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PÁGINA DE ESCRITA (JACQUES PRÉVERT) 

 

Dois e dois quatro 

quatro e quatro oito 

oito e oito dezesseis... 
Repitam! diz o professor 

Dois e dois quatro 

quatro e quatro oito 

oito e oito dezesseis.  
Mas eis que o pássaro lira  

passa no céu! 

o menino o vê 
o menino o ouve 

o menino o chama 

Salva-me  
brinca comigo pássaro! 

Então o pássaro desce 

e brinca com o menino. 

Dois e dois quatro... 
Repitam! Diz o professor 

e o menino brinca 

o pássaro brinca com ele... 
Quatro e quatro oito 

oito e oito dezesseis 

e dezesseis e dezesseis quanto é? 

Não faz nada dezesseis e dezesseis 
mesmo se for trinta e dois 

de qualquer modo 

e eles vão-se embora. 
E o menino esconde o pássaro  na sua carteira 

e todos os meninos ouvem sua música 

e oito e oito por sua vez também se vão 
e quatro e quatro e dois e dois 

por sua vez desaparecem 

e um e um não fazem nem um nem dois 

um a um se vão igualmente. 
E o pássaro lira brinca 

e o menino canta 

e o professor grita: 
Quando vão parar com essa palhaçada! 

Mas todos os outros meninos 

escutam a música 
e as paredes da sala 

desmoronam-se tranquilamente. 

E as vidraças voltam a ser areia 

a tinta volta a ser água 
as carteiras voltam a ser árvores 

o giz volta a ser rocha 

e a caneta volta a ser pássaro.  
(Tradução nossa) 
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Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH. 194f. 2011. Tese (Doutorado) – 

Instituto de Psicologia. Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011. 

 

 

RESUMO 

 

Esta tese apresenta uma leitura psicanalítica do chamado Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade - TDAH, segundo os aportes de Freud e Lacan. No âmbito da medicina, TDAH é 

definido como uma patologia que afeta o segmento infanto-juvenil e que, em mais da metade dos 

casos diagnosticados na infância, se estende pela idade adulta. Manifesta-se por dificuldade na 

sustentação da atenção, no controle dos impulsos e na regulação da atividade motora. Mesmo 

apresentando, em distintos sujeitos, aspectos comuns, o diagnóstico mostra-se bastante variado 

em sua composição, principalmente pela presença de comorbidade. O TDAH tem sido 

extensamente investigado como transtorno, despertando interesse especificamente direcionado 

para os critérios diagnósticos e etiológicos. Pesquisas no campo das neurociências buscam 

encontrar uma causa biológica que explique sua manifestação; contudo, evidências de lesão ou 

disfunção neurofisiológica não são conclusivas. A psiquiatria atual estabelece como critério 

diagnóstico a manifestação comportamental e dados empíricos, conforme normas do DSM-IV. 

Pesquisar o dito TDAH pela perspectiva da psicanálise mostra-se relevante por propiciar 

formulação de hipóteses capazes de considerar a singularidade e os tempos de constituição do 

sujeito. O objetivo geral desta tese é examinar os sintomas de falta de atenção e hiperatividade, 

segundo os conceitos psicanalíticos de inconsciente e de pulsão, a partir da literatura e da posição 

do sujeito frente ao Outro, atualizada na relação transferencial. Metodologicamente, 

apresentamos uma pesquisa teórico-clínica de orientação psicanalítica, com recortes de casos 

clínicos cujos atendimentos foram realizados por estudantes de psicologia e psicólogos, na 

clínica-escola do Serviço de Psicologia do Instituto de Psicologia da UFBA. O recorte de dois 

casos clínicos que apresentam posições subjetivas diferentes frente ao campo do Outro serviu de 

exemplificação aos aportes teóricos. A análise dos casos aponta que o discurso psicanalítico 

possibilita a escuta do TDAH como sintoma analítico, podendo estar presente em qualquer 

estrutura clínica. A falta de atenção, como sintoma, aparece na falha do significante Nome-do-

Pai, manifestando-se como uma forma de apelo, de busca de intervenção norteadora do pai, o que 

apontaria para uma dificuldade no processo de subjetivação da criança, sem recursos para sair do 

lugar de causa de desejo da fantasia materna. A hiperatividade pode ser entendida como 

desordem pulsional, no lugar onde o Outro do significante não pôde escrever uma resposta para 

dar conta do gozo. Em alguns casos, as manifestações do dito TDAH encontram-se no campo das 

inibições, como restrição do funcionamento do eu, podendo suscitar a hiperatividade como forma 

de satisfação pulsional. Por fim, a falta de atenção e a hiperatividade são compreendidas por nós 

como manifestação do inconsciente e, consequentemente, do corpo pulsional. 

 

 

 

 

Palavras-chave: TDAH; Psicanálise; Déficit de Atenção; Hiperatividade. 
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Hyperactivity Disorder - ADHD. 194f. 2011. Dissertation (PhD) – Instituto de Psicologia. 
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Attention-deficit hyperactivity disorder 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation presents a psychoanalytic reading of the disorder called Attention Deficit with 

Hyperactivity Disorder - ADHD, according to the contributions of Freud and Lacan. In the field 

of medicine, ADHD has been defined as a disease that affects the juvenile segment. Over one 

half of the cases diagnosed in childhood, extends to adulthood. It is manifested by difficulty in 

sustaining attention, impulse control and regulation of motor activity. In spite of presenting a set 

of common features among different subjects, diagnosis appears to be quite varied in its 

composition, mainly due to comorbidity. ADHD has been extensively investigated as a disorder, 

particularly regarding diagnostic and etiologic criteria. Research in the field of neuroscience has 

sought for a single biological cause which explains its manifestation. However, evidence of 

injury or neurophysiological dysfunction is so far inconclusive. Following DSM-IV standards, 

current psychiatry has established as diagnostic criteria the behavioral manifestation and 

empirical data. To explore the so-called ADHD from the perspective of psychoanalysis is 

relevant for allowing formulation of hypotheses capable of considering the uniqueness of the 

subject and his time of constitution. The overall objective of this dissertation is to examine 

attention deficit and hyperactivity symptoms according to psychoanalytic concepts of 

unconscious and drive, using the literature and the subject's position towards the Other, updated 

in the transference. Methodologically, we present a psychoanalytically-oriented theoretical and 

clinical research, with clinical cases treated by psychology students and psychologists in the 

clinic-school of the UFBA Psychology Institute. The outline of two clinical cases that have 

different subjective positions regarding the field of the Other was useful for exemplifying the 

theoretical contributions. The cases studied suggest that the psychoanalytic discourse allows 

listening the ADHD as an analytical symptom which may be present in any clinical structure. 

Lack of attention, as a symptom, appears in the failure of the Name-of-the-Father signifier, 

manifesting itself as a form of appeal in search of a father guiding intervention, which would 

point to a difficulty in the child’s subjective process, without resources to leave the place of cause 

of the desire of maternal fantasy. Hyperactivity disorder can be understood as instinctual, insofar 

as the signifier’s Other was unable to write an answer to account for the enjoyment. In some 

cases, manifestations of so-called ADHD are found in the field of inhibitions, as restrictions on 

the functioning of the self, which may lead to hyperactivity as a way to drive satisfaction. Finally, 

we understand lack of attention and hyperactivity as manifestation of the unconscious, and 

therefore of the driving body. 

 

 

Keywords: ADHD, Psychoanalysis, Attention Deficit, Hyperactivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O recrudescimento das abordagens biológico-comportamentais em fenômenos psíquicos tem 

introduzido, na esfera clínica, direções que apontam para reificação do sujeito e, portanto, para 

posições clínicas diversas daquelas construídas pelos princípios psicanalíticos. Pensar a clínica 

psicanalítica frente a essa problemática contemporânea impõe um questionamento acerca dos 

efeitos, no sujeito, de significantes provenientes do discurso científico, desde que significantes 

universais e acéfalos, e sobre a importância da operação de singularização do sujeito por meio da 

escuta analítica. 

Considerando que, no campo psicanalítico e na prática médico-psicológica, encontramos efeitos 

discursivos antinômicos, interrogamos as consequências de uma clínica orientada pelo sujeito e 

uma clínica em que o discurso que a constitui exclua ou ignore o sujeito. Como analistas, somos 

convocados a participar das problemáticas de nosso tempo (LAURENT, 1999), sustentando a 

posição de que a psicanálise não é um tratamento que promove o bem-estar, mas visa a uma ética 

cujo princípio é considerar o real e o mal-estar na cultura. 

A psicanálise opera por intermédio da construção de um sintoma singular, justamente ali no lugar 

onde a diferença foi anulada. A concepção lacaniana de sintoma diverge da visão médica, por 

considerá-lo não como uma disfunção psicopatológica, mas como o modo como cada sujeito 

tenta inscrever-se no laço social. A pesquisa em psicanálise, por este viés, mostra-se relevante ao 

contribuir com uma clínica cuja formulação de hipóteses leva em consideração os tempos de 

constituição do sujeito, em sua singularidade.  

Nesta direção, problematizamos a descrição do quadro “Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade”, construído pelo discurso médico e, com base nas premissas epistemológicas e 

conceituais da teoria psicanalítica, (re)discutimos a sintomatologia que se inscreve sob a sigla 

TDAH. Pretendemos, com este estudo, abrir um espaço diferenciado de reflexão acerca do 

transtorno chamado TDAH, a partir da clínica psicanalítica de forma a não apagar e nem diluir, 

ainda mais, a dimensão do sujeito subjacente a essa sigla diagnóstica.  
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Sendo a contemporaneidade marcada pela hegemonia do discurso médico como representante da 

verdade científica, em que é priorizada a intervenção terapêutica medicamentosa, associada a 

procedimentos diagnósticos descritivos e universais, a pergunta inicial que norteou esta 

investigação teórico-clínica pode ser assim enunciada: como o discurso psicanalítico pode 

contribuir para a compreensão do quadro conhecido como TDAH, ao abordar o inconsciente 

como marca singular de um sujeito? 

No intuito de responder esta questão, delineamos o objetivo geral que orientou esta tese: 

examinar os sintomas de falta de atenção e hiperatividade, segundo os conceitos psicanalíticos de 

inconsciente e de pulsão, a partir da posição do sujeito frente ao Outro, atualizada na relação 

transferencial. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: analisar a 

posição do sujeito frente ao Outro; examinar a hipótese de que a falta de atenção pode ser tomada 

como manifestação do inconsciente e, por fim, compreender a hiperatividade como manifestação 

do corpo pulsional. Em princípio, estes três objetivos específicos, em seu conjunto, demarcam o 

estado de efetuação da estrutura no tempo da infância, definindo a hipótese diagnóstica e a 

direção da análise. 

Para atingir os objetivos propostos, encontramos subsídios teóricos na produção psicanalítica de 

Freud e Lacan, assim como naquelas de alguns dos seus principais comentadores. Entre os casos 

clínicos atendidos e supervisionados por mim no Serviço de Psicologia do Instituto de Psicologia 

da UFBA, selecionamos dois deles, que exemplificam alguns dos nossos argumentos. O primeiro 

refere-se a uma criança de seis anos de idade em que a demanda pela psicanálise fora motivada 

pela queixa escolar e pela tentativa materna de mantê-la na escola. Rui
1
 já havia recebido de um 

neurologista o diagnóstico de TDAH, com indicação de intervenção farmacológica. A hipótese de 

estrutura psicótica surge em função de sua posição subjetiva frente ao Outro, como resposta às 

intervenções analíticas. Mateus foi diagnosticado com TDAH aos quatro anos de idade, fazendo 

uso não continuado de medicamento. Seus pais recorrem à psicanálise trazendo como queixa a 

enurese noturna e a dificuldade para dormir, ao tempo em que relatam os transtornos de 

aprendizagem do filho, centrados, prioritariamente, na falta de atenção às tarefas escolares. Seu 

sintoma é o representante do objeto a na fantasia da mãe. Nos dois casos, a oferta da escuta, a 

partir do referencial psicanalítico, viabilizou o surgimento de uma demanda diversa daquela do 

                                                
1 Os relatos dos casos neste trabalho são construções a partir de fragmentos dos casos clínicos, com nomes e dados 

fictícios, impossibilitando a identificação dos pacientes e mantendo o caráter confidencial das informações. 
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encaminhamento médico e escolar e o estabelecimento da transferência a um saber distinto do 

saber da medicina. Quanto a Mateus, a escuta em contexto clínico do discurso do filho remete a 

mãe à posição radical de não querer saber, retirando a criança da análise e retornando à terapia 

medicamentosa. 

A medicina científica, em lugar de situar a desatenção e a hiperatividade como manifestações 

sintomáticas do infantil em processo de estruturação, supõe a existência de um déficit 

neurológico, de uma falha que requer a intervenção de mecanismos de sutura pela via do saber, 

mas que não impedem o impossível do real de retornar. 

Por maior que seja o esforço do discurso médico científico em tentar reduzir o corpo dos seres 

falantes à sua condição biológica e os transtornos psíquicos a produtos de um distúrbio 

neurofisiológico, o sujeito resiste. Assim, as modalidades através das quais os indivíduos se 

apropriam do discurso social colocam em cena o sujeito do desejo e sua posição de subversão e, 

justo por isso, foi possível a Freud reconhecê-lo e acolhê-lo. Se para Freud, a histeria denunciava 

a impostura do mestre moralizador, na atualidade, as manifestações sintomáticas das crianças 

denunciam a impossibilidade da ciência em recobrir com o instrumental técnico empírico o 

imponderável do desejo. 

Sustentando a hipótese de que a psicanálise ao acolher, sob transferência, a fala de crianças 

diagnosticadas pelo discurso médico científico como TDAH é capaz de produzir um diferencial 

teórico-clínico em relação aos demais dispositivos terapêuticos, propomos articular as 

ferramentas teóricas disponíveis na psicanálise e a análise dos casos clínicos, preservando a sua 

ética no que diz respeito a não se eximir de dar a palavra ao sujeito. 

Reconhecer as manifestações do fenômeno atualmente descrito como TDAH em outra 

perspectiva, isto é, como sintoma analítico implica abertura a um saber inconsciente com valor de 

verdade, desvelando a estranha familiaridade do sujeito com o seu sintoma, no qual o saber 

produzido não é fruto da razão ou do conhecimento e, sim, decorrente de um desejo que lhe é 

estranho e, ao mesmo tempo, familiar. 

Esta pesquisa, embasada no referencial psicanalítico, toma como seu campo a dupla polaridade 

da experiência transferencial, ou seja, o campo da linguagem e da pulsão  onde são construídos os 

discursos, visando à escuta destes no que revelam a singularidade do sujeito do inconsciente, 
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através das repetições, dos equívocos e da produção sintomática, com manifestações desse 

sujeito. 

 

1.1. SOBRE O OBJETO DA INVESTIGAÇÃO 

A ideia de que os comportamentos de desatenção, hiperatividade e impulsividade apresentados 

por algumas crianças constituem uma questão médica é recente. Segundo Lima (2005), crianças 

anteriormente tidas como “peraltas”, “mal-educadas”, “indisciplinadas” ou “desmotivadas” e 

adultos que se consideravam “desorganizados” e “irresponsáveis” passaram a ser considerados 

como acometidos por uma disfunção dos circuitos cerebrais, possivelmente de origem genética, 

que provocaria uma deficiência ou inconstância na atenção e um excesso nos níveis de ação. 

