, 
isto é, de uma ativação precoce dos órgãos genitais (LAPLANCHE 
1997, pp. 23-24). 

Para Freud, a sexualidade infantil é “fenômeno psíquico” abafado pelo que 

denominou de “amnésia infantil”23,  pois ela “encobre os primeiros anos da infância, 

até os seis ou oito anos de idade” (FREUD, [1905] 1996, p. 164).  

 Diz ele “[...] preservamos na memória algumas lembranças 

incompreensíveis e fragmentadas”. Note-se, há pulsões sexuais na infância e, há 

esquecimento de grande parte dos acontecimentos desse tempo (amnésia infantil, diz 

Freud).  E, “por que há esquecimento e por que investigar algo que caiu no 

esquecimento?”. Freud responde: “em 1896 frisei a significação da infância para a 

origem de certos fenômenos importantes que dependem da vida sexual, e desde 

então nunca deixei de trazer para o primeiro plano o fator infantil da sexualidade” 

(FREUD, [1905] 1996, pp. 165-166). O ponto é que a Freud interessam os efeitos da 

sexualidade nos fenômenos psíquicos.  

Os Três ensaios são aqui tomados como fonte para a reflexão sobre a 

relação corpo-pulsão-linguagem. A respeito do esquecimento, é do maior interesse 

destacar que não se trata de algo apagado da memória, mas sim, de algo que 

permanece e, que, por conseguinte, produz efeitos. Nesse sentido, as pulsões sexuais 

persistem como algo da ordem do “infantil”, não apenas na infância do sujeito: “não há 

                                                           
 
23

 A amnésia infantil seria um esquecimento, porém não total ou completo.  
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nenhum declínio real das impressões infantis, mas sim uma amnésia semelhante à 

que observamos nos neuróticos em relação às vivências posteriores e cuja essência 

consiste num mero impedimento da consciência (recalcamento)” (FREUD, [1905] 

1996, p. 165).  

Para Freud ([1905] 1996), o recém-nascido “apresenta germes de moções 

sexuais” que passa por um “desenvolvimento temporal”, que sofre, porém, uma 

“supressão progressiva”, que pode “ser rompida por avanços regulares do 

desenvolvimento sexual ou suspensa pelas peculiaridades individuais”. Com isso, ele 

aponta, no universal teórico, uma saída para o singular, já que não há 

desenvolvimento universal, uniforme e gradativo.  Nele, a sexualidade na infância 

corresponde a um processo singular e antinatural de desenvolvimento, e a 

sexualidade surge como processo de desnaturalização do corpo, ou seja, a 

sexualidade é instituída como acontecimento de humanização/erotização (daí “corpo 

erógeno”, como vimos no Capítulo 1).  

Freud aponta para um enigma, isto é, para esse “possível ou provável 

desenvolvimento” que é impossível de ser perscrutado porque: “nada se sabe ao certo 

sobre a regularidade e a periodicidade desse curso oscilante de desenvolvimento” 

(FREUD, [1905] 1996, 167). Essa afirmação ilumina o fato de que, ao teorizar sobre a 

as pulsões sexuais infantis, ele não visou basicamente à postulação de um 

desenvolvimento uniforme que se iniciasse na infância e atingisse o ápice na 

puberdade ou na idade adulta. Embora Freud tenha tentado uma organização da 

sexualidade em estágios (fases oral, anal e genital) a sequência aí indicada diz de 

dominâncias – ela é, portanto, lógica e não cronológica em sentido estrito. Entende-se 

porque, a partir de Lacan ([1964] 2012), seja impensável falar em “desenvolvimento 

psicossexual”, já que falar em “circuito pulsional”24 é suspender a linearidade temporal 

de um desenvolvimento e introduzir a ideia de tempo circular, lógico. Fica, assim, 

definitivamente descartada a possibilidade de sustentar a noção de “desenvolvimento” 

na Psicanálise.  

Interessa dizer que as pulsões sexuais têm sua fonte na infância e que são 

estruturantes do sujeito, do aparelho psíquico.  

 

 

 

                                                           
 
24  Cf. Lacan ([1964] 2008, p. 171-182), acerca do “circuito pulsional”. 
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2.1.1.  Freud: as pulsões e vicissitudes 

 

De fato, segundo Freud, no período de latência (primeira infância) “erigem-

se as forças anímicas que, mais tarde, surgirão como entraves no caminho da pulsão 

sexual e estreitarão seu curso à maneira de diques (o asco, o sentimento de vergonha, 

as exigências dos ideais estéticos e morais)” (FREUD, [1905] 1996, p.167). Nesse 

ponto, é possível perguntar: qual é o destino das pulsões sexuais, que incidem na 

constituição subjetiva e que, na criança, não visam ao ato sexual? Podemos destacar 

três destinos: recalcamento, fantasia e sublimação25. Se a pulsão tem destinos, é 

porque elas não são educáveis pela educação, nem pelas convenções culturais, ainda 

que se tenha a impressão de que “diques” para a pulsão sejam “obra da educação, e 

certamente a educação tem muito a ver com isso” (FREUD, [1905] 1996, p. 167).  

Contudo, a força maior, para Freud, é o desejo inconsciente.   

Pulsão é definida em termos de energia constante que visa à satisfação26. 

Assim definida, como “energia constante”, ela não é algo que possa ser controlado ou 

reprimido pelo sujeito. Nesse ponto, interessa uma afirmação de Lacan em que ele 

assinala que objeto da pulsão situa-se no nível de uma “subjetivação acéfala, uma 

subjetividade sem sujeito [...]” (LACAN ([1964] 2008, p. 180). As pulsões sexuais são 

desviadas, porém, para outros fins:  

Com que meios se erigem essas construções tão importantes para a 
cultura e normalidade posteriores da pessoa? Provavelmente, às 
expensas das próprias moções sexuais infantis, cujo afluxo não cessa 
nem mesmo durante esse período de latência, mas cuja energia – na 
totalidade ou em sua maior parte – é desviada do uso sexual e 
voltada para outro fins. [...] mediante esse desvio das forças 
pulsionais sexuais das metas sexuais e por sua orientação para 
novas metas, num processo que merece o nome de sublimação, 
adquirem-se poderosos componentes para todas as realizações 
culturais. Acrescentaríamos, portanto, que o mesmo processo entra 
em jogo no desenvolvimento de cada indivíduo, e situaríamos seu 
início no período de latência sexual da infância (FREUD, [1905] 
1996, pp. 167-168) (ênfases  nossas).   

 

                                                           
 
25

 Nos Três ensaios sobre a sexualidade infantil, Freud indica que os destinos das pulsões 
sexuais são a sublimação, a fantasia e o recalque. Em “As pulsões e vicissitudes das 
pulsões” aparecem como destinos da pulsão o recalque, a sublimação e a reversão ao 
contrário (voltar-se contra a própria pessoa). Os destinos da pulsão serão discutidos neste  
Capítulo. 

 
26

 Lacan, por sua vez, sustentará que “na pulsão, não se trata de modo algum de energia 
cinética, não se trata de algo que vai se regrar pelo movimento” (LACAN ([1964] 2008,  p. 163). 
Para ele: “a descarga em causa é de natureza completamente diferente, e se coloca num plano 
completamente diferente”, diferente da Biologia. A constância da pulsão, diz ele, não se iguala 
a uma função biológica que possa ser saciável.   
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Note-se que Freud aponta a sublimação como um dos desvios da pulsão 

sexual. Trata-se de uma noção que é inserida a partir dos Três ensaios [...], e mesmo 

sendo um conceito relevante em Psicanálise, ele não sofre modificações posteriores. 

A sublimação é um conceito que perpassa toda a obra freudiana, mas que não foi 

suficientemente definido como “conceito específico” (GIRONS, 1996, p. 494) e 

relegado à categoria de “entidade teórica secundária”, embora esteja no 

“entrecruzamento de diferentes elaborações conceituais, como a teoria 

metapsicológica da pulsão, a teoria dinâmica dos mecanismos de defesa do eu e, 

mais particularmente, a teoria lacaniana da coisa” (NASIO, 1997, p. 85). Por outro 

lado, Nasio afirma que não se trata de apenas de um conceito, ela se refere, portanto, 

a “um instrumento clínico fundamental”. Em suma, o conceito de sublimação é 

apresentado no segundo dos três ensaios e reaparece como nota de conclusão 

(FREUD, 1905, p. 225), sendo retomado nas Conferências Introdutórias à Psicanálise 

(FREUD, 1933). Laplanche e Pontalis mostram que “a pulsão é sublimada na medida 

em que é derivada para um novo objetivo não sexual e em que visa objetos 

socialmente valorizados” (LAPLANCHE e PONTALIS, 2001, p. 495).  

A sublimação ilumina a presença da sexualidade infantil, mais 

precisamente, ela surge como limiar entre o destino pulsional e a repreensão da 

sexualidade infantil. Assim, embora, a sublimação represente um desvio da pulsão 

sexual (construção de feitos culturais e estéticos culturalmente valorizados), ela não é 

determinada por repreensão moral: “as pulsões sexuais não são educáveis”, como 

disse Freud. Girons (1996, p. 496) argumenta que a dificuldade de explicar os 

mecanismos da sublimação seria “explicar a relação que ela mantém com a simples e 

inevitável repressão, sobre a qual se funda”.  A dificuldade no conceito de sublimação, 

talvez, seja explicar o mecanismo de desvio e participação (direta ou indireta) da 

repressão cultural na infância. Girons (1996, p. 501) sugere que a sublimação seja 

entendida sob a égide de uma dupla exigência: a da “normalização” e a da “criação”. 

Nesse caso, pode-se pensar que a sublimação levante a questão do “apoio”. Melhor 

explicando: como uma pulsão sexual, ela seria desviada para um objeto com 

finalidade não sexual. Talvez nem seja uma questão, tendo em vista que há desvio de 

pulsão sexual para outro fim que, mesmo não sendo sexual, é revestido de atributo 

sexual (desejo) e de uma (in)satisfação. Dessa forma, o estatuto do apoio não existiria.  

Freud, em 1933, retomou a sublimação e a definiu da seguinte forma: 

“denominamos sublimação certo tipo de modificação da meta e mudança de objeto, 

em que nossos valores sociais entram em consideração” (FREUD [1933] 2014, p. 

245). Entende-se porque Nasio afirma que a noção de sublimação deva ser vista a 

partir de dois planos complementares: “a sublimação é a expressão positiva mais 
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elaborada e socializada da pulsão, ou é um meio de defesa capaz de temperar os 

excessos e os extravasamentos da vida pulsional” (NASIO, 1997, p. 86). As pulsões 

sexuais atingem outros alvos, que não o ato sexual. Assim, o alvo da pulsão sexual 

infantil, conforme Freud, consiste em “em provocar a satisfação mediante a 

estimulação apropriada da zona erógena que de algum modo foi escolhida” (FREUD, 

([1905] 1996 p. 173).  

 
 

2.1.2. O corpo: necessidade, desejo e fantasia 

 

Para Freud, o filho do homem vem ao mundo em estado de “desamparo 

fundamental”, ou seja, seu nascimento é “prematuro” o que diz respeito às condições 

orgânicas e sensoriais. Por essa razão, ele não sobrevive e nem poderá advir 

espontaneamente como sujeito. Sobre esse ponto, muitos autores, psicanalistas de 

leitura lacaniana de Freud, levaram longe a função do outro. Elia (2010) joga o foco 

sobre o outro do bebê, indicando que ele “não é apenas uma pessoa física”, que está 

ali para garantir a sobrevivência e dispensar cuidados ao bebê. Esse outro, diz Elia, 

introduz a criança na ordem simbólica. A mãe “transmite, primordialmente, uma 

estrutura significante e inconsciente” (ELIA, 2010, p. 45) - ela não sabe que transmite 

e nem “o quê” transmite ao bebê nos cuidados maternos, pontua Elia. Isso porque os 

cuidados maternos são matizados por memórias fantasísticas da mãe - ela se depara 

com seus fantasmas. Em Freud, o bebê se encontra em uma situação de desamparo 

frente a necessidades vitais, mas não só. Para Elia, a necessidade é experimentada 

sob o peso da linguagem. Sendo assim, “a vida biológica é, como tal, excluída da 

experiência do sujeito, que só se relacionará com ela por intermédio da linguagem, o 

que evidentemente a modifica, a pulveriza, a fragmenta” (ELIA, 2010, p. 45-46)27. 

                                                           
 
27

 No que concerne à questão do humano experimentar a necessidade e a relação (in)direta 
com o biológico/organismo, Elia (2010: 46) afirma que:  “a psicanálise não desconsidera que 
tenhamos um organismo e que este é regido por leis naturais e biológicas (o que seria louco), 
nem afirma que as vicissitudes deste organismo não afetam o sujeito (o que é impróprio). Ela 
evidencia e formaliza, como aliás é de sua vocação fazer, o que todo mundo sabe pela 
experiência, mas disso não tira, em geral, nenhuma consequência: que a experiência que 
temos de nosso organismo, de suas exigências, proezas, debilidades ou doenças, nós só a 
temos através do campo da significação, do sentido, ou seja, pelo fato de que, por sermos 
falantes, somos marcados pela linguagem, pelo significante, mesmo no mais extremo nível de 
intimidade que possamos estabelecer com nossos órgãos e com nosso corpo. Incidentalmente, 
a mediação do significante faz com que experimentemos nossa condição orgânica não como 
um todo, não no peso de uma unidade vital, em bloco, mas por fragmentos, pedaços, com os 
quais sonhamos imaginamos, fantasiamos, enfim, representamos para nós próprios” (ELIA, 
2010, p. 46). 
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O bebê, nessa perspectiva, não sente a necessidade a não ser que 

venha banhada pela linguagem. Freud fala de um “estado de necessidade”, mas, 

segundo Elia, esse estado implica a interpretação do Outro-materno nos cuidados que 

dispensa ao bebê. O Outro-materno, que é “ser de linguagem”, mesmo conforme 

Freud (1905), que toma o bebê como “substituto de objeto sexual”. Frente a isso, Elia 

pergunta: “como poderia ele continuar sendo um simples mamífero se quem atende ao 

seu apelo traz o leite (nos casos bons), mas também o significante (em todos os 

casos, ainda que os mais mortíferos)?” (ELIA, 2010, p. 50). Os cuidados dispensados 

à criança produzem, portanto, mais efeitos do que o de sua sobrevivência.  

Garcia-Roza afirma que tudo se depreende dessa relação (outro-bebê), 

uma vez que: “só há pulsão por que há linguagem, e só há linguagem porque há 

pulsão” GARCIA-ROZA (1995, p.73), de tal modo que, de acordo com Freud, o bebê 

motivado pela fome, chora e se agita na tentativa de suprimir a necessidade, saciar a 

insatisfação e aliviar a tensão e, como resposta, vem “a intervenção da mãe 

oferecendo-lhe o seio o que tem como efeito a redução da tensão decorrente da 

necessidade e uma consequente experiência de satisfação” (GARCIA-ROZA, 2013, 

p. 144) (ênfase nossa). Dessa experiência, decorre, sustenta o autor, “uma imagem 

mnemônica permanece associada ao traço de memória da excitação produzida pela 

necessidade” (GARCIA-ROZA, 1985). Dessa forma, pode-se depreender que, na 

relação mãe-bebê, quando e se uma necessidade é saciada a criança é 

simultaneamente simbolizada, tendo em vista que a mãe recolhe os movimentos da 

criança como apelo e instaura, na criança, uma fantasia28 da realização de um desejo 

insatisfeito. Dessa forma, ao lado da necessidade e do desejo, há que se considerar a 

instituição da demanda como efeito simbólico.   

Elia afirma que a demanda “é um plano de maior importância porque situa 

o desdobramento de que falamos no campo da alteridade, o Outro diante do qual a 

criança se situa” (ELIA, 2010, p. 51). Conforme o autor, se a criança visa apenas ao 

leite, ela recebe do Outro-materno sua inserção no campo da linguagem. E, assim, 

prossegue o autor: “se faz com que a criança passe a não mais pode visar 

exclusivamente ao leite – o objeto da necessidade [...] ela é instada a querer a 

presença daquele que, como tal, lhe trouxe o objeto”, ou seja, “a criança passa a 

querer a coisa trazida e aquele que a trouxe” (ELIA, 2010, p. 51-2). Pode-se dizer que 

a mãe supre uma necessidade, mas não satisfaz as memórias fantasísticas do bebê. 

                                                           
 
28

 Para Jorge (2010, p. 44), as fantasias são como “ecos das lembranças infantis esquecidas 
e/ou recalcadas. Elas mantêm igualmente uma relação com a verdade”. Assim, a fantasia 
refere-se uma relação de prazer sexual.  
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É nesse movimento que a criança passa a “dar-se conta de uma falta”. Garcia-Roza 

assinala que Freud ensina: 

 “que o objeto do desejo é um objeto perdido, uma falta, e que esse 
objeto perdido continua presente como falta, procurando realizar-se 
através de uma série de substitutos que forma uma rede contingente 
mantendo a permanência da falta” (GARCIA-ROZA, 2013, p. 148).  

Insere-se aqui uma noção de objeto, conforme definido por Lacan, como 

objeto a 29.  

Sobre a relação entre necessidade e desejo, lê-se que: 

A necessidade, tal como o desejo, implica uma tensão interna que 
impele o organismo numa determinada direção. A diferença 
fundamental entre ambos está em que na necessidade essa tensão é 
de ordem física, biológica, e encontra sua satisfação através de uma 
ação específica visando a um objeto específico que permite a 
redução da tensão, enquanto o desejo não implica uma relação com 
um objeto real, mas com um fantasma. A necessidade implica 
satisfação; o desejo jamais é satisfeito, ele pode realizar-se em 
objetos, mas não se satisfaz com esses objetos. O desejo implica 
um desvio ou uma perversão de ordem natural, o que torna 
impossível sua compreensão a partir de uma redução à ordem 
biológica (GARCIA-ROZA, 20013, p. 144) (ênfase nossa). 

 

Para Lacan, é necessário explicar a noção de necessidade, conforme ela 

se manifesta no organismo, “em níveis diversos e primeiro no nível da fome e da sede 

[...]” “Freud coloca, da maneira mais formal, que não se trata absolutamente, no Trieb 

[pulsão], da pressão de uma necessidade, tal como Hunger, a fome, ou o Durst, a 

sede” (LACAN, [1964] 2008, p. 162). Lacan chama a atenção para o fato de que 

“pulsão” não é necessidade. Nessa direção, entende-se que as manifestações sexuais 

infantis estejam ligadas à repetição de satisfação. Ou seja, a criança experimentou 

uma “estimulação” numa zona erógena, que causou satisfação e busca repetir essa 

satisfação.  

Quanto a isso, Freud dá como exemplo, a “zona labial” e sua “ligação 

simultânea dessa parte do corpo com a alimentação” (FREUD, [1905] 1996, p.169). 

                                                           
 
29

 Jorge (2014, p. 29) define, a partir da leitura de Lacan, o objeto a como “representa uma 
espécie de conclusão, nomeadamente almejada por Freud, de sua teoria das pulsões e com 
ele podemos prescindir da tematização imaginária sobre a escolha de objeto”.  Ainda conforme 
o autor, o objeto a é “um conceito que [...] vai à raiz do problema e, em vez de abordar a 
questão pela via do imaginário, o faz pela dimensão do real” (JORGE, 2014, p. 29). Jorge 
comenta que o objeto a recebeu denominação mínima diante da dificuldade em discerni-lo.  
Conforme Lacan –citado por Jorge- “se fosse fácil falar dele, nós lhe daríamos outro nome que 
não objeto a”. Para Jorge (2014), o objeto a é um “objeto que não existe e que, por isso 
mesmo, não é o objeto do desejo, [...] mas sim como o objeto causa do desejo” (JORGE, 2014, 
p. 30). Conforme esse autor: “as diferentes escolhas imaginárias de objeto, tematizadas por 
Freud no rigor de sua ocorrência clínica, são reduzidas por Lacan à lógica do real inerente à 
falta de objeto” (JORGE, 2014, p. 30).  
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Inicialmente, o que está em questão é a alimentação, porém, retira-se daí “prazer”30. 

Mas, prazer não é restrito a saciar uma necessidade fisiológica: “prazer” é, como 

já se pode inferir, “prazer sexual” e “sexual”, certamente, não é genital. A 

criança, não se liga ao alimento, mas, sobretudo, a quem traz o alimento. Por esse 

motivo é que há um retorno fantasístico. Esse objeto, nesse caso, a alimentação, 

evoca a fantasia. A fantasia da criança não recai sobre o alimento nem sobre a mãe, e 

sim sobre o seio que proporciona  evocá-la. Assim, portanto, o objeto é sempre um 

objeto inapreensível. Lacan ([1964] 2008, p. 181) afirma que o sujeito é determinado 

pelas memórias fantasísticas e, acrescenta que “a fantasia é a sustentação do desejo, 

não é o objeto que é a sustentação do desejo”. Pode-se dizer que o alimento ingerido 

pela criança não sacia uma necessidade fisiológica, mas sim, evoca um processo de 

erotização31. Na sequência dessas considerações, podemos concluir que o corpo para 

                                                           
 
30 Nessa discussão, insere-se a afirmação de Leclaire acerca do corpo erógeno. Esse autor 

situa uma discussão em torno do centramento entre uma organização erógena e uma zona que 
predomina a função orgânica.  Não há, portanto, correspondência entre ambas, e assumir que 
uma ordem (erógena) depende da outra (biológica) é assumir “uma transgressão”, “uma ordem 
que pertence à violência”. Assim, não há correlação nem apoio entre ambas, mesmo que um 
orifício - a boca, por exemplo - seja visto como zona erógena e como zona biológica que sacia 
uma necessidade, conforme sinaliza Elia (2010), o humano só experimenta uma necessidade 
sob o peso da linguagem. De igual modo, Leclaire afirma: “ora, o centramento é produzido pela 
zona em que a função orgânica predomina, isto é, em que esta função orgânica é 
particularmente solicitada. Deparamos-nos assim com os tipos clássicos de referência, ou seja, 
com as portas do corpo, no sentido tradicional do termo. A boca é uma das zonas de 
centramento, na medida em que, durante os primeiros anos de vida do bebê, constitui uma 
zona orgânica ativa e onde a função orgânica predomina. Podemos considerar o que ocorre 
com esta função orgânica e com a produção de determinada satisfação por seu intermédio, 
como satisfação de uma necessidade que em momento algum pode se instaurar 
verdadeiramente na ordem do desejo, isto é, na ordem que dá acesso ao gozo. Na medida em 
que empreguei o termo “centrador”, devo fazer duas observações: é preciso dizer tal espécie 
de centramento, que se opera devido à predominância de uma função orgânica em um ponto 
do corpo erógeno, se assemelha a certa transgressão e pertence à ordem da violência. Pois é 
um abuso centrar uma ordem erógena a partir de uma função orgânica. A única coisa que 
podemos dizer é que este centramento de modo algum corresponde a um centramento no 
sentido habitual, no sentido de um círculo – se há centramento, tal centramento é 
necessariamente excêntrico. Constitui uma espécie de focalização sempre abusiva que é 
perfeitamente ilegítima. Poderíamos dizer também que este centramento se opera em torno de 
alguma coisa que funcionaria como um corpo estranho, tanto no conjunto orgânico, em que o 
elemento erógeno pode funcionar como um elemento completamente estranho, quanto no 
conjunto erógeno, em que a função orgânica surge como uma espécie de descentramento, 
como um corpo estranho que logo mobiliza contra si um processo de luta. Por outro lado, na 
medida em que falamos de um centramento, mesmo que seja excêntrico ou descentrado, 
fazemos intervir novamente a dimensão de uma espécie de globalização ou articulação em 
torno de um termo, sendo que a própria ideia de centramento ou focalização é inteiramente 
heterogênea, inteiramente estranha à desordem, ao polimorfismo, à não-hierarquia que 
descrevi como característica da ordem erógena” (LECLAIRE, 1992 pp.62-63).  
  
31 Nesse ponto, situa-se a questão do erótico. Bataille ([1957] 2013, p. 323) esclarece uma 

noção de erótico que não admite nem nega que é uma concepção psicanalítica, contudo 
acredita-se que seja próxima aquela proposta por Freud. Para o autor, “o erotismo é um dos 
aspectos da vida interior do homem”. É, portanto, nesse sentido, que se aproxima de Freud. O 
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a Psicanálise é corpo erógeno, quer dizer, corpo pulsional, fantasiado. Freud aponta 

a fantasia como um dos destinos da pulsão, mas ela ganha destaque nas elaborações 

de Lacan. Vejamos o que diz Leclaire:  

Imaginemos antes a doçura do dedo de uma mãe a brincar 
“inocentemente”, como nos instantes do amor, com aquela covinha 
original do lado do pescoço e o rosto do bebê a se iluminar com um 
sorriso. Podemos dizer que o dedo, com sua carícia amorosa, vem 
imprimir nessa cova uma marca, abrir uma cratera de gozo, inscrever 
uma letra que parece fixar a intangível instantaneidade da iluminação. 
No oco da covinha abre-se uma zona erógena, fixa-se um intervalo 
que nada poderá apagar, mas sobre o qual se realizará de maneira 
eletiva o jogo dos prazeres, sempre que um objeto qualquer venha 
reavivar nesse lugar o brilho do sorriso que a letra fixou (LECLAIRE, 
1987, p. 60). 
 

Seria plausível dizer, neste momento, que o corpo serve de “apoio” para a 

emergência de incidências sexuais? A resposta é “não” – a questão vai além da ideia 

de “apoio”. Na relação mãe-bebê há investimento libidinal no corpo da criança, mas é 

preciso estar atento aos efeitos da fala do Outro/outro sobre o corpo da criança, já 

que, acompanhando Lacan, diríamos que:  

“o inconsciente são os efeitos da fala sobre o sujeito, é a dimensão 
em que o sujeito se determina no desenvolvimento dos efeitos da 
fala, em consequência do que, o inconsciente é estruturado como 
uma linguagem” (LACAN, [1964] 2008, p. 147).  

Para Freud, a necessidade de repetir uma satisfação se manifesta de, pelo 

menos, duas maneiras: 

Por um sentimento de peculiar de tensão, que tem, antes, o caráter 
de desprazer, e por uma sensação de prurido ou estimulação 
centralmente condicionada e projetada para a zona erógena 
periférica. Por isso, pode-se também formular o alvo sexual de outra 
maneira: ele viria substituir a sensação de estimulação projetada na 
zona erógena pelo estímulo externo que a abolisse ao provocar a 
sensação de satisfação. Esse estímulo externo consiste, na maioria 
das vezes, numa manipulação análoga ao sugar (FREUD, [1905] 
1996, p. 170). 

 

                                                                                                                                                                          
erotismo se instituiu para refletir acerca da sexualidade para além do sexo, ou seja, vislumbra-
se, dessa forma, que a erotização se apõe à sexualidade animal e insere o homem em uma 
descontinuidade com o biológico. Há, portanto, uma transição de animal a “sujeito humano”. 
Acompanhemos um excerto de Bataille acerca da questão posta: “O erotismo do homem difere 
da sexualidade animal justamente por colocar em questão a vida interior” e acrescenta: “a 
escolha humana ainda difere daquela do animal: ela faz apelo a essa mobilidade interior, 
infinitamente complexa, que é própria ao homem”. Dessa forma, Bataille assegura, conforme 
discutido anteriormente, que o erotismo está imbricado ao íntimo do sujeito e, acrescenta que: 
“enganamo-nos quanto a isso porque ele busca incessantemente no exterior um objeto de 
desejo. Mas esse objeto de desejo responde à interioridade do desejo. A escolha de um objeto 
depende sempre dos gostos pessoais do sujeito: mesmo se ela recai sobre a mulher que a 
maioria tenha escolhido, o que está em jogo é muitas vezes um aspecto inapreensível, não 
uma qualidade objetiva dessa mulher, que não teria talvez, se não tocasse em nós o ser 
interior, nada que nos forçasse a preferi-la” (BATAILLE, [1957] 2013, p. 53). 
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Segundo Freud, uma zona erógena não está restrita a certas partes do 

corpo, embora algumas partes específicas do corpo prestem-se mais a isso: “a 

propriedade erógena pode ligar-se de maneira mais marcante a certas partes do 

corpo. Existem zonas erógenas predestinadas” (FREUD, [1905] 1996, p 196), mas as 

zonas erógenas não são exclusivas dessas áreas do corpo: “[...] qualquer outro ponto 

da pele ou da mucosa pode tomar a seu encargo as funções de uma zona erógena, 

devendo, portanto, ter certa aptidão para isso” (FREUD, [1905] 1996, p. 173). Desse 

modo, não é a natureza do corpo por si só que tem a ver com a sensação de prazer e 

sim, com a qualidade da estimulação32. Na constituição de uma zona erógena vige um 

processo de erotização que, para Freud, “trata-se de uma parte da pele ou da mucosa 

em que certos tipos de estimulação provocam uma sensação prazerosa de 

determinada qualidade” (FREUD, [1905] 1996, p. 172). As elaborações teórico-clínicas 

de Leclaire são essenciais para compreender a especificidade das zonas erógenas. 

Elas foram tidas como portas, ou bordas que permitem a relação interno-externo: 

Ao contrário da ideia que se tem comumente da zona erógena 
enquanto uma porta que faz comunicação entre interior e o exterior 
do corpo, zona esta que então se tornaria particularmente 
erogeneizada, propus a concepção de que a zona erógena constitui 
de fato uma porta, uma abertura ao inconsciente, uma abertura 
estritamente equivalente em qualidade, na medida em que forneceria 
acesso a esta ordem que, tomada em seu limite, é a ordem do gozo, 
[...]  (LECLAIRE, 1992, p. 59). 

 Destaca-se, porém que, o prazer não advém propriamente da uma 

estimulação, mas surge da rememoração da fantasia.  Freud não especifica uma zona, 

o que fica mais forte em versão posterior dos Três ensaios [...], publicada em 191533, 

em que ele acrescenta que “as reflexões posteriores e o aproveitamento de outras 

observações levaram-me a atribuir a propriedade de erotogenia a todas as partes do 

corpo e a todos os órgãos internos” (FREUD, [1905] 1996, p. 172) – as “zonas 

                                                           
 
32 De acordo com Salvain (1996), uma primeira noção de prazer surgiu com Freud como a 
atividade psíquica de evitar o “desprazer e em buscar o prazer”. Para ela, a realidade psíquica 
visa a “fugir da dor” e a “descarregar a tensão”, bem como a “repetir a experiência de 
satisfação primária e a suprimir assim a tensão pulsional” (op. cit, p. 423). Importa que na 
Psicanálise, o prazer  fica circunscrito à realização de uma fantasia. Prazer liga-se, a rigor, 
à noção de corpo erógeno. Salvain pontua que: “quer se trate de uma redução das tensões ou 
da reativação de um desejo, o prazer parece ser função das variações de intensidade das 
excitações, com a condição de que estas não ultrapassem certo limiar marcado pelo sinal de 
angústia” (SALVAIN, 1996, pp. 423-424). 

 
33

 Conforme Laplanche (1997, p. 24), a primeira versão dos Três ensaios [...] foi publicada em 
1905 e, posteriormente, reescrita  com excertos consideráveis em 1910, 1915, 1920 e 1924. 
Para o psicanalista, os “acréscimos vão todos na mesma direção, que é justamente diminuir o 
aspecto aberrante da sexualidade”. Isto é, Freud “torna inexistente a fronteira entre o normal e 
patológico, tão nitidamente demarcada pelos discursos médico e psicológico”, afirma Jorge 
(2005, p. 21).  
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predestinadas” de excitação estendem-se por todo o corpo. O corpo é, enfim, lugar 

de prazer sexual.  

Freud desvincula o corpo erógeno do órgão sexual. Por outro lado, ele 

sustenta que “a sexualidade infantil é perverso-polimorfa”, pois é uma sexualidade que 

se distingue da do adulto; que não tem como alvo o ato sexual. Nesse sentido, Lacan 

([1964] 2008, p. 173]) menciona que a sexualidade infantil “não é um bloco de gelo 

errante arrancado do grande banco da sexualidade do adulto, intervindo como 

sedução sobre um sujeito imaturo [...]”. Lacan afirma ainda que em relação à 

sexualidade infantil, “o encanto de uma pretensa inocência infantil foi rompido” 

(LACAN, [1964] 2008, p. 174]). Leclaire assume, a partir de Freud, a sexualidade 

infantil como perverso-polimorfa para refletir acerca do caráter não hierarquizado do 

corpo erógeno:  

[...] pareceria que uma coisa de todo fundamental nesta ordem, neste 
corpo erógeno, constituiria em que este tipo de conjunto desconhece 
a unidade – a unidade é sempre algo que articula uma determinada 
ordem, uma determinada hierarquia. Ora, parece que este conjunto 
(corpo erógeno), no fundo, desconhece em si mesmo algo que 
pertença à ordem do Um totalizante, do Um articulador, desconhece 
um processo de globalização ou qualquer coisa que mantenha um 
todo único bem articulado (LECLAIRE, 1992, pp. 59-60). 

O autor sustenta, a partir de Freud, uma concepção de corpo bastante 

específica e com características particulares. Conforme afirma Garcia-Roza (1995) a 

Psicanálise lida com uma concepção própria de corpo. Assim, com as palavras de 

Leclaire (1992, p. 60): o “corpo erógeno desconhece, além do Um totalizador, o que 

nos habituamos a considerar pelo registro da coerência”, ou seja, ele “não pode ser 

articulado por uma unidade totalizadora”. Em Psicanálise, há uma noção de corpo 

erógeno concebido como um “estado limite”, “estado de dispersão”, que é, igualmente 

“inquietante e estranho” ou a “inquietante estranheza” (LECLAIRE, 1992, p. 60).  

Os desdobramentos de Leclaire acerca do caráter não hierarquizado do 

corpo erógeno, de certa forma, podem ser vistos na obra freudiana quando esta toca 

na questão da sintomatologia da histeria. Freud observou que, nesse caso, ocorre um 

deslocamento de zonas erógenas de forma análoga a sexualidade infantil. O autor 

acrescenta ainda que, nesse caso, o recalcamento “afeta sobretudo as zonas genitais 

propriamente ditas, e estas transmitem sua excitabilidade a outras zonas erógenas de 

outro modo relegadas na vida adulta, que então se comportam exatamente como 

genitais” (FREUD, [1905] 1996, p. 173). Freud sinaliza, bem como Leclaire, que no 

corpo erógeno não há Um totalizador e não é um todo organizado.  

Freud, nos Ensaios, toca na questão do autoerotismo: a criança perscruta 

o corpo e esse caminho leva ao conhecimento e reconhecimento sexual do corpo 
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próprio34. O corpo é um território desconhecido. É certo que a criança não sabe que há 

certas zonas com maior ou menor grau de excitabilidade. Como vimos, não há zonas 

erógenas a priori, mas uma demarcação de territórios de prazer a serem circunscritos. 

Para a criança, descobrir o corpo é descobrir a si mesma. Lacan ([1949] 1998) trata 

desse momento no seu Estádio do espelho como formador da função do eu. A 

percepção do corpo tem uma relação com a imagem inconsciente do corpo. Em 

Psicanálise, a imagem inconsciente do corpo não é representação visual nem é 

esquema corporal35.  

                                                           
 
34  Laplanche e Pontalis (2001, p. 47) definem o autoerotismo como uma característica da 

sexualidade infantil. Assim, uma pulsão parcial ligada a uma zona erógena, encontra uma 
satisfação sexual. Essa satisfação se dá no local, no corpo, “sem recorrer a um objeto exterior” 
e “sem referência a uma imagem do corpo unificada, a um primeiro esboço do ego, tal como 
ele caracteriza o narcisismo”. Para esses autores, “a teoria do autoerotismo está ligada a essa 
tese fundamental de Três ensaios: a contingência do objeto da pulsão sexual. Mostrar como no 
início da vida sexual a satisfação pode ser obtida sem recorrer a um objeto é mostrar que não 
existe qualquer caminho pré-formado que leve o sujeito para um objeto determinado. Essa 
teoria não implica a afirmação de um estado primitivo “anobjetal” (Idem, pp. 47-48). Isso mostra 
que, nesse período, a satisfação sexual estaria voltada para o próprio corpo. Há, portanto, uma 
excitação e satisfação sexual que se origina no corpo da criança. Nesse caso, faz-se menção à 
afirmação que  Freud fez de “prazer do órgão” que, nesse caso, seria uma zona erógena. 
Ressalta-se ainda a relação entre o autoerotismo e a fantasia. Sob esse aspecto, “a “origem” 
do autoerotismo seria portanto esse momento, sempre renovado mais do que localizável em 
um tempo determinado da evolução, em que a sexualidade se separa do objeto natural, se vê 
entregue à fantasia e por isso mesmo se cria como sexualidade” afirmam Laplanche e Pontalis 
(2001, p. 48). Nesse caso,  o prazer sexual não advém do “prazer do órgão” em  si, mas sim, 
da rememoração das memórias fantasísticas ao estimular uma zona erógena. Freud ([1914] 
2010) em Introdução ao narcisismo, retoma e amplia a questão do autoerotismo e marca uma 
diferenciação e passagem do autoerotismo ao narcisismo. Conforme Laplanche e Pontalis 
(2001, p. 48), “a introdução da noção ao narcisismo vem esclarecer, a posteriori, a de 
autoerotismo: no narcisismo é o ego, como imagem unificada do corpo, o objeto da libido 
narcísica, e o autoerotismo, por oposição, como fase anárquica que precede essa 
convergência das pulsões parciais para um objeto comum [...]”. Nesse ponto de distinção entre 
autoerotismo e narcisismo, Freud afirma: “uma posição é necessária, a de que uma unidade 
comparável ao Eu não existe desde o começo no indivíduo; o Eu tem que ser desenvolvido. 
Mas as pulsões autoeróticas são primordiais; então deve haver algo que se acrescenta ao 
autoerotismo, uma nova ação psíquica, para que se forme o narcisismo” (FREUD, [1914] 2010, 
p. 18-19).  
 
35 Questiona-se: se a imagem do corpo não é constituída da percepção visual, como Lacan 

elabora, a partir de Freud, a noção de imagem inconsciente do corpo?  Para tanto, Lacan 
segue em torno dos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade e do Narcisismo, de Freud 
(1905; 1914) para demarcar a noção de imaginário e de imagem inconsciente do corpo. O 
autor desenvolve essa temática inicialmente no Estádio do Espelho como formador da função 
do eu, tal qual nos é revelada na experiência analítica e, posteriormente, no Seminário, Livro 1 
– Os escritos técnicos de Freud ([1949] 1998; [1953-1954] 2009), respectivamente). Lacan 
parte da noção de autoerotismo formulada por Freud, pois, esse primeiro autor remete ao 
autoerotismo primordial. Para ele, “trata-se de uma libido que constitui os objetos de interesses 
e que, por uma espécie de evasão, de prolongamento, de pseudópodes, se reparte”. E, 
continua: “é a partir dessa emissão pelo sujeito dos seus investimentos libidinais, que se faria o 
seu progresso instintivo e que elaborariam o seu mundo, segundo a sua estrutura instintiva 
própria” (LACAN ([1954] 2009, p. 154). Observa-se que no autoerotismo há investimento 
libidinal para o próprio corpo. É, portanto, em torno do corpo erógeno e do autoerotismo que se 
constitui uma imagem de si e do corpo. A criança passa a perscrutar o corpo, ou seja, o corpo 
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Freud ([1905] 1996, p. 170) aponta o autoerotismo como uma das 

manifestações da sexualidade infantil36. Nesse caso, a pulsão sexual na infância é de 

satisfação no próprio corpo, ou seja, ela não está direcionada para o corpo do outro e 

sim, para a busca de satisfação em si mesma. Freud menciona que há a busca de 

uma satisfação que é relembrada pela criança, ou seja, há a repetição, tendo em vista 

que a criança experimentou uma sensação anteriormente e, agora, passa a ser 

relembrada e atualizada. Para o autor, não é difícil prever ou compreender de onde se 

originaram as experiências de prazer e/ou desprazer que a criança insiste em 

relembrar e atualizar. Segundo Freud “a princípio, a satisfação da zona erógena deve 

ter-se associado a uma necessidade de alimento. A atividade sexual apoia-se 

primeiramente numa das funções que servem à preservação da vida, e só depois 

torna-se independente delas” (FREUD, [1905] 1996, p. 171). Não se pode ver, 

inicialmente, o corpo do bebê apenas como corpo biológico. Não se pode negligenciar 

que esse corpo é banhado pela linguagem e ele está na relação com o Outro-materno. 

 Tendo abordado a sublimação e a fantasia, resta dizer uma palavra sobre 

o recalque e sua relação com a pulsão. 

  

2.1.3.  Corpo Pulsional e Recalque  

 

A pulsão assume uma posição central na Psicanálise, pois é com ela que 

Freud anula a possibilidade de se assumir a noção de instinto, mas, acima de tudo, a 

                                                                                                                                                                          
passa a ser território de prazer a ser descoberto e experienciado. Nesse momento, é 
importante destacar que o saber da criança é um saber imaginário, porém, sem consistência e 
sem unidade. Para ela, há um corpo despedaçado na relação com o corpo do outro fantasiado 
da mãe, ou seja, não há individuação entre o corpo da criança e o corpo fantasiado da mãe. 
Isso faz convocar a presença do outro/Outro para que possa ser simbolizado. Lacan não 
destaca apenas o efeito da linguagem na imbricação do imaginário, mas também o efeito do 
simbólico, ao dar forma, unidade à imagem do corpo. Assim sendo, o simbólico é responsável 
ainda pela gestalt. Observa-se ainda que a noção de imagem inconsciente do corpo mantém 
uma relação direta com a libido. Em nota, é preciso salientar que Lacan não foi o único 
psicanalista a se debruçar em formalizar, a partir da leitura de Freud, uma noção de imagem 
inconsciente do corpo. A psicanalista de crianças, Françoise Dolto (2004; 2013), desenvolveu - 
paralelamente à proposta lacaniana - uma concepção de imagem inconsciente do corpo e suas 
implicações na clínica psicanalítica com crianças. 
  
36

 Nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud ([1905] 1996, p. 205-206) define a 
libido como “força quantitativa” que poderia medir “os processos e transformações ocorrentes 
no âmbito da excitação sexual”. Porém, ao distinguir a energia particular de “excitação sexual” 
da energia dos processos anímicos em geral, ele também atribui um “caráter qualitativo” a 
libido. Assim, ele afirma: “ao separar a energia libidinosa de outras formas de energia psíquica, 
damos expressão à premissa de que os processos sexuais do organismo diferenciam-se dos 
processos de nutrição por uma química especial”. Ele destaca ainda que a libido e excitação 
sexual não é fornecida apenas pelas partes sexuais e sim, por todo o corpo. Essa afirmação 
encaminha na direção do corpo erógeno. Já em Tipos libidinais, Freud distingue três tipos 
principais de libido: erótico, narcisista e obsessivo. Ele destaca ainda para tipos libidinais misto: 
erótico-obsessivo, erótico-narcisista e o narcisista-obsessivo (Cf. Freud, [1931] 2010).  
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pulsão, como procuramos mostrar, permite repensar a relação corpo-inconsciente-

linguagem. Freud trata a teoria da pulsão como “nossa mitologia” já que “as pulsões 

são seres míticos, formidáveis em sua indeterminação (...) em nosso trabalho não 

podemos ignorá-las num só instante, mas nunca estamos certos de vê-las com 

precisão” (FREUD, [1933] 2010, p. 241). Estamos no domínio da teoria da pulsão, de 

uma formulação teórica interrogante já não se deve ignorá-la, mas ela é impossível de 

ser delimitada com precisão e, ainda mais, as pulsões, diz Freud, não são nem 

somáticas nem psíquicas. 

Para Freud, a pulsão atua sempre como “força constante” e não “ataca de 

fora, mas do interiro do corpo” e, como tal, “nenhuma fuga pode servir contra ela 

[pulsão]” (FREUD, [1915] 2010, p. 54). Para ele, a pulsão possui uma força constante, 

que não muda de intensidade e que sempre é incidida de dentro do corpo. Ela não 

depende de um estímulo externo nem pode ser beneficiada por uma fuga, já que é 

força constante. Lacan, alerta: “a constância do impulso proíbe qualquer assimilação 

da pulsão a uma função biológica” (LACAN, [1964] 2008, p. 163). Freud enfatiza que 

“uma denominação melhor para a pulsão é “necessidade” (em sentido lógico) e o que 

suprime uma necessidade é a “satisfação”. As pulsões têm: (i) a origem em fontes de 

estímulos no interior do organismo; (ii) um  aparecimento como força constante; (iii) a 

irredutibilidade por meio de ações de fuga (FREUD, [1915] 2010, p. 55). Para ele, a 

pulsão é “conceito-limite entre o somático e o psíquico, [é] representante psíquico de 

estímulos oriundos do interior do corpo e que atinge a alma, como uma medida do 

trabalho imposto à psique por sua ligação com o corpo” (FREUD, [1915] 2010, p. 57). 

A pulsão não é somática: é representante psíquico.  

Freud discute a pulsão a partir de quatro termos. São eles: impulso, meta, 

objeto e fonte. O impulso será uma das características essenciais das pulsões que 

significaria “a soma de força ou a medida de trabalho que ela representa”. A meta 

refere-se à satisfação. O objeto, por sua vez, “é aquele com o qual ou pelo qual a 

pulsão pode alcançar a meta”. Já a fonte da pulsão, “compreende o processo somático 

num órgão ou parte do corpo, cujo estímulo é representado na psique pelo 

estímulo”. Note-se que o corpo sempre esteve presente na Psicanálise, mas ele 

nunca foi o corpo biológico, o organismo.  

Nesse sentido, podemos escutar Lacan perguntar: “no que concerne à 

pulsão, será [ela] do registro do orgânico?”. O autor responde: “não só eu que penso 

assim, mas penso que um exame sério da elaboração que Freud dá da noção de 

pulsão vai contra isto” (LACAN, [1964] 2008, p. 163). O questionamento de Lacan é de 

suma importância para a discussão que se segue, uma vez que há leitores de Freud 

que encontram aí razões para uma leitura biologizante do autor.  
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A relação aproximativa entre o biológico e o pulsional talvez tenha ficado 

mais acentuada a partir da diferenciação de dois grupos de pulsões formulada por 

Freud (1915) como pulsões de autoconservação e pulsões sexuais - ainda que o autor 

tenha insistido no fato de que sua proposta não deveria ser recebida como “um 

pressuposto necessário, como, por exemplo, a hipótese acerca da tendência biológica 

do aparelho psíquico” (FREUD, [1915] 2010, 63). Freud pretendeu, mesmo, delimitar a 

pulsão como energia que se situa entre o orgânico e o psíquico para sustentar um 

estatuto teórico ao corpo, mas a questão parece se complicar no ponto em ele diz:  

 
Para uma caracterização geral das pulsões sexuais podemos dizer 
o seguinte: elas são numerosas, originam-se de múltiplas fontes 
orgânicas, atuam de início independentemente umas das outras, e 
apenas bem depois são reunidas numa síntese mais ou menos 
completa. A meta que cada uma delas procura atingir é o prazer do 
órgão; somente após efetuada a síntese elas entram a serviço da 
função reprodutiva, tornando-se geralmente reconhecidas como 

pulsões sexuais (FREUD, [1915] 2010, p. 63) (grifo do autor, 
ênfase  nossa). 
 

Freud afirma que as pulsões se originam de múltiplas fontes orgânicas, 

mas não são “orgânicas” e sua organização (síntese) precede a função reprodutiva, 

quando se tornam reconhecidas como tal, isto é, pulsões sexuais. Menções à “fonte 

orgânica” não deveriam obscurecer o fato de que, por definição, as pulsões são 

“conceito-limite entre o biológico e o psíquico”. Garcia-Roza (1995, p. 66) comenta 

que não se deve compreender esse caráter fronteiriço “nem orgânico nem psíquico” 

como “elucubrações metafísicas a respeito de uma possível entidade substancial, 

intermediária entre o corpo e a alma, encarregada de fazer a ligação entre ambos”. 

Assim, é possível compreender esse termo fronteiriço - que nem é somático nem é 

psíquico - situado no meio do caminho entre os dois. Em tese, “a pulsão não apenas 

não é uma substância, como não habita lugar nenhum, seja esse lugar físico ou 

psíquico” conforme afirma Garcia-Roza (1995, p. 67). 

Freud, de fato, destaca o argumento de que as pulsões sexuais não estão 

a serviço unicamente da função de reprodução (a sexualidade não está ligada ao 

plano do biológico, como temos insistido). Freud retorna com a questão do “apoio” das 

pulsões sexuais nas pulsões de autoconservação:  

[as pulsões sexuais] ao aparecer, apoiam-se inicialmente nas pulsões 
de conservação, das quais se desligam apenas aos poucos, e 
seguem também na busca de objeto os caminhos que lhes mostram 
as pulsões do EU (FREUD, [1915] 2010, p. 63).  

 

Resumindo: as pulsões não são orgânicas nem psíquicas, são 

“representantes psíquicos dos estímulos oriundos do interior do corpo” 

(FREUD, [1915] 2010, p. 57). Vê-se surgir, assim, uma noção de corpo, de corpo 
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pulsional, que não é orgânico nem psíquico, mas pensado como efeito da mobilidade 

do inconsciente. Porém, a ideia de “apoio” pode confundir. Ao dizer que as pulsões 

sexuais apoiam-se, inicialmente, nas pulsões de autoconservação, leitores 

interpretaram que as pulsões confundem-se com o substrato biológico.  Além desses 

argumentos, Laplanche (1997) afirma que há um “modo pretensioso” por parte de 

alguns autores em apoiar as pulsões sexuais nas pulsões de conservação em função 

do termo Anlehnung37. Esse termo foi notado pelos tradutores de Freud e definido 

como apoio. O questionamento pode muito bem ser outro:  

.  

O apoio seria um “conceito freudiano?”.  Isso implica que se distinga, 
no pensamento freudiano, diferentes níveis de tematização: 
conceitos, quase-conceitos, para-conceitos etc. Digamos que temos 
aqui um conceito que nunca é tematizado como tal por um autor: 
Freud nunca escreveu e nunca teria pensado em escrever um artigo 
sobre apoio. E por outro lado, é um conceito que durante muito tempo 
não teve “entrada” específica nos Índices, mesmo nas edições 
alemãs, e que foi essencialmente detectado pelos tradutores, 
alertados pela recorrência de um mesmo termo e de uma mesma 
ideia (LAPLANCHE, 1997, pp. 28-29): 

 
Sendo assim, diz Laplanche, é possível questionar se a pulsão de 

autoconservação é, de fato, pulsão. Segundo ele, apesar de Freud ([1915] 2010) 

mencioná-la em As pulsões e suas vicissitudes, ela “não está presente em lugar 

algum” Laplanche (2007, p. 30), mesmo porque a “autoconservação é posta 

geralmente sob a rubrica da função ou da necessidade, não sob a da pulsão” (Idem, 

ibidem). O ponto é o seguinte: “não deixar coincidir a pulsão com a função, no sentido 

de um funcionalismo da sexualidade” (idem, ibidem).  

Nos Três ensaios [...], Freud ([1905] 1996) indica a fantasia, a sublimação 

e o recalque como destinos das pulsões sexuais38. Tendo já tratado da sublimação e 

da fantasia neste trabalho, focalizaremos, a seguir, o recalque como destino da 

pulsão.  

                                                           
 
37

  Garcia-Roza (1995, pp. 67-68) afirma que: “a teoria do apoio é perigosa porque pode nos 
conduzir à ideia de que a pulsão teria no instinto seu determinante em última instância, ou, pior 
ainda, pode induzir à confusão, presente ainda em alguns autores, entre a pulsão (Trieb) e o 
instinto (Instinkt). O conceito de pulsão não tem [...] seu ponto de partida no instinto. [...] Creio 
que Freud se esforça, em diferentes momentos e de diferentes maneiras, para mostrar que a 
característica mais fundamental do conceito de pulsão e o que faz dele um conceito 
especificamente psicanalítico é o fato de a pulsão ser concebida como  não natural. E mesmo 
esse “não” já é uma limitação à autonomia do conceito. A pulsão é diferente do instinto e não 
desviante dele ”. 
 
38

 Em 1915, As pulsões e suas vicissitudes, Freud aponta como destinos da pulsão a reversão 
no contrário; o voltar-se contra a própria pessoa; o recalque e a sublimação. 
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Em O recalque, Freud ([1915] 2010) sustenta que um destino viável da 

pulsão é encontrar uma resistência que a torna inoperante: a pulsão “chega ao 

estado de [recalque]” (FREUD, [1915] 2010, p. 83). O autor reitera que, em se tratando 

da pulsão (estímulo interno), não há fuga possível: “o Eu não pode fugir de si mesmo” 

(FREUD, 1915, p. 83). Esse apontamento remete a outros que já foram tecidos nesse 

tópico ao falar do caráter constante da pulsão. Nesse caso, o recalque se insinua 

como “meio termo” entre fuga e condenação. Para Freud, não é nada fácil deduzir 

teoricamente o recalque. Ele pergunta: “por que a pulsão submete-se a esse destino?” 

e responde que a meta pulsional teria “produzido desprazer em vez de prazer”. 

Entretanto, ele advoga que essa solução seria dificilmente concebível, tendo em vista 

que, logicamente, “uma satisfação pulsional é sempre prazerosa”. Freud sustenta, a 

partir daí, ser necessário admitir a vigência de uma condição particular em que “o 

prazer da satisfação é transformado em desprazer” (FREUD ([1915] 2010, p. 83). Por 

essa via, de acordo com Freud, torna-se viável afirmar que “a satisfação [da pulsão], 

submetida ao [recalque], seria possível, e também prazerosa em si mesma, mas que 

seria inconciliável com outras exigências e intenções; geraria prazer num lugar e 

desprazer em outro” (FREUD, [1915] 2010, p. 84). No caso do recalque, o motivo de 

“desprazer” é maior do que o de “prazer da satisfação”. Freud foi, mais tarde,  levado 

pela clínica a concluir que o recalque não é “um mecanismo de defesa existente desde 

o início”, ele “não pode surgir antes que se produza uma nítida separação entre a 

atividade psíquica consciente e inconsciente” (idem, ibidem). O autor sublinha que a 

essência do recalque consiste “apenas em rejeitar e manter algo afastado da 

consciência” (FREUD ([1915] 2010, p. 85).  

Conforme o autor, no estágio anterior da organização psíquica, as pulsões 

são submetidas a outros destinos como, por exemplo, a transformação no contrário e 

a reversão contra a própria pessoa. Freud assinala que “parece haver uma extensa 

correlação entre recalque e inconsciente”. Todavia, no artigo O inconsciente, ([1915] 

2010), ele faz remissão a essa “extensa correlação” e, assegura que: “tudo que é 

[recalcado] tem que permanecer inconsciente, mas constatemos, logo de início, que o 

recalcado não cobre tudo que é inconsciente” (FREUD, [1915] 2010, p. 85). E, dessa 

forma: “o inconsciente tem um âmbito maior; o [recalcado] é uma parte do 

inconsciente” (idem, ibidem). 

Freud estabelece uma distinção fundamental entre: (1) recalque primordial 

(ou originário); e (2) recalque propriamente dito. O recalque primordial é aquele, 

“originário”, em que, ao representante psíquico da pulsão é negado acesso ao 

consciente. Esse recalcamento gera uma fixação: o representante psíquico, que foi 

submetido ao recalque primordial “persiste inalterável, a [pulsão] permanece ligada a 
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ele” (FREUD, [1915] 2010, p. 85), como cerne do inconsciente. Quanto ao recalque 

propriamente dito, Freud afirma que ele “afeta os derivados psíquicos do 

representante recalcado ou de cadeias de pensamento que, originando-se de outra 

parte, entraram em vínculo associativo com ela” (FREUD, [1915] 2010, p.85) e “graças 

a essa ação, tais representações sofrem o mesmo destino que o que foi reprimido 

primordialmente” (FREUD, [1915] 2010, p 85).  

Para Freud, o representante psíquico que sofreu o recalque primordial atua 

sobre as demais representações com que estabelece contato; ou seja: para que um 

representante psíquico seja recalcado, é necessário que as forças desse 

representante e aquelas do recalque primordial atuem de forma conjunta. 

Resumidamente: “se não houvesse algo recalcado anteriormente, disposto a acolher o 

que é repelido pelo consciente” não teria recalque (FREUD, [1915] 2010, pp. 86-87). 