Como a atenção e as outras expressões comportamentais a ela associadas se manifestam na 

dimensão corporal, o corpo se configura como sede do desvio e o alvo de medidas terapêuticas. O 

que temos, na conclusão do autor, são novas leituras para antigas dificuldades pessoais. 

Inicialmente, esse conhecimento encontrava-se restrito a setores da comunidade médica, mas a 

partir dos anos 90 do século passado, começa a influenciar o raciocínio clínico de outros 

especialistas e a fazer parte do vocabulário cotidiano de professores, pais e outros adultos (ibid.). 

A análise histórica das mudanças ocorridas na psiquiatria ao longo dos últimos 50 anos aponta 

para novos procedimentos diagnósticos que estabelecem bases biológicas para os distúrbios 

psíquicos. Com isso, os transtornos mentais são considerados resultantes de alterações nos 

neurotransmissores cerebrais que, através da ação de psicofármacos, podem ser corrigidos, 

levando à remissão dos sintomas dentro da lógica da eficácia (AGUIAR, 2004; BIRMAN, 2007; 

BOGOCHVOL, 2001; ROUDINESCO, 1999).  

Birman (2007, p. 180), ao enunciar o lugar da psicopatologia no paradigma das neurociências, 

afirma:  

A biologia é o fundamento incontestável da psicopatologia na atualidade. As neurociências fornecem 

os instrumentos teóricos que orientam a construção da explicação psiquiátrica. Por este viés, pois, a 

psicopatologia pretende ter encontrado finalmente sua cientificidade, de fato e de direito. Além disso, a 

nova psicopatologia acredita ter se encontrado enfim com a sua vocação médica, num processo 

iniciado no início do século XIX, à medida em que se fundaria no discurso biológico. 

O discurso médico/científico que legitima o TDAH defende uma realidade biológica/cerebral e 

sustenta seu argumento na possibilidade de visualização objetiva da patologia e na prova de seu 
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potencial de risco (CALIMAN, 2009). Com tal objetivo, explicações médicas se desdobraram ao 

longo do século XX sem, entretanto, até agora, conseguir precisão sobre os sinais patológicos da 

desatenção e da hiperatividade e sobre a etiologia do transtorno. Por não dispor de marcadores 

biológicos para a identificação dos casos de TDAH, a evidência científica tem-se resumido a 

respostas positivas ou negativas ao medicamento (ORTEGA et al., 2010). Cria-se assim, uma 

psiquiatria que se afasta dos princípios da clínica, desconsiderando o sujeito e sua singularidade.  

O ponto de interseção entre TDAH e o universo escolar é sustentado pela própria descrição do 

transtorno: entre os critérios propostos pelo DSM-IV para o diagnóstico de TDAH é 

imprescindível que a criança tenha prejuízos em pelo menos dois ambientes distintos, sugerindo 

que um deles seja a escola. Para Rafalovich (2002), a descrição do TDAH no DSM-IV é feita 

dentro do setting escolar e direcionada para sua análise. Por sua vez, o fracasso escolar é 

apresentado na literatura médica como o problema principal do transtorno em decorrência dos 

prejuízos causados à vida da criança e, constitui-se o maior argumento para a legitimação 

medicamentosa (DUPANLOUP, 2004). “Está é a relação reflexiva entre os discursos educacional 

e psiquiátrico, na qual um usa o outro para validar ou expandir uma compreensão determinada do 

TDAH”
2
 (RAFALOVICH, 2002, p. 216) e legitimar o argumento de que não é um problema da 

escola, quando a criança não aprende ou é indisciplinada. O déficit ou o excesso estaria na 

criança que, por estar doente, necessitaria de tratamento. 

A infância é um artefato cultural e, como tal, o meio social incide sobre a maneira de ser infantil 

e também sobre a forma de se conceber a ideia de infância (POSTMAN, 1999). Para o autor, o 

termo “criança” sempre existiu, porém a concepção de infância que conhecemos atualmente seria 

uma invenção da modernidade. Em O desaparecimento da infância, este autor apresenta a 

polêmica hipótese do fim da infância, na medida em que as fronteiras entre mundo adulto e 

infantil têm sido progressivamente diluídas. Apagar rapidamente o que incomoda significa 

domesticar crianças “hiperativas” que se mostram refratárias às exigências do adulto. “A criança 

volta a ser vista ‘como o adulto em miniatura’” (ROCHA, 2002, p. 3).  

Retomando o conceito de infantil lacaniano, Magalhães (2004) entende o desaparecimento do 

mundo infantil como evanescimento, visto que a criança procura encontrar, nos vários momentos 

da efetuação da estrutura, formas de não sujeição, recusando-se a ser tratada como adulto, ainda 

                                                
2 Tradução nossa. 
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que pela invenção de sintomas. O infantil, efeito do significante, está sujeito a um necessário 

evanescimento, na medida em que, para a psicanálise, aparece e desaparece nos atos e nos ditos 

tanto da criança, como da criança que permanece no adulto. 

A medicalização de crianças, segundo Magalhães (2006), pode ser também lida como um apelo 

ao silêncio dos conflitos, negando-os como inerentes à subjetividade e ao laço social. Assim, o 

uso de tranquilizantes desvela a ignorância de que a angústia é estruturante e participante das 

operações de constituição do sujeito. 

Ao ampliar seu campo de atuação ao ambiente escolar, a medicina passa a agir sobre esse espaço 

de acordo com sua própria ótica: promove a patologização
3
 e medicalização da educação, 

transformando problemas pedagógicos, sociais e políticos em questões biológicas e médicas 

(AGUIAR, 2004; COLLARES & MOYSÉS, 1994; GUARIDO, 2007; LEGNANI; ALMEIDA, 

2008).  

O termo medicalização refere-se ao processo de transformar questões não-médicas, eminentemente de 

origem social e política, em questões médicas, isto é, tentar encontrar no campo médico as causas e 

soluções para problemas dessa natureza. A medicalização ocorre segundo uma concepção de ciência 

médica que discute o processo saúde-doença como centrado no indivíduo, privilegiando a abordagem 

biológica, organicista. Daí as questões medicalizadas serem apresentadas como problemas individuais, 

perdendo sua determinação coletiva. Omite-se que o processo saúde-doença é determinado pela 

inserção social do indivíduo, sendo, ao mesmo tempo, a expressão do individual e do coletivo 

(COLLARES; MOYSÉS, 1994, p.25). 

 

Assim, o que Foucault e Clavreul chamam de medicalização no mundo contemporâneo aponta 

para uma descrição biológica das experiências humanas, para uma retradução de seus sofrimentos 

em termos sintomáticos e para uma intensificação do uso de medicamentos no alívio do mal-estar 

cotidiano. O pensamento de Foucault, na chamada fase genealógica, nos é útil para compreender 

a disciplina como matriz de fundo sobre a qual se articulam disposições cognitivas (saberes) e 

disposições corporais (práticas) de modo a constituir um sujeito dócil, disciplinado e 

autogovernado. 

Em Vigiar e Punir (1975/1977), Foucault aborda a “sociedade disciplinar” como aquela na qual o 

comando social é construído mediante uma rede difusa de dispositivos que produzem e regulam 

                                                
3 Lebrun (2006) retoma o significado da palavra paixão evocando seu sentido etimológico de passividade (paschein, 

pathos), ou seja, a “potência que caracteriza o paciente não é um poder operar, mas um poder tornar-se, isto é, a 

sucetibilidade que fará com que nele ocorra uma nova forma de movimento. A potência passiva está em receber a 

forma” (p. 17-18). Patologizar é uma tendência do sujeito que o deixa sensível a algo externo.  



 17 

costumes, hábitos e práticas produtivas nas instituições
4
. Disciplinas são dispositivos de poder 

que atuam diretamente sobre os corpos, são eles “que permitem o controle minucioso das 

operações do corpo, que asseguram a sujeição constante de suas forças e lhe impõem uma relação 

de docilidade-utilidade” (ibid., p.129). O poder disciplinar sanciona ou prescreve 

comportamentos, classificando-os como normais ou desviados.  

O sucesso do poder disciplinar quanto a sua eficácia, de acordo com Foucault (ibid., p. 143) “se 

deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e 

sua combinação num procedimento que lhe é específico, o exame”. O olhar vigilante permite a 

distribuição uniforme do poder, identificando os sujeitos submetidos à vigilância. Por sua vez, a 

normatização é a afirmação do poder sobre a norma e, ao apontar a relação entre norma e 

medicalização como uma prática de correção, nos autoriza a pensar a medicalização do escolar 

com dificuldade de aprendizagem como um elemento de disciplina e controle. Assim, “a 

vigilância normatizadora”, proposta por Foucault, pode ser entendida como a produção de 

saberes sobre a criança conectada à regulação das condutas dos sujeitos infantis e à instituição de 

práticas educacionais voltadas para elas. O poder disciplinar se exerce tornando-se invisível, mas 

impõe aos que submete visibilidade obrigatória.  

De acordo com as formulações de Foucault (1979/1998), o poder representa o exercício 

estratégico de múltiplas relações de forças, que contribuem para a conformação de subjetividades 

particulares. O poder não está localizado em nenhum ponto específico da estrutura social, e dele 

ninguém escapa. Seu funcionamento se dá em rede de dispositivos ou mecanismos sem limites, 

fronteiras ou exterioridade possível. Ao pensar a microfísica do poder atuando como uma rede 

produtiva que atravessa com eficácia todas as instâncias da vida social, Foucault destaca o poder 

como produção e não apenas como repressão. O poder produz saber, imbricando continuamente 

poder e saber, de modo que “não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo 

de saber, nem saber que não suponha e não constitua, ao mesmo tempo, relações de poder” 

(FOUCAULT, 1979/1998, p. 30). 

 Portanto, “a invenção da infância implica na produção de saberes e ‘verdades’ que têm a 

finalidade de descrever a criança, classificá-la, compará-la, diferenciá-la, hierarquizá-la, excluí-

                                                
4 Segundo Foucault (1979/1998, p. 247), geralmente se chama instituição “todo comportamento mais ou menos 

coercitivo, aprendido. Tudo em uma sociedade funciona como sistema de coerção, sem ser um enunciado, ou seja, 

todo social não discursivo é a instituição”. 
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la, homogeneizá-la, segundo novas regras ou normas disciplinares. Impõe-se sobre a infância 

uma ordem normativa [...]” (ibid., p. 143). O discurso médico, ao enunciar os desvios 

comportamentais causados pelo déficit dos neurotransmissores cerebrais, tem como efeito de 

sentido construir discursivamente uma identidade da criança, desatento-hiperativa, como 

anormal.  

A credibilidade social da medicina construída ao longo da sua história reveste o discurso médico 

do caráter de infalibilidade no que se refere à interpretação diagnóstica e ao tratamento do 

suposto TDAH. Para a medicina, é o ideal de cientificidade o que lhe confere poder e 

credibilidade (CLAVREUL, 1985, p. 40-41).  

Mais ainda que a eficácia da medicina é sua cientificidade que constitui lei, pois ninguém contesta que 
o saber médico, pelo menos por uma parte, seja verdadeiro e verificável. Por ele, é a noção mesma de 

crença que se acha hoje transfigurada. A crença na medicina ultrapassa de longe a crença em qualquer 

religião que seja. 

 

No entanto, como assinala Fleck (1935/1986), a difusão e a consolidação de um fato científico
5
 

dependem da apropriação do seu discurso por outros grupos e, no caso do dito TDAH, a escola 

tem-se configurado como espaço privilegiado, e os professores como atores fundamentais, não só 

pela implicação em um posicionamento que reconhece e legitima a doença, mas também por 

estender o discurso médico a outros espaços além do educacional. Numa perspectiva semelhante, 

Foucault (1954/1975, p.71) assinala que “a doença só tem realidade e valor de doença no interior 

de uma cultura que a reconhece como tal”, sendo esse reconhecimento o que instaura o discurso 

médico, afirmando sua mestria ou domínio. A psiquiatria biológica, na medida em que se utiliza 

também dos estudos estatísticos e epidemiológicos, cumpre papel disciplinar sobre a população 

através das diversas instituições sociais. 

Na visão foucaultiana, onde há saber, há poder; mas, onde há poder, há resistência. “Elas são o 

outro termo nas relações de poder; inscrevem-se nestas relações como o interlocutor irredutível” 

(FOUCAULT, 1976/2009, p. 106). A resistência não está em posição de exterioridade e nem 

oposta ao poder; em vez disso, o poder é que produz múltiplos pontos de resistência contra ele 

                                                
5
 Para Fleck, os diversos grupos científicos se constituem, cada um deles, por um estilo de pensamento dominante 

que promove uma tendência à persistência dos sistemas de ideias, direcionando o modo de perceber e de relacionar 

os objetos do conhecimento. Por conseguinte, o estilo de pensamento funciona como uma espécie de coerção do 

pensamento, delimitando as formas de descrição e percepção dos fatos. Os fatos científicos produzidos pelos 

membros de um dado coletivo de pensamento revelam a marca de seu estilo de pensamento, sendo incomensuráveis 

com os fatos gerados por outros coletivos de pensamento.  
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próprio. Nessa perspectiva, podemos pensar que o aluno que não corresponde à expectativa de 

normalização e, portanto, diagnosticado como desatento e/ou hiperativo, expressa uma forma de 

resistência ao assujeitamento e suas atuações refletem a busca e criação de novas possibilidades 

de existência? 

O discurso médico difundido na mídia leiga contribui para dar visibilidade ao chamado TDAH. 

Manuais de orientação, dirigidos a pais e a professores e sites na internet, objetivam orientar 

formas de lidar com essas “crianças-problema”
6
, descrevendo sintomas e divulgando modos de 

tratamento. No campo da clínica, a terapia cognitivo-comportamental, fundamentada em ideais 

normatizantes, mostra-se atualmente hegemônica, dentre as práticas consideradas válidas. Seus 

manuais destacam, em especial, a legitimidade do diagnóstico e a existência real do transtorno, 

confirmadas por uma série de pesquisas empíricas nacionais e internacionais. Para Bogochvol 

(2001), essa ampla divulgação do termo TDAH difunde-se no social e passa a fazer parte do 

senso comum, constituindo um conjunto de crenças partilhadas, assimiladas como verdades 

“cientificamente comprovadas”. 

Roudinesco (1999, p. 30) aponta a prevalência da reivindicação da norma sobre a valorização do 

conflito.  

[...] muitos são os sujeitos que preferem entregar-se voluntariamente a substâncias químicas a falar de 

seus sofrimentos íntimos. O poder dos remédios do espírito, portanto, é o sintoma de uma modernidade 

que tende a abolir no homem não apenas o desejo de liberdade, mas também a própria idéia de 

enfrentar a prova dele. O silêncio passa então a ser preferível à linguagem, fonte de angústia e 

vergonha. 