Lacan esclarece isso ao reforçar o fato de que: “o recalque começa, depois de ter 

constituído o seu primeiro núcleo”. E prossegue dizendo que: “há agora um ponto 

central em torno do qual poderão se organizar, em seguida, os sintomas, os recalques 

sucessivos, e ao mesmo tempo – porque o recalque e a volta do recalcado são a 

mesma coisa [...]” (LACAN [1953-1954] 2009, p. 252). 

Freud faz uma ressalva:  

“esquecemos com facilidade que [o recalque] não impede o 
representante da pulsão de continuar existindo no inconsciente, de 
continuar se organizando, formando derivados e estabelecendo 
conexões [...] na realidade, o recalque perturba apenas a relação com 
um sistema psíquico, o do consciente” (FREUD, ([1915] 2010, p. 87).  

Interessa dizer que Freud aponta para duas peculiaridades do recalque: 

ele é individual e é móvel: “o recalque trabalha de maneira altamente individual; cada 

derivado do inconsciente pode ter seu destino particular; um pouco mais ou pouco 

menos de deformação altera completamente o resultado” (FREUD, [1915] 2010, p. 

87). No que concerne ao caráter móvel do recalque, Freud explica:  

Não se deve imaginar o processo do recalque como algo acontecido 
uma única vez e que tem resultado duradouro, mais ou menos como 
quando se abate algo vivo, que passa a estar morto; o recalque 
exige, isto sim, um constante gasto de energia, cuja cessação 
colocaria em perigo o seu êxito, de modo que um novo ato de 
recalque se tornaria necessário. É licito imaginar que o recalcado 
exerce uma contínua pressão na direção do consciente, a qual 
tem de ser compensada por uma ininterrupta contrapressão. 
Portanto, manter um recalque pressupõe um permanente dispêndio 
de energia, e a sua eliminação significa, economicamente, uma 
poupança. A mobilidade do recalque, aliás, também acha uma 
expressão nas características psíquicas do sono, o único estado que 
torna possível a formação do sonho (FREUD ([1915] 2010, p. 90 
ênfase nossa). 
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Conforme Freud, a pulsão, em si, não é recalcada e sim, um representante 

da pulsão, ou seja, é recalcado apenas o representante da pulsão, quer dizer, “uma 

ideia ou grupo de ideias investido de um determinado montante de energia psíquica 

(libido, interesse) a partir da pulsão” ([1915] 2010, p. 90). Depois disso, Freud foi 

levado a supor um “complexo”, que deveria ser decomposto, já que o representante da 

pulsão inclui: (1) a ideia ou grupo de ideias cujo destino é o recalque; e, também, (2) 

um montante afetivo (outro representante psíquico), que experimenta um destino 

diferente daquele da ideia. Assim, o representante da pulsão em forma de afeto surge 

“na medida em que se desliga da ideia e acha sua expressão, proporcional à sua 

quantidade, em processos que são percebidos como afetos”, afirma Freud ([1915] 

2010, p. 92). Desse modo, há aquilo que “resulta da ideia” e aquilo “que se torna 

energia” da pulsão, que se ligava à ideia. Freud propõe que o destino do representante 

da pulsão enquanto ideia é recalque, ou seja, será mantida fora da consciência, mas o 

que se desliga da ideia e se converte em energia psíquica (afeto), manifesta-se como 

angústia. 

Resumindo, para Freud, o objetivo do recalque é evitar o desprazer: “se 

um recalque não consegue impedir o surgimento de sensações de desprazer ou de 

angústia, então podemos dizer que ele fracassou, ainda que tenha alcançado sua 

meta na parte ideativa” ([1915] 2010, p. 93). Em outras palavras, o recalque 

fracassado gera desprazer e angústia, efeitos de grande interesse para a Psicanálise, 

e diz Freud: “o recalque fracassado tem mais direito ao nosso interesse do que aquele 

mais ou menos bem-sucedido, que em geral escapa ao nosso estudo” (FREUD [1915] 

2010, p. 93). Lacan ([1953-1954] 2009, p. 253) esclarece: 

 
A integração na história comporta evidentemente o esquecimento de 
um mundo inteiro de sobras que não são levadas à existência 
simbólica. E se essa existência simbólica é bem-sucedida e 
plenamente assumida pelo sujeito, não deixa nenhum peso atrás 
dela. Seria preciso intervir então noções heideggerianas. Há em toda 
entrada do ser na sua habitação de palavras uma margem de 
esquecimento [...] (LACAN [1953-1954] 2009, p. 252) (ênfase 
nossa). 
 

Dessa forma, em torno da representante da pulsão, entre a ideia, o 

recalque e o afeto, ficam a formação substitutiva e o sintoma. Freud afirma que 

restringindo-se apenas aos resultados na parte ideativa da representante da pulsão, é 

possível deduzir que: “o recalque produz uma formação substitutiva” e que “o recalque 

deixa sintomas”, processos esses que “divergem bastante” daquele do recalque: já 

que “[surgem] como indícios de um retorno do recalcado [...]. Então, parece 

recomendável que se investiguem os mecanismos da formação de substitutos e de 

sintomas antes daqueles do recalque (FREUD [1915] 2010, p. 94).  
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Em suma, neste trabalho de discernimento, Freud diz que “aprendemos 

com a Psicanálise, que a essência do processo de recalque não consiste em eliminar, 

anular a ideia que representa a pulsão, mas em impedir que ela se torne consciente” 

(FREUD [1915] 2010, p. 100). E mais: “dizemos, então, que se acha em estado de  

‘inconsciente’, e podemos oferecer boas provas de que também inconscientemente ela 

pode produzir efeitos, inclusive aqueles que afinal atingem a consciência (idem, 

ibidem)”. 

Tendo procurado realizar um estudo a respeito do corpo na Psicanálise, 

mas especificamente, sobre o estatuto do corpo nas elaborações teóricas de Freud e 

esperando ter caminhado o suficiente nesta discussão, pensamos ter criado condições 

teóricas para abordar a discussão sobre a importância determinante da relação mãe e 

filho surdocego, com uma noção de corpo que não é compartilhada por outros campos 

do saber. Tem-se, portanto, um corpo constituído como erógeno, um corpo pulsional, 

que é fantasiado, sublimado, recalcado. Ora, tendo Freud descolado sexualidade de 

genitalidade, ganha destaque a relação criança-Outro materno, que adquire o valor de 

fonte de determinação subjetiva. A criança surdocega não escapa a tal determinação, 

às vicissitudes da relação com o Outro, ainda que este não chegue para ela pelas vias 

da visão e da audição.  Retomaremos, a seguir, o trabalho de De Lemos, no que 

concerne à relação entre corpo, linguagem e captura.   

A autora, desde 1992, toma como problema teórico a relação mãe-criança; 

levanta a questão do “corpo pulsional”; aprofunda questões referentes a tal relação e 

introduz a noção lacaniana de “captura” do ser pela linguagem.  

 
 
 
2.2. Linguagem, corpo & captura, com Cláudia de Lemos 

 

Pretende-se, neste texto, discutir, de forma breve, a relação entre 

linguagem, corpo e captura, a partir da proposta teórica de Cláudia de De Lemos. Há 

possibilidades várias de abordar o trabalho autora. Não se propõe, aqui, fazer uma 

retomada histórica, tendo em vista que isso já foi realizado em diversos trabalhos39, 

                                                           
 
39

 Destaca-se que diferentes leituras do trabalho da autora podem ser encontradas nos 
trabalhos de pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Aquisição, Patologias e Clínica de 
Linguagem, sob a coordenação das Profas. Dras.  Maria Francisca Lier-DeVitto e Lúcia 
Arantes, LAEL/PUCSP, e no Grupo de Pesquisa em Aquisição de Linguagem, coordenado 
pelas Profas. Dras. Maria Fausta Pereira de Castro e Rosa Figueira, IEL/UNICAMP, assim 
como  em trabalhos de demais pesquisadores vinculados a outros grupos de pesquisa de 
diferentes instituições de ensino e pesquisa. Reconhece-se, aqui, a importância desses 
trabalhos, que iluminam o afastamento/recusa da autora de descrições gramaticais da fala de 
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especialmente por Pereira de Castro e Figueira (2006); Lier-DeVitto e Carvalho (2008): 

Lemos, M. T. ([1994]2002) e, pela própria autora em foco nesta tese, De Lemos 

(2002). Essa direção, ainda que considerada, não atende às questões, nem aos 

movimentos desta tese, então, recortamos trechos dos movimentos teóricos dos 

últimos 20 anos, em que aspectos relevantes para este trabalho são debatidos. 

Importa dizer que nesses últimos 20 anos houve maior aproximação entre a proposta 

da autora e a Psicanálise lacaniana.  

Em Das vicissitudes da fala da criança e de sua investigação, De Lemos  

(2002) faz uma declaração forte de que o trabalho, por ela (e por outros) desenvolvido, 

não se enquadra seja na esfera da Psicolinguística, seja da Aquisição de Linguagem 

convencional, na medida em que o compromisso  dela  sempre foi com a “fala de 

crianças”, quer dizer, com sua natureza “insólita”, “claudicante”, “errática” (LEMOS, 

M.T. [1994]2002; LIER-DeVITTO & FONSECA, 2008). Dessa empiria particular, 

construída pela proposta, emergiram as questões e teorização da proposta. A 

diferença é profunda: Psicolinguística e Aquisição da Linguagem estão voltadas para 

produções que indiquem regularização, sintatização da linguagem – “higienizam-se”, 

portanto, o que é dado na hipótese teórica desenvolvida por De Lemos e 

colaboradoras (De LEMOS, 1982). A esta situação adiciona-se outra diferença: aquela 

que diz respeito à criança como sujeito falante. Na Psicolinguística e na Aquisição de 

Linguagem, a fala da criança é assumida como objeto destituído de subjetividade. 

Talvez seja esta a questão que a autora e suas colaboradoras mais perseguiram, ou 

seja, a de interrogar a criança enquanto sujeito e assegurar que o processo de 

objetivação da linguagem é solidário ao de constituição subjetiva e, esclarece a autora, 

“a ‘subjetividade’ implicada no meu trabalho é aquela introduzida pela Psicanálise” (De 

LEMOS, 2006, p. 31).   

[...] quero lembrar que em meu trabalho sobre fala de crianças tenho 
argumentado contra a visão de que a criança adquire linguagem e a 
favor da captura da criança pela língua em ato na cadeia significante 
em que poderá vir a emergir como sujeito (De LEMOS, 1999, s/p) 
(ênfase nossa).  

 

A noção de “captura” vem, de fato, da obra de Lacan (1960). A partir de 

1992, a autora inicia um movimento que qualificou como “salto teórico”, movimento 

que marca seu reencontro com o estruturalismo europeu pela mão de Lacan, um 

reencontro com a “teoria do valor” na obra de Saussure. Ela é, então, motivada “a 

                                                                                                                                                                          
crianças e do esforço permanente de teorização – houve, nesse percurso, um intenso trabalho 
de formulação e reformulação teórica. 
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insistir na Linguística” e a realizar “um afastamento crítico [e radical] em relação à 

Psicologia do Desenvolvimento” (De LEMOS, 2002, p. 50)40.  

As críticas formuladas por De Lemos não são, a rigor, dirigidas à 

Psicologia do Desenvolvimento, mas sim, ao campo da Aquisição da Linguagem, que 

fecha os olhos para a particularidade de falas de crianças ao inseri-las numa rota de 

desenvolvimento (como qualquer outra) ignorando a natureza estrutural da linguagem 

e, também, por retirar dela sua função determinante da subjetividade. Como diz 

Teresa Lemos ([1994]2002), a área de Aquisição faz complemento ao gramatical e à 

Psicologia, aderida à ideia de desenvolvimento e de aprendizagem.  

Em “Uma crítica (radical) à noção de desenvolvimento na aquisição de 

linguagem” (De LEMOS, 2006), a autora põe em discussão a impossibilidade de 

compreender que a linguagem não se configura como processo de aprendizagem: 

 
O desenvolvimento linguístico tem sido definido como um processo 
de aprendizagem, ou de construção de conhecimento, necessário 
para que a criança venha a ser falante nativo de uma língua particular 
destinada a ser sua “língua materna”. Segundo essa definição, a 
linguagem é necessariamente assumida como objeto que pode ser 
parcelado ou cujas propriedades podem ser acessadas por uma série 
ordenada de processos reorganizacionais (De LEMOS, 2006, p. 21). 
 

Ora, sustenta a autora: linguagem não é “objeto de conhecimento” que se 

ofereça docilmente a “processo de aprendizagem” - “a linguagem não se ajusta a esse 

quadro” (De LEMOS, 2006, p 21). Em outras palavras: adquirir linguagem não envolve 

“conhecimento”, nem implica aprendizagem. No fundo dessa discussão caminha outra, 

uma que coloca em xeque o estatuto de sujeito epistêmico41. De Lemos interroga: “que 

criança é essa que ouve os sons de uma língua e que, por um processo de 

aprendizagem, sintetiza, fragmenta e internaliza?” A mesma que erra, que caminha 

num vai-vem? Em outros termos, autora, frente aos dados de fala de criança, afasta a 

ideia de que ela possa ser considerada uma “aprendiz da língua”, já que há obstáculo 

teórico para que se aposte que suas “capacidades perceptivas direcionam e 

determinam sua relação com a linguagem” (De LEMOS, 2006); aliás, como vimos em 

Freud com a noção de “desamparo. Este é um ponto essencial em sua elaboração  de 

questões acerca da relação criança-linguagem,  isto é, das posições da criança frente 

ao outro e à língua.  

A autora não defende, portanto, o “ideal de homogeneidade Linguística” 

(LIER-DeVITTO, 2006). Ela se deixa interrogar pela natureza da fala de crianças e 

                                                           
 
40

 Cf. De Lemos (2006), Uma crítica (radical) à noção de desenvolvimento. In: LIER-DeVITTO & 
ARANTES (ORGs.). Aquisição, patologias e clínica de linguagem. SP: EDUCA/FAPESP, 2006.  
 
41

 Cf. Pereira de Castro (1995). 
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assume posição ética frente ela e à consequência que dela decorre em relação à 

definição de criança enquanto sujeito. Vejamos:  

[...] é mesmo impossível conceber a linguagem como objeto de 
conhecimento a ser adquirido pela criança como sujeito epistêmico, 
cujas propriedades perceptuais e cognitivas precedem e determinam 
sua aproximação com a linguagem. É a linguagem, ou melhor, le 
langage – e nela está incluído o outro enquanto semelhante e, na sua 
diferença, enquanto “outro” – que precede e determina a transição da 
criança do estado de infans para o falante. Em outras palavras, a 
criança é capturada por le langage, atravessada e significada como é 
pela parole do outro, matriz de sua identificação como semelhante – e 
membro da sua comunidade Linguística e cultural – e como 
dessemelhante, referindo a uma subjetividade figurada como 
individual (De LEMOS , 2006, p. 27) (grifos da autora).  

 

Nota-se que a relação sujeito-linguagem corresponde a uma articulação 

entre heterogêneos. Tal imbricação é constitutiva da proposta da autora: na medida 

em que ela dirige críticas teórico-epistemológicas a autores e ao campo da Aquisição 

sobre o modo de abordar a linguagem, ela questiona sobre a subjetividade. De Lemos 

sustenta que nem a Psicolinguística, nem a Aquisição de Linguagem interroga “quem 

é a criança”. Tem-se, assim, a base onde se assenta sua afirmação de que a fala da 

criança é “objeto de conhecimento” destituída de subjetividade.  

 Diferentemente dos trabalhos desses campos, a autora se empenha em 

elucidar fragilidades dessas vertentes e em refinar argumentos da vertente teórica que 

propõe. De Lemos (1992) declara distância em relação aos dois campos mencionados 

e firma posição ao anunciar as fontes teóricas de seu trabalho:  

Uma saída é vislumbrada no encontro com o que a obra de Lacan 
(1998 [1966]) remete a um Saussure que a Linguística tinha 
descartado, aquele que tentou apreender as propriedades mínimas 
da língua, situadas aquém do que se trata como evidente: unidades, 
classes e categorias. É o que diz Milner sobre o pensamento de 
Saussure por ele qualificado de “tentativa que permanece 
surpreendente e admirável. Ela obriga os linguistas a não tomar nada 
como evidente” (2002: 143). 
A despeito disso tudo, havia algo a dizer da língua nessa fala, algo 
que tomou uma forma primeira através de uma releitura de Saussure 
em que se privilegiou a teoria do valor, o conceito de sistema como 
sistema de relações _e não de unidades_ regidas pela pura 
diferença. Enfim, algo sobre o funcionamento da língua na fala inicial 
ou sobre as relações entre os fragmentos da fala da criança e os 
enunciados da mãe; algo sobre o funcionamento da língua revelado 
pelos “erros” enquanto produtos de relações entre cadeias que se 
cruzam produzindo substituições. 
Essa possibilidade de dizer algo sobre um movimento que poderia 
dar lugar à mudança se concretizou, porém, na releitura do admirável 
texto de Jakobson (1963 [1953]) sobre os processos metafóricos e 
metonímicos, em que as relações associativas e as relações 
sintagmáticas de Saussure eram reinterpretadas a partir das figuras 
de linguagem _a metáfora e a metonímia_ tidas como sua “expressão 
mais condensada” (op. cit.: 61) De LEMOS, 2002, pp. 51-52).  
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De Lemos ancora sua reflexão sobre a “fala de criança” na Psicanálise e 

na Linguística. Desse modo, se antes desse tempo havia uma reflexão crítica em torno 

da relação linguagem-sujeito, em 1992, a direção mostra-se propositiva. De um lado, 

assume-se claramente o “reconhecimento da noção de língua” de Saussure ([1900] 

2003), ou seja, implica-se nas análises a “ordem própria da língua”, o que leva a 

autora a enunciar que a relação da criança com a linguagem é determinante da 

aquisição da linguagem e da subjetividade. Vertentes socioculturais (presentes nas 

Psicologias)42, ditas construtivistas ou mesmo empiristas (adaptativas) e inatistas são 

decididamente recusadas. Da mesma forma, a autora suspende a naturalidade com 

que é abordada a relação criança-linguagem (De LEMOS , 1992; 2003; 2006).  

 Nesse mesmo movimento teórico, De Lemos introduz a noção de 

“captura” trazida por Lacan ([1960] 1998) para a Psicanálise. A proposta assume que a 

linguagem é “causa de haver sujeito”, ponto de vista que é perfeitamente compatível 

com o que afirma Lacan. Para De Lemos, “a criança é capturada pelo 

funcionamento da língua na fala do outro”, o que, por sua vez, é também 

perfeitamente saussuriano. Reconhece-se a “ordem própria da língua” e a 

“anterioridade lógica da linguagem em relação ao sujeito”. A noção de captura fica, 

assim, na borda entre la langue e o sujeito lacaniano. Importa, neste momento, 

lembrar que, de igual modo, para Freud, o filho do homem, ao vir ao mundo, encontra-

se em uma condição de desamparo, ou seja, o aparato biológico não garante sua 

sobrevivência. Ora, a situação de desamparo convoca o outro a comparecer em sua 

“função materna” e enquanto “instância do funcionamento da língua” (De LEMOS, 

1992, 2006) para que a criança possa advir numa posição de sujeito e como falante. 

Nessa articulação criança-Outro, a criança é inserida no simbólico.  De Lemos lembra 

que:  

Desde o primeiro momento do meu trabalho em aquisição de 
linguagem, fui desafiada pela fala da criança (...). Mais precisamente, 
pela natureza fragmentária dos enunciados iniciais, pelos erros 
previsíveis e imprevisíveis que aparecem mais tarde, pelo momento 
em que a fala da criança se torna mais estável e homogênea – 
momento que coincide tanto com as reformulações/correções, quanto 
por seus efeitos linguísticos criativos. Desafio decorrente também do 
fato de que, desde os primeiros enunciados da criança, parece haver 
uma relação estrutural entre eles e os do adulto, apesar da assumida 
assimetria entre os ditos estágios do desenvolvimento. 

 

E, acrescenta ela:  

Esta proposta vai no sentido de definir a aquisição de linguagem 
como um processo de subjetivação configurado por mudanças 
de posição da criança numa estrutura em que la langue e a 

                                                           
 
42

 Cf. M.T. Lemos, ([1994]2002).  
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parole do outro, em seu sentido pleno, estão indissociavelmente 
relacionadas a um corpo pulsional, i.e., à criança como corpo cuja 
atividade demanda interpretação ( De LEMOS , 2006, p. 28) (ênfase  
nossa).  

  
Vemos, nesta longa citação, a declaração/assunção da autora de que a 

“criança é corpo pulsional”, como já abordado no Capítulo 1. A expressão “corpo 

pulsional” foi tomada de M.T. Lemos (1994), quando ela apresentou sua leitura de 

Pêcheux. Teresa Lemos, uma psicanalista, recolhe a expressão “corpo pulsional” 

como muito apropriada para qualificar a criança no trabalho de De Lemos.  Ela foi 

utilizada, por Pêcheux, na Análise do Discurso, que, como se sabe, entreteve relação 

estreita com a Psicanálise lacaniana.  

A noção de “criança como corpo pulsional” faz efeito na proposta teórica e 

indica, como assinala M.T. Lemos, que só se chegou a tal expressão porque houve 

uma escuta psicanalítica para a fala da criança. Foi essa escuta que permitiu a De 

Lemos se confrontar com o inesperado na fala da criança43. A noção de criança como 

corpo pulsional nos remete ao já discutido neste trabalho sobre “pulsão” na 

Psicanálise freudiana. Foi Freud quem, primeiramente, descolou sexualidade de 

genitalidade e levantou, assim, uma interrogação sobre “corpo”, oferecendo uma 

noção de criança interrogada por seu corpo: uma criança capturada por suas 

questões, pelas questões de sua sexualidade e de sua constituição subjetiva, 

conforme discutimos no  Capítulo 1 deste trabalho.  

A respeito dessa “escuta” para a criança, temos a oportunidade de ver a 

interpretação de um enunciado de uma criança por De Lemos, que diz: “surpreendo-

me com o que pela, primeira vez, pude  ‘escutar’ da fala daquela criança” (De LEMOS, 

2002, p. 63). Segue o fragmento de fala de criança, relatado por Bellugi, e interpretado 

por De Lemos: 

(ii) No meio de uma sessão, Adam podia, de repente, arregalar os 
olhos e brindar-me com diálogos inesperados. Numa ocasião, Adam 
apenas afirmou ter um relógio, sendo que, na verdade, ele não tinha 
nenhum e além do mais não sabia ler as horas. 
 
Me: I thought you Said had a watch. 
Adam: I do have one. (with offended dignity). What do you think I am, 
a no body with no watch? 
Me: What kind of a boy? 
Adam: (Enunciating it very clearly) A no boy with no watch. 
(Bellugi in Kessel, 1982, p. 55) 
 
                                       (De LEMOS , 2006, p. 29) (ênfase da autora). 
 

                                                           
 
43

 Cf. Carvalho (1995, 2006, 2013, e outros). 
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Nesse episódio de fala, De Lemos destaca uma fala de criança que é 

interrogante pela natureza da questão que levanta; questão sobre sua sexualidade, 

sobre o seu corpo. A autora chama a atenção para o fato de que 

[...] mais que uma declaração de “ter um relógio” (que na realidade, 
ele não tem), o enunciado de Adam pode ser interpretado como uma 
afirmação de que ele é um menino, ou seja, de que ele não é nem 
uma criança, nem uma menina (De LEMOS, 2006, p. 30).  

 

Em outras palavras, a interpretação da autora destaca que “Adam estava 

‘querendo dizer’ a Ursula Bellugi e a ‘si mesmo’ que ele não era uma menina” (De 

LEMOS, 2002, p. 63).  

Observa-se que a expressão “criança como corpo pulsional” cabe bem na 

proposta de De Lemos, nesse segundo tempo, iniciado em 1992, em que a assunção 

de la langue e de sua anterioridade lógica  produzem efeitos sobre um “já trabalhado” 

nos primeiros tempos do Projeto de Aquisição: há um deslocamento da concepção de 

criança de uma posição sempre interrogada na proposta para a afirmação de que ela é 

“corpo pulsional” e da ideia de descrição para a de “escuta no sentido psicanalítico do 

termo”. Fiquemos com a autora:  

No lugar da criança referida como organismo – corpo biológico- sob a 

égide da necessidade – passo a colocar, o corpo pulsional [...] “que 

demanda interpretação”, isto é, corpo que “articulado na e pela 

linguagem”, se acha no regime da demanda e do desejo” (De 

LEMOS, 2002, p. 64).   

 

Dessa forma, sob o efeito das direções teóricas assumidas, (Estruturalismo 

Europeu e Psicanálise) e com “escuta para a fala de criança”, a autora enuncia o que 

é, para ela, o trajeto da criança de infans a sujeito-falante: trata-se de um processo 

solidário de objetivação da linguagem e de estruturação subjetiva. De Lemos 

estabelece, com base nos dados interpretados ao longo da elaboração da proposta, 

que tal percurso passa por três tempos estruturais, definíveis em termos de “posição”: 

As três posições indicadas por ela dizem respeito a movimentos da criança em que 

predominam relações estruturais particulares em relação à fala do outro, à língua e à 

própria fala.  

Segundo De Lemos, (1992, 2002, 2006 e outros), na primeira posição, 

tem-se uma relação estrutural “em que o polo dominante é a relação da criança com a 

fala do outro” em que vigem “processos de identificação da criança com a mãe” (De 

LEMOS 2006, pp. 28-29), o que não significa dizer que haja coincidência entre essas 

falas/posições, certamente, não se pode garantir coincidência “entre os significados de 

seus enunciados” (De LEMOS, 2006, p. 30). Na verdade, diz a autora, “semelhança” e 
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“diferença” são faces alternadas de uma subjetividade emergente” (De LEMOS, 2006, 

p. 29).  

No que diz respeito à segunda posição,  ela afirma que o polo dominante é 

a língua (la langue), que imprime movimentos desconcertantes na fala de uma criança 

que não se escuta: predominam, na fala de crianças, “erros” (FIGUEIRA, 1992 e 

outros; CARVALHO, 1995, 2006, e outros); paralelismos (LIER-DeVITTO, 1998, 2006 

e outros; LEMOS, 2004) e enunciados insólitos (PEREIRA de CASTRO, 1992, 2001, e 

outros). A criança passa, assim, da alienação à fala do outro, à alienação a sua própria 

fala, ou seja, ela é falada pela língua, não há uma escuta para a sua fala.  

Na terceira posição, “o polo dominante é o sujeito falante” e, “do ponto de 

vista do funcionamento de la langue, as substituições sucessivas de expressões 

iluminam o processo que subjaz ao reconhecimento de erros” (De LEMOS,  2006.  

Ênfase  nossa). Ora, o reconhecimento de erros na própria fala é índice empírico de 

que “[...] o sujeito-falante [é] dividido entre duas instâncias subjetivas não 

coincidentes: a daquele que fala e a daquele que escuta seu próprio enunciado como 

fala de um outro” (De LEMOS, 2006, p. 31).  A autora conclui:  

[...] mesmo sendo verdade que as três posições apresentadas acima 
pareçam ser cronologicamente ordenadas, a mudança de uma para 
a outra não implica desenvolvimento. De fato, qualificar a 
“mudança” como sendo “estrutural” é incompatível com visões da 
criança como uma entidade independente que passa sucessivamente 
por estados ordenados de conhecimento. [...] Assim, dizer que 
relações estruturais estão submetidas a um processo de obliteração 
não quer dizer que elas tenham sido apagadas. Obliteração deve ser  
entendida como “eclipse”: a lua permanece visível mesmo sob a 
sombra da terra (De LEMOS, 2006, p. 31. (Ênfases  nossas). 
 

Nessa citação, é oportuno sublinhar que as três posições, embora sejam 

apresentadas numa ordem, não podem ser reduzidas à ideia de “desenvolvimento”, 

como se lê, porque, ainda que haja “dominâncias” que permitam vislumbrar posições 

predominantes, não há superação de uma posição em relação à outra. Nesse sentido, 

é muito apropriada a “metáfora do eclipse” que contém a ideia de “obliteração”. A 

questão é que “a trajetória da criança por le langage não é concebível como dirigida 

nem a um estado final de conhecimento linguístico, nem a uma posição subjetiva vista 

como mero produto dos processos de identificação” (De LEMOS, 2006, p 26-27). Isso 

quer dizer que, para a autora, alinhada à concepção lacaniana de estruturação do 

sujeito, alienação e separação são processos articulados.  