 

 

1.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

A presente pesquisa surgiu da minha atividade docente como supervisora de estágio clínico no 

curso de graduação em Psicologia da Universidade Federal da Bahia – UFBA. Investigar as 

contribuições da psicanálise ao dito Transtorno de Déficit de Atenção com e sem Hiperatividade 

                                                
6
 Miranda (2006, p. 121-122) identifica que “as ‘crianças problema’ nomeadas pelos professores como aquelas que 

trazem em seu comportamento as marcas do mal-estar na cultura contemporânea: crianças agressivas, sem-limites, 

nervosas, indisciplinadas, briguentas, choronas, que não seguem as normas [...]. Em relação à aprendizagem, os 

professores relatam que tais crianças apresentam dificuldade de concentração, são desinteressadas, agitadas e 

passivas”. Essas caracterizações da “criança-problema” correspondem às mesmas descrições dos comportamentos 

sintomáticos das crianças com TDAH. 
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– TDAH
7
, segundo os referenciais teóricos de Freud e Lacan, teve como motivação a constatação 

do visível aumento das demandas para atendimento clínico de crianças com este diagnóstico, 

além da instigante polêmica em torno de uma possível causalidade neurofisiológica cerebral e da 

excessiva e cada vez mais precoce medicalização infantil. A análise dos casos clínicos 

conduzidos pelos supervisionandos serviu como fio condutor ao aporte metodológico aqui 

utilizado. 

O Serviço de Psicologia Prof. João Inácio de Mendonça, vinculado ao Instituto de Psicologia-

UFBA, funciona como uma clínica-escola que presta atendimento à população de classe 

econômica baixa (mas não exclusivamente) da cidade de Salvador/Ba e arredores, e compõe, ao 

mesmo tempo, a formação dos alunos do curso de Psicologia nos fundamentos da práxis clínica. 

Por ser uma clínica-escola, há a possibilidade dos trabalhos pautarem-se em enfoques teóricos 

diversos, sendo que, atualmente, estão sendo desenvolvidos trabalhos nas vertentes cognitivo-

comportamental, gestáltica e psicanalítica. A clínica de orientação psicanalítica dirige a ação do 

aluno, em sua prática, para a escuta do singular de cada sujeito, orientada pelos significantes 

advindos do discurso do analisante e pelos escritos de Freud e Lacan. 

Na última década, tem sido crescente o número de crianças encaminhadas ao Serviço de 

Psicologia/UFBA com o diagnóstico médico de TDAH ou nomeadas como desatentas ou 

hiperativas pela própria escola. As argumentações encontradas nos diagnósticos dizem respeito, 

prioritariamente, a duas categorias comportamentais. Por um lado, são ressaltadas as inibições 

das funções vinculadas ao aprendizado, à socialização e dificuldades com o próprio corpo ou no 

âmbito das relações familiares. Essas crianças, ao serem nomeadas como deficitárias de atenção 

ou de comportamento inibido, tornam-se emblemáticas de alguma insuficiência bioquímica que 

carregam em seu próprio corpo, demandando, a partir desse diagnóstico, uma ação corretiva. No 

seu avesso, designações circunscritas aos excessos, tanto no que se refere à hiperatividade quanto 

à impulsividade, associadas a crianças agressivas, agitadas, em que faltam limites, promovem a 

solicitação de práticas terapêuticas relacionadas à reeducação do comportamento, na tentativa de 

adaptação aos valores sociais vigentes e às práticas educativas.  

Visando à viabilidade da investigação, implementamos no segundo semestre de 2007, um 

programa de extensão universitária na clínica-escola do Serviço de Psicologia, tendo como 

                                                
7 Attention Deficit with Hyperactivity Disorder (ADHD) ou Attention Deficit Disorder (ADD). Doravante, o 

Transtorno de Déficit de Atenção com ou sem Hiperatividade será referido por sua sigla em português TDAH.  
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objetivo prestar atendimento clínico de orientação psicanalítica a crianças diagnosticadas com 

TDAH. Todos os atendimentos foram realizados por alunos e/ou psicólogos egressos do curso de 

Psicologia, por adesão voluntária ao projeto, respeitando a exigência de estar em processo de 

análise, conforme posicionamento de Freud (1919/2010) e de Lacan (1967-1968), segundo o qual 

a passagem à condição de analista se dá como efeito da análise do sujeito. 

Em relação aos atendimentos, procuramos respeitar aspectos ligados à singularidade, e não ao 

assistencialismo, quanto ao pagamento, horário, duração da sessão, entre outros, buscando 

estabelecer condições possíveis para viabilizar a escuta clínica psicanalítica. No entanto, produzir 

uma pesquisa psicanalítica articulada a recortes de casos clínicos gera impasses éticos em relação 

ao sigilo e à solicitação de consentimento prévio. No Serviço de Psicologia-UFBA durante a 

triagem, o sujeito assina um documento autorizando o uso dos dados para fins de estudo e 

pesquisa, desde que mantida a confidencialidade das informações passíveis de identificação. 

Consideramos que o lugar de onde se escuta o sujeito encaminhado para um diagnóstico é 

determinante na condução de cada caso clínico. Nessa direção, entendemos que é frente ao real 

da clínica que o discurso psicanalítico deve fazer-se presente, sustentando a importância de 

reconhecer, no espaço transferencial, a possibilidade de aflorar o singular do sujeito. Contudo, 

não deixamos de nos questionar sobre a possibilidade de descaracterização da nossa prática 

clínica sustentada pela psicanálise, na medida em que nos voltávamos para casos clínicos 

diagnosticados como TDAH pelo critério instituído pelo DSM-IV.  

Não negligenciamos o fato de que a supervisão em psicanálise toca um ponto delicado, 

principalmente numa instituição de ensino, por envolver tanto a relação transferencial que se 

desenvolve no próprio ato clínico, quanto aquela entre supervisionando e supervisor, não 

excluindo o desejo daquele que conduz a supervisão. Destacamos, assim, a dimensão terceira da 

supervisão, na qual a figura do supervisor não pode ser desconsiderada. 

A estratégia de acompanhamento dos casos clínicos se realizou mediante duas reuniões semanais: 

enquanto numa delas o objetivo é sustentar a posição de suposto saber do supervisionando, a 

outra se propõe à construção dos casos clínicos. Nas supervisões individuais, privilegiamos o 

entendimento de que a função do supervisor é a de manter aberto esse lugar terceiro, visando 

garantir condições éticas e clínicas para a emergência das formações do inconsciente na relação 

transferencial. Logo, é fundamental a compreensão de que o supervisionando, na prática clínica, 
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deve ocupar o lugar de suposto-saber para o seu paciente e, em assim sendo, o espaço da 

supervisão tem como função sustentar a transferência operante. 

A problemática da nossa pesquisa se constituiu em razão da diversidade de quadros clínicos 

presentes nas crianças encaminhadas ao Serviço de Psicologia/UFBA, tomando como referencial 

a clínica psicanalítica. Apesar da diversidade, todas essas crianças portavam um mesmo 

diagnóstico: TDAH. Com a nomeação médico/psiquiátrica de TDAH recebemos desde crianças 

pequenas, em que a dificuldade em sustentar a atenção e a excessiva atividade motora, 

comportamentos característicos dos primeiros anos de vida, fora classificada como inibida ou 

excessiva, até crianças e adolescentes em que a presença de déficit de atenção e de agitação 

intensa estava associada à sintomatologia psicótica, depressiva ou à debilidade mental. Desta 

forma, pudemos constatar a evidência de práticas diagnósticas universalizantes, baseadas em 

fenômenos comportamentais, que revelam, por um lado, a hegemonia da compreensão 

biologizante e fisicalista dos fenômenos psíquicos e, por outro, o quase total apagamento das 

características singulares de expressão de cada sujeito. 

Diante da abrangência das manifestações sintomáticas concebidas como componentes do TDAH, 

que nos sinalizava para o uso indiscriminado do diagnóstico e para limitações nos critérios 

determinados pelo DSM-IV
8
, fomos instigados a investigar a falta de atenção e hiperatividade 

pelo enfoque de uma práxis
9
 que leva em conta a singularidade do sujeito. 

Na fase de estabelecimento de fontes e contatos, disponibilizamos junto aos CAPSIA e ao centro 

de psicologia do Hospital Universitário Professor Edgard Santos o nosso programa. Nossa 

preocupação inicial centrou-se na sua própria caracterização: “Atendimento de orientação 

psicanalítica com crianças diagnosticadas como portadoras de TDAH”. Tivemos o cuidado de 

eliminar a possibilidade de que, na oferta, a nomeação já se definisse e reforçasse a identificação 

do sujeito ao transtorno. Para tanto, além de abordarmos a questão com os psicólogos da 

instituição, tivemos o cuidado, principalmente nas entrevistas iniciais, de evitar o uso de tal 

terminologia ou, quando utilizada pelos pais ou pela própria criança, interrogá-los sobre sua 

utilização. 

                                                
8 Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder’s IV, o DSM IV editado pela American Psychiatric Association.  
9 No Seminário Livro 11, Lacan descreve o termo práxis como adequado para referir aquilo que concerne à 

psicanálise: “É o termo mais amplo para designar uma ação realizada pelo homem, qualquer que ela seja, que o põe 

em condição de tratar o real pelo simbólico. Que nisto ele encontre mais ou menos imaginário tem aqui valor apenas 

secundário.” (LACAN, 1964/1998, p. 14). 
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Este estudo viabiliza a possibilidade da psicanálise em extensão, inserida no campo institucional 

de um Serviço de Psicologia Universitário, com o objetivo clínico de fazer emergir o sujeito 

desejante que, através da fala, constrói, em sua singularidade, uma forma de lidar como os 

enigmas intrínsecos ao ser falante. Para tanto, partimos do conceito lacaniano de “desejo do 

analista” como aquele que não pode ser concebido como um desejo pessoal do analista, mas 

como uma função, ou seja, “desejo de que haja análise e que, portanto, surja desejo” (RINALDI, 

1997, p. 36). 

Dessa forma, foram recebidas no Serviço de Psicologia/UFBA, 30 crianças na faixa etária de 2 a 

13 anos de idade, no período de agosto de 2007 a dezembro de 2010, com diagnóstico médico ou 

escolar de TDAH
10

. Os impasses do sujeito diante dos conteúdos de aprendizagem e suas 

dificuldades no campo do laço social – desorganização comportamental, predominantemente no 

espaço escolar, mas também no ambiente familiar – constituíram-se como as queixas mais 

constantes. São essas queixas que apontam para “certo” fracasso dos ideais que sustentam a 

instituição escolar. 

Embora este estudo não pretenda dar ênfase aos problemas de aprendizagem, fica difícil dissociar 

o diagnóstico de TDAH das questões surgidas no âmbito da educação escolar. Das crianças 

participantes da nossa pesquisa, duas delas estão fora da escola em razão de seus comportamentos 

considerados desviantes da norma, incompatíveis com o processo de aprendizagem requerido e 

perturbadores da convivência social entre colegas. A exclusão se faz pelo déficit ou pelo excesso, 

enquanto a inclusão implica submissão ou alienação aos ideais do Outro
11

. 

Através de nossa experiência clínica no Serviço de Psicologia-UFBA, nos foi possível observar 

que a escola, ao identificar dificuldades por parte do aluno em responder ao ideal adaptativo, 

demanda justificativas para situar o problema no corpo da criança. Na procura de solução, a 

escola e os pais, diante de queixas escolares, recorrem ao discurso científico na tentativa de 

apontar o déficit ou o excesso no “organismo” da criança. Consideram, portanto, que as 

dificuldades escolares decorrem de disfunções neurológicas, as quais interferem em campos 

considerados pré-requisitos para a aprendizagem. 

                                                
10 No final de 2011, havia uma fila de espera por atendimento pelo grupo de pesquisa; nessa lista tínhamos em torno 

de dez crianças diagnosticadas com TDAH.  
11 No seminário O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise (1954-1955), Lacan formulou o conceito de 

“grande Outro” remetendo-o ao campo da linguagem, ao código, ou seja, o Outro que remete ao campo simbólico, 

campo esse articulado para além do sujeito, visto que ele se refere a toda a estrutura social e cultural que o circunda. 
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Ao recebermos esses sujeitos na clínica, observamos que se tem tornado prática comum nas 

escolas ofertar significantes do discurso científico ao comportamento dito inadequado do aluno, 

promovendo como principal efeito o silêncio dos sujeitos, uma vez que favorecem a captura 

imaginária aos significantes advindos do Outro. A generalização dessas nomeações, na medida 

em que todos apresentam o mesmo problema e uma única solução, a medicamentosa, tem 

propiciado o apagamento das contingências de cada história, calando as singularidades de cada 

sujeito. O diagnóstico de TDAH tem favorecido a apropriação do discurso médico/científico pela 

escola, fortalecendo o fenômeno da patologização e da medicalização dos problemas escolares, 

dificultando a investigação de qualquer outro tipo de fator que aí possa estar interferindo.  

A difusão no imaginário social do discurso médico sobre o TDAH tem produzido consequências 

clínicas e atravessado o discurso parental. Nas entrevistas iniciais realizadas no Serviço de 

Psicologia-UFBA, com certa frequência, as manifestações sintomáticas da criança já são, desde o 

início, relacionadas pelos pais ao transtorno, revelando um posicionamento prévio favorável à 

intervenção farmacológica. 

Em nossos atendimentos na clínica do Serviço de Psicologia, acompanhamos a exigência 

imperiosa para a extinção da desatenção, da agitação e da dificuldade de aprendizagem, sem que 

nada em torno da criança mude ou precise ser interrogado. No lugar da demanda de alívio para o 

sofrimento, da falta e do enigma que o sintoma comporta para a psicanálise, encontramos, hoje, o 

pedido de confirmação do diagnóstico e uma circulação por profissionais que respondam a esta 

demanda, numa tentativa de evitar o mal-estar que os sintomas da criança denunciam.  

Essas modalidades de tratamento, a partir do uso de psicofármacos e técnicas cognitivistas, têm 

como efeito, ao corroborar a concepção do déficit, o silenciamento do sujeito e sua consequente 

segregação. Os significantes que lhe são ofertados isentam o sujeito de se responsabilizar por seu 

sintoma, restando-lhe, apenas, a alienação ao discurso da ciência que sempre dispõe de um objeto 

que se inscreve como capaz de tamponar a falta estrutural do sujeito. Porém, se a medicação por 

um tempo faz calar o sujeito, o sintoma, que não cessa de se escrever, teima em retornar, em 

voltar à cena, ou seja, permanecendo o pulsional, a categoria lógica do impossível real se 

introduz nos laços sociais.  

Essa nova oferta que nomeia a emergência do real com um significante produzido pela ciência acaba, 

no fundo, obturando-lhe a possibilidade de inventar seu próprio sintoma. Enfim, trata-se de uma oferta 

de gozo que exibe a alienação do sujeito ao discurso do mestre, representado, no caso de fracasso 

escolar, pela psicologia instrumental dita científica. A terapêutica das disfunções diagnosticadas 
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procura adaptar o gozo do sujeito a um modo hegemônico do uso das funções intelectuais. Busca-se 

atingir, por meio dessa terapêutica, um nível de funcionamento ideal, que possa garantir o acesso do 

sujeito a um desempenho estipulado pelas exigências da norma (SANTIAGO, 2005, p. 24).  

 

Para esta pesquisa, não podemos prescindir do entendimento de como os processos inconscientes 

se articulam, sobretudo para que possamos desdobrar nossa proposição de que o 

comprometimento que concorre para o diagnóstico de TDAH advém de impasses na constituição 

do sujeito no tempo da infância, que dificultam estar “atento” tanto ao mundo das coisas e das 

palavras, quanto a controlar motricidade e impulsividade. 