O outro na proposta da autora é compreendido como “outro-falante” (e não 

socius) - como “instância do funcionamento da língua”, como “instância do 

funcionamento linguístico-discursivo” (De LEMOS, 1992, 2006, p. 27), ou, ainda: “a 

parole do outro – em sua função materna – [é] instância de la langue enquanto 
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funcionamento sistêmico”, isto é, que desfaz e refaz estruturas e sentidos [...]” (De  

LEMOS, 2006, p. 27). Nesse caso, poderíamos concluir que na parole do outro desliza 

a função materna, na medida em que la parole  está investida de uma função materna, 

que designa um lugar à criança na linguagem e no simbólico.   

Fato é que a fala da criança resiste à semelhança plena com a fala do 

outro: reconhecimento que é marca de início do trabalho de De Lemos. Repetindo o 

que dissemos antes, ela diz que: “[foi confrontada] pela natureza fragmentária dos 

enunciados iniciais, pelos erros previsíveis e imprevisíveis”, e que “desde os primeiros 

enunciados da criança, [pareceu] haver uma relação estrutural entre eles e os do 

adulto, apesar da assumida assimetria entre os ditos estágios de desenvolvimento” 

(De LEMOS, 2006, p. 28). Ponto igualmente essencial e articulado a este é a ideia de 

criança como “corpo pulsional”, corpo que é efeito de interpretação. Para que esse 

corpo se institua na passagem de infans a falante, há que se considerar que o outro 

compareça com o seu desejo materno – é nesse sentido que a parole é determinante 

mais do que um falante a advir.  

Pode-se, neste ponto, ler De Lemos com Freud (1905), quando ele afirma 

que a mãe “contempla a criança com sentimentos derivados de sua própria vida 

sexual: ela a acaricia, beija e embala e é perfeitamente claro que a trata como um 

substituto de um objeto sexual plenamente legítimo” (FREUD, [1905] 2010, p. 211) – 

está aí o desejo que passa endereçado pela fala e pelos gestos do outro voltados para 

a criança. Dessa forma, pode-se afirmar que a mãe (ou quem exerce função materna)  

oferta mais do que fala, ela circunscreve “posição” para a criança com seu desejo 

(inconsciente) – a mãe faz da criança um “objeto de amor”.  Essa relação não é 

simétrica, naturalmente.  

Tal assimetria está implicada na “não coincidência” entre mãe e criança, já 

declarada por De Lemos. Nessa direção, Lier-DeVitto (2006, p. 189) trabalha a não 

coincidência no “campo de patologias de linguagem” como um excesso do 

“heterogêneo” e, diz ela: 

Discutir a heterogeneidade “é dar destaque à diferença, ao não 
idêntico e a tudo que ele pode suscitar como questão – o que implica 
dar voz ao singular, àquilo que resiste a ser tratado como 
“semelhante”, a ser obscurecido pela aplicação do princípio da 
analogia (LIER-DeVITTO, 2010, p. 211). 

 

É essencial, porém, que o outro compareça “enquanto instância do 

funcionamento da língua em sua função materna” (De LEMOS, 2006, 27 de forma que 

ela possa assumir uma posição no simbólico, que abre a porta para a incidência 

(favorável ou não) do outro no corpo da criança. Nesse sentido, entende-se a 

afirmação de De Lemos, de que “a relação da criança com a linguagem não é de 
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comunicação” – da relação Outro/outro-criança decorre uma “constituição subjetiva”:  

essa relação corresponde a “um processo que se dá em uma estrutura em que se 

entrelaçam a língua como Outro/rede de significantes, o outro materno e a criança 

concebida como corpo pulsional” (De LEMOS, 2003, p. 22) (ênfases  nossas). 

Temos, assim, a autora mais afinada à Psicanálise, uma vez que lemos uma definição 

de Outro como “rede de significantes” e o destacamento do outro como “materno”, de 

outro que desempenha a função desejante, de interpretação, junto à criança.  Ao que 

parece, há recuo dos “processos metafórico e metonímico”, mais presentes no período 

de 1992 a 2002.  

Se Freud, com o “desamparo” destaca insuficiência sensorial e cognitiva 

do bebê, essa trilha é perseguida por Lacan ao longo de sua obra – ele aprofunda 

teoricamente a problemática da estruturação do sujeito compreendida como processos 

de alienação e de separação -, e por De Lemos que implica, de início, a noção de 

“dependência dialógica” da criança no processo de aquisição da linguagem (De 

LEMOS, 1982, e outros) e, depois, os conceitos de alienação e separação no referido 

processo. Nesse passe é que, para ela, “aquisição de linguagem” é processo solidário 

ao de “estruturação subjetiva”.  

A proposta teórica de De Lemos, como procuramos mostrar, tem o mérito 

da consistência argumentativa e de responder à questão “quem é a criança”, questão 

esta que é ignorada no campo da aquisição, em que transita, implicitamente, o sujeito 

psicológico (M.T. LEMOS, 2006) que sustenta a ideia de que linguagem enquanto 

“objeto de aprendizagem” – que ilumina, por sua vez, a complementaridade da 

Aquisição com a Linguística44. Linguagem é força determinante na proposta de De 

Lemos e o outro, instância do funcionamento linguístico é, também, sujeito desejante. 

Por aí um laço com a Psicanálise pode ser também entrevisto. Freud diz que: “a mãe 

provavelmente se horrorizaria se lhe fosse esclarecido que, com todas as suas 

expressões de ternura, ela está despertando a pulsão sexual do seu filho e 

preparando a intensidade posterior desta” (FREUD, [1905] 1996, p. 211), investimento 

que é inconsciente, já que é marcado pelo desejo - nos cuidados dispensados ao filho, 

a mãe não sabe que algo se transfere, e nem sabe o que transfere. Freud ensina: “a 

pulsão [...] não é despertada apenas pela excitação da zona genital; aquilo a que 

chamamos ‘ternura’ um dia exercerá seus efeitos, infalivelmente, também sobre as 

zonas genitais” (FREUD, [1905] 1996, p210???). Fato é que o corpo do bebê, nos 

cuidados maternos, passa por um processo de erotização: “[a mãe] está apenas 

                                                           
 
44

  Sugerimos, a esse respeito, a leitura de “Saber a língua e saber da língua” (De Lemos, 
2002) e, A língua que me falta, (Lemos, 2002).  



75 
 

cumprindo sua tarefa; afinal, ele deve transformar-se num ser humano capaz, dotado 

de uma vigorosa necessidade sexual, e que possa realizar em sua vida tudo aquilo a 

que os seres humanos são impelidos pela pulsão” (FREUD, [1905] 1996, p. 211). Isso 

não é conselho para um “excesso de ternura” forçada por parte dos pais – pois “torna-

se pernicioso”, uma vez que “acelera a maturidade sexual”. O ideal seria nem excesso, 

nem falta de ternura, mas, por isso, não se decide! Nesse ponto, se inclui a reflexão 

acerca da “captura” da criança surdocega pelo Outro/outro.    

Uma surdocegueira afeta, sem dúvida, os pais porque abala o conjunto de 

fantasias que aguardavam a criança antes do seu nascimento. Sua presença cria um 

vazio de representação e pode perturbar o investimento libidinal até o limite do 

isolamento. Essa dupla privação sensorial impõe exigências à relação Outro-materno 

e criança. Sptiz ([1979] 2013, pp. 287-288) enfatiza a dissimetria entre “privação 

sensorial e privação afetiva”. O efeito da relação Outro-materno e criança surdocega 

pode muito bem traduzir-se em “privação afetiva”. Entretanto, esse autor destaca 

ainda que “é claro que, no presente estado das coisas, é praticamente impossível falar 

numa delas sem envolver outra” (idem, ibidem). Os efeitos da comunicação do 

diagnóstico da surdocegueira são devastadores para a mãe e produzem efeitos no 

investimento libidinal. Nesse caso, além da privação sensorial, uma privação afetiva, 

nos termos de Spitz, pode ganhar corpo. Essa relação é, sem dúvida, muito mais que 

“comunicação” ou “intercâmbio de informações”, como assinalou De Lemos.  

O estudo, aqui desenvolvido, dedicado essencialmente a Freud e De 

Lemos, foi suscitado pelo encontro, no texto da autora mencionada, da expressão 

“corpo pulsional”. Consideramos que havia, aí, uma saída para o descolamento da 

força maciça depositada, nos estudos sobre a surdocegueira, sobre a dupla privação 

sensorial. De fato, a saída é considerar ser possível formular que: “o que dá estatuto 

de singularidade à criança não é o aparato orgânico e sim, a relação da criança com a 

linguagem” (De LEMOS, 1992), i.e., com la langue na parole do outro desejante – 

emerge daí o processo de subjetivação”. 
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CAPÍTULO III 
 

A CRIANÇA SURDOCEGA FALADA PELO OUTRO 
 

 

Propõe-se, neste capítulo, a discutir, a partir da análise de segmentos de 

entrevistas com quatro mães45, os efeitos da privação sensorial na relação mãe-

criança surdocega, bem como retomar a discussão tecida anteriormente, acerca do 

corpo erógeno. 

 
 

3. 1.  Considerações preliminares 

 

Nos Capítulos 1 e 2, que precedem este, procuramos abordar, a partir da 

Psicanálise - e de seus efeitos no trabalho de De Lemos (em que a criança é definida 

como “corpo pulsional”) - a problemática teórica do “corpo” que, desde Freud, é 

destacado, na Psicanálise, da corporeidade orgânica. Nesse percurso, procuramos 

indicar que nesse deslocamento, que repousa sobre a noção de “desamparo”, ganha 

relevo o “outro” da linguagem (outro do Outro), muito bem enfatizado no trabalho de 

De Lemos (1992 e outros) em que o outro-falante é definido como “instância do 

funcionamento da língua”.  Brota, neste ambiente teórico, a importância da função 

materna e os efeitos do desejo do Outro, que passam pela linguagem dirigida ao 

bebê. Tendo em vista que este trabalho foi motivado pelo encontro com crianças 

surdocegas e com os efeitos do discurso organicista/médico sobre os pais (e não só) 

dessas crianças, nosso objetivo, neste Capítulo, é abordar e discutir segmentos de 

entrevistas com quatro mães de crianças surdocegas. Trata-se de um discurso que as 

reduz à prisão em uma dupla privação sensorial, discurso que as estigmatiza e que 

tende a produzir efeitos devastadores na relação entre mães e filhos com 

surdocegueira46.  

                                                           
 
45

 Informamos que os segmentos de entrevistas com quatro mães de crianças surdocegas 
constituíram os dados de um trabalho anterior (Cf. BEZERRA, 2010) e, que serão retomados e 
analisados, nesta tese, com modificações pontuais, que correspondem às questões da 
pesquisa. 

 
46 Os dados coletados para esta pesquisa foram submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa 

do HEMOPE que, após análise, concedeu parecer favorável a sua realização, sob o número 
006/2009, durante a reunião científica realizada em 29 de abril de 2009. Após essa aprovação, 
contatamos a Secretaria de Educação da Cidade do Recife-PE para solicitar a autorização a 
fim de frequentar as instituições. O pedido foi deferido e, na sequência, entramos em contato 
com as três escolas públicas municipais que se envolveram na realização da pesquisa. Os 
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Os dados foram coletados em três escolas públicas na cidade do Recife 

(PE), em um momento em que as escolas passavam por mudanças pedagógicas, 

impulsionadas pelo movimento de ajuste e adequação à política nacional de inclusão. 

Podemos caracterizar as instituições da seguinte forma:  

A primeira instituição, uma escola de educação especial, situa-se em um 

bairro na região central do Recife, é considerada de “referência em educação especial” 

e, com a política de inclusão, passou a receber alunos com problemas, mas que não 

apresentavam síndromes nem deficiências. Nesse momento, ela foi considerada 

“inclusiva”. Ali predominava, durante o período da coleta de dados, uma educação 

centrada em “estimulações”, embora tendesse à política educacional inclusiva. 

Entende-se, assim, porque João, quatro anos, surdocego, que estudava nessa 

instituição, frequentava o “atendimento especializado” e não mantinha contato com as 

demais crianças.   

A segunda instituição, uma escola pública municipal, também se situa no 

centro do Recife. Os alunos Camila e Thiago, frequentavam a mesma sala de aula da 

educação infantil, que ficava em um anexo da escola. Três salas de “educação infantil” 

funcionavam nessa instituição confessional. Os alunos não recebiam “atendimento 

especializado” e tinham possibilidade de interagir com as demais crianças, 

participavam, inclusive, com os demais alunos, das diversas atividades escolares que 

eram propostas. 

A terceira instituição, também uma escola pública municipal, fica em um 

bairro periférico do Recife e não tem histórico de matrículas de alunos com deficiência. 

Naquele ano, a aluna Thalita, com oito anos de idade, foi matriculada na mesma 

instituição em que seus dois irmãos estudavam, localizada no mesmo bairro em que 

reside.  

Tão logo professores e pais aderiram à pesquisa, informei-lhes sobre o 

procedimento metodológico, que se constituiria de entrevistas (com pais e 

professores), gravações em vídeo (de crianças surdocegas em situações de 

interação com os professores, com mães e com os demais alunos da instituição), e de 

observação de atividades escolares a que os alunos surdocegos eram submetidos.  

Primeiramente, foram agendados os dias que poderíamos ir às escolas 

para fazer as gravações, assim como os dias oportunos para realizar as entrevistas. 

                                                                                                                                                                          
objetivos da pesquisa foram apresentados para professores e pais de alunos surdocegos e 
todos aceitaram participar. 
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Antes de dar início às gravações e entrevistas, passamos algumas semanas indo às 

escolas para observar, conversar com as mães e professores. As entrevistas 

sucederam nesse tempo e foram feitas em um ambiente reservado. Nossa presença 

na escola despertou curiosidade nas mães e interesse de falar sobre suas dúvidas e 

receios. Esses momentos aconteciam no jardim da escola antes ou após a observação 

das crianças surdocegas. Nossa meta era registrar as dificuldades e os sentimentos 

despertados pelos problemas vividos com e pelas crianças surdocegas. Algumas 

mães relataram o momento do diagnóstico e falaram do impacto sofrido naquela 

ocasião. O nosso papel era escutar. Não cabia nenhuma intervenção, a não ser 

escutar.  

Aos poucos, passamos a nos interrogar a respeito da aprendizagem das 

crianças surdocegas. Dessa forma, emergiram, para nós, questões relativas à relação 

da criança surdocega com o outro.  Lembramo-nos de episódios narrados referentes a 

atividades lúdicas. Uma das mães disse: “olha, mesmo com toda dificuldade, ela 

conseguiu interagir com os meninos. Ela brincou. Pegou no brinquedo”. Se do lado 

das mães havia um movimento forte de partilhar conosco suas angústias e receios; do 

nosso lado, podemos afirmar que ficamos surpresos, mas essa relação foi decisiva 

para este trabalho que procura oferecer uma leitura dessa situação.  

Sintetizando, os dados desta pesquisa correspondem a segmentos de 

entrevistas com pais e professores e de experiências com crianças surdocegas nas 

escolas. As observações foram registradas em forma de diário. Nesta tese, retomo 

alguns segmentos de entrevistas incluídas em um trabalho anterior (BEZERRA, 2010) 

e algumas anotações contidas no diário de acompanhamento.  

Por considerações éticas, reiteramos que cada participante recebeu o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Nele estavam os objetivos e a 

metodologia do estudo. Acrescentamos que os nomes dos participantes foram 

omitidos e, por conseguinte, empregamos nomes fictícios para preservar a identidades 

dos participantes e das instituições que colaboraram com a pesquisa.  

Desse modo, ancorados na discussão já feita e nos Capítulos anteriores, 

esse trabalho pretende tecer algumas pontuações acerca da relação mãe-bebê 

surdocego, bem como acerca dos efeitos da privação sensorial nessa relação. A 

seguir, abordaremos segmentos de entrevistas com as quatro mães de crianças 

surdocegas, os quais serão, a seguir, discutidos à luz das considerações teóricas 

tecidas nesta tese.  
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3.2. A relação mãe-criança surdocega: efeitos plurais 

 

Desse modo, ancorados na discussão efetuada nos Capítulos anteriores, 

este trabalho tece algumas interpretações acerca da relação mãe-criança surdocega, 

bem como acerca dos efeitos da privação sensorial nessa relação. A seguir, 

abordaremos segmentos de entrevistas com as quatro mães de crianças surdocegas, 

os quais serão, a seguir, discutidos à luz das considerações teóricas tecidas nesta 

tese.  

 

Os primeiros contatos: o discurso da escola sobre João 

João é uma criança de quatro anos de idade, surdocego congênito. É o 

segundo filho de Janaína, 29 anos, e desde o nascimento, mora com a mãe e o irmão 

na casa dos avós maternos. O diagnóstico médico indica surdez profunda e cegueira 

total, tendo sido feito nos primeiros dois meses de vida da criança. Os cuidados com 

ele são divididos entre a mãe e a avó materna, tendo em vista que Janaína trabalha.  

Quando a conhecemos, a criança estudava naquela escola especial de 

educação infantil e recebia atendimentos clínicos e terapêuticos. A escola pontuava 

dificuldades em relação a Janaína e aos avós de João. As dificuldades eram 

concernentes às faltas à instituição escolar, pois a criança praticamente não 

frequentava a escola, faltava bastante. Quando os avós eram questionados sobre as 

faltas, eram apontadas as dificuldades da mãe em trazer a criança à instituição. Havia 

ainda outra queixa da escola referente à família, esta se referia a não seguirem as 

orientações e recomendações dadas sobre como proceder nos cuidados com João.   

No contato com a escola, no que concerne a João e a sua família, 

pudemos ver que havia um discurso formado. Por um lado, esse discurso ratificava as 

dificuldades e limitações da criança e, por outro, ressaltava as dificuldades com a 

família, ou seja, a mãe de João não o trazia à escola com assiduidade, nem seguia as 

orientações pedagógico-terapêuticas.  Por outro lado, o discurso tecido na escola não 

evidenciava expectativas em relação às aquisições da criança. 

No discurso da mãe e da escola, João é uma criança hipotônica, 

totalmente dependente, sinalizando dificuldades de comunicação, de controle das 

necessidades fisiológicas, assim como Dificuldades de locomoção e de alimentação 

também foram apontadas. Essas dificuldades que a criança apresentava eram 

justificadas pela família e pela escola como decorrentes das privações sensoriais. 
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Os primeiros encontros com Janaína e João 

Nos primeiros contatos com Janaína foi possível notar uma resistência em 

participar da pesquisa,e assim,  a entrevista não foi realizada nos primeiros encontros. 

Importa dizer que João frequentava a instituição escolar apenas uma vez na semana. 

Depois, mesmo mostrando alguma resistência, ela concordou em participar da 

pesquisa. Nesse dia, Janaína questionou porque estávamos realizando um trabalho 

com surdocegos e com o filho dela. Em uma conversa informal, o que mais nos 

chamou a atenção não foi a pergunta em si, mas sim o tom de voz. Após 

contextualizar e explicar acerca da pesquisa e sobre a nossa trajetória em torno da 

surdocegueira, ela aceitou participar e autorizou as observações e gravações em 

vídeo dos atendimentos educacionais. Mas, ainda não sinalizou nenhuma abertura 

para participar de uma entrevista. 

Dessa forma, os primeiros encontros foram de observação de João e de 

conversa com Janaína no jardim da escola. Aos poucos, houve uma abertura para 

falar da relação com o filho. Ainda nessas conversas, o que mais chamou a atenção 

foram as dificuldades dela e a incapacidade do filho. Nas vezes em que conversamos 

no jardim da instituição, mesmo quando não se tratava de uma entrevista, ela evocava 

esses dois temas, ou seja, a incapacidade do filho e suas dificuldades em lidar com 

ele. 

 

Os dizeres de Janaína acerca da relação com o filho 

Conforme já mencionado, as entrevistas não seguiam um roteiro elaborado 

previamente, embora acabassem focadas, pelas mães, em torno da relação mãe-filho 

surdocego. Nós perguntamos, de início, se Janaína gostaria de falar sobre algum 

ponto específico a respeito de seu filho ou de sua relação com ele, e na primeira 

reunião, ela falou sobre a gravidez. Segundo ela, João foi fruto de uma gravidez 

indesejada. Nesse período, ela morava com os pais, já era mãe e trabalhava. Ela 

também comentou que sofreu bastante durante a gravidez. Conforme disse: “segurei 

até onde deu. Ninguém podia saber”. De um lado, ela não estava preparada para o 

segundo filho, de outro, não teve apoio do pai da criança nem de sua família. Após a 

gravidez difícil, veio o nascimento de João e as dificuldades se acentuaram: o anúncio 

do diagnóstico relativo ao quadro clínico de João “foi impactante”.  

Quando perguntamos sobre a relação da criança com ela e com as demais 

pessoas do círculo familiar, ela respondeu que “agora”, ele tinha maior facilidade de 
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conviver e interagir com os outros; de aceitar pessoas estranhas, de fora do convívio 

familiar.  Assim, disse Janaína: 

“Quando ele era mais novo, ele não aceitava ninguém, só eu e minha mãe. 

Não aceitava meu pai, o pai dele nem aceitava, aí aos poucos indo pro IMIP, Altino 

Ventura, Católica, indo para o braço de todo mundo, acabou aceitando. Agora, tem 

hora que realmente é só eu mesmo ou minha mãe. Não aceitava ninguém, passou a 

aceitar quando já tava com mais de ano, um ano e alguns meses, quando ele 

começou a aceitar algumas pessoas estranhas. Ele não aceitava colo de ninguém, ele 

não aceitava, ele meio que empurrava, empurrava a pessoa, ficava estressado, agora 

não, ele tá se dando com todo mundo, melhorou muito, tá tranquilo”. 

 Insistimos um pouco mais na pergunta sobre a relação de Janaína com 

João. A resposta dela foi que tudo acontece “pela via da comunicação entre eles”, o 

que não é, segundo ela, “nada fácil”: é uma comunicação rudimentar, gestual, tátil, 

centrada em alguns objetos de referência. Ela falou sobre a linguagem de João e 

sobre sua relação com o filho:  

“Por isso ser corriqueiro nele, ele mesmo já aprendeu. Ah! quando eu tô 

colocando roupa nele, ele bota primeiro o braço na blusa depois o outro, a mesma 

coisa com o short, ou calça, enfim. Ele, com a proporção do tempo, ele foi se 

adaptando com isso. Mas eu não sei assim, quando, quando ele tá com fome, eu só 

sei pela hora, eu não sei se ele tá em início de fome. É um negócio, meio reloginho. 

Ah, João comeu, vamos supor, ele comeu oito da manhã, então ele vai comer de onze 

e por aí vai. Tento estabelecer o horário dele comer”.  

Esse comentário de Janaína nos remeteu a Dolto, quando ela diz que: “no 

início, a criança se constrói simbolicamente em sua relação com o outro” e que “a 

função mamífera biológica do ser humano também existe, mas é totalmente marcada 

pela linguagem” (DOLTO, 2013, p. 52).  Do relato dessa mãe, pode-se retirar o fato de 

que é ela, como mãe, que dá sentido e compasso à situação de alimentação. O fato 

de necessidades biológicas serem realizadas em horários determinados e sob certas 

circunstâncias estabelecidas indica que o Outro-materno comparece como marca 

simbólica - conforme discutido por Elia (2010), quando este diz que o ser humano, de 

fato, só experimenta a sensação biológica marcada pela linguagem. A questão é 

pensar a posição desejante da mãe frente à criança no exercício da maternagem, 

porque “para que o corpo da criança se torne corpo erógeno, é preciso, por exemplo, 

que sua boca não seja entupida pela fartura orgânica, é preciso que haja um duplo 
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aspecto na alimentação” (LECLAIRE, 1992, p. 69); enfim, que a alimentação não seja 

fornecida como “falo oral exclusivo” e que não seja “exclusiva como farta relação”. 

 Janaína fala sobre a comunicação, dizendo que se sente limitada na 

relação com o filho. Em relação à ausência de fala de João, ela comenta que:  

“Para ele [falar] seria fundamental. Agora, para ele não sei como seria, 

como eu faço? No caso dele, no início, acho que deveria ser a comunicação dele. Por 

exemplo, dele pedir: “estou com fome, estou com sede”. Eu sei das coisas por, pela 

convivência, né? A água, assim, ele abre muito a boca e fica fazendo assim, “ó, ó, ó” - 

aí eu vou, pego uma fralda, boto no queixo dele - eu já sei que é água. Quando ele 

quer mais água, eu solto a fralda, ele pega a fralda, procura a fralda, ele mesmo bota a 

fralda no  queixinho dele e abre a boca pedindo mais água. Então, eu vou e faço”.  

Ao longo dessa entrevista, Janaína disse ficar desesperada, sem saber o 

que fazer. Ela convocou o pesquisador como uma instância de saber, quando se 

voltou para ele e  disse: “como eu faço”, “não sei o que fazer”, “se eu tivesse uma dica 

de como fazer”. É um apelo ao outro, por ver-se “sozinha”, “no escuro” frente ao filho, 

como ela disse várias vezes. Constantemente, ela faz referência a algo ou a alguém 

que poderia socorrê-la numa “confusão” frente à maternagem. Nos dizeres de 

Janaína, não há recusa da maternidade, nem do filho, há queixa de dificuldades e 

sofrimento: há quebra na representação do filho idealizado, distância entre ela e o filho 

real.  

Apesar das limitações vividas na relação com o filho, ela interpreta, 

apresenta-se como Outro-materno, interpretação que enlaça Janaína e João: ela 

oferece fralda, como vimos; descobre se ele quer ou não a água, bem como decide se 

ele quer mais água. Nesse jogo, pode-se constituir um processo de erotização: há 

investimento materno no corpo, participação decisiva na constituição do corpo 

erógeno. Janaína diz que tudo “é complicado”:  

 “É como aquele negócio que já te disse: a água, bota a fralda no rosto 

dele pra saber se ele quer água; o comer é o horário mesmo - que me baseio pelo 

horário. Não sei quando ele quer fazer xixi, não sei quando ele quer fazer o número 

dois, eu não sei, eu simplesmente tento adivinhar. Já tentei em casa, como eu trabalho 

fica um pouco complicado, já tentei em casa, quando eu, realmente, eu estou em 

casa, eu me deixo só com ele. Então, eu tiro a fralda descartável, deixo só de 

shortinho. Aí, fico levando ele a cada vinte minutos, meia hora pro banheiro, pra fazer 

o xixi dele, já pra ver se encontro uma forma de observar ele, que ele me dê uma luz, 

não sei, eu mesma não sei, só tento só observar pra dizer se ele quer fazer xixi, que 
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ele quer fazer outra coisa. Aí, eu fico assim, observando. Mas, eu não vejo nenhuma 

reação. Não sei. Não vejo. Aí, eu fico meio que estou no escuro, tentando adivinhar”.  

 Esse segmento de fala de Janaína mostra nuances da relação mãe e filho 

surdocego. Ela faz seus movimentos, mas João parece permanecer “sem reação”, 

sem poder responder à demanda da mãe. É certo que: 

 “os cuidados despertam a curiosidade, ou seja, o desejo de saber [...] 
encontra-se, na sucessão dos cuidados da mãe, o tocar, o espanto 
da criança por ocasião desses cuidados e do devir da palavra que 
passa pelo cuidado ao desejo de conhecer, à curiosidade” (BERGÈS, 
(2001, p. 64).  

 mas, como diz  Janaína, no caso dela ocorre o inverso. Em outros termos, 

João não responde aos cuidados, não demonstra interesse em explorar os cuidados 

maternos, nem há “curiosidade motora” (BERGÈS, 2001, p. 71). João permanece 

hipotônico, longe da demanda da mãe. 

Bergès fala acerca de crianças hipotônicas. Para o autor, elas, “por 

qualquer que seja a causa, têm um corpo que não é receptáculo” (BERGÈS, 2001, p. 

70). Ele pergunta: “como imaginar, se a teoria sexual infantil tem algo a ver com o 

limite dessa excitação, que [uma criança] poderá introduzir uma teorização ou uma 

hipótese qualquer se, de fato, nada responde ao que é enviado?” (idem, ibidem). O 

autor responde que quando não há respostas por parte da criança “ao final de um 

tempo, [a mãe] cessa de enviar estimulações e interrogações” (Idem, ibidem). Balbo 

complementa: “sim, se a hipótese que a mãe faz revela não produzir nenhuma 

demanda, ela para” (BALBO, 2001, p. 70).  

 Janaína, a todo momento fez menção a dificuldades e angústias e se 

acusava: “não sei lidar com meu filho”, que não dá resposta e a deixa numa situação 

assim: “aí eu fico assim, observando, mas eu não vejo nenhuma reação, não sei, não 

vejo, aí eu fico meio que estou no escuro, tentando adivinhar”. Parece haver uma 

tensão no discurso de dessa mãe que revela angústias e uma mobilização, entretanto, 

ela procura olhar uma resposta no filho, porém não encontra.  

Janaína sente-se inútil e impotente diante do filho: “tento me comunicar 

com ele sem saber por onde começar. Então, como eu tô te dizendo, vou tentando 

decifrar quem é João. Vou observando, vou tentando me encaixar do jeitinho dele ou 

encaixar ele do jeito que eu quero. Vou intercalando, tentando adivinhar o que ele quer 

e deixar ciente aos poucos do que eu quero dele. Então, o que eu faço é isso, quando 

não acho a resposta que eu quero, me acho inútil. Porque é uma coisa que não é 

divulgada, não tem professores pra isso”.  
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 Que resposta Janaína quer? Não sabemos se ela não encontra uma 

resposta, ou se ela não quer encontrar essa resposta, ou se João, de fato, não 

responde. A condição orgânica do filho parece provocar efeitos nefastos na relação 

mãe-filho surdocego: parece não haver saída, conforme ela disse: “não tem 

professores pra isso” e Janaína tende a desinvestir na relação, mas não sem muita 

dor. Ela tende, mas não desiste, pois quer saber “como fazer”, ainda que não haja 

professor para isso. É certo que não se está preparado para enfrentar essa situação 

que causa constrangimentos, frustrações e perplexidade: Janaína pede socorro. Ela 

afirma: “[...] mas que eu observasse assim, aquela dica que ele me deu; que é por ali; 

que eu vou pegar por ali. Não sei. Não sei. Eu sinceramente, não sei”. 

 De fato, chama a atenção na fala dela sua relação com o saber: ela  se 

sente em um vazio e isso participa das interpretações. É certo que o saber da mãe 

não é um saber faltante, algo sempre escapa, mas frente a uma criança surdocega, 

“muito escapa” e ultrapassa o saber que se supõe ter sobre o filho. Mães fazem 

hipóteses sobre sua criança e supõem saber sobre ela, como assinala Bergès (2001). 

Janaína sente-se em um vazio de saber e parece não poder supor a João qualquer 

traço de saber: só sabe dele pelo relógio, conforme disse: ele é “meio que reloginho”. 

Há uma imagem criança da criança; uma imagem que paralisa. Janaína não se 

percebe presa às próprias imagens, Isso porque a fratura no imaginário do filho 

idealizado (e indesejado) parece operar forte nessa relação.  

Perguntamos a Janaína acerca da relação dela com o filho em casa. Na 

resposta, emerge uma oscilação surpreendente: ela diz que João é uma “criança 

participativa, está sempre brincando com o irmão”:  

  “Quando eu estou em casa, é uma criança elétrica, brincando com o 

irmão. Enfim, eu faço por onde João, ele se desarnar, deixo à vontade. Não deixo ele 

preso a nada, ele tá no berço dele, ele sai do berço. Ele tá agora no início de ir pra 

entrar no berço, mas ele sai do berço, vai pra minha cama, vai pra cozinha, vai pra 

sala, fica no sofá, ali fica, ele mesmo tá desarnando por ele mesmo, eu deixo ele a 

vontade. Eu fico só observando pra ver se ele me dá uma dica assim, naquele 

momento corriqueiro dele, ele tá desenvolvendo alguma forma de melhoria. O que 

posso fazer, eu estou fazendo, é deixar ele à vontade, ele mesmo se descobrir. Ele 

mesmo quando tá na parede se segurando fica de costas para a parede, ele vai se 

equilibrando com o cotovelo dele, até ele empurrar um pouco o corpinho dele um 

pouco mais pra frente, se equilibra à vontade, sabe? Fazendo esse movimento 

corriqueiro, é ele que faz isso, eu observo nele. Agora como é que eu vou fazer pra 

soltar um pouco as mãos e ele não ter aquele medo, de ele tá segurando a minha mão 
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e aos poucos eu estou soltando, ele não sabe o que tá acontecendo, ele sabe que tá 

perdendo aquele apoio. Aí, eu não sei, eu queria que ele tivesse o apoio dele, o 

equilíbrio dele andar. Ele vai, agora como eu vou fazer isso, é aquele negócio estou na 

cega, estou adivinhando”.  

 Janaína mostra seu conflito à flor da pele: “não sabe o que fazer”, mas 

nem tanto assim: ela sonha um filho e abre a porta para a possibilidade de constituição 

de um corpo erógeno, pulsional.  

 

Os primeiros contatos: o discurso da escola sobre Talita 

No início de 2009, Talita foi matriculada em uma escola regular pública 

municipal. Anteriormente, ela frequentava apenas os atendimentos especializados em 

uma escola especial. A partir daquele momento, passou a frequentar a mesma escola 

em que os seus irmãos estavam matriculados. Inicialmente, para a escola foi um 

choque receber a aluna com surdocegueira, tendo em vista que não havia uma 

proposta de inclusão nem de adaptação curricular. Apesar de matriculada, Talita não 

frequentava a sala de aula regular, ficando com uma estagiária em uma sala 

improvisada. 

Nos primeiros momentos, ela não reagia às interações na escola nem 

mostrava disposição, ou seja, permanecia deitada em um colchonete na sala, 

conforme relato da mãe, Patrícia, e da estagiária. Mas, mesmo assim, permanecia 

durante o horário escolar na instituição. Aos poucos, ela passou a desenvolver 

atividades de locomoção, participar de algumas atividades com os demais alunos e, 

com isso, o colchonete, também aos poucos, saiu de cena. 

Talvez seja possível sinalizar que faltou, por parte da escola, uma proposta 

de inclusão para Talita e seus irmãos, bem como um acolhimento para Patrícia. 

Entretanto, deve-se salientar que a escola não estava preparava, ela foi pega de 

surpresa,  pois sabemos que a Instituição precisa de um tempo para rever seus 

estereótipos e concepções. Foi possível notar, então, que a escola ficou meio perdida,  

mas isso, por sua vez, não sinaliza para uma omissão por parte dos profissionais 

daquela Instituição.  

Em relação aos demais alunos não houve resistência, ou seja, quando os 

alunos passavam faziam questão de falar, tocar e cumprimentar Talita. Como essas 

ações não eram estimuladas pelas professoras, partiam dos alunos, vê-se que havia, 

portanto, uma movimentação espontânea por parte  deles. 
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Assim, mesmo não havendo uma proposta definida que incluísse Talita, 

seus irmãos e Patrícia, o simples ato da matrícula talvez tenha trazido implicações à 

relação mãe e filha surdocega.  

 

Os primeiros encontros com Patrícia e Talita 

Os primeiros contatos com Talita e Patrícia aconteceram na escola, no 

período em que a mãe estava levando os filhos para a escola. A coordenadora 

comunicou que naquele dia nós estaríamos na escola para conversar acerca do 

desenvolvimento do trabalho de acompanhamento. Logo de início, Patrícia não 

mostrou resistência e aderiu à proposta. Na primeira conversa, foi bastante enfatizado 

o estado de “alegria” em relação à matrícula da filha na escola que fica no bairro em 

que elas residem e na mesma unidade escolar em que seus outros dois filhos estão 

matriculados. Mas, por outro lado, houve sinalização para as dificuldades e sofrimento 

que foram despertados na ocasião do diagnóstico. Essa mãe sinalizou, também, para 

os avanços e limitações da filha. 

Para Patrícia, o fato de a filha vir à escola todos os dias tinha sido um 

“alívio”. Ela comentou, nesse momento, que antes levava os dois filhos para a escola e 

Talita ficava em casa, “ficava praticamente deitada”, tendo em vista que a mãe tinha 

os afazeres do lar e não podia dar atenção sempre. Ela comentou ainda que o fato de 

Talita ser surda impedia a filha de ouvir sons, músicas e que, por outro lado, o fato da 

cegueira impossibilitava a criança de assistir à televisão, de ter entretenimento e 

ocupação de tempo enquanto ela fazia os trabalhos domésticos e seus outros dois 

filhos estavam na escola. Assim, restava apenas permanecer deitada.  Já na escola, 

em um novo ambiente, a filha passava a interagir com outras pessoas. 

Nessa conversa havia uma preocupação com o bem-estar de Talita, bem 

como era sinalizada a insuficiência da mãe em não poder atender a todas as 

necessidades da filha. 

Talita, na época de desenvolvimento da pesquisa, tinha nove anos de 

idade, sendo a segunda dos três filhos de Patrícia, de 34 anos. Segundo o diagnóstico 

médico, ela é surdocega congênita, apresenta surdez profunda e cegueira total. A 

criança sinalizava dificuldades de locomoção, rigidez muscular com hipertonia e 

comportamentos estereotipados de friccionar e pressionar a região da laringe. 

Dificuldades de comunicação e de alimentação também foram mencionadas.  

A criança, diante das complicações clínicas após o nascimento, foi 

encaminhada para atendimentos fonoaudiológicos, fisioterápicos, de terapia 
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ocupacional e, posteriormente, de atendimento educacional especializado em uma 

escola especial.  

Após oito anos, ela foi matriculada em uma escola regular e frequentava 

ainda atendimentos médicos, clínico-terapêuticos e pedagógicos em uma instituição 

especializada. Talita e Patrícia têm uma rotina semanal bem movimentada entre 

atendimentos médicos, de reabilitação e educacionais. A menina é bastante assídua 

nos serviços de saúde e de educação, havendo, assim, uma mobilização e doação da 

mãe em frequentar os atendimentos e em seguir as orientações dadas pelos 

especialistas. 

 

Os dizeres de Patrícia acerca da relação com a filha 

Conforme Patrícia, após o nascimento de Talita houve um choque ao 

tomar conhecimento do quadro clínico da menina, mas ela não imaginava que a filha 

ficaria surdocega. Inicialmente, o movimento da mãe e da família girava em torno da 

sobrevivência da criança, pois a vida de Talita era posta em cheque pelos membros da 

equipe hospitalar. É bastante comum relatar esse período como aquele marcado pela 

falta de esperança e de expectativas, de sentimento de dor e de comoção pela 

situação que a filha apresentava.  

Em um momento, Patrícia mencionou que não houve da equipe clínica um 

acolhimento nem o levantamento de expectativas. Ela disse ainda que: “nem 

chegaram a dizer que Talita ia aprender Braille, não disseram nada. Só disseram pra 

mim o seguinte: Talita vai ser uma menina (pausa) vegetal. Não vai ficar sentada, 

talvez, talvez ela vá se virar. Mas Talita vai ficar totalmente que nem um vegetal”. 

Nesse ponto, é possível questionar como fica a relação da mãe-filha frente  à 

identificação e à projeção. A falta de investimento da equipe médica pode, de certa 

forma, incidir no reconhecimento e identificação da filha. Essa é uma questão 

interessante, tendo em vista que há, como ela mesma disse, “um choque”. Em outras 

palavras, há uma descontinuidade entre o bebê idealizado e o bebê real. Assim, o 

discurso da equipe médica colabora para acentuar a perda narcísica. Nesse caso, isso 

pode trazer várias consequências para a relação mãe-bebê, pois o desinvestimento 

dos profissionais pode interferir no investimento materno. Parece que há um 

esvaziamento no discurso desses profissionais que pode incidir na relação mãe-

criança.  

A forma como os profissionais se referem  à criança e a forma como a mãe 

interpreta esse discurso podem, de certa forma, trazer efeitos na relação mãe-filho, 
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bem como causar interferência no investimento libidinal que a mãe faz no corpo do 

bebê. Acrescenta-se ainda que esse discurso que perpassa a relação mãe-filho pode 

contribuir para criar uma imagem estigmatizada da criança e gerar sentimentos de 

inutilidade e de fracasso.  

É importante destacar que não temos acesso à fala dos profissionais que 

conversaram com Patrícia e sim, apenas à forma como ela interpretou e reelaborou o 

conteúdo. Observa-se que Talita perde o estatuto de sujeito e adquire imagem de 

“vegetal”, e comparar a um vegetal implica dizer que é um ser imóvel, incapaz de 

estabelecer uma relação, sem sentimentos afetivos, sem possibilidades de aquisições 

nem de constituição subjetiva. Assim, é possível questionar: o que resta a essa mãe 

diante desse quadro e diante dos discursos que a afetam? Qual o sentimento que é 

despertado nessa mãe por ter gerado uma filha que não se equivale a sujeito e sim, a 

um vegetal? Como pode haver investimento, se não há perspectivas? Dessa forma, 

reforça-se o sentimento de inutilidade e de fracasso da família, especialmente da mãe.  

As circunstâncias clínica e hospitalar perpassam a relação mãe-filha e, 

também, as relações com pessoas mais próximas à família. Se logo após o 

nascimento, a “luta da mãe” foi garantir a sobrevivência da filha, posteriormente, isso 

foi deslocado para assegurar um lugar para Talita. Questionamos Patrícia sobre como 

se deu a relação delas após a alta hospitalar. Ela respondeu que foi permeada pelo 

cuidado, pela superproteção, conforme relata: “ficou aquele cuidado, cuidado do pai, 

proteção da mãe, a avó também”. Em outro trecho ela diz “agora, Talita pela família 

não era vista como (pausa), como se diz, uma criança normal. As pessoas pegavam, 

choravam, ficava todo mundo com aquele medo, aquele cisma de pegar. Por Talita ser 

magrinha demais, ficavam com cuidado. Cuidado na menina, a bichinha, tanto cuidado 

que incomodava bastante”. Do lado das pessoas que se dirigiam a Talita, é de supor 

que talvez seja natural demonstrar algum sentimento em frente ao bebê, mas, do lado 

da mãe, talvez não seja tão natural assim. É de se supor que a relação dos 

profissionais e dos familiares em não investir em Talita pode repercutir no narcisismo 

da mãe: 

Quando vemos a atitude terna de muitos pais para com seus filhos, 
temos de reconhecê-la como revivescência e reprodução do seu 
próprio narcisismo há muito abandonado. Como todos sabem, a 
nítida marca de superestimação, que já na escolha de objeto 
apreciamos como estigma narcísico, domina essa relação afetiva. Os 
pais são levados a atribuir à criança todas as perfeições – que um 
observador neutro nelas não encontraria – e a ocultar e esquecer 
todos os defeitos, algo que se relaciona, aliás, com a negação da 
sexualidade (FREUD, [1914] 2010, pp. 36-37). 
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No caso de Patrícia, observa-se o inverso, ou seja, a criança é marcada 

por uma subestimação. Ao invés de invocar nos pais e nos familiares uma imagem 

narcísica da criança, o que a reveste de aptidões e atributos, vemos uma imagem 

marcada pela inferioridade e imperfeição. Nesse caso, o diagnóstico da surdocegueira 

e as condições clínicas que a criança apresenta produzem efeitos plurais nas 

representações imaginárias de mães de crianças surdocegas. Há, assim, uma 

descontinuidade entre a criança imaginada - fantasiada e a real. 

 Apesar de Patrícia mencionar que o quadro clínico da filha e a relação das 

pessoas frente à situação de Talita tinham causado uma situação desconfortável, ela 

enfatizou que a relação com a filha não mudou após o diagnóstico nem se constituiu 

em um obstáculo, conforme diz “não. O amor era maior do que (pausa), praticamente 

eu esqueci do mais velho, do menino, e, só Talita vinte e quatro hora”.  Mesmo não ela 

afirmando que o “diagnóstico não gerou problemas”, é possível, mesmo que 

indiretamente, sinalizar que um dos efeitos do diagnóstico não se deu apenas em 

Talita, e sim, também na dinâmica da família, ou seja, ela se doou em prol de suprir as 

necessidades da filha.  A partir do que é relatado, pode-se supor que, nesse caso, 

houve por parte de Patrícia um investimento e um endereçamento materno.  Enquanto 

havia um desinvestimento por parte da equipe médica e das pessoas próximas à 

família,  a mãe, mesmo com tanta confusão frente à maternagem, assegurou um 

investimento e um endereçamento. Mas, em que condições ocorrem esse 

investimento e quais os efeitos para a criança e para Patrícia diante dessa situação?  

O que chama a atenção é a ausência do pai. Ela toma para si a 

responsabilidade e os cuidados da filha, mas não é possível discorrer se há uma 

ausência  dele devido a sua omissão ou se Patrícia não deu espaço para a entrada do 

pai, pois, conforme ela  relatou, praticamente esqueceu o filho mais velho e a casa, o 

foco era apenas “Talita, vinte e quatro hora”.  Assim sendo, Leclaire (1992, pp. 68-69) 

traz considerações importantes para repensar essa relação. Segundo esse autor: a 

mãe toma a criança como objeto de investimento libidinal máximo, “o que significa 

que, para que entre em jogo a função do Pai, a criança não pode obturar a 

organização libidinal da mãe, algo da ordem de uma desconexão deve se produzir ou 

se confirmar”. Para o autor, “o pai enquanto corpo erógeno deveria continuar o ponto 

de máximo investimento da economia libidinal da mãe”. É preciso, então, haver uma 

desconexão para permitir a entrada da função Pai. Assim, um ponto importante na fala 

de Patrícia é a ausência ou distância do pai. Não estamos nos referindo à participação 

do pai nos cuidados, mas como referência na relação mãe-criança. Ela toma a filha 
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para si, dessa forma, pode se supor que parece não ter espaço para a entrada de um 

terceiro. 

Em um momento, questionamos acerca da relação entre ela e a filha. Para 

Patrícia, as dificuldades se acentuam no que se refere à comunicação, já que é uma 

situação que impõe restrições e limitações. Mesmo assim, sabe-se que há 

possibilidades de comunicação e de se estabelecer uma relação. É possível supor, 

então, que é uma comunicação elementar que impõe dificuldades e, dessa forma, 

pode-se, talvez, discutir que a dificuldade de comunicação também incide na relação 

entre elas. Assim, ela disse: “minha comunicação com Talita é mais através de choro. 

Uma coisa que eu achei mais. Cada choro para mim significa alguma coisa. Choro de 

lágrima, ela tá sentindo alguma dor, choro sem ser de lágrima ou ela tá com fome, ou 

é mal criação. Um choro sem firmeza, no final do choro é mais de birra mesmo, mal 

criação, que é um choro mais hum, hum, hum, hum, feito tá com raiva. É mais através 

do choro”. 

Pelo que foi relatado, pode-se supor que há um movimento por parte de 

Patrícia em interpretar as produções da filha e em atribuir sentido a elas. Em outras 

palavras, há um endereçamento, pois ela ressignifica as ações da filha e as interpreta 

como apelo. Dessa forma, pode-se supor que a mãe coloca a filha em um lugar de 

saber; ela sabe quando a filha está com “fome”, quando está com “birra”, de “mal 

criação”. Foi, portanto, através do choro que Patrícia pôde estabelecer uma 

comunicação e também constituiu um elo de relação entre elas. Para a mãe, o choro 

de Talita é uma forma de instituir uma relação, de compreender as expressões da filha 

e atribuir sentido a elas. É digno de nota o movimento de Patrícia em atribuir à filha um 

lugar e uma posição de saber. Em outros termos, ela supõe que a filha sabe discernir 

e expressar fome, birra, raiva, má criação.  

Entretanto, essa relação apresenta limitações. Conforme relatado, há 

algumas situações que Patrícia não consegue interpretar. Nesse caso, ela diz que se 

sente em uma situação de desconforto e, com isso, são despertados sentimentos de 

inutilidade. Assim, ela refere que nesses casos em que não consegue compreender a 

filha: “é muito ruim”, e ressalta que para ela “é uma sensação de que (pausa), da 

pessoa num tá realizando o que ela quer. Não consigo. Eu fico desesperada. Me irrita, 

porque eu não consigo saber o que ela quer, uma sensação que a pessoa não tá, não 

é capaz de (pausa),  é horrível, horrível”. Observam-se aqui, apontamentos 

importantes para se refletir a respeito. Há uma possibilidade de comunicação e de 

relação entre mãe e filha surdocega através do choro, porém, a materialidade 

linguística impõe restrições. Assim, a  surdocegueira produz efeitos plurais em relação 
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à mãe, tendo em vista os sentimentos que são despertados e a modificação da 

dinâmica familiar. Do lado da criança, a surdocegueira impõe restrições em relação à 

materialidade linguística.  

Segundo Patrícia, o fato de Talita, desde o início do ano letivo de 2009, 

estar frequentando a escola regular no bairro em que mora repercute de forma positiva 

na relação da filha com o ambiente e com as demais pessoas. É possível supor, 

mesmo que indiretamente, que a matrícula na escola regular trouxe benefícios para  a 

filha, como também para a mãe, uma vez que é despertado um sentimento de 

realização em vê-la inserida em um espaço escolar, um espaço coletivo, assim como 

as demais crianças estão inseridas. Acredita-se que isso para Patrícia seja prazeroso, 

tendo em vista que a filha passa a ter estatuto de estudante da rede pública de ensino 

e a ter uma rotina diferente da que tinha anteriormente. Antes do início do ano letivo, 

Talita não frequentava a escola, ficava em casa. Segundo o relato, uma das 

dificuldades era em função de que “ela [Talita] não vê nem ouve. É difícil”. Talita ficava 

em casa “inerte sobre a cama”. Em relação à escola, conforme relatado, houve 

acolhimento. Patrícia confirma: “acho que a escola aceitou ela muito bem, acolheu ela 

bem” e destaca ainda que: “é um progresso muito bom pra gente. Pra gente mãe que 

tem um filho assim, quem diria, quando é que eu iria deixar Talita na escola, ir pra 

casa e buscar de meio dia, igual a uma criança normal? Pra gente mãe é uma vitória 

muito grande, não é? É uma coisa que eu não iria, que eu não iria deixar ela. Ah, eu ia 

buscar, pra mim é ótimo. E, ela fica tranquila”. A vinda de Talita para a escola, no 

mesmo bairro em que mora e na mesma instituição em que seus dois irmãos estudam 

contribuiu para uma nova rotina e, com isso, para a relação dela com outras crianças. 

A escola funciona como referência simbólica, algo exterior que incide na relação mãe 

e filha e produz efeitos. Antes, a relação mãe-filha era “Talita, vinte quatro horas”; 

parecia não haver abertura.  Poder-se-ia supor que a imagem constituída acerca da 

filha passou a se deslocar, conforme ela disse: quem diria que a filha ficaria na escola 

“igual a uma criança normal?”. 

Conforme relatado, antes Talita ficava em casa, não tinha muito contato 

com outras pessoas, ou seja, ela tinha um círculo restrito de relações, e passava o dia 

praticamente deitada em uma cama, presa a seu corpo e aos movimentos 

estereotipados de friccionar e pressionar a região da laringe. Nesse ano escolar, a 

rotina de Talita e de Patrícia mudou. No início do ano letivo, Talita ficava deitada na 

escola, imóvel, era necessário um colchonete, mas na medida em que se passaram os 

dias, após muita rejeição de Talita, o colchonete foi saindo de cena e ela passou a 

explorar mais o ambiente. Ela ficava em uma sala com uma professora de apoio e, 
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esporadicamente participava de outras atividades com outras crianças, Então esse foi 

um momento de Talita ser inserida e aceitar a escola, da mesma forma que a escola 

revia suas propostas e conceitos em relação à aluna. Aos poucos, os alunos 

endereçavam uma fala a ela e faziam questão de tocá-la e de levá-la para brincar. 

Esses efeitos não podem ser citados apenas em relação à criança, mas também em 

relação à mãe. Aos poucos, a imagem constituída da filha foi ressignificada, pois ela 

passou a ser estudante como qualquer outra criança. Nesse caso, não se pensa a 

escola como apenas como local de construção do conhecimento, até mesmo porque 

pensá-la apenas por esse viés seria uma visão reducionista de seu valor social. 

Compreende-se, portanto, a escola como espaço que incide na constituição subjetiva 

e de linguagem. 

Para Patrícia, a filha está mais solta, está se comunicando mais. 

Questionamos como era a linguagem de Talita antes de vir à escola, e ela se expressa 

da seguinte forma: “era mais difícil, era mais difícil porque era mais eu, ficava mais 

com eu. Às vezes se deixasse com uma pessoa, dizia não sei o que Talita quer, Talita 

tá chorando, ficava bem mais difícil de se comunicar com as pessoas. Agora não, ela 

fica mais solta, as pessoas, tem gente que já sabe o que ela quer. Às vezes, ela 

mesma já vai pegando nas paredes, vai. Mais antigamente, antes de vir pra escola era 

mais difícil. Talita era mais devagar, ficava mais deitada”. 

 

Os primeiros contatos: o discurso da escola sobre Camila 

 Camila, na época da pesquisa, estudava em uma escola regular, em uma 

sala da educação infantil. A escola e, mais particularmente a professora, nos recebeu 

bem, não mostrou nenhuma resistência. Nessa sala, atuava a professora regente, uma 

professora assistente e uma intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Não 

havia, porém, nesse espaço, a intenção de uma abordagem terapêutica e/ou de 

estimulação. 

Os déficits da aluna estavam visíveis apenas para as professoras e a 

intérprete. Em outros termos, entre os demais alunos, não havia objeção, 

diferenciação em função da “deficiência”:era, simplesmente,  uma sala de educação 

infantil. 

Porém, as professoras lamentavam as dificuldades em relação a materiais 

pedagógicos para desenvolver atividades com os alunos. Havia ainda uma queixa em 

relação à ausência de orientações pedagógicas especializadas, clínico-terapêuticas de 

como intervir com os alunos surdocegos. Em contrapartida, as interações na escola 
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eram constantes entre os alunos.  Importa lembrar um dia em que chegamos à escola, 

e vimos que todos os alunos estavam no pátio. Pelas atividades que eles faziam, as 

brincadeiras, era quase impossível identificar e discernir os alunos que eram 

diagnosticados como surdocegos. Havia uma dificuldade de locomoção, mas isso não 

impunha limitações e as demais crianças ajudavam. 

Contudo, as professoras ressaltavam as dificuldades de atenção e no ritmo 

de resolução de algumas atividades. Eles eram sempre comparados aos demais 

alunos que não apresentavam quadro de deficiência.  Outra queixa era direcionada à 

família, nesse caso, às mães, em função dos diagnósticos e das avaliações. A escola 

queixava-se de que, além da surdocegueira, havia problemas de hiperatividade que 

tinham que ser diagnosticados para que o laudo estivesse na pasta da aluna. 

Mais especificamente, em relação à aluna Camila não havia objeção. Ela, 

de certa forma, era tratada de um modo diferenciado pela professora e pela intérprete 

de libras, pois era considerada a aluna bebê da turma, um bebê de quatro anos, 

quando os demais alunos da mesma faixa etária não eram tratados como bebês. Essa 

aluna tinha problemas de comunicação, mas estava aprendendo a se comunicar por 

alguns gestos e sinais em Libras. Um fato importante foi que a sala de aula passou a 

se tornar bilíngue, não pelo fato de ser uma preocupação da escola, mas pelo fato de 

os demais alunos estarem imersos na Língua de Sinais. 

 Camila, quatro anos de idade, nasceu com algumas complicações 

clínicas, e as avaliações médicas atestaram surdocegueira. Ainda nos primeiros 

meses, passou por algumas cirurgias e, após os primeiros anos, outras cirurgias foram 

necessárias. Inicialmente, frequentou uma creche de educação infantil e, só 

posteriormente, passou a frequentar a escola. Ela frequenta, assiduamente, a escola 

regular e diversos atendimentos clínicos e terapêuticos. 

 

Os primeiros encontros com Thays e Camila 

Os primeiros contatos com Thays se deram no jardim da escola. A primeira 

conversa foi para explicar a proposta metodológica do trabalho e convidá-la a 

participar. Ela não revelou resistência, aderiu e se mostrou aberta à participação. 