A clínica psicanalítica, por excelência, destitui toda e qualquer incidência do organismo sobre o 

sujeito, visto que o corpo de que trata a psicanálise é o corpo em sua dimensão simbólica, mas 

também real, desde que pulsional. Em “O estádio do espelho como formador da função do eu tal 

qual nos é revelada na experiência psicanalítica” (1949/1998), Lacan evidencia a vertente 

imaginária do eu, ao tempo em que demonstra a existência de uma anterioridade das funções 

psíquicas em relação às funções biológicas na constituição da imagem corporal, contrariando a 

hipótese da ciência de um “eu” fundado em atividades cerebrais (LEITE, 2001). O estádio do 

espelho, como uma resposta à questão da prematuração do humano, foi definido por Lacan como 

“um drama cujo impulso precipita-se da insuficiência para a antecipação” (LACAN, 1949/1998, 

p. 99). 

 

1.3. O ESTUDO DE CASO EM PSICANÁLISE 

Segundo Zucchi (2003), a construção do caso clínico é o modo por excelência de transmissão da 

clínica psicanalítica, mesmo reconhecendo seu caráter subjetivo e singular. Por sua vez, Castro 

(2010) afirma que justo por sustentar-se em fragmentos do caso articulados segundo a escrita do 

pesquisador, o caso não tem pretensão de esgotar a história do sujeito, nem tampouco as 

explicações acerca do caso clínico, “mas ser o testemunho de uma mudança de posição do sujeito 

em relação ao desejo e ao gozo” (p.27). O desafio do psicanalista-pesquisador reside no uso que 

faz desse recurso: mover-se nessa tensão entre o que é da ordem do singular e o que é da ordem 

do geral. 

O caso clínico, tomado em sua condição de pesquisa, apresenta-se como forma de desenvolver 

pesquisa de caráter psicanalítico. Esta é a particularidade da pesquisa em psicanálise: 
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[...] o que numa dimensão universal – no que concerne ao sujeito da fala – só poderia ser verificado 

caso a caso, cabe ao psicanalista e ao pesquisador que o acompanha desenvolver a lógica que permite 

sustentar resultados a partir do particular, levando em conta, ao mesmo tempo, as exigências da ciência 

(SAURET, 2003, p. 102).  

 

E é esta imersão profunda “na singularidade de um caso que permite extrair dele tanto o que lhe 

pertence com exclusividade quanto o que compartilha com outros do mesmo tipo”; como tal, “o 

caso ganha um valor que se pode chamar de exemplar” (MEZAN, 2001, p. 157). Assim, a 

psicanálise ao trabalhar no plano da singularidade do sujeito, o faz pelo ponto de vista de que “o 

‘caso’ singular é ao mesmo tempo o acesso ao universal e seu ‘avalista’ [garant]” (ASSOUN, 

1997, p. 14). 

Pinto (1999), por sua vez, preconiza o método de estudo de caso clínico coerente com o objeto 

em questão na psicanálise. Considera que a pesquisa em psicanálise envolve dois momentos 

complementares. O primeiro é o da pesquisa na situação clínica, em que não se trata de uma 

verdade contida no inconsciente do analisando ou no saber do analista. Mas, balizados pelo 

vínculo transferencial, analista e analisando são produtores e pesquisadores dessa verdade. 

Verdade essa que permite fazer uma teoria universal e, ao mesmo tempo, demonstrar como cada 

um pode fazê-la fracassar. O saber teórico sustenta essa prática, mas não determina o ato 

analítico, desde que o inconsciente se produz em ato. Como método, utiliza-se a escuta para 

detectar a presença do inconsciente na fala.  

Sobre este primeiro momento incide um segundo, caracterizado pela tentativa de teorizar sobre os 

dados escutados ou sobre a própria teoria. É o analista pesquisador que será colocado em 

transferência, movido pelas lacunas. E o texto passa a funcionar como um analista para que o 

pesquisador se defronte com suas resistências em ouvir os relatos. O texto instiga o pesquisador a 

fazer perguntas, e nelas estão contidas as verdades. 

Rosa (2004), ao enfocar as particularidades do método e da pesquisa em psicanálise, afirma que a 

função do analista é oferecer uma escuta, porém, é necessário haver, por parte do paciente, um 

sofrimento, que traz em si uma demanda, e uma suposição de saber ao analista, sendo a 

interpretação do sujeito um saber que se produz na própria relação transferencial. Por este viés, a 

clínica psicanalítica articula e atualiza dois conceitos fundamentais: realidade psíquica e 

transferência.  
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A particularidade em questão, afirma Nogueira (2004), é que o psicanalista não é um observador 

do analisante, na medida em que ele está implicado numa relação transferencial que, ao não se 

constituir, não produz análise e, consequentemente, também não institui a pesquisa. A realidade 

da transferência é o que permite ao desejo do analisante encontrar mediação pela presença do 

Outro. Porém, o objeto da investigação analítica é o mesmo sujeito do inconsciente, sujeito de 

desejo. Assim, o que se passa em uma análise não pode ser julgado pelos critérios da razão e, 

sendo a transferência uma condição necessária para o desenvolvimento da pesquisa psicanalítica, 

não é possível estabelecer a priori os sujeitos da pesquisa.  

No Seminário 11 (1964/1998), Lacan trata da relação psicanálise e pesquisa [recherche] 

científica, afirmando nunca ter-se considerado um pesquisador [chercheur], por oposição à 

interpretação hermenêutica que procura [cherche] sempre outro sentido. Retoma a frase de 

Picasso “eu não procuro, acho” aí reconhecendo dois domínios no campo da pesquisa: “aquele 

em que se procura e aquele em que se acha” (ibid., p. 15). Para em seguida relacionar a pesquisa 

que procura com o registro religioso: “não me procurarias se já não me tivesses achado. O já 

achado está sempre por trás, mas atingido por algo da ordem do esquecido” (ibid.), indicando que 

todo e qualquer achado é um (re)achado. O que especifica a prática psicanalítica não é a procura, 

mas a aceitação do que se encontra, orientada pelo desejo
12

 na experiência do inconsciente (ibid.). 

O sujeito do inconsciente, excluído do discurso da ciência, encontra alguma forma de retorno e, 

nesses momentos, o saber hegemônico vacila. Diante do mal-estar que não encontra explicação 

em uma causa concreta, que não silencia diante da medicação e não encontra uma receita pronta 

nos manuais, uma nova demanda passa a ser dirigida à psicanálise que, desse modo, é convocada 

a restituir o lugar do sujeito, muitas vezes, como último recurso terapêutico. O discurso 

psicanalítico, certamente, mostra-se perturbador na medida em que dá lugar à singularidade do 

sujeito, oferecendo novas possibilidades de intervenção e uma abordagem para além das 

psicoterapias e das correções pedagógicas. 

                                                
12 Para Lacan, o desejo na psicanálise é desejo de desejo e, portanto, sempre impossível de satisfazer, sendo o objeto 

desse desejo uma falta. “O desejo não é, portanto, nem o apetite de satisfação, nem a demanda de amor, mas a 

diferença que resulta da subtração do primeiro à segunda, o próprio fenômeno de sua fenda (Spaltung)” (LACAN, 

1958/1998, p. 698). 
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Em Radiofonia (1970/2003), Lacan afirma que, ainda que a psicanálise e a psicoterapia utilizem a 

palavra como ferramenta clínica, uma diferença se impõe na medida em que a psicoterapia 

trabalha pela via do sentido, enquanto a psicanálise dá lugar ao não sentido. Ao responder à 

demanda normativa dos pais, o psicanalista se coloca na posição de psicoterapeuta, ocupando o 

lugar do saber, traçando metas, estabelecendo condutas, avaliando e ditando normas de 

funcionamento ideal. Contudo, a cientificidade almejada no discurso médico do TDAH, ao tentar 

oferecer um saber universal e formalizado, exclui a realidade paradoxal do desejo, ignorando que 

a linguagem exila o sujeito de seu gozo, sendo o desejo aquilo que é contrário a toda homeostase 

e, portanto, ao bem-estar (LACAN, 1969-1970/1992). Ao não responder a essa demanda parental 

com um saber pronto, o psicanalista, ocupando a posição de suposto saber na transferência, 

possibilita a cada um desses pais interrogar o próprio desejo, pois é na falha do saber que o desejo 

vai habitar. 

Portanto, consideramos fundamental o enfoque clínico que define a posição daquele a quem a 

demanda foi dirigida. A leitura que irá fazer da sintomatologia que se apresenta no sujeito define 

a direção do tratamento. Privilegiar as determinações inconscientes e o vínculo transferencial 

implica um caminho diverso daquele que visa aos fenômenos orgânicos para definir ou não um 

quadro psicopatológico. 

Na dimensão dialética desejo e gozo, Lacan (1966/2001) observa que o saber médico avança a 

partir do que ele denomina de falha “epistemo-somática”, como o maior indício da incidência do 

progresso da ciência sobre a relação da medicina com o corpo. Na sua visão, a cura mostra-se 

inacessível à ação terapêutica da medicina moderna, por ignorar a dimensão do desejo veiculado 

na demanda do paciente e o gozo inserido no corpo. Entretanto, será justamente pelo fato de a 

ciência operar uma falha ‘epistemo-somática’ sobre o sujeito que o gozo poderá retornar e 

produzir sobre ela uma interrogação. Desta forma, a psicanálise opera também ali onde surgem os 

furos da ciência, do saber médico, ou seja, de um ponto limite da medicina. Contudo, são 

justamente esses furos que marcam a incompletude do sujeito fazendo operar o discurso 

psicanalítico.  

Desatenção, hiperatividade e impulsividade são significantes que, ao serem ofertados pelo 

discurso científico, capturam o sujeito, impedindo a criança de produzir um saber sobre si 

mesma. Para a psicanálise, é somente a partir da posição de faltante que o desejo pode surgir. 
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Então, devido à falta de um significante que responda: “Quem eu sou?”, essas nomeações 

parecem aliviar, mas não dissolver a angústia, isso porque “não há no Outro nenhum significante 

que possa no caso responder pelo que sou” (LACAN, 1958-59, s/p). O discurso psicanalítico não 

visa silenciar o sujeito, mas deixá-lo se expressar para que a criança possa construir um enigma, 

constituindo-se uma demanda de análise que lhe permita produzir um novo saber sobre o seu 

inconsciente e o seu desejo. A oferta da escuta, e não mais de significantes, favorece a 

singularização da queixa, para que alguma significação se produza, no caso da psicanálise, 

porém, pelo próprio sujeito. 

 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Esta tese reporta como matriz de referência a teoria psicanalítica de Freud e Lacan, acrescida de 

exemplos advindos dos casos clínicos supervisionados, que juntos constituem a estrutura de 

nossa investigação. No primeiro capítulo analisamos a interpretação neurobiológica recente do 

chamado Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e sua legitimação pelo 

discurso médico contemporâneo. Reportamo-nos ao advento da ciência moderna e seus efeitos 

sobre a medicina através do estudo de O Nascimento da Clínica de Michel Foucault, analisando a 

ruptura com a medicina clássica embasada nas descobertas da anatomia patológica no final do 

século XVIII, a importância do positivismo na medicina do século XIX substanciada no “olhar 

positivo” e suas implicações no discurso médico. Ainda na perspectiva do fato médico, conforme 

a epistemologia de Fleck, fizemos uma breve revisão histórica dos Diagnostic and Statistic 

Manual of Mental Disorders, em especial o DSM III, publicado pela American Psychiatric 

Association em 1980, por implicar uma mudança paradigmática no conhecimento psiquiátrico, 

tanto nos Estados Unidos quanto no contexto internacional e suas repercussões no diagnóstico e 

tratamento do TDAH.  

No capítulo segundo, iniciamos com o pensamento freudiano que subverte a medicina científica 

do final do século XIX ao enunciar que os sintomas neuróticos não se reduzem a um substrato 

anátomo-fisiológico, mas se constituem como expressões simbólicas de conflitos psíquicos. Com 

Freud acompanhamos a emergência da clínica da escuta em detrimento da clínica do olhar 

característica da prática médica. Abordamos o texto “Ciência e Verdade” de Lacan (1965-

66/1998), a constituição do sujeito da psicanálise a partir do cogito de Descartes e o surgimento 
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da ciência moderna procurando especificar o sujeito científico e o sujeito psicanalítico. 

Observamos, de acordo com Lacan, que a psicanálise nasce da ciência, mas promove uma 

subversão ao reintroduzir o sujeito suposto dela excluído. O seminário O avesso da psicanálise, 

constitui uma virada no ensino de Lacan e nele buscamos elementos para responder aos impasses 

que o tratamento do gozo nos coloca na atualidade.  

A teoria lacaniana dos discursos nos tornou possível avançar na lógica coletiva organizada como 

laço social, implicando tanto a função da fala e da palavra, quanto o objeto a como mais-de-

gozar, objeto condensador de gozo. Com a introdução do real da estrutura a partir do campo do 

gozo, Lacan restitui à criança sua dimensão de sujeito e seus impasses na regulação do 

impossível de seu encontro com o sexual. Ainda neste capítulo, articulamos o discurso da ciência 

ao mestre contemporâneo que em seu imperativo de saber reitera a exclusão do sujeito. A análise 

que Lacan faz do discurso do capitalista nos serviu como ferramenta para pensarmos o lugar da 

criança na atualidade. Este discurso, como uma nova modalidade do discurso do mestre, não 

promove laço social, pois propõe a relação do sujeito com um objeto produzido pelo 

conhecimento da ciência, em contradição ao pensamento psicanalítico que nos ensina sobre a 

impossibilidade de um objeto adequado para completar o furo constitutivo do sujeito. Por último, 

discutimos a pesquisa psicanalítica no âmbito da Universidade, local de origem dessa pesquisa, 

fruto da tentativa de transmissão do saber psicanalítico pela via da práxis clínica. 

No terceiro capítulo, nos dedicamos à criança em sua constituição como sujeito do inconsciente. 

Abordamos a família como um fato de linguagem, como uma resposta à inexistência de um saber 

no real e uma busca por conjugar, para cada um, através da inscrição pai e mãe, aquilo que 

implica a separação radical entre homem e mulher. Fizemos um percurso teórico sobre a 

constituição do sujeito através das operações de alienação e separação propostas por Lacan. 

Articulamos, ainda, o estatuto do objeto a e as noções de sintoma e sintoma da neurose nos 

tempos da infância. Levantamos a hipótese que a desatenção e a hiperatividade, em alguns casos, 

referem-se a impasses vivenciados pela criança no processo de separação que retornam no real de 

seu corpo como uma agitação maníaca.  