Thays, 32 anos, mãe de Camila, não trabalha, sua rotina se constitui em 

exclusivamente acompanhar sua única filha à escola e aos diversos atendimentos 

clínico-terapêuticos. 

Nos primeiros contatos, ficou bastante acentuada a forma como Thays se 

dirigia à filha, sempre a tratando como um bebê, inclusive nas poucas vezes que 
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dirigia a fala à criança era por meio do denominado manhês.  Outro ponto que ficou 

em evidência e que, à medida que acontecia o acompanhamento na escola ficava 

mais nítido, era o fato de Thays ignorar que a filha possuía problemas visuais. Na 

visão da mãe, Camila era apenas surda. Em um momento, ela deixou escapar que o 

pai de Camila não admitia que a filha fosse surdocega. Para ele, a criança era apenas 

surda. Thays chegou a comentar que conversou com o marido acerca da 

especificidade da deficiência de Camila, mas ele não aceitou. Por um lado, talvez 

Thays tenha consciência de que está negando a especificidade da deficiência, mas, 

por outro, parece concordar com o marido, pois comentava esse fato com certa 

naturalidade e um certo ar de euforia, ela ria e dizia: “ele leva ela [Camila] para jogar 

bola, tomar banho de chuva nem parece que ela também tem o problema do olho”.  À 

medida que comentava, deixava transparecer a relação mãe-filha e a participação do 

pai, mesmo que sempre que se referisse a ela, ressaltando acerca da rejeição à 

deficiência, mas ele estava presente. Parecia não ser uma presença efetiva, mas 

estava ao lado, como observador, e Thays sempre fazia referência a ele. 

 

Os dizeres de Thays acerca da relação com a filha 

A questão que marcou o início da entrevista com Thays foi a relação dela 

com a filha. Inicialmente perguntamos se ela gostaria de comentar acerca da relação 

com Camila. Ela respondeu de imediato: “agora ou do início, quando ela nasceu?”  

Respondemos  que poderia ser como ela  preferisse, o que fosse melhor para ela. 

Houve um período marcado por um silêncio. Em seguida, ela optou por falar do início, 

do período da gravidez e do nascimento de Camila. Thays relata que durante a 

gravidez não teve problemas, mas durante o nascimento de Camila alguns problemas 

surgiram, pois a criança nasceu com baixo peso e com complicações clínicas graves, 

ficando um tempo internada na incubadora enquanto ganhava peso e se estabilizava 

no quadro clínico. Esse período foi descrito como sendo de grande sofrimento, pois  o 

receio, o medo de perder a filha eram grandes. Em um momento ela  disse: “meu 

Deus, porque isso foi acontecer com ela?”.  Nesse momento da entrevista,  essa mãe  

dá a entender que, talvez, de um lado houvesse sofrimento e medo de perder a filha, e 

de outro, uma autoculpa. 

Thays não é interrompida durante a entrevista. Ela segue descrevendo 

minuciosamente cada momento vivido, cada palavra, frase que os familiares e 

profissionais da saúde dirigiram a ela. Cada momento foi descrito e revivido. Essa mãe 

cita que todas as vezes que os profissionais diziam que ela deveria se conformar e 
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que tudo que era preciso estava sendo feito; ela não se conformava, mais dor e mais 

força para ver a filha bem eram despertados. 

Após algum tempo, Camila começou a reagir, ganhou peso e  a esperança 

de alta hospitalar ficou maior. Mas, a equipe médica confirmou que a criança poderia 

apresentar uma sequela. Conforme relatado, a mãe da criança disse que na hora não 

imaginou que seria a surdez e o problema do olho. Ela não se fala “à cegueira”, 

mesmo que após o nascimento esse tenha sido o diagnóstico médico. Em um 

momento posterior, nas conversas no jardim da escola, Thays comentou que o marido 

não aceita a deficiência da filha. Para ele, “Camila não tem problemas visuais e vai 

aprender a falar”.  

Ela comentou que, após saber das sequelas, o sofrimento aumentou e 

que, nessa época, ela sofria muito. Era um sofrimento “evidente”, as pessoas “tinha 

pena dela” pela jornada diária de acompanhamentos médicos diários, pelas condições 

físicas de Thays, e que nessa época “o sofrimento era tão grande que eu emagreci 

muito” e ainda tinha problemas com o marido pelo uso constante de bebidas alcoólicas 

por parte dele. Diante desses fatos, Camila é caracterizada como “toda molezinha”, ou 

seja, era hipotônica, “não reagia nem se mexia”.  Com dois anos, ela foi matriculada 

em uma creche “já tava andando, mas ainda tinha a cabecinha um pouco empenada 

para trás, e a coordenação pra se alimentar não conseguia, não conseguia ainda subir 

no escorrego, essas coisas nada. Aí a linguagem era de bebê era bababa. Gestos 

nenhum, ela aprendeu lá na creche”. 

Em um momento questionamos: e hoje, como é a relação entre vocês? Ela 

fez uma pausa e respondeu que essa relação é tomada pela comunicação, uma 

comunicação que tem uma especificidade e uma limitação. Assim, ela disse: “da 

comunicação, [...] bom, minha comunicação com Camila tá boa, não está ruim, eu 

consigo me comunicar com ela em muitas coisas”. Uma comunicação em que há 

possibilidades e limitações.  

Thays explica um pouco da comunicação e da relação entre elas: “em 

questão assim de alimentação, de roupa que ela quer. Porque Camilla é assim, ela 

tem muito, muita opinião, quando ela quer uma coisa, ela só faz aquilo que ela quer, 

mesmo que eu diga que não, mas ela só faz aquilo que ela quer. Ela tem o gosto dela, 

quando ela não quer vestir uma coisa, ela mesmo vai lá e pega [...]”. 

Se por um lado, fica claro que há comunicação, diálogo entre mãe e filha 

surdocega, por outro, deixa claro o posicionamento de Camila na relação com a mãe. 

Em outros termos, conforme Thays, a filha tem “muita opinião”, “ela só faz aquilo que 



96 
 

ela quer, mesmo que eu diga não”.  Camila tem seus gostos e preferências, já marca 

uma diferenciação. Ela ocupa um lugar. Será que os déficits sensoriais alteram ou 

fazem efeitos na relação mãe-filha surdocega?  

As preferências e atitudes de Camila são acentuadas na fala de Thays. Ela 

se referiu às ações da filha com um ar de alegria, euforia e satisfação. Isso foi notado 

nos sorrisos, no tom da voz e nas constantes reiterações que enfatizam, ratificam. Em 

outro momento reiterou: 

 “Para comer também, a mesma coisa, quando ela quer, que ela gosta 

muito de comer ovo com farinha, é o sonho dela comer ovo com farinha e cuscuz  

(risos), come que é uma beleza. Ela vai abre a geladeira pega o ovo e só manda eu 

fritar, pronto quer dizer é assim, ela já  tem, diz, tá independente, ela tá criando a 

independenciazinha dela. Ela mesmo vai, já sabe vestir a roupinha, né? Já sabe pegar 

os perfumes e bota creme no cabelo, ela vai e bota, ela já tá fazendo coisa só (risos) 

[...] Assim, que ela não sabe, aí ela vai me pede, eu peço pra ela me mostrar o quê, aí 

faço pra ela o quê? (faz o gesto com o corpo). Eu digo: mostra a mainha. Aí, ela vai 

me pega pela mão, aí eu vou vejo o que ela quer e dou a ela”. 

 Questionamos se não há dificuldades na comunicação e na relação entre 

elas e Thays expressou que há dificuldades.  Grosso modo, é uma comunicação que 

se caracteriza por possibilidades, limitações e dificuldades. Dessa forma, ela  

comentou: “para mim assim eu só tenho dificuldade só em algumas coisas de fala né, 

algum sinal que ela faz que eu não entendo, aí eu fico um pouco perdida, aí eu digo: ai 

meu Deus do céu, o que é isso que ela tá fazendo? Aí ela fica, como tava ontem, tava, 

[...] ai meu Deus, o que é isso, aí eu olhei a mãozinha dela, pronto mainha viu, aí eu 

soltei a mãozinha dela, e ela fez não, não, aí pronto, eu não sei muita coisa, e não sei. 

[...]  aí eu fico perdida, só nessas coisas”. 

Nota-se que Thays supõe um saber sobre a filha, mas ao mesmo tempo 

supõe um não saber; ou seja, nem tudo é possível de decifração, por outro lado, ela 

coloca a filha numa posição de sujeito, de falante. Em outro momento, ela comentou: 

“mas em questão a outras coisas, em relação à alimentação, de se vestir, quando ela 

pede assim, bom, bom alguma coisa, eu já tô entendendo, tô me comunicando bem, 

só o pai que tem mais dificuldade de se comunicar com ela [...]. Ele já tem mais 

dificuldade de se comunicar com ela do que eu. Porque a gente, assim, a gente mãe 

fica mais presente com o filho do que os pais [...]”. Conforme Thays, o pai tem mais 

dificuldade na comunicação com a filha, e, em diversos momentos, ela comentou que 

seu marido tem dificuldades para aceitar a deficiência da filha. Ele opta por acreditar 
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que a filha vai falar. Por diversos momentos, pensamos que ele quer que a filha fale, 

mesmo ela falando a todo momento.  só que  o pai quer que ela produza uma fala 

audível e articulada. Thays diz que quando estão os três em casa e Camila revela que 

quer algo, ele pergunta a Thays o que a filha está querendo. Ele não se coloca no 

lugar de intérprete das ações da filha. Na verdade, é Thays quem faz a mediação 

entre Camila e o pai. 

Inquirimos acerca das manifestações de Camila quando não é possível a 

compreensão. Thays comentou que, nesse caso, a reação da filha é horrível. Ela se 

“apavora”, “agride a si e aos outros” e, a mãe se sente em uma situação de 

impotência. Assim, ela relatou: “tem, tem, tem muita coisa assim que ela fala que eu 

não entendo. Assim, quando ela quer um objeto que eu não sei, aí ela fica, aí eu 

mostro uma coisa, e ela não, aí ai meu Deus do céu, o que é? Como eu disse a você, 

hoje de manhã, ela tava apontando direto não, não e não sabia o que era. Vim pra cá 

sem saber o que era, o que ela tava querendo. Ela chorou, começou a bater nos 

primos, os primos também tentou saber o quê que ela queria e a gente não soube. Aí 

por causa disso ela se irritou hoje, e começou a se esbofetear e a bater no pessoal”. 

Aqui poderíamos questionar o estatuto de linguagem na comunicação com crianças 

surdocegas,  assim como surge outra questão que diz respeito à posição da mãe 

frente  à filha, pois Camila é uma criança surdocega, de quatro anos, que decide por si 

e decide pela mãe. Em uma das conversas na escola, Tahys pontuou o 

comportamento a que ela se referiu como “opinião” da filha.  Questionamos se ela 

estava de acordo,  e ela disse  que sim, que a filha é surdocega e ela tem que atender 

às necessidades da filha e contribuir para a independência dela. Por um lado, vê-se 

que há uma negação da deficiência da filha e, por outro, há uma vontade em suprir as 

carências e limitações da filha pela deficiência que ela tem.  

 Questionamos Thays como ela se  sentia “satisfeita”, nessas situações em 

que há limitações da comunicação, e sobre o fato de Camila se agredir e agredir a 

outros quando não é atendida,. Assim, ela comentou: “ah, eu me sinto mal, dá vontade 

de chorar, dá. Às vezes, eu choro, porque, às vezes, eu olho e digo assim: mamãe 

não tá entendendo, aí ela vai e bate em mim. Aí eu faço meu Deus do céu, Jesus. É 

quando começo a pedir a Deus que ela falasse e eu fosse surda. Porque é muito difícil 

quando ela quer uma coisa e a gente não entende, é por isso que ela fica irritada, e o 

mal dela é porque ela se esbofeteia, ela se agride, ela quer uma coisa, a gente não 

sabe o que é, e começa a se agredir e a aperreia. Aí eu vou boto o dedinho dela na 

boca, boto ela no braço aí começo a dar cheiro, e ela fica chorando, ela deita a 
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cabecinha. Aí quando ela volta a pedir de novo [...] é um desespero pra gente, é muito 

ruim”. 

Em outro momento da entrevista, perguntamos como é a relação de 

Camila com outras crianças. Para Thays, hoje, a interação dela com as outras 

crianças ocorre com mais frequência, mas anteriormente à ida dela para a creche, era 

mais difícil. Camila ficava mais “retraída” e não aceitava a relação com outras 

pessoas. Assim, ela discorreu: “[...] ela explora bastante, né? Ela não é criança de 

ficar, no começo ela ficava retraída, o mundo era só pra ela né? Ela se trancava, 

ficava num canto, como lá na creche, só entrava dentro da sala quem ela queria, ela 

escolhia quem ela queria. Se ela gostasse de você, você entrava, pronto e acabou, 

não deixava. Agora não, ela vai, entra, senta no colo das mães dos meninos, abraça 

as crianças, cheira o rostinho. Pega, puxa os meninos pela mão e leva pra dentro de 

casa pra ficar brincando. Quando ela quer os brinquedos, ela mesmo pega e dá um a 

um e outro a outro. É, agora tá explorando bastante, graças a Deus. Assim, em 

questão de se comunicar as outras crianças não entendem, né? Aí chama ela, faz ela 

de brinquedo, porque pintam ela, faz ela de tudo. Isso pra ela é a maior alegria. Às 

vezes ela copia, ela vê os meninos pular vai e pula, vê os meninos se balançar, vai e 

se balança. Ela copia o que os meninos fazem, não é os meninos que copiam ela, pelo 

contrário, ela tenta fazer igual o que as outras crianças fazem”. 

 

Os primeiros contatos: o discurso da escola sobre Thiago 

Thiago estudava na mesma escola e na mesma sala que Camila. Havia 

um discurso na escola para pressionar a família, em especial a mãe, sobre o 

diagnóstico da criança. A surdocegueira dele não impunha maiores problemas à 

comunidade escolar, o que de fato causava um mal-estar na escola era o 

comportamento de Thiago, visto que a professora se referia à agressividade e à 

dificuldade de concentração da criança. Na visão da escola, Thiago possuía 

hiperatividade, porém a família não trazia o laudo. Assim, havia uma pressão para que 

ela apresentasse na Instituição o laudo com o diagnóstico levantado pelos 

especialistas.  

Havia uma queixa elaborada pela escola, mas essa queixa não se referia à 

surdocegueira, e sim à “hiperatividade”. Conforme relatado, Thiago é uma criança que, 

na época, demonstrava agressão aos colegas e às professoras, apresentando, ainda, 

receio de ficar sozinho. Ele também não respeitava limites. Todas as manhãs, as 

professoras encontravam dificuldades de o aluno permanecer na sala e na escola, 
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pois não queria se despedir da mãe e ficar na escola. Assim, era necessário segurá-lo 

e fechar a porta, então ele chorava bastante, praticava autoagressão, agredia as 

professoras e as demais crianças, e jogava cadeiras no chão. Pelo que se observava, 

não parecia uma hiperatividade conforme rotulado pelas professoras, e sim, uma 

insegurança por ficar distante da mãe, ou pela perda da presença dela. 

Inicialmente, a maior dificuldade era contê-lo na sala. A professora dizia 

que era uma situação em que não sabia como intervir, tendo em vista que o aluno era 

da educação especial pública. Na prática, as professoras não sabiam conduzir a 

situação. Alegavam que por um lado, o fato de ele ser especial deveria ser tratado de 

forma diferenciada, e por outro, esse fato corroborava que o tratassem igualmente às 

demais crianças. As professoras demonstravam dificuldades em pôr limites, tratavam 

o aluno conforme os demais. Ou o tratavam tendo em vista as limitações sensoriais e 

de comportamento. Havia, por parte do aluno, uma “insegurança” que ocasionava 

“crises de medo”, e, por parte das professoras, também havia insegurança em como 

estabelecer limites e manejar aquela situação.  

Aliado a isso, era discutido entre as docentes que elas não passaram por 

capacitações nem havia uma diretriz de como lidar com situações daquele tipo. Outra 

queixa era a ausência de materiais pedagógicos adaptados e específicos.  Parecia 

haver uma confusão, por parte da escola, em como trabalhar os comportamentos do 

aluno. 

Foi relatado que as demais crianças tinham medo de Thiago, tendo em 

vista que ele agia com agressividade. A alternativa encontrada na escola foi pressionar 

a mãe acerca do diagnóstico “clínico de hiperatividade”, e essa pressão era exercida 

cotidianamente.  Porém, as professoras agiam sem refletir acerca dos sentidos e 

significados da “hiperatividade”, ou seja, de que adiantava o diagnóstico atestando a 

hipótese levantada pela escola?  Observa-se que a escola e as professoras não 

sabiam como conduzir o caso, mas, a pressão exercida em direção à família pode, 

talvez, em alguns casos, repercutir na relação mãe-filho, ou até promover mais 

insegurança na família. Os profissionais não pararam para discutir quais os efeitos de 

mais um rótulo nosológico para a criança e a família, além da surdocegueira. 

 

Os primeiros encontros com Fernanda e Thiago 

Fernanda, 26 anos, é mãe de Thiago. Ela não trabalha, a sua rotina é 

destinada a acompanhar o filho na escola e nos atendimentos clínico-terapêuticos, e o 

primeiro contato com a mãe e o filho aconteceu na escola. Fernanda residia em um 
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bairro na Região Metropolitana do Recife e saía de casa muito cedo para chegar 

pontualmente à escola, no período da manhã. Ela não tinha possibilidade de matriculá-

lo no bairro em que morava, em função da rejeição das instituições educacionais do 

lugar. Após a exposição da proposta da pesquisa, Fernanda aceitou participar. 

Nesse primeiro encontro, ficou visível a dificuldade de Thiago para se 

despedir da mãe e ficar na sala de aula. Enquanto conversávamos, dava para ouvir o 

choro, parecia que não era apenas Thiago que ficava tocado com o fato de ficar 

distante da mãe, ela também aparentava insegurança em deixar o filho, mesmo 

afirmando que para ele seria primordial frequentar a escola. Fernanda parecia se 

sentir “abalada” com aquela situação. O que a deixava mais calma era o fato de ele 

ser uma criança forte, saudável e com forças. Assim, ele sabia/podia se proteger. 

Logo nos primeiros contatos com Fernanda, pareceu ficar transparente que 

a surdocegueira não era um problema. Para ela, era natural, e dizia que o pai 

reforçava que era natural. Essa naturalidade causava um estranhamento, pois não 

dava para saber se seria natural por aceitação ou por negação.  

Fernanda citou dificuldades em especial, a insegurança e o medo após o 

diagnóstico. Esse foi um período em que se sentia bastante insegura, como ela disse, 

se sentia “aflita”. Entretanto, para o marido era “super natural”, e ele preferiu não dar 

importância. Dolto (2013, p. 184) diz que se os pais não reparam em determinada 

coisa no  comportamento do filho, “é porque preferem não vê-la”. Thiago apresentava 

déficits sensoriais, mas ele tinha algo que chamava a atenção: seu porte físico,  pois 

era uma criança bonita, forte, saudável e ativa. Pode-se supor, talvez, que essa 

característica que sobressaía em relação à deficiência sensorial contribuísse para 

instituir uma identificação do pai e da mãe com o filho. 

Entretanto, nesse primeiro momento, Fernanda elaborava uma queixa que 

sinalizava para os comportamentos de Thiago. O que mais lhe chamava a atenção 

não era o comportamento agressivo, e sim, o medo da criança em ficar sozinha, a a 

insegurança dele. Conforme o relato, o fato de o filho se sentir inseguro, colaborava 

para gerar insegurança em Fernanda.  Ela se dizia espantada com a insegurança dele 

e com os comportamentos que eram gerados em decorrência disso. Sua ação, nesse 

caso, era permanecer o máximo de tempo possível próxima ao filho para que ele não 

se sentisse inseguro. 
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Os dizeres de Fernanda acerca da relação com o filho 

Segundo Fernanda, o período em que foi realizado o diagnóstico da 

privação sensorial foi marcado pela insegurança e pelo medo. Era uma situação nova 

com a qual ela não sabia como lidar. O problema da audição não foi tão impactante, o 

que mais impactou foi o problema da visão. Aliado a isso, ocorriam as dificuldades de 

comunicação de Thiago, sendo que essa primeira fase foi aos poucos sendo 

contornada. Ela citou a presença do pai como fundamental, pois, para ele, é “super 

natural”. Assim, Thiago não é compreendido como uma criança surdocega, ele é visto 

pelo pai e pela família como uma criança forte e saudável, que não apresenta 

problemas, apenas o “medo” e as dificuldades de comunicação. 

Em relação à linguagem, Fernanda disse que foi mais complicado. Assim: 

“a linguagem foi mais difícil, ele não fala nada, aí foi mais complicado. Os gestos foram 

começando aos poucos, mostrando, quando ele tava com fome chorava muito, me 

puxava, apontava o que queria”. Mesmo com tamanha dificuldade, Fernanda mostrou 

apenas superficialmente que havia limitações na comunicação, porém sinalizou para a 

relação mãe-filho. Em outros termos, mesmo com limitações, ela estava atenta a 

interpretar as ações do filho como apelo. Dessa forma, a partir desse apelo, ela 

constituía uma relação mãe filho surdocego. Em outro momento, ela disse que a 

comunicação com o filho era elementar, mas havia comunicação e relação mãe-filho: 

“a comunicação com Thiago é mais através de gestos, o que ele quer aponta, quando 

ele quer beber água vai pegar o copo, bota a água, bebe. Quando ele quer comer, 

pega o prato, me mostra que tá com fome”. Se de um lado há mobilização por parte da 

mãe em interpretar as ações do filho como apelo, do lado do filho, há iniciativas e 

movimentos de constituir uma autonomia. Ele não fica passivamente à espera da mãe, 

ou seja, ele se coloca e tenta dar uma resposta para Fernanda. Entretanto, há 

momentos que se tornam muito complicados, e ela não consegue interpretar nem 

atribuir significado às ações do filho. Conforme ela comenta, “tem várias coisas, por 

exemplo, quando ele quer uma coisa difícil, um biscoito, um negócio que ele não sabe 

pedir, não sabe mostrar o que é, não mostra assim, não sei nem explicar como é, mas 

às vezes eu fico assim sem saber o que é. Às vezes um brinquedo que ele quer, que 

tá no guarda roupa”. 

Nesse caso, é possível discutir que as dificuldades impostas são 

decorrentes da própria especificidade de linguagem as quais permeiam as relações 

dialógicas entre mãe e criança surdocega. Uma comunicação pautada quase que 

exclusivamente por gestos, sinais e objetos de referência põe possibilidades de 
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estabelecer uma relação, mas, por outro lado, impõe dificuldades e limitações. Pode-

se supor que essas limitações, talvez, possam trazer efeitos para ambos.  

Fernanda sinalizou que, em certos momentos em que não consegue 

instituir uma comunicação mãe-filho com Thiago, ele assume uma postura que causa 

“espanto”. Ele simplesmente, “[...] chora, cai no chão, cisca, faz o maior escândalo 

[...]”. Se por um lado, Thiago evidencia comportamentos agressivos e estereotipados, 

por outro lado, Fernanda revela que surge um sentimento de incapacidade e 

inutilidade diante do filho. Conforme ela disse, encontra-se em uma situação em que 

não sabe o que fazer: “[...] Eu fico sem saber o que fazer. Mostro uma coisa, mostro 

outra [...]”. Esse apontamento é digno de nota no que se refere ao estatuto de 

linguístico das manifestações expressivas e receptivas utilizadas por crianças 

surdocegas. Do ponto de vista linguístico, há uma limitação. Um jogo dialógico entre 

mãe e filho surdocego instituído por gestos, sinais e objetos de referência é natural, 

portanto, que apresente uma série de limitações. Aqui, portanto, observa-se uma 

relação sujeito-linguagem em que a linguagem - no sentido linguístico - impõe 

restrições e limitações.  

Já no que concerne à relação de Thiago com outras crianças e com 

adultos, Fernanda relata que, inicialmente, houve uma rejeição por parte dele, mas 

que, o tempo e com a permanência dele na escola contribuíram para uma 

aproximação. No que diz respeito à família, ela observou resistência por parte da 

família materna e aceitação por parte da família paterna. Assim ela fala: “por parte do 

pai dele supernormal, brinca, abraça, cheira. Não quer que os primos vá embora; já 

por parte da minha é complicado. [...] minha mãe, irmã, sobrinho começou a rejeitar, 

por que achava que essa doença era contagiosa, que pegava”.  

Para Fernanda, apesar das dificuldades apresentadas pelo filho, em 

relação à comunicação e em especial à série de medos que o assustam, após a 

frequência à escola houve resultados significativos. Os efeitos são observados na 

comunicação dele com outras pessoas, nos comportamentos que são reelaborados e 

as situações de medo que não são mais frequentes como eram antes. Ela refere que 

as situações de medo são esporádicas. Em outro momento, ela refere que “[...] ele 

[Thiago] ficou mais calmo porque ele era mais agitado, tá mais comportado”. 

Comparando com o período anterior à escola, para Fernanda “antes ele tinha medo de 

tudo, tinha medo de médico, medo de ficar só numa sala, tinha medo de crianças, não 

sei se era por causa dos primos, mas ele tinha muito medo”. Pode-se pontuar ainda 

que além dessas situações citadas pela mãe, há outra que causa insegurança para 

Thiago:: a permanência na escola. Nesse espaço, pode se supor que há uma 
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repetição dessas situações que causam medo extremo. É possível sinalizar que, para 

Thiago, a permanência na escola significa distância e abandono por parte da mãe, 

assim como as crianças e o médico, talvez, possam representar uma ameaça. 

Nos Três ensaios sobre a teoria [...], Freud dedica uma sessão a falar da 

angústia na infância47. Para ele, as crianças se comportam como se sua afeição pelas 

pessoas que fazem parte do seu convívio fosse de natureza sexual. Entretanto, a 

angústia nessas crianças “não é, originalmente, nada além da expressão da falta que 

sentem da pessoa amada”. Dessa forma, “elas se angustiam diante de qualquer 

estranho; temem a escuridão porque, nesta, não veem a pessoa amada, e se deixam 

acalmar quando podem segurar-lhe a mão na obscuridade”, afirma Freud ([1905] 

1996, pp. 211-212). Conforme Freud, “só tendem ao estado de angústia as crianças 

com pulsão sexual desmedida, ou prematuramente desenvolvida, ou que se tornaram 

muito exigentes em função dos mimos excessivos”.  De igual modo, Dolto (2013, p. 

188) afirma que a fobia em crianças pequenas “está ligada a um problema de 

imaturidade ou culpa da mãe, ou a uma situação difícil ou, mesmo, cronicamente 

traumática, que precisamos descobrir”.  

Para a autora, a partir do tratamento psicanalítico, é possível “desfazer o 

imbróglio emocional arcaico recalcado e tirar o psicótico de seu desamparo”.  Supõe 

ela, ainda, que não se trata apenas de uma intervenção com a criança. Fernanda 

sinalizou que a situação do filho gera desconforto e insegurança, e localizou que a 

insegurança e o medo surgiram após o diagnóstico. Parece que eles hoje se 

presentificam no filho e ela não sabe como lidar com essa situação. Ela contou que 

sempre está atenta para evitar situações em que o filho sinta “medo” e “insegurança”. 

Assim, nota-se que esse episódio de insegurança e medo é tanto dela como de 

Thiago. Para Dolto (2013, p. 186), essas crises de insegurança e medo na criança, 

que ele denomina de fobia, apresentam um ganho secundário. Conforme a autora, 

“quase sempre há tais benefícios na fobia: são contrapartidas a uma atitude de 

retaliação predominantemente sádica” ou; ainda é comum atitudes de “compaixão da 

parte das pessoas à sua volta; todos girando em volta da criança, utilizando sua fobia 

para fixá-la nela cada vez mais”.   

                                                           
 
47

  Nasio (1997, p. 17) discorre que acerca da distinção da angústia de castração e a angústia 
sob a forma de medo, fobia. Para o autor, “a angústia de castração, convém esclarecer, não é 
efetivamente sentida pelo menino, pois é inconsciente. Essa angústia não deve ser confundida 
com a angústia que observamos nas crianças sob a forma de medos, pesadelos etc. esses 
distúrbios não passam de manifestações de defesas contra o caráter intolerável da angústia 
inconsciente. Uma angústia vivenciada pode ser, por exemplo, uma defesa contra essa outra 
angústia, não vivenciada e inconsciente, a que chamamos angústia de castração” (NASIO, 
1997, p. 17, ênfases do autor). 
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De certa forma, as atitudes de Fernanda contribuem para acentuar a fobia 

de Thiago. Por outro lado, lidar com essa questão não é fácil, tendo em vista que 

esbarra numa questão íntima, ou seja, “trata-se realmente de um perigo interior para o 

sujeito; ora, tudo que é interior põe em jogo a relação com a mãe introjetada” conforme 

afirma Dolto (2013, p. 185). Supõe-se, então, que talvez seja interessante tocar na 

questão da “mãe introjetada” em relação a Thiago e a Fernanda. Ela mencionou vários 

conflitos com a sua família, que incluíam a rejeição ao filho dela por acharem que 

“essa doença é contagiosa”. Talvez, a afirmação feita pela família, em especial por sua 

mãe, não seja desprezível, e possa se constituir em um ponto crucial.   

Contudo, para Fernanda, aos poucos, houve uma mudança favorável nos 

comportamentos de Thiago, tendo em vista que, anteriormente, ele rejeitava crianças 

e pessoas adultas e não ficava sozinho em um ambiente, ele não aceitava interação. 

Entretanto, com a vinda à escola, esses atos estavam sendo reelaborados, ou seja, 

ele passou a aceitar, como ela mencionou: “no começo recusava, não queria brincar, 

agora...”. Mesmo que ainda continue sendo difícil sua permanência na escola, ele 

começou a interagir. É importante observar a posição dela frente ao filho, frente às 

dificuldades e frente às mudanças. Por mais que a insegurança e os comportamentos 

do filho fossem motivo de preocupação, ela conseguiu enxergar o movimento de 

reelaboração dele.  

Em um tom de euforia, Fernanda comentou as aquisições e aprendizagens 

dos conteúdos escolares. Sorridente, ela disse que “[...] ele aprendeu a fazer o a, ele 

já faz o a. Assim, começa aos pouquinhos [...].” Há investimento e projeção no filho, 

ela vislumbra um universo de conquistas e aprendizagens que vai se dando aos 

poucos, como Fernanda disse, aos pouquinhos. Assim sendo, pode-se supor que a 

escola é um espaço essencial e que produz efeitos não apenas para a criança, como 

também para a mãe. Esta passa a acompanhar, a ver as aquisições do filho, a rever 

os conceitos sobre a “deficiência” dele, passa a olhar não apenas as limitações, e sim 

as possibilidades, as conquistas do filho. Pontua-se que, nesse caso, há um 

deslocamento de sentidos, ou seja, a criança sai dá posição de incapaz para a de 

capaz, de impossível para a de possível. Tudo isso produz efeitos não só para  ela, 

como também para a mãe, e assim, acontece a própria relação mãe-filho. É 

importante salientar que, nesse caso, não foi apenas a escola que operou na relação 

mãe-filho,  a posição do pai frente à situação do filho parece ter sido pontual. Para ele, 

não há deficiência, o filho é “supernormal”. Apesar de o pai não acompanhar a rotina 

escolar e de atendimentos clínicos, ele é uma figura presente  em que Fernanda pode 

sentir apoio. 
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Conforme foi relatado, havia uma pressão da escola em torno do 

diagnóstico da hiperatividade, ou seja, para a escola, “Thiago é hiperativo”. Diante 

disso, pode-se pensar se quando a escola pressiona a família pelos diagnósticos, não 

estaria essa mãe sendo questionada se o filho é ou não hiperativo. Apresentar mais 

um laudo diagnóstico não traria, talvez, nenhum efeito positivo nem para a criança 

nem para a escola. Em todo caso, esses rótulos podem contribuir para criar uma 

imagem estereotipada da criança, e também passam a ser ponto de preocupação para 

a família, pois a todo o momento está sendo posto em cheque se o filho é ou não 

hiperativo, porque a criança se comporta desta ou daquela forma com os colegas da 

escola e com a professora. E, no caso de Fernanda, mais um diagnóstico talvez possa 

pesar, tendo em vista que o filho já é surdocego. Diante da posição da escola, 

Fernanda optou por não levar adiante a cobrança, ela não procurou um profissional 

competente para a avaliação, nem levou em consideração a hipótese levantada pela 

escola. Não é possível discutir se esse posicionamento foi uma negação, uma forma 

de negar, oupelo fato de que ela, mesmo com algumas dificuldades, observa uma 

reelaboração nos comportamentos do filho, muito embora ela apresente preocupação 

com as situações que provocam medo e os comportamentos decorrentes desse medo. 

Fernanda comentou uma situação que vivenciou no ônibus. Nesse dia, 

eles estavam retornando para casa e Thiago “pressentiu que o ônibus tinha passado 

da parada”. Ele começou a “suar, a chorar e a espernear dentro do ônibus”,  ficou 

agitado e com comportamentos agressivos. Segundo Fernanda, as pessoas no 

coletivo ficaram sem entender e “pensaram que ele estava agindo daquela forma pelo 

problema dele”. Ela reconhece que “ele só fica assim quando está inseguro” e que os 

comportamentos de Thiago vêm sendo reelaborados, ou seja, passam a ser mais 

sociáveis.  

Neste ponto, é possível supor que a privação sensorial não cause tanto 

impacto na relação entre Fernanda e Thiago.  Poder-se-ia supor, talvez, que a 

surdocegueira “não constitui um problema nem constitui uma demanda”. Entretanto, 

ela refere que, logo após o diagnóstico, “sofria com insegurança e medo”. Conforme 

ela disse, Thiago “é saudável e forte igual ao pai dele”. O filho é saudável, o que a 

deixa preocupada são os comportamentos agressivos e as situações que causam 

medo à criança. Entretanto, há uma demanda que ela sinaliza para as “crises de 

insegurança e medo” que o filho apresenta. Esses episódios a deixam preocupada e 

insegura, tendo em vista que é uma situação em que ela não sabe como intervir.  
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2.3. Algo a mais... 

 

Até este ponto, apresentamos, neste Capítulo, alguns recortes de 

entrevistas com quatro mães de crianças surdocegas. Esses fragmentos buscaram 

tocar o objetivo desta pesquisa que consiste em abordar os efeitos da privação 

sensorial na relação mãe-filho surdocego. Pelas discussões, é possível pontuar que a 

privação sensorial possa, em certa medida, afetar a dinâmica da relação mãe-bebê 

surdocego, mas, essa dinâmica será afetada, em maior ou em menor grau, a 

depender da forma como o diagnóstico é recebido pela família, e de como ela irá 

reagir e se posicionar diante dessa notícia.  Em alguns casos, é possível supor que o 

diagnóstico possa afetar o narcisismo da mãe e incidir na identificação e projeção no 

filho.  

Em geral, parece que o diagnóstico sempre causa receio, medo, frustração 

e sofrimento, pois é um momento em que a imagem constituída acerca do bebê 

idealizado não condiz com o bebê real. Nesse caso, as mães precisam de espaço de 

escuta para que possam reelaborar suas questões e tomar uma posição frente ao filho 

e frente ao desejo materno. Geralmente, há uma confusão entre a imagem do bebê 

idealizado e o bebê real, e é necessário um tempo para a família olhar o quadro de 

forma realista ou optar por negar as especificidades da deficiência. Ou seja, em alguns 

casos, parece que há o intuito de negar a deficiência como estratégia de fuga. No caso 

específico de crianças surdocegas em que há prejuízos nos órgãos sensoriais, em 

alguns casos, parece haver mais resistência por parte da família, uma vez que, na 

visão dela, são dois comprometimentos associados.  

Nesse ponto, é importante discutir a definição de surdocegueira, que, 

conforme a literatura, é definida como condição única. Autores da área são enfáticos 

em afirmar  essa condição única e não o somatório de surdez e cegueira. Os autores 

afirmam que o surdocego não é o surdo que não enxerga nem o cego que não ouve. 

Entretanto, enxergar a criança apenas por esse viés é olhá-la de forma reducionista. 

Por outro lado, sustentar tal definição frente à família talvez não traga tantos 

benefícios assim, tendo em vista que esse momento parece ser devastador. Talvez, 

aqui possa ser sugerido que em espaços clínicos, terapêuticos e educacionais possa 

haver um espaço de escuta e acolhimento para as questões que são despertadas.  

A privação sensorial produz múltiplos efeitos em mães de crianças 

surdocegas e, consequentemente, repercute na relação mãe-filho surdocego. Sob 

essa ótica, foi discutido que a criança surdocega demanda mais do outro do que 
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qualquer outra criança, porque é uma criança que demanda corpo e investimento 

afetivo. Por outro lado, foi reconhecido nos relatos que a transmissão do diagnóstico 

causa sérias consequências, uma vez que, após esse rótulo, alguns pais, geralmente, 

não enxergam expectativas de aquisições e de construção por parte da criança 

surdocega, tendo em vista que ela é reduzida às marcas corporais.   

Nesse caso, o diagnóstico que deveria favorecer a criança surge como 

ameaça à relação mãe-bebê surdocego e à função materna. Conforme ressaltado, 

após a transmissão do diagnóstico, deveria haver um espaço de acolhimento às mães 

para, entre outras questões, assegurar a formação de vínculos e o não esvaziamento 

da função materna, uma vez que o vínculo afetivo e a função materna são 

responsáveis pelo investimento libidinal que, por sua vez, é essencial para a 

constituição do sujeito. Não só isso, deveria existir um espaço de escuta em que as 

mães de crianças surdocegas pudessem abordar e reelaborar suas questões que, 

talvez, possam incidir diretamente na função materna. Talvez, se nesses atendimentos 

os profissionais assegurassem uma posição de sujeito e um acolhimento à mãe, isso 

pudesse fazer efeito na relação mãe-bebê e incidir diretamente na formação de 

vínculo e no investimento libidinal.  

Observa-se, também, que a relação mãe-filho surdocego é marcada pela 

angústia, conforme é possível sinalizar no discurso de Patrícia, ao relatar acerca das 

relações entre mãe-filha no gesto de alimentação: “se eu tivesse tido assim dê pra 

ela mastigar, não tenha medo, ela não vai se engasgar, eu acho que tinha 

melhorado bastante”. O que parece estar em cheque aqui não é oferecer um guia de 

orientações, mas sim um espaço de acolhimento que possa viabilizar o encontro mãe-

filha. Esse ponto é importante para pensar a relação de Patrícia frente à filha e frente 

ao desejo materno. Pode-se supor que ela deva reivindicar uma ajuda externa para 

socorrê-la de uma situação que sozinha não consegue resolver; ou talvez, sinalize 

para uma paralisação frente à filha e frente a suas questões maternas. Nesse caso, 

como pensar a identificação e a projeção? Segundo a discussão que fizemos acerca 

do corpo erógeno, é preciso que a mãe compareça e faça uma inscrição no corpo do 

bebê. Inicialmente, é a partir de cuidados das necessidades básicas de sobrevivência 

do bebê que se institui uma relação mãe-bebê. Retornando à fala de Patrícia e 

discutindo com a literatura psicanalítica, vemos que Katz (1992, p. 73) traz 

contribuições importantes para refletirmos a respeito. Assim, afirma o autor: 

Freud denomina estes lugares privilegiados da constituição pulsional 
de “zonas erógenas”. Sendo a boca o primeiro “lugar privilegiado” da 
criança, sua satisfação se dará através de um outro “lugar 
privilegiado” prazeroso (e, de algum modo, simétrico), o seio materno. 
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Então, em uma ligação que se lê desde a continuidade (e como uma 
equipolência orgânica entre a criança e “seu outro”) entre a criança 
indefesa e carente e o que satisfaz, aparece a mãe como sendo 
simultaneamente satisfação orgânica e satisfação prazerosa, a que 
suplementa. 

Conforme Katz, a boca é lugar privilegiado da criança, tendo em vista que 

é partir desse orifício que se dá uma satisfação orgânica e de prazer.  Acrescente-se 

ainda que a boca do bebê não se torna prazerosa apenas para a criança,  pois  esta 

se constitui em uma fonte de prazer para a mãe. Entretanto, nas falas de algumas 

mães de crianças surdocegas, múltiplos efeitos alteram essa relação. Diante disso, 

talvez pudéssemos questionar quais os efeitos para a mãe e para a criança 

surdocega. Ainda conforme Katz (1992, p. 75): 

A função de mãe implica o duplo movimento, inseparável, de investir 
no corpo próprio, e no encontro e reconhecimento do “objeto mãe”. 
Dupla articulação: a função de mãe diz a insistência das pulsões 
sobre si próprias, insistência produtora de diferença; e o encontro 
do objeto-mãe, que define o objeto do prazer e marca seus limites e 
as condições de sua reprodução (por meio das identificações) (KATZ, 
1992, p. 75, ênfases do autor). 
 

 Destaca-se, assim, a importância de um escuta, um espaço de 

acolhimento, que possa acolher não apenas o que se fala sobre a criança e o que se 

fala do lugar que a criança surdocega é falada, sinaliza-se que, é a partir desse 

espaço de escuta que o que é falado sobre a criança possa ser reelaborado e possa 

ainda haver deslocamento do lugar em que se fala.  Em outros termos, é preciso 

sustentar uma escuta que possa incidir, como diz Katz (1992), na dupla articulação em 

que “a função de mãe diz a insistência das pulsões sobre si próprias” e no “encontro 

do objeto-mãe”. 

Acredita-se que partir do relato dos déficits e da caracterização da 

deficiência serve mais para acentuar uma visão estigmatizada da criança surdocega. 

Dessa forma, é necessário refletir sobre os efeitos da posição do outro frente à 

criança, ou melhor, frente à relação mãe-criança, tendo em vista que posição pode, 

em alguns casos, reforçar a imagem estigmatizada constituída acerca da criança. 

Acredita-se que a surdocegueira produz múltiplos efeitos na relação mãe-filho 

surdocego e, desse modo, trazemos uma questão instituída por Leclaire (2007, p. 59) 

para refletirmos sobre isso. Assim, diz o autor:  

“[...] assim o seio ou a mamadeira vêm apaziguar a fome-sede do 
bebê; mas, o que resta é o vestígio da satisfação que vai persistir 
como apelo, antes mesmo que a fome renasça e que se juntará daí 
para frente à exigência renovada da necessidade como espera 
distinta”. 

Em outro momento, o autor discorre:  
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“Mas, para que uma satisfação se inscreva de maneira decidida como 
foco de um apelo sem resposta, é necessário um fator suplementar, a 
saber, que aos olhos de um outro – no caso, aquele que alimenta – o 
apaziguamento já seja encarado como gozo. A inscrição no corpo é o 
fato desse valor sexual projetado por um outro sobre o local da 
satisfação; é nesse projeto do desejo, que supõe o olho ou o seio já 
marcados pela erogeneidade, que se deve situar a verdade da 
relação entre dois corpos, que aparece como sexual em sua 
natureza” (LECLAIRE, 2007, pp. 59-60). 

 

Leclaire destaca que a relação mãe-bebê, quando se trata de uma 

inscrição, da constituição de uma zona erógena, implica uma relação afetiva da mãe 

que sinaliza para a identificação e a projeção. Em outros termos, implica que a mãe 

deve tomar o corpo do bebê como objeto de amor, como objeto de investimento 

libidinal. Não é apenas um toque, mas um toque marcado pelo desejo sexual, marcado 

pelo desejo materno. Isso lembra uma afirmação de Freud ([1905] 1996, pp. 210-2011) 

de que: a mãe – entendida como aquela que assume a função materna - “contempla a 

criança com os sentimentos derivados de sua própria vida sexual: ela a acaricia, beija 

e embala, e é perfeitamente claro que a trata como substituto de um objeto sexual 

plenamente legítimo”. Seguindo esse percurso, Leclaire afirma que toda relação entre 

dois corpos é erógena.  

Conforme Leclaire (2007, p. 60), a relação mãe-bebê é contemplada pelo 

“jogo do prazer”, que faz com que ela compareça em sua função materna. Observa-se 

que não se trata de um cuidado apenas; nem de saciar uma necessidade fisiológica, 

implica uma posição da mãe frente à criança e frente ao seu desejo inconsciente, 

desejo materno. Uma vez constituída uma zona erógena, “ela não se apagará”, e 

sempre será relembrada e rememorada. Nesse ponto, o autor situa o corpo na 

relação, é a relação mãe-bebê perpassada pela fantasia e pelas memórias 

fantasísticas da infância. Ainda nos referindo à explicação do excerto anterior, Leclaire 

pontua que, nesse caso, “vemos mais nitidamente nesse exemplo que o que torna 

possível a inscrição erógena é o fato de o próprio dedo acariciador ser para a mãe 

uma zona erógena”. Ainda continua: “em seu valor libidinal esse dedo pode ser 

chamado de ‘porta-letra’ ou inscritor, na medida em que – zona erógena da mãe - uma 

letra fixa em sua polpa o intervalo de uma diferença peculiar”. Para esse autor, letra48, 

no sentido psicanalítico do termo, “constitui ao mesmo tempo o limite e o acesso ao 

                                                           
 
48

  Em relação à letra e ao objeto, Leclaire (2007, p. 62) refere que “assim como a letra acaba 
de ser situada em sua acepção psicanalítica como um traço que constitui e marca, em um lugar 
do corpo, o afloramento do prazer na imediatidade de uma diferença peculiar, assim o objeto, 
na economia do inconsciente, deve ser de início distinguido pela função que desempenha 
relativamente ao estigma que a zona erógena constitui”. 
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gozo” e, consequentemente, “a letra não deve ser desligada do seu valor erógeno”, 

conforme assegura ainda o psicanalista. Seguindo o pensamento freudiano, Leclaire 

pensa a letra em relação a sua “função essencial que é o recalque”. 

 De fato, a posição do outro em relação à criança surdocega produz 

efeitos. Esse apontamento corrobora a afirmação de Spitz ([1979] 2013, pp. 287-288) 

que diz: “a privação sensorial e a privação afetiva não são conceitos intercambiáveis”. 

Porém, ele destaca ainda que “é claro que, no presente estado das coisas, é 

praticamente impossível falar numa delas sem envolver a outra”. Dessa forma, é 

reforçada a afirmação feita anteriormente de que as mães de crianças surdocegas 

precisam de um espaço de acolhimento para assegurar a formação de vínculos. Em 

outras palavras, um espaço em que elas possam abordar suas questões frente ao 

desejo materno.  

Em alguns casos, esse aspecto, apesar de essencial, fica comprometido 

por esbarrar na concepção de corpo e de sujeito que direciona o trabalho de 

profissionais (clínico-terapêutico e educacional) - em lançar um olhar apenas para as 

marcas corporais. Nesse contexto, é possível discutir que a singularidade da criança 

surdocega é negada em nome dos seus déficits, de suas marcas corporais. Não se 

quer, de modo algum, anular tais marcas nem igualar ou comparar crianças 

surdocegas com crianças sem problemas sensoriais, até porque seria um equívoco e 

uma incoerência desmedidos.  

Conforme Freud ([1895] 1996), o filho do homem vem ao mundo em uma 

situação de desamparo, mesmo herdando um corpo biológico. Herdar um corpo 

biológico e pensar em uma situação de desamparo significa que o Outro-materno 

“deve” comparecer com o desejo e fazer uma inscrição nesse corpo nascente. A mãe 

se dirige à criança não apenas para saciar uma necessidade fisiológica, mas para 

fazer uma inscrição, fazer um investimento libidinal. O bebê se constitui em sujeito 

desejado pelo Outro-primordial, a sujeito desejante. Porém, conforme os relatos com 

mães de surdocegos, há uma situação que traz certa especificidade: as mães não 

estão preparadas para uma situação que produz múltiplos efeitos,  e o diagnóstico traz 

inúmeros efeitos para a subjetividade da mãe. Nesse caso, observa-se a posição da 

mãe frente ao filho que é perpassada pelo diagnóstico, pelo desejo materno, pelo luto, 

pela melancolia e perpassada, ainda, pelos discursos dos especialistas sobre como 

cuidar do seu bebê. Assim, a relação mãe-filho surdocego passa a ser perpassada por 

múltiplos aspectos que, podem, talvez, repercutir na mãe e na criança. Dessa forma, 

pode-se  questionar: qual é a posição da mãe frente à criança surdocega? Ou melhor, 

qual a posição da mãe frente à criança surdocega após a transmissão do diagnóstico?  
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Mas, talvez, a pergunta seja outra, qual a posição da mãe frente ao seu desejo 

materno?  

Conforme a Psicanálise, a Biologia não determina a constituição do sujeito. 

Esse foi o primeiro passo para distanciar a Psicanálise da Biologia ou do orgânico, ou 

melhor, para distanciar a constituição do sujeito do aparato biológico/orgânico. Nesse 

gesto teórico, Freud partiu em defesa de uma noção de sexualidade que remonte a 

interioridade, que não se resuma ao sexo, mas que sinalize para algo que marque 

uma descontinuidade com o biológico e implique uma relação de erotização, ou seja, 

de humanização.  Nesse ponto, é essencial discutir que Freud pensou o corpo 

erógeno/pulsional em uma relação de distinção com o orgânico, conforme discutido 

anteriormente. Assim, o filho do homem herda um corpo biológico, mas não se resume 

nem se restringe a esse plano. Seguindo nessa linha de pensamento, Leclaire (2007, 

p. 63) pontua que:  

“é que o corpo físico, em sua superfície e densidade, é oferecido ou 
resiste, suporta em todo caso a inscrição – incisão erógena do 
mesmo modo que a página do livro sustenta e faz aparecer – em 
certo sentido, constitui – a letra que nela se inscreve”.  

Assim sendo, em uma perspectiva próxima a Freud, Bataille ([1957] 2013) 

sinaliza que o “o erotismo é um dos aspectos da vida interior do homem”. O erotismo 

foi instituído para refletir acerca da sexualidade para além do sexo, ou seja, vislumbra-

se, dessa forma, que a erotização se opõe à sexualidade animal e insere o homem em 

uma descontinuidade com o biológico. Dessa forma, Freud e Bataille sinalizam que há, 

portanto, uma transição de animal a “sujeito humano”. Conforme Bataille, “o erotismo 

do homem difere da sexualidade animal justamente por colocar em questão a vida 

interior” (BATAILLE [1957] 2013, p. 323), em Psicanálise, fala-se das memórias 

fantasísticas do sujeito. 

Dessa forma, Freud chama a atenção para o fato de que, mesmo 

herdando um corpo biológico, não há uma determinação a priori da constituição 

subjetiva. Para o autor, o sujeito é constituído na relação com o outro/Outro, com a 

linguagem, com a cultura, com a Lei.  

Nessa discussão insere-se uma questão: o que é a mãe? Katz (1992, p. 

70) argumenta que imediatamente pensa como resposta “mãe é aquela que gerou o 

filho”. Em outras palavras: “marca-se, nesta linha de pensamento, o nascituro como 

“filho”, para daí deduzir algumas consequências disto”. Ainda segundo o autor: “do 

mesmo modo que se aprende com a questão da ‘função do pai’, deve-se abandonar a 

explicação imediata construída sobre a figura da mãe”. Dessa forma, é impossível 

pensar que, em Psicanálise, a mãe coincida com aquela que gerou o filho. Katz (1992) 
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diz que “é indiscutível que não se pode permutar as figuras de ‘mãe’ e ‘pai’, desde 

suas funções concretas. Mãe está ligada à concretude efetiva do nascimento e não à 

entrada eventual de um terceiro”. Em todo caso, a mãe pressupõe uma presença 

efetiva muito antes do nascimento, muito embora a gestação do bebê nem sempre 

coincida com o desejo materno. De todo modo, essa discussão remete a uma questão 

suscitada por Leclaire (1992) acerca da função materna em Psicanálise. O psicanalista 

pontua sobre essa função a partir do corpo erógeno. Dessa forma, ele diz que a 

relação mãe-filho é perpassada e constituída a partir do corpo erógeno da mãe. 

Conforme comentado anteriormente, o corpo não é erógeno a priori, ele se constitui 

erógeno a partir do corpo erógeno da mãe, do Outro-primordial, conforme destaca 

Lacan. Nesse sentido, para compreender a função da mãe em Psicanálise, Leclaire 

(1992, p. 67) propõe que é necessário se desprender de uma visão naturalista para 

que, a partir daí, “apreendamos verdadeiramente a função Mãe”. E assim, afirma:  

Sintetizando, a relação natural nos fornece as duas imagens da mãe 
(fértil e amamentadora) e determina o surgimento de certo número de 
representações relativas a um continente, assim como este 
movimento do “nascido de”, “saído de”, e o movimento de 
preenchimento (amamentado por) (LECLAIRE, 1992, p. 67). 

 

O autor segue uma perspectiva inversa à naturalização que assegura que 

o simples laço “sanguíneo” e “orgânico” seria suficiente para compreender a função 

materna. Ele assegura que: “nesta concepção, leva-se em conta unicamente o 

caminho orgânico: a criança é vista enquanto produto de uma função orgânica”. Ainda 

conforme Leclaire (1992), focalizar apenas o primado biológico “subestima algo mais, 

que é o próprio corpo erógeno” e, consequentemente, resume a criança a ser vista  

“segundo uma perspectiva do corpo orgânico”. Note-se que, no Primeiro  Capítulo, 

fizemos um esforço para discutir uma concepção de “criança como corpo pulsional” a 

partir de De Lemos (2006) e da leitura do texto freudiano que encaminha questões 

seguidas por Leclaire (1992; 2007). Esse autor, por sua vez, chama a atenção de que, 

assim como a criança, a mãe não pode ser concebida pelo viés “orgânico”, pois, 

gestação e desejo materno não são conceitos intercambiáveis.  

Ainda de acordo com Leclaire (1992, p. 68), segundo uma perspectiva 

“orgânica” ou “biológica”: “encontramos de novo aí a imagem do corpo como 

continente – ele é expulso de determinado continente e torna-se, por sua vez, um 

continente ou um novo vaso virtual que deve ser amamentado, cheio”. Dessa forma, 

para compreender os efeitos da função materna na constituição da criança enquanto 

sujeito, conforme Leclaire (1992, p. 68): 
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O importante é controlar esta relação natural e, portanto, toda a 
questão da relação com a mãe e da própria elaboração da função 
materna consiste, em primeiro momento, em controlar a relação 
natural e todas as suas consequências fantasmáticas. Encontramos 
uma questão que evoquei no início, a de que a separação do corpo 
da mãe é sempre pensada como corte do cordão. Ora, ela se produz 
no nível do corpo erógeno. É no nível da alteridade do corpo erógeno 
que devemos buscar o que se refere exatamente à separação da 
mãe. As equivalências do corte do cordão, talvez a saída “fora de”, a 
fecundação, o momento da puberdade da mãe... Porém, tal corte só 
pode se operar pela entrada da função do Pai (LECLAIRE, 1992, p. 
68). 
 

Dessa forma, o autor destaca, por um lado, que nem a função da mãe nem 

a criança podem ser concebidas, em psicanálise, pelo víeis “orgânico” e “biológico” e 

que o corpo erógeno da criança é constituído na relação com o corpo da mãe, uma 

vez que para o autor: “toda relação entre dois corpos é erógena” e, por outro lado, 

destaca a implicação, para a mãe e para a criança, da entrada da função do Pai na 

relação mãe-bebê. Sobre essa última questão, o autor afirma: 

É que o objeto, ou seja, o corpo da criança, não obtura o campo da 
organização libidinal da mãe. Pois, caso isto se produza, a situação 
em que nos achamos é a de uma relação erógena que vem se 
superpor à relação orgânica: a criança é investida como objeto 
libidinal máximo. O que significa que, para que entre em jogo a 
função do Pai, a criança não deve obturar a organização libidinal da 
mãe, algo da ordem de uma desconexão deve se produzir ou se 
confirmar, isto é, o pai enquanto corpo erógeno deveria continuar o 
ponto de máximo investimento da economia libidinal da mãe. O que 
desejo que vocês apreendam é que o corte se opera por meio de 
uma operação de desconexão que assegura a entrada da função do 
Pai (LECLAIRE, 1992, p. 68-69). 