Concluímos o capítulo com o recorte de um caso clínico de criança diagnosticada pela medicina 

como TDAH, e que pela perspectiva da psicanálise vivencia impasses no processo de separação. 
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No quarto capítulo, nos reportamos ao texto de Freud Psicopatologia da Vida Cotidiana para 

afirmar a falta de atenção como manifestação do inconsciente: o inconsciente é “um saber que 

não se sabe, um saber que se baseia no significante como tal” (LACAN, 1973, p. 129). Esse saber 

do inconsciente, porém, não fica calado: “O saber é coisa que se diz, que é dita [...]; o saber fala 

por conta própria – eis o inconsciente” (LACAN, 1970, p. 1966) – e insiste em formações que se 

manifestam como sintomas, inibições, angústia, lapsos, tropeços das palavras e atos falhos, por 

exemplo. O texto freudiano, Inibição sintoma e angústia e o seminário 15, O ato psicanalítico de 

Lacan, nos possibilitaram diferenciar ação e ato, importantes para a compreender à hiperatividade 

e à desatenção como manifestação do corpo pulsional. Para tanto, retomamos os textos freudianos 

sobre a angústia e os avanços de Lacan ao conjugá-los num “plano cartesiano” e na “topologia 

dos nós borromeanos”, sujeito e objeto, distinguindo “inibição”, “sintoma” e “angústia” em sua 

dinâmica, possibilitando importantes articulações com a clínica psicanalítica. Retomamos a 

hipótese lacaniana sobre Hamlet no Seminário 10, ao propor que a hipercinesia, pelo menos em 

estruturas neuróticas, consiste numa agitação que remete à tentativa reiterada de sair da inibição. 

Podemos pensar que a maior parte das hiperatividades e os chamados transtornos de atenção 

sejam dessa ordem e indiquem a presença de uma inibição.  

Nas nossas Considerações Finais, buscamos formular uma síntese do nosso percurso e 

sustentamos algumas posições, dentre elas a de que, ao nos fundamentarmos no referencial 

psicanalítico de Freud e Lacan, não podemos identificar o TDAH como uma patologia isolada, 

visto que o déficit de atenção e a hiperatividade não constituem uma estrutura clínica, podendo, 

portanto, estar presentes tanto na neurose quanto na psicose.  
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CAPÍTULO I 

DO ADVENTO DA MEDICINA MODERNA À POLÊMICA DO TDAH 

COMO FATO MÉDICO 

 

 

1.1. A MEDICINA E O ADVENTO DA CIÊNCIA MODERNA 

Michel Foucault (1963/1977) torna-se um autor privilegiado para nossa compreensão de como a 

medicina ganhou estatuto científico. Em O nascimento da clínica, reflete sobre a ruptura ocorrida 

na história da medicina ocidental no final do século XVIII, precisamente no momento em que a 

experiência clínica transformou-se em olhar anátomo-clínico. Com o advento da anatomia-

patológica, o que estava oculto sob a enfermidade passa a ser organizado em uma nova 

linguagem e um novo olhar, transformando o saber médico em um discurso racional. Porém, não 

se trata de qualquer olhar, mas sim daquele que possibilita o recorte daquilo que é tomado como 

objeto dentro de um campo de cientificidade. 

O corte promovido pela medicina moderna é explicitado por Foucault (ibid.) por critérios em que 

é analisada a correlação entre o olhar e a linguagem e as transformações que se operam no 

próprio conhecimento médico. A principal característica dessa ruptura é a oposição entre o olhar 

de superfície, próprio à medicina classificatória, que se limita à visibilidade dos sintomas, e o 

olhar em profundidade que transforma em perceptível o que era invisível, ao situar a doença na 

densidade do corpo. O novo olhar médico penetra verticalmente no corpo, indo da superfície 

sintomática até a profundidade dos tecidos e de volta ao sintoma, correlacionando as duas 

superfícies: a sintomática e a tissular (ibid.).  

Foucault destaca a importância da análise filosófica de Condillac
13

 ao estabelecer a relação entre 

o ato perceptivo e a linguagem e o cálculo de probabilidade, para caracterizar que “[...] a clínica 

abre um campo que se tornou ‘visível’ pela introdução no domínio patológico de estruturas 

gramaticais e probabilísticas” (ibid., p. 117).  

                                                
13 Filósofo francês (1715-1780) que em Traité des Sensations, de 1754, defende o princípio de que todas as ideias 

provêm dos sentidos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sensa%C3%A7%C3%A3o
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Os signos (sinais) médicos não obedecem às leis da linguística. Se eles se agrupam, é em síndromes e 

não em sintagmas ou em paradigmas. A aparição de um signo insólito não vem aí constituir metáfora. 

Nada se encontra aí da ordem da alusão e não há poética dos signos médicos. Nunca um médico 

suspeitará que um signo seja mentiroso, pois, se pode ser enganador, é porque o médico pode se 

enganar e não porque o organismo mente (CLAVREUL, 1985, p. 201). 

 

As descobertas de Bichat
14

, em particular, são apontadas por Foucault como decisivas para a 

construção de um novo saber e a constituição da medicina como ciência positiva, na qual o olhar 

médico estava marcado pela objetividade. Foucault assinala que o “olhar positivo” passa a ser 

“fundador do indivíduo em sua qualidade irredutível”, tornando possível organizar em torno dele 

uma linguagem racional, sendo que “[...] essa reorganização formal e em profundidade, mais do 

que o abandono das teorias e dos velhos sistemas, criou a possibilidade de uma experiência 

clínica” (FOUCAULT, 1963/1977, p. XIII).  

A partir de então, não só muda o conceito de sintoma para signo, o qual deve ter significado para 

o médico, como se inicia também a apreciação estatística das manifestações clínicas na medicina. 

Abre-se, por esse caminho, a possibilidade de poder enunciar em termos de doença tudo aquilo 

que se preste a uma configuração inequívoca aos diversos olhares. “[...] Na clínica, ser visto e ser 

falado se comunicam de imediato na verdade manifesta da doença, de que é precisamente todo o 

ser. Só existe doença no elemento visível e, consequentemente, enunciável” (ibid., p. 108). 

Assim, ao falar de linguagem, Foucault está se referindo à “estrutura falada do percebido” 

estabelecendo uma simetria entre o olhar e o dizer, para poder provar racionalmente o observável.  

A medicina clínica abole a diferença entre a doença, o signo e o sintoma, que vigorava na 

medicina clássica do século XVIII. A doença não é mais uma natureza oculta e incognoscível, 

sua natureza, sua essência é sua própria manifestação sensível enquanto fenômeno. “Não é mais 

uma espécie patológica, inserindo-se no corpo, onde é possível; é o próprio corpo tornando-se 

doente” (ibid., p. 155). A doença passa a ser o conjunto de sintomas capazes de serem percebidos 

pelo olhar. Dissolve-se também a diferença entre sintoma e signo. Na medida em que o sintoma 

permite distinguir um fenômeno patológico de um estado de saúde, ele é também signo da 

doença, o que significa dizer signo de si mesmo, pois a “essência” de uma doença é ser um 

conjunto de sintomas (MACHADO, 2006). 

                                                
14 Bichat tem sido considerado, no discurso médico, o fundador da moderna histologia e patologia.  
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Esta nova estrutura se revela, mas certamente não se esgota na mudança ínfima e decisiva que 

substituiu a pergunta: “o que é que você tem?”, por onde começava no século XVIII, o diálogo entre o 

médico e o doente, com sua gramática e seu estilo próprios, por esta outra em que reconhecemos o 

jogo da clínica e o princípio de todo o seu discurso: “onde lhe dói?”. A partir daí toda a relação do 

significante com o significado se redistribui, e isso em todos os níveis da experiência médica: entre os 

sintomas que significam e a doença que é significada, entre a descrição e o que é descrito, entre o 

acontecimento e o que ele prognostica, entre a lesão e o mal que ela assinala etc. (FOUCAULT, 

1963/1977, p. XVII/XVIII). 

 

Essa clínica permite um discurso sobre a doença, no qual os “fatos” se apresentam ao olhar sem 

serem perturbados por nenhum discurso, nem do médico, nem do doente. O olhar que vê e diz 

instaura uma verdade sistematizada numa linguagem racional que pronuncia sobre o indivíduo 

um discurso de estrutura científica.  

Com o nascimento da clínica médica, a observação do cadáver, além de possibilitar um 

rompimento com o obscurantismo religioso, tornou possível também tomar o corpo como 

“objeto” de estudo, objetivá-lo, exatamente no momento em que pôde supor que ali “não havia 

um sujeito”. Assim, o nascimento da anatomia patológica, base da medicina científica, ocorre 

frente ao estudo de alguém “mudo e transparente” (KUPFER; VOLTOLINI, 2005, p. 362). Com 

isso, temos que essa nova perspectiva da medicina não orienta sua práxis pelo discurso do doente, 

pois a linguagem, ao possibilitar diferentes interpretações, não permite a precisão necessária ao 

saber científico. O médico, o doente e suas singularidades são aspectos não admitidos pela ordem 

médica, pois podem induzir ao engano de atribuir outras causas e soluções fora daquelas 

designadas pelo discurso médico. O doente passa então a ser um indicador de signos e não mais 

um sujeito demandante que cria hipóteses próprias para falar sobre sua doença, enquanto o olhar 

médico passa a definir o que o discurso médico tem a reter.  

É inexato dizer apenas que a medicina despossui o doente de sua doença, de seu sofrimento de sua 

posição subjetiva, ela despossui do mesmo modo o médico. Ao mesmo tempo em que o doente, como 

indivíduo, se apaga diante da doença, o médico enquanto pessoa também se apaga diante das 

exigências de seu saber. A relação “médico-doente” é substituída pela relação “instituição médica-

doença” (CLAVREUL, 1985, p. 49). 

 

E continua, adiante: 

Esses elementos, estranhos ao discurso médico, e no entanto singularmente insistentes, uma vez que é 

continuamente que os doentes os apresentam aos médicos, são verdadeiramente “não-fatos” em relação 

à medicina. Os sofrimentos diversos, não justificáveis medicamente, os distúrbios funcionais, as 

modificações de humor, do sono, da vida sexual, sobretudo a angústia, e tudo que forma o fundo de 
uma reivindicação permanente e tagarela, é acolhido por uma maior ou menor boa vontade por parte 
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do médico, mas este permanece desarmado tanto para uma interpretação cientificamente aceitável 

como para tratá-los (ibid., p. 84). 

 

A conexão entre o pensamento clínico e as patologias que acometem o corpo vivo tem favorecido 

a construção de um campo de desenvolvimento tecnológico, que passa a admitir a observação 

desse corpo de forma acurada e penetrante, ampliando as possibilidades de controle sobre os 

corpos. A tecnologia visual emerge como um novo poder ao produzir novos saberes sobre o 

corpo, radicalmente distintos dos até então existentes. A tecnologia digital, utilizada na medicina 

fortalece a ideia de que o funcionamento mental pode ser visto e mapeado, tanto vinculado à 

”tecnologia como a produtora preferencial de verdades sobre o corpo, quanto à ancoragem 

concreta da subjetividade no corpo, mais especificamente no cérebro” (CHAZAN, 2003, p. 204).  

Com a introdução dos psicofármacos, a partir da década de 1950, a psiquiatria tem a 

oportunidade de ingressar na era científica. Apesar dos meios científicos não serem ainda capazes 

de precisão sobre a etiologia das doenças psíquicas, o tratamento medicamentoso passa a ser um 

ponto de referência a partir do qual toda psiquiatria é reelaborada. Para a medicina biológica, o 

sintoma tanto pode preceder a lesão, quanto estar relacionado à lesão ou à função. A prática 

médica torna-se então cada vez mais interventiva diante dos primeiros sinais da doença, somente 

perceptíveis aos aparelhos tecnológicos, demonstrando que a doença se constitui muito mais 

como propriedade da medicina que do paciente (KUPFER; VOLTOLINI, 2005). 

A ciência positiva, ao delimitar a subordinação da psiquiatria à fisiologia, aborda o real do 

funcionamento psíquico como um objeto empírico, alojado no dinamismo do sistema nervoso. 

Em decorrência, a psiquiatria clássica constituída por um conjunto relativamente coeso de saberes 

sobre o sofrimento psíquico, fragmenta-se em diversos transtornos e em diversas classificações 

diagnósticas norteadas por sinais e resultados de exames laboratoriais, que visam esquadrinhar a 

materialidade do sintoma e permitir a leitura do corpo humano a partir de uma rede de 

significantes, cujos significados estabelecidos por estudos de uma determinada população, 

almejam a construção de uma verdade universal, garantida e validada objetivamente. Passa-se, 

assim, a uma psiquiatria nominalista, realista e pragmática, pautada em intervenções técnico-

científicas (LAURENT, 2005). 
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Por sua vez, Paoliello (2001, p. 90) afirma que “o rigor que a ciência empresta à psiquiatria é um 

rigor mortis, à medida que corresponde à morte do sujeito”. Ao considerar o corpo apenas como 

um sistema homeostático a psiquiatria exclui o sujeito, sujeito do inconsciente e do desejo, para 

tratar o homem na dimensão neuronal, “desconhecendo que ele é um organismo desejante e 

gozoso” (ibid., p. 92). A função diagnóstica fica reduzida a uma classificação de transtorno, em 

que o papel do psiquiatra se reduz à identificação de fenômenos e sua inserção no manual 

classificatório em vigor. Com isso, a tendência atual da psiquiatria é excluir o paciente como 

sujeito, o psiquiatra e consequentemente a própria clínica (ibid.). 

Para Jerusalinsky (2005), a instituição do termo “transtorno” pelo DSM-III abole a possibilidade 

de questionar a doença uma vez que seus sinais são indícios de automatismos biológicos. O 

deslocamento das categorias nosológicas fundamentadas pela psicanálise para o terreno dos 

dados, para o autor, constituiu-se em uma transformação epistemológica importante, e não uma 

mera transformação terminológica.  

[...] a transformação das denominações nosográficas surgidas nas últimas décadas no campo da 
psiquiatria não se restringe a uma atualização terminológica senão que carrega uma profunda 

modificação epistemológica. Privilegiando o “dado”, num sentido estrito de relação biunívoca com a 

coisa, elimina qualquer proposição de deciframento. Os signos de comportamento já não “querem 

dizer” nada na medida em que são tomados como simples derivados de automatismos neurobiológicos. 
Os problemas psíquicos são transformados em transtornos, o que implica que em lugar de entendidos 

devem ser eliminados. Surgem síndromes que facilmente adquirem “causa” neuroquímica ou genética 

sem que seja necessária qualquer comprovação para que a dita “causa” obtenha patente de legítima 

(ibid., p. 4).  

 

 

1.2. O DISCURSO MÉDICO/CIENTÍFICO ESTABELECE O TDAH 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH é um termo que, de acordo com o 

Diagnostic Statistical Manual of Mental Dissorder’s – DSM, caracteriza uma síndrome 

neurobiológica que afeta o segmento infanto-juvenil e, em mais da metade dos casos 

diagnosticados na infância, estende-se pela idade adulta. Na publicação da versão anterior, em 

1980 (DSM-III), o termo era “Distúrbio de Déficit de Atenção – DDA”. TDAH é, portanto, uma 

nomenclatura recente, estabelecida em 1994 por ocasião da publicação da 4ª versão do DSM-IV, 

editado pela American Psychiatric Association. Desde então, tem sido abordado pelo discurso 
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médico-científico em uma série de publicações e pesquisas, sendo considerado o transtorno 

neurocomportamental com maior índice de prevalência na infância (ROHDE; MATTOS, 2003). 

Manifesta-se por déficit na sustentação da atenção que pode estar associado à dificuldade em 

controlar os impulsos e regular a atividade motora. Conforme a predominância dos sintomas, o 

TDAH divide-se em três subtipos: predominantemente desatento, predominantemente hiperativo 

e combinado (APA, 2002; ROTTA, 2006). O quadro clínico comportamental, embora revele, em 

distintos sujeitos, aspectos comuns, apresenta ampla heterogeneidade clínica, em função do grau 

de comprometimento e pela presença de comorbidades com outros transtornos psiquiátricos 

(BARKLEY, 2002, 2008; LIMA, 2005; SEGENREICH; MATTOS, 2007; SOUZA et al., 2007). 

Atualmente os sistemas classificatórios diagnósticos em psiquiatria propõem a terminologia 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (DSM-IV-TR
15,16

, 2002) e Transtorno 

Hipercinético (CID-10, 1993).  

Os sintomas do TDAH, segundo a perspectiva médica, podem ser observados desde muito cedo 

na infância, porém se tornam mais visíveis quando do ingresso na escola, pelo confronto da 

criança com situações que exigem atividades cognitivas prolongadas (PEREIRA; ARAUJO; 

MATTOS, 2005). O contexto escolar possibilita a comparação de padrões comportamentais entre 

crianças da mesma faixa etária e de similar nível de desenvolvimento (APA, 2002), o que 

favorece a solicitação de avaliação clínica dessas crianças por parte dos educadores. 

Estudos epidemiológicos nacionais e internacionais situam a prevalência do transtorno entre 3% a 

6%, sendo realizados, na sua maioria, com crianças em idade escolar (BARKLEY, 2002, 2008; 

DUPAUL; STONER, 2007; PASTURA; MATTOS; ARAUJO, 2007). Esses números (ROHDE; 

HALPERN, 2004) podem variar dependendo do país ou região. Pesquisas brasileiras indicam 

taxas de prevalência de até 17% (VASCONCELOS et al, 2005; GUARDIOLA et al, 2000). 

Fatores culturais e sociais modulam a percepção clínica de transtornos comportamentais que, 

associados a questões relativas a metodologia, instrumentos utilizados e critérios de seleção de 

amostra, explicam diferentes prevalências entre culturas (PEREIRA; ARAUJO; MATTOS, 

2005). Alguns pesquisadores, contudo, parecem se preocupar com um sobrediagnóstico 

(GOLDBERG, 2002). 

                                                
15

 No presente trabalho, optamos por utilizar a classificação e nomenclatura TDAH determinada pelo DSM-IV por 

sua maior aceitação no meio médico brasileiro e reconhecimento social. 
16 Anexo 1, p. 183. 
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O TDAH é significativamente mais comum em meninos que em meninas. A proporção entre 

meninos e meninas afetados varia de aproximadamente 2:1 em estudos populacionais; e até 9:1 

em estudos clínicos (ROHDE; HALPERN, 2004). No menino predomina a hiperatividade, 

especialmente comportamentos de agressividade e agitação, enquanto na menina registra-se mais 

a desatenção juntamente com o tipo combinado (CARDOSO; SABBAG; BELTRAMA, 2007; 

POETA; NETO, 2004). Segundo Biederman e Faraone. (2005), a diferença de gênero na 

expressão do TDAH pode explicar o maior número de encaminhamento clínico de meninos, pela 

atribuição de hiperatividade aos comportamentos típicos masculinos. Rohde e Halpern (2004) 

destacam o fato de meninas serem menos encaminhadas para avaliação e tratamento, por 

apresentarem predominantemente a forma desatenta do TDAH e por não incomodarem tanto na 

escola e na família. 

Pondé e Freire (2007) pesquisaram a prevalência do TDAH em alunos do ensino fundamental, 

em escolas da rede pública e privada da cidade de Salvador - BA, através de inquérito com 

professores. Os achados confirmaram que sintomas do déficit de atenção podem ser subestimados 

pelos professores, visto que os sintomas da hiperatividade são mais disruptivos e visíveis. 

A ocorrência de comorbidade associada ao TDAH tem constituído um fator importante na 

formação de subtipos, manifestando-se como regra e não como exceção. Outros quadros clínicos 

coexistem com o TDAH produzindo padrões de comorbidade que podem estar relacionados a 

dificuldades no âmbito social, familiar, ao sucesso acadêmico, aos aspectos evolutivos do 

transtorno e à resposta da criança ao tratamento e a outras intervenções (BARKLEY, 2008; 

DUPAUL; STONER, 2007). Estudos têm demonstrado que pessoas diagnosticadas com TDAH 

apresentam consumo de álcool e outras drogas, inclusive em termos de quantidades e 

dependência, em idade mais precoce em comparação com as não diagnosticadas 

(VENDRUSCOLO; TAKAHASHI, 2010).  

Comorbidade do TDAH com transtornos neurológicos ou neuropsiquiátricos manifesta-se em 

mais da metade dos casos diagnosticados, tornando-se, por sua amplitude e complexidade, fator 

complicador quanto à precisão diagnóstica e ao manejo terapêutico. A limitação dos sistemas 

classificatórios de psiquiatria infantil, DSM-IV e CID-10, tem contribuído para a dificuldade na 

realização do diagnóstico da comorbidade, uma vez que seus critérios não abrangem a 

complexidade de quadros clínicos (SOUZA; SERRA-PINHEIRO; FORTES; PINNA, 2007). 
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Estudos mostram uma alta taxa de comorbidade entre o TDAH e os transtornos disruptivos do 

comportamento (transtorno da conduta e transtorno desafiador de oposição); depressão; 

transtorno de ansiedade; e transtorno da aprendizagem (ROHDE et al., 2004; SOUZA et al, 2007; 

VASCONCELOS et al., 2005). No entanto, não há estudos que expliquem de modo satisfatório o 

fenômeno da comorbidade associada ao TDAH (ANTONY; RIBEIRO, 2004, p. 128). 

 

1.2.1. Etiologia 

Mesmo sendo objeto frequente de diferentes pesquisas, que agregam contribuições e informações 

sobre sua etiologia, ainda não há consenso sobre origem do TDAH. A maior parte desses estudos 

é correlacional, o que sugere cautela na atribuição de um status causal às variáveis identificadas. 

A sintomatologia tem sido relacionada a fatores multicausais, tais como: influências hereditárias, 

fatores neurobiológicos e ambientais (DUPAUL; STONER, 2007; ROHDE; HALPERN, 2004). 

Pesquisas têm apontado para a suscetibilidade genética ao transtorno, a partir de vários genes de 

pequeno efeito, aos quais se somariam diferentes agentes ambientais. De acordo com as ciências 

médicas, o surgimento e a evolução do TDAH parecem depender da ação de genes de 

vulnerabilidade, de quanto cada um deles contribui para a doença e da interação desses genes 

entre si e com o ambiente (MATTOS et al., 2006; ROHDE; HALPERN, 2004).  

Há fortes indícios, nessa literatura, de que o transtorno seja transmitido hereditariamente, 

conforme investigações realizadas com famílias, gêmeos e casos de adoção. A maior prevalência 

dos transtornos em parentes biológicos em relação aos pais adotivos confirma a existência de 

fatores hereditários na etiologia do TDAH (ROHDE; HALPERN, 2004, p. 62): 

Evidências mais fortes da herdabilidade do TDAH são fornecidas pelos estudos com adotados, uma 

vez que estes conseguem distinguir melhor efeitos genéticos de efeitos ambientais. Pesquisas com 

adotados encontraram uma frequência significativamente maior de TDAH entre os pais biológicos de 

crianças afetadas do que entre os pais adotivos. Uma prevalência de cerca de três vezes mais TDAH 

entre pais biológicos de pacientes comparados a pais adotivos também foi observada recentemente. 

 

A neurobiologia do TDAH mostra-se heterogênea. Informações de estudos neuropsicológicos, de 

neuroimagem e de neurotransmissores vêm sendo utilizadas na compreensão do transtorno. 

A visão anatomofuncional mais abrangente e completa deve incluir uma circuitaria neural com dois 

sistemas atencionais: um anterior, que parece ser dopaminérgico e envolve a região pré-frontal e suas 
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conexões subcorticais (responsável pelo controle inibitório e funções executivas, como a memória de 

trabalho), e outro posterior, primariamente noradrenérgico (responsável pela regulação da atenção 

seletiva). O locus ceruleus também desempenha importante papel na atenção, é constituído 

basicamente só de neurônios adrenérgicos e se torna muito ativo em resposta a estímulos específicos 

(ibid. p. 64). 

 

As alterações neuropsicológicas e neuroanatômicas são geralmente associadas aos dois modelos 

explicativos existentes sobre o TDAH; porém alguns estudos explicitam a insuficiência do 

modelo neurobiológico na explicação etiológica: 

O primeiro deles enfatiza o papel da disfunção executiva secundariamente a um controle inibitório 
deficiente, resultante de alterações no circuito frontal dorsal estriado e as ramificações mesocorticais 

dopaminérgicas. [...] O segundo modelo concebe o TDAH como o resultado de sinalização deficitária 

de recompensas tardias, secundariamente a alterações nos processos motivacionais que envolvem o 

circuito frontal ventral estriado e ramificações mesolímbicas, em especial aquelas que terminam no 

núcleo accumbens. A adoção de um único modelo etiológico neurobiológico parece ser insuficiente até 

o momento para explicar a grande heterogeneidade observada no desempenho em testes 

neuropsicológicos (MATTOS et al., 2006, p. 51-52). 

 

Barkley (2008) sugere que alterações no córtex pré-frontal e suas redes de gânglios basais e 

cerebelo comprometem a capacidade adaptativa da função executiva, desempenhando papel 

fundamental na etiologia do transtorno. Em crianças diagnosticadas com TDAH, alterações da 

função executiva prejudicam a capacidade de lidar com tarefas de baixa motivação que exigem 

capacidade de persistência da atenção, controle de impulsos e inibição do comportamento como 

também do nível de atividade. São dificuldades que se refletem em prejuízos na vontade da 

criança ou em sua capacidade de controlar o próprio comportamento, visando futuros objetivos e 

consequências (BARKLEY, 2002). No entanto, ainda há divergências sobre quais componentes 

executivos estão mais estritamente vinculados a esse transtorno (SABOYA et al., 2007).  

As crianças com TDAH têm imensa dificuldade em ambientes que exigem comedimento, ações 
dirigidas para um objetivo, concentração, autocontrole e, acima de tudo, adiamento da gratificação. [...] 

As crianças precisam ser capazes de trabalhar em prol de objetivos futuros, sujeitar-se a circunstâncias 

que não são imediatamente gratificantes, conter seus impulsos [...]. O sucesso nesses contextos exige 

um esforço bem maior por parte das crianças com TDAH, em comparação com as crianças normais, 

porque coloca grande sobrecarga em sua capacidade limitada para a auto-regulação em relação ao 

tempo e ao futuro (BARKLEY, 2007, p. vii). 
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Alinhados às concepções de Barkley, DuPaul e Stoner (2007) argumentam que a característica 

central do TDAH pode ser uma deficiência na resposta adiada, ou seja, dificuldade na inibição 

comportamental, surgindo secundariamente o déficit de atenção. Para os autores, em muitos 

contextos e habilidades importantes é exigida da criança capacidade de adiar respostas ao 

ambiente. Portanto, déficits no adiamento das respostas implicam a externalização dos sintomas 

de TDAH, afetando de modo diverso o desenvolvimento de comportamentos que exigem regras.  

A manifestação do TDAH predominantemente desatento parece envolver áreas corticais 

associativas posteriores e/ou alças subcórtico-corticais provavelmente incluindo o hipocampo, 

enquanto a forma predominantemente hiperativa ou combinada envolveria vias pré-frontais-

límbicas incluindo o estriado. Os subtipos também se diferenciam quanto aos perfis 

neuropsicológicos, podendo contribuir para o desenvolvimento de diferentes transtornos 

psiquiátricos ao longo do tempo. Enquanto o subtipo sem hiperatividade se associa com 

problemas envolvendo a atenção seletiva e a velocidade de processamento de informações, o 

subtipo com hiperatividade se associa a dificuldades na sustentação da atenção ao longo do 

tempo, com maior vulnerabilidade à distração. Observa-se, no desempenho acadêmico de pessoas 

diagnosticadas com TDA (sem hiperatividade), taxa mais elevada de prejuízo escolar; contudo, 

tais observações excluem problemas comportamentais ao qual a hiperatividade pode estar 

associada (SOUZA, SERRA, MATTOS, FRANCO, 2001). 

Os agentes ambientais mais consensualmente aceitos como explicações etiológicas são o 

consumo de nicotina e álcool durante a gravidez. Entretanto, pesquisas indicam somente uma 

associação entre estes fatores, mas não relação causa-efeito. Crianças pequenas que sofreram 

intoxicação por chumbo podem apresentar sintomas semelhantes aos do TDAH (ABDA
17

, 2010). 

A ocorrência do diagnóstico de TDAH pode estar associada a complicações durante o parto, 

incluindo traumatismos neonatais (SILVA, 2003). A relação causal, porém, não é clara, sendo 

mais aceita a hipótese de que tais complicações predispõem ao transtorno (ROHDE; HALPERN, 

2004). Fatores psicossociais são referenciados como apresentando pouca significância 

                                                
17 A Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA) é a principal associação para divulgação do TDAH no 

Brasil e conta, entre seus membros, com especialistas em TDAH, pacientes e familiares. O site disponibiliza 

gratuitamente informações sobre a própria ABDA e o TDAH, bem como sobre eventos a serem realizados pelas 

colaboradoras, como congressos e cursos de capacitação, além de publicar textos, reportagens e vídeos e oferecer 

cursos de capacitação sobre o transtorno para professores. A ABDA é uma associação sem fins lucrativos, criada em 

1999, com sede no Rio de Janeiro. A Associação conta com a contribuição das seguintes empresas patrocinadoras: 

Janssen-Cilag Farmacêutica, Novartis e Shire. Disponível em: <www.tdah.org.br>. Acesso em: 12 fev. 2011. 

http://www.tdah.org.br/
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(BARKLEY, 2008; MATTOS et al., 2006). Sua participação tem sido mais aceita no surgimento, 

na manutenção e complicação dos sintomas do TDAH, do que como causa específica 

(BIEDERMAN, 2005; MATTOS et al., 2006; ROHDE, HALPERN, 2004; ROTTA, 2006; 

VASCONCELOS et al., 2005). Conflitos relacionais, violência e separação dos pais, assassinato 

e criminalidade dos pais e história de depressão materna são fatores evidenciados em pesquisas, 

geralmente considerados consequências, e não causas do chamado TDAH (VASCONCELOS et 

al., 2005). 

Estamos bastante perto de conseguir concluir de forma inequívoca que o TDAH não pode e não ocorre 
em decorrência de fatores puramente sociais, como a criação infantil, os conflitos familiares, as 

dificuldades maritais do casal, o apego infantil inseguro, a televisão ou os videogames, o ritmo da vida 

moderna ou as interações com outras crianças (BARKLEY, 2008, p. 232). 

 

O fato de uma criança conseguir ficar “hiperconcentrada” em assunto e atividade que lhe 

despertem interesse não exclui o diagnóstico de TDAH (KNAPP et al., 2002; ROHDE et al, 

2000; SILVA, 2003). A dopamina, neurotransmissor cerebral cuja função estimulante ajuda a 

fixar a atenção, está presente em menor quantidade no cérebro de quem é diagnosticado com 

TDAH. Uma sensação de prazer é capaz de aumentar a produção e o aproveitamento da 

dopamina pelo cérebro – por isso, uma pessoa diagnosticada com TDAH, quando faz uma 

atividade de que gosta, é capaz de se concentrar melhor nela do que numa outra que não lhe é tão 

aprazível. Desse modo, muitas vezes, consegue passar horas na frente do computador ou 

videogame, mas não mais que alguns minutos com um livro em sala de aula ou em casa (ROHDE 

et al, 2000, p. 9). 