A Psicanálise destaca a função primordial da maternagem na constituição 

do corpo erógeno, assim como pressupõe a entrada do Pai, de um terceiro, como 

representante da Lei, que opera na relação mãe-criança.  Dessa forma, Leclaire (1992, 

p. 37) explica a função do Pai a partir da seguinte colocação: o pai é o genitor – que 

este é apenas um aspecto que não pode ser reduzido enquanto reprodutor. O pai 

como guardião da Lei – é aquele que “mantém e protege as leis” e que, portanto, 

constitui uma “proteção contra o mundo e também fundamentalmente, uma proteção 

contra a mãe”. O pai como fruidor – sendo ele que “extrai o gozo da mãe” e “detém a 

possibilidade de interditá-la” como possuidor. O pai como iniciador – é aquele que 

“guarda em seu poder a possibilidade de acesso a este mundo do gozo como 

castrador, como defensor”.   

Assim sendo, Leclaire (1992, p. 69), em uma tentativa de definição da 

função da Mãe em Psicanálise, afirma que a função de Mãe é um “corpo (nem 

continente, nem esférico) ao mesmo tempo orgânico e erógeno. É ela quem 
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“assegura” concretamente esta justaposição de funções contraditórias: é preciso que 

seja plenamente esta superfície em que consiste corpo”.  E acrescenta, que “é preciso, 

em suma, que a Mãe seja muito mais a Terra que suporta sem desfalecer, que o Mar 

que engloba e absorve (espaço marinho)”. A colocação de Leclaire remete a uma 

questão pontuada por Lacan na teorização do estádio do espelho. Para esse autor, o 

“estádio do espelho [...] não é simplesmente um momento do desenvolvimento. Tem 

também uma função exemplar, porque revela certas relações do sujeito à sua 

imagem” (LACAN, [1954] 2009, p. 103). Para chegar à hipótese de estádio do espelho, 

Lacan parte da premissa de que a criança, em um curto espaço de tempo, reconhece 

sua imagem no espelho. Assim, diz o autor:  

Esse ato, com efeito, [...] uma vez adquirido – da inanidade da 
imagem, logo repercute, na criança, uma série de gestos em que ela 
experimenta ludicamente a relação dos movimentos assumidos pela 
imagem com seu meio refletido, e desse complexo virtual com a 
realidade que ele reduplica, isto é, com seu próprio corpo e com as 
pessoas, ou seja, os objetos que estejam em suas imediações. 
Esse acontecimento pode produzir-se [...] a partir da idade de seis 
meses, e sua repetição muitas vezes deteve nossa meditação ante o 
espetáculo cativante de um bebê que, diante do espelho, ainda sem 
ter o controle da marcha ou  sequer da postura ereta, mas totalmente 
estreitado por algum suporte humano ou artificial [...] supera, numa 
azáfama jubilatória, os entraves desse apoio, para sustentar sua 
postura numa posição mais ou menos inclinada e resgatar, para fixá-
lo, um aspecto instantâneo da imagem (LACAN, 1998 [1949], pp. 96-
97). 
 

Esse excerto coloca algumas questões: uma concerne ao tempo 

cronológico e outra é referente ao espelho. Contudo, fica claro que o autor quer 

destacar que a constituição do sujeito não condiz com o desenvolvimento biológico. A 

Psicanálise lida com uma noção de tempo lógico, porém estejamos atentos ao fato de 

que Lacan situa o estádio do espelho por volta dos seis meses de vida do bebê. Com 

essa afirmação, ele estaria ajustando a Psicanálise à psicologia do desenvolvimento? 

Não. É essencial estar atento para  a relação entre a constituição do sujeito e o tempo 

lógico, isso porém não anula a noção de um tempo cronológico, no sentido de que o 

corpo biológico necessita que o outro - materno  compareça e faça uma inscrição 

simbólica no corpo da criança, ou seja, é necessário que o outro/Outro simbolize o 

corpo da criança. Como diz Leclaire, que “Mãe seja muito mais a Terra que suporta 

sem desfalecer”, em outros termos, que suporte a criança em uma posição de sujeito. 

Assim, Lacan não está a favor da Biologia nem dos fundamentos do desenvolvimento. 

Ele está atento ao fato de que a constituição do sujeito é anterior à maturação 

biológica, mas ela não é determinada a priori, tudo depende do comparecimento do 

Outro-materno, do Outro-primordial e que seja capaz de simbolizar a criança.  
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Esse argumento também remete a Freud quando ele discorre acerca do 

desamparo fundamental em que o filho do homem chega ao mundo e herda um corpo 

biológico. Essa matéria não determina a constituição do sujeito, e ela, por si, não é 

capaz de sobreviver. Dessa forma, a relação com o outro é de sobrevivência, de 

dependência e de constituição, mas entende-se o fato de Lacan mencionar um tempo 

cronológico, tendo em vista que aos seis meses já há experiência na linguagem e na 

relação com o outro/Outro. Retomando os relatos de mães de crianças surdocegas, 

nota-se que, em alguns casos, a surdocegueira gera desconforto, angústia e 

insegurança, o que pode supor uma incidência na relação mãe-filho surdocego. Em 

alguns casos, mesmo que inicialmente, algumas mães não são como pontua Leclaire, 

ou seja, ele pressupõe que uma “Mãe seja muito mais a Terra que suporta sem 

desfalecer”. Em alguns casos, pode-se supor que elas assumem mais uma posição 

que se assemelha ao “Mar que engloba e absorve (espaço marinho)”. Em outras 

palavras: o diagnóstico médico da deficiência sinaliza para a emergência de efeitos 

plurais e impactantes, em alguns casos, há uma incidência nas representações 

imaginárias de mães de crianças surdocegas as quais podem incidir na relação mãe-

criança surdocega, conforme foi lido na entrevista com Janaína, em que ela parecia 

estar em um conflito à flor da pele: “não sabe o que fazer” e, faz um apelo ao outro, 

“se eu tivesse uma dica”, “que é por ali”. Já nos dizeres de Patrícia emerge um apelo 

ao outro, conforme ela disse: “se eu tivesse alguém que dissesse vá, dê pra ela, ela 

não vai se engasgar”. Conforme disse Leclaire, “a mãe precisa ser Terra que sustentar 

a criança sem desfalecer”, mas como essas mães podem ser Terra, se elas, 

primeiramente, necessitam ser ancoradas, acolhidas, e não o são?  

Dessa forma, nota-se que Leclaire ao abordar a função de Mãe e da 

relação mãe-bebê, o faz pelo viés do corpo, do corpo erógeno. Nesse ponto, 

ancoramo-nos em Leclaire (2007; pp.47-64), para afirmar que, em Psicanálise, é 

necessário tomar “o corpo ao pé da letra”. Ainda, conforme o autor: “a letra assim 

concebida [...] não poderia se ver desligada de seu essencial valor erógeno”. Nesses 

termos, a letra, no sentido psicanalítico do termo, foi tecida no sentido de inscrição de 

um traço, inscrição em um corpo erógeno. Dessa forma, o autor afirma: 

“Tomar o corpo ao pé da letra é, em suma, aprender a soletrar a 
ortografia do nome composto pelas zonas erógenas que o 
constituem; é reconhecer em cada letra a singularidade do prazer (ou 
da dor) que ela fixa e nota ao mesmo tempo, a série dos objetos em 
jogo” (LECLAIRE, 2007, p. 64). 

Em todo caso, entre a relação mãe-bebê está a constituição de um corpo 

erógeno, porém, essa relação implica a entrada do Pai. Segundo Leclaire (1992, p. 

38), “a função paterna se situa entre a singularidade do corpo erógeno e a 
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universalidade da lei”. Foi nesses termos que Freud pensou o corpo erógeno. Um 

corpo constituído como zona de prazer, que, por sua vez, ora é sublimado, ora 

recalcado, e ora é fantasiado. 
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CONSIDERAÇÕES 
 

Ando devagar porque já tive pressa 
E levo esse sorriso porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz quem sabe 
Só levo a certeza de que muito pouco eu sei 

Ou nada sei 
 

Conhecer as manhas e as manhãs, 
O sabor das massas e das maçãs, 
É preciso amor pra poder pulsar, 

É preciso paz pra poder sorrir, 
É preciso a chuva para florir 

 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente 
Compreender a marcha e ir tocando em frente 

Como um velho boiadeiro levando a boiada 
Eu vou tocando dias pela longa estrada eu vou 

Estrada eu sou 

                                                                                                          (...) 

Este trabalho se constituiu ao longo de uma estrada, de uma longa estrada, e  é fruto 

de questões formuladas ao longo de nossa relação com a surdocegueira. Assim, as 

questões ora levantadas foram suscitadas ao longo dessa trajetória em torno da 

surdocegueira e no campo da educação especial, mais especificamente na 

escolarização de crianças surdocegas. Dessa relação emergiram questionamentos 

acerca da relação de crianças surdocegas com suas mães, e esse foi o ponto de 

partida, um ponto demarcado para o desenvolvimento da pesquisa.  Assim também, 

especialmente, demarcado e desenvolvido foi o esforço para abordar neste estudo os 

efeitos da privação sensorial na relação mãe-filho surdocego. 

Ao longo deste trabalho, nos propusemos a abordar a questão através de 

uma concepção psicanalítica de corpo, sabendo que discutir, em Psicanálise, uma 

noção de corpo implica acolher as incidências do desejo materno na constituição 

desse corpo. Dessa forma, acolher a incidência da linguagem e do desejo materno 

implica instituir uma noção inusitada de corpo, um corpo que passa a ser visto pelo 

pulsional, pelo erógeno. Esse percurso foi, então, de fundamental importância para 

distinguir qual é a questão da pesquisa e para propor um modo de encaminhamento a 

ser seguido. 

Em um primeiro momento, pusemos em discussão duas questões 

essenciais para a pesquisa. A primeira foi demarcar uma caracterização acerca da 

surdocegueira, sendo que essa demarcação partiu da leitura de alguns estudos 

realizados na área que compreende a surdocegueira como “condição única”. 

Conforme os estudos da área, a surdocegueira resulta de condição única que resulta 
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da privação dos sentidos. Essa condição, importa destacar, não implica o somatório de 

surdez e cegueira, como alguns parecem acreditar. Nesses estudos, há uma 

predominância em olhar a criança surdocega apenas pela via da imperfeição e, como 

possibilidade para reverter essa situação, propõe-se,então, um conjunto de ações para 

estimular os sentidos remanescentes e/ou compensar os déficits. As discussões neste 

trabalho contribuíram para assumirmos a hipótese de que olhar a criança surdocega 

apenas pela via das marcas do real do corpo não contempla aspectos essenciais ao 

sujeito humano.  Os estudos nessa área são recentes e incipientes, eles ainda não 

conseguiram refletir acerca da singularidade da criança surdocega, tendo em vista que 

essa singularidade é constantemente negada em nome de seus déficits e de suas 

marcas corporais. Sabe-se que na área da surdocegueira predomina um discurso 

organicista que demarca, caracteriza e, ao mesmo tempo, impõe suas restrições à 

criança. Desse modo, discute-se neste estudo a importância de interrogar a criança 

surdocega como sujeito e de não ficar restrito apenas às marcas corporais. Assim, não 

propomos anular nem ignorar as marcas no real do corpo, mas destacar que o 

humano não pode ficar preso a elas. 

A segunda questão desse primeiro momento incidiu em recolher a 

afirmação de “criança como corpo pulsional”, do trabalho de De Lemos. Após recolhida 

essa afirmação do trabalho da autora, passamos à discussão a partir da leitura do 

texto freudiano e, em seguida, pode ser entendido que a criança é pensada como 

corpo pulsional, entre a infância e o infantil. Conforme Agamben (2012), a infância é 

concebida como uma experiência na linguagem, ou seja, ela é uma experiência corpo-

linguagem, tendo em vista que só há experiência na linguagem. Já o infantil é pensado 

como inscrição no psíquico, uma inscrição que não é destrutível com o tempo, ou seja, 

a infância passa, mas o infantil permanece. Em outras palavras: o infantil seria as 

inscrições primordiais que recaem sobre as memórias  fantasísticas da sexualidade 

infantil.  

Nos estudos de Freud, ele assinala para uma criança interrogada pela 

sexualidade, interrogada pelo seu corpo e pelo corpo do outro; uma criança movida 

pela pulsão de saber, que elabora teorias  as quais, por sua vez, recaem sobre a 

sexualidade, sobre o seu corpo e sobre o corpo do outro/Outro. Tem-se, dessa forma, 

uma criança marcada pela sede de saber e pela afetividade. Essa discussão foi 

essencial para mobilizar questões sobre a criança surdocega as quais estejam para 

além do orgânico, pois, conforme dissemos, assumir uma visão orgânica acerca 

dessas crianças não possibilita abordar aspectos essenciais ao sujeito  porque elas 

podem contribuir para intensificar os déficits existentes. A intensificação de déficits e 
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de lesões corporais, portanto, talvez possa incidir sobre a relação mãe-criança 

surdocega, pois tem-se a criança como corpo pulsional que é constituído na relação 

com o outro/Outro. Esse corpo convoca o outro/Outro a se inscrever e assim, a criança 

só pode ser pensada a partir da relação com o Outro/outro, muito embora as marcas 

no real do corpo possam, em alguns casos, repercutir na forma como o outro olha e 

endereça a fala à criança surdocega.  

A discussão desse primeiro momento foi essencial para a condução e 

mobilização das questões no segundo momento, ao abordar o estatuto do corpo nas 

elaborações teóricas de Freud e a relação linguagem, corpo e captura a partir de De 

Lemos. Investigamos sobre o estatuto do corpo, em Freud, e traçamos um caminho 

possível de ser seguido, mas não o único, pois, conforme Dunker (2010, p 88), “não há 

uma teoria unificada sobre o corpo”. Optamos, então, por abordar a via dos Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade, mas não foi exclusivamente essa via que 

reteve o nosso olhar. Em suma, essa interrogação acerca do corpo partiu da teoria da 

sexualidade infantil para sustentar, com Freud e Leclaire, uma concepção de corpo 

erógeno e uma concepção de sexualidade infantil como “perverso-polimorfa”. Assim 

sendo, Freud, ao sustentar uma teoria acerca da sexualidade, marca uma 

descontinuidade com o biológico e a insere na relação inconsciente-pulsão, assim 

como na relação com o prazer sexual, que não está sob a rubrica do genital, mas sob 

a ordem do desejo inconsciente. Nesse gesto teórico, surge em Psicanálise um modo 

inusitado de pensar sobre o corpo, sendo este pensado como um corpo 

erógeno/pulsional. Conforme afirma Garcia-Roza (1995), em Psicanálise há uma 

concepção de corpo que não é compartilhada pelos demais campos do saber. Trata-

se, portanto, de um corpo pensado na relação inconsciente-pulsão. 

Discutimos, aqui, o estatuto do corpo partindo da teoria da sexualidade 

infantil para sustentar, com Freud e Leclaire, uma concepção de corpo erógeno. Dessa 

forma, reforçamos que Freud, ao propor a teoria da sexualidade, marca uma 

descontinuidade com o biológico e a insere na relação inconsciente-pulsão, assim 

como na relação com o prazer sexual, que não está sob a rubrica do genital, mas sob 

a ordem do desejo inconsciente. Assim, a relação mãe-bebê é permeada pelo desejo 

materno, pelo prazer sexual, uma vez que “a mãe contempla a criança com 

sentimentos derivados de sua própria vida sexual” e a trata como o “substituto de 

objeto sexual plenamente legítimo” (FREUD, [1905] 1996, p. 211). Com Freud, 

observa-se que a relação da criança com o outro é de sobrevivência, de dependência 

e de constituição, destacando-se, portanto, o investimento libidinal que o Outro-

materno faz no corpo da criança.  Ressalta-se, aqui que, em Psicanálise, esse é um 
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corpo erógeno constituído na relação com o Outro/outro, um corpo que não tem uma 

unidade, nem hierarquia, nem uma organização; trata-se de um corpo que não 

designa uma unidade e sim, uma dispersão (LECLAIRE, 1992, 2007). Nesse itinerário 

teórico, remonta-se uma leitura acerca da relação corpo, linguagem e captura, do 

trabalho de De Lemos (1992; 2003), já que a discussão visa a compreender a 

implicação do Outro-materno na constituição do corpo e da linguagem. 

Em um terceiro momento, discutimos segmentos de entrevistas com quatro 

mães de crianças surdocegas. Desse modo, partindo de aspectos teóricos discutidos 

neste trabalho e de análises desses segmentos de entrevistas, esta pesquisa sinaliza 

com contribuições importantes para repensar as especificidades da relação mãe-

criança surdocega. A compreensão dessas especificidades se reveste de valor 

especial para atendimentos educacionais e para a clínica com crianças, uma vez que 

é essencial acolher a demanda de pais, em especial de mães de crianças surdocegas.  

As análises sinalizam para situações que exigem um acolhimento diante 

do sofrimento e angústia que as mães vivenciam. Muito antes de pensar em 

abordagens de intervenção, é essencial acolher essa demanda, tendo em vista que a 

surdocegueira produz efeitos plurais que incidem na relação mãe-criança. E nunca é 

demais lembrar: trata-se de uma criança surdocega, que demanda corpo e 

investimento libidinal.  

A pesquisa demarca, ainda, que a notícia do diagnóstico pode causar 

sérias consequências na relação mãe-criança, em especial quando os profissionais 

não enxergam expectativas de aquisições e de construção por parte da criança 

surdocega e olham apenas as marcas corporais. Ou seja, há um desinvestimento por 

parte da equipe médica que pode, em alguns casos, repercutir na mãe. Neste estudo, 

observamos esse aspecto nos segmentos de falas de Patrícia, mãe de Talita. Nesse 

caso, o diagnóstico que deveria favorecer a criança surge como ameaça, podendo 

levar à destituição da criança como sujeito e à destituição da função materna. Esse 

aspecto pode incidir na falta de formação de vínculos, no esvaziamento da função 

materna e, por sua vez, no não investimento libidinal. Como qualquer mãe não deseja 

nem espera que o filha nasça com surdocegueira, pode haver um impacto nas 

identificações imaginárias, pois  ela transita entre o bebê real e aquele idealizado.  

Assim, ser  acolhida e não receber o investimento mais adequado pela equipe de 

profissionais pode, talvez, acentuar o sofrimento dessa mãe. O efeito impactante do 

diagnóstico foi sinalizado nos casos de Patrícia, Fernanda, Thays e Janaína, mas cada 

uma demonstrou uma forma peculiar de lidar com essa situação, pois esta esbarra em 

suas referências simbólicas. Em algumas, foi considerada a presença do pai da 
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criança como aquele que “nega”, que não dá a devida “atenção à deficiência”, ou que 

prefere olhar apenas uma delas, como se a surdocegueira fosse o somatório de  

deficiências. Nesse aspecto, importa lembrar que Dolto (2013, p. 184) diz que “se os 

pais não reparam em determinada coisa no comportamento de uma criança, é porque 

preferem não vê-la”. Enfim, cada pai vai ter uma forma particular de lidar com essa 

“situação frustrante”. Entretanto, cabe refletir acerca do que é estabelecido a partir do 

rótulo da deficiência que, por sinal, pode sinalizar para as projeções e identificações 

dos pais na criança.  E é aí que reside a importância do espaço de escuta. 

 Este estudo assinalou, a partir dos segmentos de entrevistas analisados, 

que existiam queixas elaboradas pelas mães. Janaína elaborou que a queixa central 

dela eram as dificuldades em compreender o filho e fez um apelo ao outro para que a 

instruísse com uma “dica”, apontasse uma saída para uma situação,  pois, ao que 

parece, sozinha não conseguia resolver. Havia, assim, conflito e sofrimento. De igual 

modo, nos dizeres de Patrícia retornavam com frequência as dificuldades e limitações 

da filha, bem como retornava a situação em que ocorreu a descoberta da imperfeição 

sensorial da criança. Esse período foi demarcado como sendo de sofrimento e 

insuficiência diante da filha, então ela faz apelo ao outro para mediar o encontro  entre 

elas, conforme disse: “se eu tivesse alguém que dissesse assim dê para ela, ela não 

vai se engasgar”. Esses dizeres apontam para a relação mãe-filha.  

Os dizeres de Thays também sinalizam para as dificuldades e para o 

momento marcante da descoberta do diagnóstico e das condições clínicas da filha. 

Esses dizeres mostram a ressignificação da imagem da criança, uma vez que ela 

sempre remete à situação após o diagnóstico e às conquistas da criança a partir da 

inclusão nos espaços escolares. Em seus dizeres, está demarcada a imagem do pai 

da criança, uma imagem que fez efeito entre elas, porque ele optou por negar a 

deficiência da filha. Conforme ela disse, “ele acredita que ela vai falar”. Esse 

posicionamento talvez possa ter produzido efeitos na representação imaginária que 

Thays faz da filha. Ela sempre reflete sobre  Camila como surda e com um 

“probleminha no olhinho dela”. Dessa forma, essa mãe elabora uma demanda que a 

deixa aflita: a comunicação da e com a filha, pois nos momentos em que elas não 

conseguem um entendimento, Camilla assume um comportamento de auto e 

heteroagressão, conforme  a mãe disse: ela se bate, se joga no chão.  

Fernanda deu a entender que a principal queixa dela não era a 

surdocegueira nem a comunicação, e sim, os episódios de medo que o filho 

apresentava. Esses episódios repercutiam nos comportamentos da criança e eram 

também uma das queixas pelas quais a escola pressionava a família. Thiago era uma 
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criança que dava trabalho, dizia a professora. Os momentos de medo e insegurança 

afetavam Fernanda e também a deixavam insegura. Ela se referia a episódios de 

medo e angústia após o diagnóstico do filho. 

A mãe expôs que a criança tinha momentos e situações que a deixavam 

insegura e com medo, então a estratégia assumida por ela foi evitar situações que 

pudessem desencadear na criança novas crises. Assim, o que restava era protegê-lo. 

Saliente-se aqui que  a surdocegueira parecia não ser uma preocupação, tendo em 

vista que para o pai “era supernatural” e  Thiago não era visto como surdocego e sim, 

como uma criança normal. Mas, havia sim, uma dificuldade em relação à 

comunicação, mais especificamente em momentos em que era inviável estabelecer 

um entendimento comum entre eles. E nesses momentos, a criança  se desesperava, 

“ciscava”, como a mãe afirmou.  

Em relação à comunicação das crianças surdocegas, a pesquisa  sinaliza 

que há nos dizeres das mães uma dificuldade substancial, pois elas têm dificuldades 

concernentes à comunicação expressiva e receptiva. Esse aspecto ratifica a firmação 

de pesquisadores da área de que o principal “obstáculo” para o surdocego é a 

comunicação. Em parte, as dificuldades de comunicação entre mãe e criança 

surdocega podem ser pensadas e discutidas a partir da materialidade linguística, ou 

seja, sabendo-se qual o estatuto linguístico dessas manifestações de linguagem. Em 

outras palavras, infere-se que  o assunto especificidade da linguagem de crianças 

surdocegas pode ser discorrido aqui, mas que essa especificidade não é objeto deste 

trabalho.  

Entretanto, nos dizeres das mães, observa-se que há uma comunicação 

simbólica, pois elas estabelecem uma comunicação com a criança a partir do corpo, 

sendo os atos da criança interpretados como apelo. Em outros termos, não se trata 

apenas de um cuidado porque, na medida em que elas cuidam, elas simbolizam o 

corpo da criança. Segundo Balbo (2001, p. 65): “a mãe, quando articula algo, 

enquanto cuida de sua criança, pelo que ela diz lhe diz, pelo discurso que ela lhe 

sustenta, introduz o simbólico no tocar. O discurso vem deslocar algo do contato”.  A 

propósito, é preciso destacar que também não se trata de um simples contato, pois 

envolve a relação entre corpos erógenos (da criança e da mãe), ou seja, “toda relação 

entre dois corpo é erógena” (LECLAIRE, 1992, p. 69), sendo essa relação que toma o 

ato da criança em apelo como um aspecto de suma importância na 

erotização/humanização nos cuidados maternos que incidem na constituição do corpo 

erógeno.  
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É, portanto, nesse gesto de cuidar em um processo de 

humanização/erotização que há a inscrição no corpo da criança. Trata-se, assim, de 

um processo de erotização e de investimento libidinal, sendo que, em suma, a 

pesquisa mostra que a surdocegueira pode produzir efeitos plurais nas representações 

imaginárias de mães de crianças surdocegas e, que, em alguns casos, pode incidir no 

investimento libidinal no corpo.  Essa afirmação nos faz questionar: o que é a mãe? 

Aqui se discute aquele sujeito que desempenha uma função, uma função materna. 

Assim como no Capítulo 1 fizemos um esforço para compreender “a criança como 

corpo pulsional” (DE LEMOS, 2003; 2006), faz-se necessário compreender a mãe 

também como corpo pulsional, um corpo erógeno, como aquela que é marcada pelo 

desejo inconsciente.  

É, portanto, na relação mãe-criança que se dá a constituição de um corpo 

erógeno, uma relação em que há investimento e um corpo que convoca o Outro/outro. 

Resta saber de que ordem é esse investimento, pois esse não é um saber consciente. 

Conforme Freud ([1905], 1996, p. 211), a mãe ficaria horrorizada “se lhe fosse 

esclarecido que, com todas as suas expressões de ternura, ela está despertando a 

pulsão sexual do seu filho e preparando a intensidade posterior desta”. Assim, há nos 

cuidados maternos um investimento inconsciente, porque a mãe, ao assumir a função 

materna, faz isso a partir de um lugar marcado pelo desejo inconsciente. Freud 

sinaliza que “ela [a mãe] considera seu procedimento como amor “puro”, assexual, já 

que evita cuidadosamente levar aos genitais da criança mais excitações do que as 

inevitáveis no cuidado com o corpo”.  

Nos cuidados maternos, a mãe não sabe que há transferência nem sabe o 

que transfere. Por outro lado, não  se trata apenas de um cuidado do corpo visando à 

higiene. Assim, conforme Freud, “mas a pulsão [...] não é despertada apenas pela 

excitação da zona genital; aquilo a que chamamos ternura um dia exercerá seus 

efeitos, infalivelmente, também sobre as zonas genitais”, pois esse constitui-se em um 

processo de humanização. É nesse processo de humanização que o outro comparece 

em sua função materna que faz a criança ser capturada. Conforme De Lemos (2003; 

2006) a “criança é capturada pelo funcionamento da fala do outro”. 

Nesta pesquisa, algumas questões foram lançadas, muitas delas 

desenvolvidas, mas não suficientemente. Propusemos apenas um modo de leitura 

teórica e uma reflexão por aquilo que toca aspectos da singularidade da criança 

surdocega e pode assegurar uma discussão acerca da relação criança surdocega, 

corpo & linguagem. Este trabalho abre caminho para incitar discussões, em  

Psicanálise,  acerca dos efeitos da privação sensorial na relação mãe-filho surdocego 
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e de seus possíveis efeitos para a criança e para a mãe. Resta, portanto, acolher o 

discurso materno, ou melhor, destinar um espaço de escuta para as mães de crianças 

com essa deficiência e lançar um olhar para a criança surdocega que avance além das 

marcas e dos déficits corporais. Dessa forma, afirmamos o encerramento de um 

percurso e a abertura de uma nova caminhada que retome as lacunas deixadas aqui e 

mobilize outras questões, em outros percursos. Este trabalho é apenas o início de uma 

longa estrada, pois: 

(...) 
Penso que cumprir a vida seja simplesmente 

Compreender a marcha e ir tocando em frente 
Como um velho boiadeiro levando a boiada 

Eu vou tocando dias pela longa estrada eu vou 
Estrada eu sou 

 

Conhecer as manhas e as manhãs, 
O sabor das massas e das maçãs, 
É preciso amor pra poder pulsar, 
É preciso paz pra poder sorrir, 
É preciso a chuva para florir 

 

Todo mundo ama um dia todo mundo chora, 
Um dia a gente chega, no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história 
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz 
 

Conhecer as manhas e as manhãs 
O sabor das massas e das maçãs 
É preciso amor pra poder pulsar, 
É preciso paz pra poder sorrir, 
É preciso a chuva para florir 

 

Ando devagar porque já tive pressa 
E levo esse sorriso porque já chorei demais 

Cada um de nós compõe a sua história, 
Cada ser em si carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz 
 

Conhecer as manhas e as manhãs, 
O sabor das massas e das maçãs, 
É preciso amor pra poder pulsar, 
É preciso paz pra poder sorrir, 
É preciso a chuva para florir. 

 

Tocando em frente 
Almir Sater 
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