 

1.2.2. Diagnóstico 

Uma vez que não existem marcadores biológicos definidos para análise dos casos de TDAH, o 

diagnóstico médico deve fundamentar-se no quadro clínico comportamental, proveniente de 

sistemas classificatórios como o DSM-IV ou o CID-10 (ROHDE; HALPERN, 2004). Os critérios 

de DSM-IV
18

 permanecem como consenso sem, no entanto, revelarem dados empíricos claros 

que justifiquem o número de itens requisitados para o diagnóstico. Contudo, estudos realizados 
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por Rohde et al. (2004) demonstraram a validade dos critérios propostos pelo DSM-IV para o 

diagnóstico do TDAH, levando os autores a recomendar sua aplicabilidade em nossa cultura. 

O diagnóstico do transtorno está baseado em relatos subjetivos acerca do comportamento da 

criança e em resultados de questionários preenchidos pelos pais, pela escola e eventualmente pela 

própria criança (BENCZIK, 2000; HALLOWEL; RATEY, 1999; MATTOS et al., 2006). 

Discrepâncias entre avaliação dos pais e dos professores são esperadas, em função das diferenças 

existentes nos dois contextos em relação às expectativas, nível de estrutura, e/ou circunstâncias 

ambientais (ROHDE; HALPERN, 2004). Untoiglich (2006, p. 66-67) levanta a questão de que  

[...] há oposição entre a idéia de que o diagnóstico pode ser feito pelos pais e/ou professores, a partir de 

questionário (como se fossem observadores não implicados), e sustentar que todo observador está 
comprometido no que observa, forma parte da observação, e que os pais e professores estão 

absolutamente implicados na problemática da criança e, por isso, nunca podem ser objetivos. [...] o que 

é “inquieto” para alguém pode não ser para outro. Isto leva a pensar que é impossível realizar um 

diagnóstico sem ter em conta a produção da criança nas entrevistas. 

 

Os testes neuropsicológicos consistem em exames complementares e os resultados devem ser 

interpretados levando-se em consideração o histórico clínico e a avaliação qualitativa (MATTOS 

et al., 2006). O eletroencefalograma, o mapeamento cerebral, a tomografia computadorizada, a 

ressonância magnética e o potencial evocado são recursos úteis à avaliação diagnóstica, mas 

restritos aos procedimentos de pesquisas, desde que não são validados na prática clínica (ABDA, 

2010; ROTTA, 2006). 

Alguns estudos enfatizam o caráter dimensional do TDAH, pois, diferentemente de outros 

transtornos psiquiátricos em que há evidente quebra dos critérios de normalidade, qualquer um 

dos sintomas, tomado isoladamente, pode ser encontrado na maioria das crianças sem o 

transtorno (BARHLEY, 2008; MATTOS, 2007; LIMA, 2005; ROHDE et al., 2004). Para 

caracterizá-los como problema médico, os sintomas de TDAH devem estar presentes numa 

frequência e intensidade maiores do que é observado em crianças e adolescentes normais da 

mesma faixa etária, além de revelar claros indícios de comprometimento significativo no 

funcionamento social, escolar e profissional (LIMA, 2005). Apesar disso, o que observamos 

através de consulta à literatura, é que o diagnóstico ainda busca categorizar um grande e genérico 

conjunto de sintomas e comportamentos. 
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Nessa perspectiva, Rohde e colaboradores (2004) ressaltam a importância de que tanto a 

capacidade atencional quanto o controle motor são variáveis dimensionais na população e que o 

transtorno deve ser entendido como o extremo de um comportamento que varia geneticamente na 

população como um todo, e não como uma entidade dicotômica. “Deve-se fazer uma avaliação 

para indicar se um determinado comportamento da criança pode ser comparado com o de um 

grupo de crianças da mesma faixa etária e sexo. É o chamado enfoque normativo” (ROHDE; 

MATTOS, 2003, p. 18). 

Entretanto, os sistemas classificatórios DSM-IV e CID-10 não operacionalizam a definição de 

frequência, intensidade e outras qualificações dos sintomas. Hallowell e Ratey (1999) destacam a 

arbitrariedade na determinação da linha diagnóstica entre o normal e o patológico. Segundo os 

autores, a depender de onde ocorrer o ponto de corte haverá menos ou mais crianças incluídas no 

diagnóstico.  

Basicamente, o DSM-IV usa como critério número, frequência e severidade dos sintomas de 

hiperatividade, impulsividade e desatenção. Para serem considerados sintomas de TDAH, os 

comportamentos devem ter início antes dos sete anos de idade e se manifestar em dois ou mais 

contextos distintos. Sintomas isolados podem resultar de muitos outros problemas na vida de 

relação das crianças, de sistemas educacionais inadequados, ou estar associados a diversos outros 

transtornos comumente encontrados na infância e adolescência, não qualificando o diagnóstico 

do TDAH (ROHDE et al. 2004).  

Os comportamentos da criança devem preencher pelo menos seis dos nove sintomas de 

desatenção e/ou pelo menos seis dos nove critérios de hiperatividade/impulsividade, 

considerando sua persistência por, pelo menos, seis meses. Ao mesmo tempo, é importante 

descartar causas alternativas para a presença dos sintomas (DUPAUL; STONER, 2007).  

Do ponto de vista neuroevolutivo, é aceitável certo nível de hiperatividade em crianças até, 

aproximadamente, quatro ou cinco anos de idade, visto que a região pré-frontal, onde está 

localizado o “freio-motor” do comportamento, só completa seu ciclo mielinogenético em torno 

dessa faixa etária (ROHDE; HALPERN, 2004). A avaliação de prejuízo funcional, social e 

escolar significativo pode também constituir mais um mecanismo de diferenciação diagnóstica 

entre normalidade e presença do transtorno (ROHDE et al, 2004). 
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1.2.3. Tratamento  

O tratamento do TDAH, no âmbito da medicina, é descrito como multimodal, englobando 

intervenção medicamentosa, orientação aos pais e professores, além de técnicas específicas que 

são ensinadas ao paciente. Intervenções farmacológicas e psicoterápicas atuam, basicamente, no 

controle dos impulsos e na adaptação escolar e social, uma vez que não há, até o momento, do 

ponto de vista médico, cura para o transtorno. 

A terapêutica medicamentosa tem sido considerada a primeira escolha no tratamento de crianças 

e adolescentes diagnosticados com TDAH. Três categorias de medicamentos são utilizadas: os 

psicoestimulantes, os antidepressivos e os medicamentos ditos acessórios (SILVA, 2003). As 

medicações mais comumente adotadas são os psicoestimulantes, mais especificamente, o 

metilfenidato
19

, um estimulante do sistema nervoso central que potencializa a ação das 

substâncias cerebrais noradrenalina e dopamina (PASTURA; MATTOS, 2004). Os 

antidepressivos tricíclicos e a bupropiona são também eficazes e utilizados no tratamento, na 

presença de comorbidade ou na ausência de resposta aos estimulantes. Muitas vezes, é necessária 

uma combinação de medicamentos para se conseguir o efeito desejado (SILVA, 2003). A partir 

do segundo trimestre de 2010 um novo produto, dimesilato de lisdexanfetamina,
20

 passou a ser 

comercializado no mercado brasileiro. 

Tanto o metilfenidato como o dimesilato de lisdexanfetamina, conforme dados constantes em 

suas bulas, só devem ser administrados em crianças a partir dos seis anos, uma vez que a eficácia 

e segurança abaixo dessa faixa etária não foram estabelecidas. Porém, em ampla revisão da 

literatura, Camargos Jr. e Nicolato (2009) encontraram pré-escolares, menores de quatro anos, 

fazendo uso do metilfenidato, mesmo não havendo evidências científicas para a indicação de 

psicoestimulantes nessa faixa etária. Ainda são desconhecidas implicações e consequências na 

utilização prolongada do metilfenidato, em particular no cérebro de crianças. “O mecanismo pelo 

qual ele exerce seus efeitos psíquicos e comportamentais em crianças não está claramente 

estabelecido, nem há evidência conclusiva que demonstre como esses efeitos se relacionam com 

a condição do sistema nervoso central” (RITALINA®. BULA, NOVARTIS BIOCIÊNCIAS 

S/A). Por sua vez, a efetividade do dimesilato de lisdexanfetamina em uso por tempo prolongado, 

                                                
19 Comercializado no mercado brasileiro com o nome fantasia de Ritalina pelo laboratório Novartis e Concerta pelo 

laboratório Janssen.  
20 Comercializado pela farmacêutica Shire, com o nome de Venvanse. 
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isto é, por mais de quatro semanas, não foi avaliada de forma sistemática em estudos controlados 

(BULA VENVANSE; FARMACÊUTICA SHIRE). 

Os autores que defendem o uso do medicamento afirmam que o metilfenidato é clinicamente 

seguro e que somente seu uso abusivo pode ser prejudicial (PASTURA; MATTOS, 2004). Os 

efeitos colaterais a curto prazo são, em sua maioria, de pequena gravidade, autolimitados, dose-

dependentes, de média intensidade e relacionados à redução de apetite, insônia, cefaleia e dor 

abdominal. Os efeitos colaterais a longo prazo incluem alterações discretas de pressão arterial e 

da frequência cardíaca e uma possível e discreta diminuição da estatura, à exceção do abuso e 

dependência ao medicamento, observados muito raramente, segundo esses autores.  

Pesquisadores contrários a sua utilização afirmam que, além do risco de dependência comumente 

encontrado no uso continuado do medicamento, soma-se a dependência psicológica e emocional, 

em função da associação com a melhora no desempenho em realização de tarefas (ORTEGA et 

al., 2010).  

O metilfenidato traz preocupações: É uma anfetamina (estimulante parente de cocaína que alguns 
advertem como potencialmente aditivo, embora outros refiram-se a ele como comprovadamente não 

aditivo). Está sendo usado em crianças pequenas (época em que o cérebro em formação poderia sofrer 

modificações permanentes ainda não estudadas – simplesmente porque essas crianças ainda não 

cresceram). [...] Os sintomas “normais” da infância poderiam estar sendo tomados como doença? 

(PEDÓ, 2006, p. 51-52). 

 

A suspensão da medicação nos finais de semana e durante as férias escolares é uma medida 

polêmica. A pausa no uso de metilfenidato nos finais de semana, para Rohde e colaboradores 

(2000), tem indicação naquelas crianças em que os sintomas causam maiores prejuízos apenas na 

escola, ou naqueles adolescentes em que o controle do uso de álcool ou de outras drogas mostre-

se difícil nos finais de semana.  

Não há um consenso médico quanto à duração do tratamento (CAMARGOS JR.; NICOLATO, 

2010; ORTEGA et al., 2010). A persistência dos sintomas durante a vida adulta promove a 

ampliação do tempo de uso. “A indicação para a suspensão parece ocorrer quando o paciente 

apresenta um período de cerca de um ano assintomático, ou quando há melhora importante da 

sintomatologia” (ROHDE et al., 2000, p.10).  
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Segundo Camargo Jr. e Nicolato (2009), pressupondo-se que o TDAH seja de origem 

neurobiológica e de curso crônico, o esperado é que a medicalização seja mantida por anos. No 

entanto, em metade das pessoas investigadas, seu uso situou-se em aproximadamente cinco 

meses, o que indica baixo nível de adesão ao medicamento. No entanto, o estudo de Faraone, 

Biederman e Zimmerman (2007) com crianças e adolescentes norte-americanos entre 6 e 17 anos 

revelou que, durante o primeiro ano, 71% das crianças permaneceram no tratamento, indicando 

alta aderência. Porém, as pesquisas de Charach, Ickowicz e Schachar (2004) indicam que no 

quinto ano apenas 36% das crianças mantinham o uso do medicamento, demonstrando 

descontinuidade com o correr do tempo. 

A modalidade psicoterápica mais estudada e referida como aquela de maior evidência científica 

de eficácia sobre os sintomas centrais do TDAH, bem como sobre os sintomas comportamentais 

comumente associados, é a cognitivo-comportamental – TCC (ROHDE et al., 2000; ROHDE; 

HALPERN, 2004; SILVA, 2003). “A psicoterapia que é indicada para o tratamento do TDAH 

chama-se ‘Terapia Cognitivo Comportamental’. Não existe até o momento nenhuma evidência 

científica de que outras formas de psicoterapia auxiliem nos sintomas de TDAH” (ABDA, 2010). 

É necessário que a psicoterapia para casos de DDA21 seja diretiva, objetiva, estruturada e orientada a 
metas. Uma abordagem psicoterápica dotada dessas características, e que consideramos 

particularmente útil para o DDA, além de vários outros transtornos, é a chamada terapia cognitivo-

comportamental (SILVA, 2003, p.60). 

 

A combinação de medicamento com psicoterapias é outro tema controverso nas publicações 

sobre o transtorno (ORTEGA et al, 2010). O Multimodal Treatment Study of Children with 

ADHD (MTA, 1999) descreve a terapia medicamentosa como superior e suficiente para o 

tratamento de TDAH. Nessa mesma perspectiva, Lima (2005) observa que não existe evidência 

de melhora clínica com a TCC, estando sua indicação associada à concepção biológica do 

transtorno. No entanto, nas reportagens dirigidas ao público leigo, a psicoterapia é descrita como 

um complemento que proporciona benefícios ao tratamento (ORTEGA et al, 2010). 

Todavia, embora um dos argumentos a justificar o uso da TCC em detrimento de técnicas 

psicanalíticas seja sua maior eficácia, estudos não têm demonstrado que a sua associação com 

medicação estimulante seja superior ao uso de medicação isolado [...]. Mesmo sem haver evidências de 

                                                
21 Distúrbios do Déficit de Atenção. 
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melhora clínica com a TCC, insiste-se no seu uso, numa demonstração de que a sua adequação à lógica 

do transtorno é tamanha que compensa sua ineficiência. Reforçando a ruptura com o internalismo 

psicológico, a primazia desta abordagem mostra que não resta nenhuma interioridade ou sentido oculto 

a ser desvelado (LIMA, 2005, p. 123). 

 

Nesse contexto, o discurso psicanalítico tem sido denunciado como culpabilizante e como 

agravante para o bem-estar psíquico da pessoa com diagnóstico de TDAH (PEREIRA, 2009). 

Analisando o DSM-IV e as polêmicas em torno da medicalização infantil, Cruz (2001) afirma: 

A única certeza é a de que se indica o tratamento medicamentoso com outros auxiliares para crianças e 

jovens diagnosticados como “portadores de ADD e ADHD. Porém, não foram detectadas alterações 
orgânicas específicas, não há provas específicas de diagnóstico clínico, não há estudos 

“epidemiológicos” diferenciais que sejam confiáveis, não há padrão familiar identificado, não há uma 

história infantil“específica”, não há alterações intelectuais e o diagnóstico é descartado se outro 

diagnóstico aplica-se melhor ao indivíduo em questão (CRUZ, 2001, p. 213-214). 

 

O fundamento das técnicas da TCC tem como objetivo proporcionar mudança comportamental e 

cognitiva, a partir da hipótese de que os transtornos psicológicos decorrem de um modelo 

distorcido ou disfuncional de perceber os acontecimentos, influenciando afeto e comportamento. 

Portanto, não são os fatos que determinam o comportamento e, sim, a percepção que se tem 

desses fatos, os significados que lhe são atribuídos (SILVA; TAKASE, 2010). 

De acordo com a literatura sobre o tema, existem diferentes modelos de atendimento em TCC 

para crianças diagnosticadas com TDAH. Dentre os modelos existentes, destacam-se o de 

Barkley (1997) e de Knapp e colaboradores (2002). Crianças com diagnóstico de TDAH tendem 

a vivenciar frequentes fracassos e críticas que podem gerar sentimentos de baixa autoestima e 

insegurança, como também uma avaliação errônea do seu desempenho e capacidade. As técnicas 

da TCC têm como objetivo contribuir para a percepção de que elas possuem capacidade para 

modificar seu comportamento e pensamento, como também desenvolver estratégias de 

autocontrole (SILVA; TAKASE, 2010). De maneira geral, a terapia cognitivo-comportamental 

trabalha com treino em solução de problemas e em habilidades sociais, relaxamento, 

agendamento de atividades rotineiras e de objetivos e reestruturação de formas de pensar e lidar 

com problemas que podem estar sendo prejudiciais (SILVA, 2003). 
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No âmbito das intervenções psicossociais, o primeiro passo tem sido no nível educacional, 

através de informações claras e precisas à família a respeito do dito transtorno, a fim de que os 

pais aprendam a manejar os sintomas dos filhos. De acordo com este referencial, é importante 

que eles conheçam as melhores estratégias para auxiliar a criança na organização e no 

planejamento das atividades (ROHDE et al., 2000).   

Intervenções escolares têm como foco o desempenho escolar. Nessa perspectiva, parece 

importante que os professores tenham conhecimento técnico do manejo do chamado TDAH, para 

que o aluno receba o máximo possível de atendimento individualizado (ibid.). Em alguns casos, 

observamos a recomendação de ensinar ao aluno técnicas específicas para minimizar suas 

dificuldades (ABDA, 2010). 

 

 

1.3 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DE UM TRANSTORNO: POLÊMICAS E 

CONTROVÉRSIAS 

O discurso médico-psiquiátrico que sustenta a versão neurológica do TDAH tem utilizado o 

recurso à história como instrumento de legitimação do transtorno. Rafalovich (2002) afirma que, 

embora se constitua um quadro nosológico amplamente incorporado à cultura leiga, sua história 

conceitual é pouco discutida, tanto na esfera popular como na acadêmica. Os autores alinhados ao 

paradigma biomédico assim como seus críticos partem das mesmas referências e dos mesmos 

marcos históricos. A versão dita oficial tem sido exaustivamente reproduzida, em geral, como 

introdução de livros e artigos, servindo como pano de fundo para a afirmação de que o transtorno 

não é uma criação de nossos tempos (CALIMAN, 2010), constituindo, poucas vezes, um tema 

específico de pesquisa (RAFALOVICH, 2002).  

Na versão de Barkley
22

 (2008), um dos principais defensores da etiologia biológica, a história do 

TDAH é abordada pelo viés do progresso da medicina e do avanço tecnológico, sendo as diversas 

modificações ocorridas no campo conceitual e em sua nomenclatura interpretadas como produto 

de um contínuo aperfeiçoamento para níveis mais elevados de validade e eficácia científica. 

Nessa perspectiva, o TDAH seria um fato biológico e atemporal, em que “as contingências locais, 

                                                
22 Russel A. Barkley é uma das autoridades mais citadas no debate internacional clínico e político sobre o TDAH. 
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morais, sociais e políticas de uma época não afetam a produção científica da patologia e a 

condição existencial que ela descreve” (CALIMAN, 2006, p. 70). O aumento no número de 

crianças diagnosticadas seria prioritariamente decorrente do avanço do conhecimento científico 

sobre a doença: “[...] o grande aumento do número de diagnósticos nos Estados Unidos deve-se à 

conscientização sobre o transtorno” (BAKLEY, 2002, p. 40). Assim, “A versão “oficial” do 

TDAH, discurso repetido de modo estereotipado na literatura destinada a médicos ou a leigos [...] 

dissemina a noção de que a descrição médica das condutas hiperativas ou desatentas é neutra e a 

única a merecer o estatuto de verdade científica (CALIMAN, 2006, p. 73). 

Embora o discurso biomédico mostre-se hegemônico, fica evidente a falta de consenso entre 

pesquisadores, inclusive no interior do próprio campo médico-psiquiátrico. Porém, no debate 

externo em torno do distúrbio, sua diversidade histórica e conceitual poucas vezes torna-se 

pública. Na visão de Caliman (2010, p. 49): 

Da diversidade de versões históricas oferecidas, apenas uma é reconhecida, e essa é a versão que nasce 

no interior do campo biomédico. Ela é contada pelos especialistas da neurologia e da psiquiatria 
infantil do TDAH. Eles são pesquisadores norte-americanos, canadenses e ingleses (e também 

brasileiros) que se dedicaram, e ainda se dedicam, ao estudo do transtorno. [...] Eles representam o 

discurso da legitimidade biológica e cerebral do transtorno. 

 

Por sua vez, o discurso crítico considera a história do TDAH como aquela do controle e da 

medicalização infantil (CONRAD, 2007; CYPEL, 2001; LIMA, 2005; MOYSÉS, 2001). Críticas 

direcionadas ao transtorno fundamentam-se em controvérsias clínicas, epistemológicas e 

terapêuticas. Na visão desses comentadores, o TDAH é analisado como um objeto empírico e 

social criado na constelação política, econômica e científica característica da segunda metade do 

século XX.  

A história oficial do TDAH é um instrumento potente de legitimação do discurso neurobiológico. [...] 
No entanto, ela unifica esse processo, emprestando às teorias que a apoiavam uma face biológica 

reducionista nem sempre fiel aos postulados defendidos. [...] Omite as faces morais e políticas de seu 

discurso e suprime as outras vozes que participaram da história da compreensão e do tratamento das 

patologias da atenção e da hiperatividade, que, na história oficial do TDAH, são inexistentes ou 

insuficientes (CALIMAN, 2010, p. 60). 

 

Rafalovich (2002) argumenta que as discussões históricas, passadas e atuais, sobre o TDAH estão 

repletas de interpretações divergentes sobre sua etiologia e formas de intervenções terapêuticas. 
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Os discursos que veiculam o TDAH oferecem uma variedade de perspectivas para o transtorno, 

fruto do desenho de diferentes escolas de pensamento, em que se destacam as abordagens 

neurológica e psicodinâmica. Até meados do século XX, afirmam Russo e Venâncio (2006), 

podemos nos referir à hegemonia de pelo menos duas vertentes não fisicalistas entre os 

psiquiatras: a psicanálise e o movimento da antipsiquiatria, com sua visão psico-político-social.  

Nessa direção, o poema de Heinrich Hoffmann
23

, originalmente publicado na Alemanha em 1845 

no famoso livro infantil O menino desleixado, [Der Struwwelpeter]
24

, dedicado ao seu filho, Carl 

Philipp, de três anos de idade, tem sua trama inscrita numa temporalidade histórica, com vista a 

evidenciar a especificidade psicopatológica do discurso médico-psiquiátrico sobre o TDAH. 

O livro é composto de dez pequenas histórias rimadas em versos, destinadas a crianças de três a 

seis anos de idade, ilustrativas de comportamentos infantis inadequados e merecedores de 

correções exemplares: o menino que não penteia os cabelos e não corta as unhas “João Felpudo”; 

o menino que maltrata os animais “A história do malvado Frederico”; a menina que 

acidentalmente ateia fogo às vestes “A triste história da caixa de fósforos”; os meninos que 

zombam de uma criança negra “A história do menino negro”; o rapaz que caça “A história do 

famoso caçador”; o menino que chupa os polegares “A história de Conrado, o chupador de 

polegares”; e o menino que não quer tomar sopa “A história de Kaspar da sopa”.  

A HISTÓRIA DE FELIPE, O INQUIETO25 
 

Deixe-me ver se Felipe é capaz 

De ficar quieto à mesa ao menos uma vez; 

Era isso que papai lhe pedia, 

E mamãe olhava em volta 

Mas ficava muda. 

 

Porém, Felipe, o inquieto, 

Não queria saber de se sentar,  

Ele se mexia, 

E dava risada, 
E balançava a cadeira sem parar,  

Balançando para frente e para trás; 

-“Felipe, estou ficando zangado”. 

 

Veja que criança desobediente e inquieta 

                                                
23 Médico e escritor alemão. A sua produção escrita é composta de livros dos mais diversos temas e assuntos: 

medicina, psiquiatria, humor e literatura infantil; e é nessa última especialidade que ele será reconhecido e admirado 

mundialmente. 
24 Der Struwwelpeter, com o título de João Felpudo foi publicado no Brasil pela Editora Laemmert no final do 

século XIX e, posteriormente lançado pela Melhoramentos. 
25 Tradução livre nossa. HOFFMANN, H.  Struwwelpeter: in english translation. Toronto: Dover Publications, 1995. 
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Cada vez mais selvagem; 

Não vai parar até que a cadeira caia no chão. 

Então, Felipe grita com toda força, 

Pronto para aprontar uma pior: 

Quando cai ao chão 

Junto com copos, pratos, facas e garfos. 

E mamãe olhou silenciosamente, 

Quando viu tudo caindo no chão! 

Papai fez aquela cara e pensou: 

Felipe é uma triste desgraça. 

 
Onde está Felipe, onde ele pode estar? 

Certamente, como todos podem ver, 

Debaixo da toalha que ele puxou da mesa; 

Que terrível visão: 

Copos e pratos todos quebrados em pedaços, 

Uma faca aqui, um garfo ali! 

 

Felipe, seu pestinha! 

A mesa toda depenada. 

Pobre mamãe, pobre papai; 

Estão parecendo muito zangados. 
Eles deveriam estar jantando agora, 

Mas não têm o que comer. 

 

 

O discurso médico-científico tem associado “A história de Felipe, o inquieto” com o transtorno 

da hiperatividade e “A história de João, o cabeça de vento” ao déficit de atenção, com o objetivo 

de deixar claro para o público leigo que o TDAH não constitui uma metáfora significativa das 

distrações da vida moderna e é muito mais antigo que a própria criação do termo pela medicina 

contemporânea. 

Em outra direção, a análise sociológica realizada por Andrade, Bonna e Pereira (2009) considera 

que o estudo de livros infantis constitui ocasião privilegiada para desvelar as formas pelas quais 

instituições de ensino contribuem para a adesão das crianças à ordem social. Produzido numa 

época em que a narrativa infantil alemã caracteriza-se pelo realismo, Der Struwwelpeter não evita 

os problemas da vida, nem tampouco as coerções advindas da convivência social. Concluem os 

autores que a pedagogia do livro de Hoffmann favorece a subordinação da criança à vida urbana 

e estimula a auto-regulação infantil. 

[...] o estudo sociológico de livros infantis, manuais de bom comportamento, tratados das virtudes, 
entre outros, justamente por serem obras capazes de operar a colagem quase completa entre conteúdo e 

valor do conteúdo, constitui ocasião privilegiada para desvelar as formas mediante as quais as 

instituições educativas (família e escola), ao legitimar e disseminar valores – bons comportamentos, 

modos corretos, preceitos a serem seguidos, modelos de virtude –, contribuem, cada uma a seu modo, 

para a adesão dos indivíduos à ordem social (ibid., p. 132-133). 
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1.4. OUTROS MODOS DE COMPREENDER A PRODUÇÃO DO FENÔMENO 

Ludwick Fleck, médico e microbiologista polonês nascido em 1886, desenvolveu uma teoria 

epistemológica que se opõe ao reducionismo e à ideia de “verdade” imutável/fixa dos conceitos 

científicos. Com a ascensão do nazismo sua obra passa a ser desconsiderada e esquecida. O 

resgate de seus escritos será feito por Thomas Kuhn que o menciona no prefácio de A Estrutura 

das Revoluções Científicas como um dos pensadores que influenciaram seus trabalhos. 

Com o suporte das ideias de Fleck pretendemos compreender a construção e a legitimação do 

diagnóstico do TDAH pelo discurso médico científico e a expansão e aceitação social desse 

diagnóstico e da medicação infantil. Através de sua epistemologia, Fleck (1935/1986) oferece 

uma significante contribuição referente à produção do conhecimento, como também à 

disseminação desse conhecimento. Em seu livro A gênese e o desenvolvimento de um fato 

científico, realiza um estudo sobre o desenvolvimento histórico da sífilis e da reação de 

Wasserman, com o intuito de demonstrar como os “fatos científicos” estariam condicionados a 

circunstâncias históricas e culturais. O autor apresenta e discute suas concepções sobre o 

conhecimento utilizando vários conceitos, sendo os principais o estilo de pensamento e o 

pensamento coletivo. 

Fleck opõe-se frontalmente ao pressuposto de que o objeto da ciência é suficiente para suspender 

a subjetividade do cientista. A conexão entre o modo de pensar de uma época e os conceitos 

históricos e culturalmente considerados pertinentes, que garantem homogeneidade de opiniões, 

marca o caráter coletivo de toda atividade científica: “a tradição, a formação e os costumes de 

uma época originam uma disposição a perceber e atuar conforme um estilo, isto é, de forma 

dirigida e restringida nas interações com os objetos” (1935/1986, p. 131).  

Para o autor, o estilo de pensamento não é uma característica opcional do pesquisador: a 

imposição de internalização de normas, valores e habilidades inclui a disposição para um olhar 

impregnado por pressuposições. O estilo de pensamento funciona como uma coerção do 

pensamento, delimitando formas de descrição e percepção dos fatos. Os iniciantes em 

determinado campo de pensamento são socializados em seu estilo de pensamento particular e 
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adotam, portanto, um olhar específico sobre o mundo; e procedem do mesmo modo ao recortar 

seu objeto de investigação. 

Este autor considera que em todo “estilo de pensamento” há um período de classicismo, no qual 

todos os fatos se encaixam à teoria, e um momento de complicações em que as exceções 

começam a aparecer. Entretanto, para que a estrutura do “coletivo de pensamento” possa ser 

mantida, é preciso negar, afastar e reinterpretar todas as contradições do sistema. A “harmonia 

das ilusões” caracteriza o período em que os fatos se encaixam na teoria dominante, uma vez que 

as ideias se constituem como um sistema de opiniões completo e fechado. Nesse momento, pode-

se dizer que o coletivo possui uma forma específica, uma visão de mundo sobre o epistêmico. 

Mesmo já estabelecido o estilo de pensamento, a coerção é mantida, no sentido de garantir a 

permanência do fato científico.   

A formação dos conceitos, segundo Fleck, não ocorre de forma espontânea, mas é marcada por 

uma história que determina o surgimento de uma ideia e não de outra. Os fatos científicos são 

condicionados e explicados em suas conexões sócio-históricas, estando as teorias científicas do 

presente ligadas às do passado (protoideias), que se ligarão às do futuro, formando uma 

construção contínua do conhecimento científico. A pesquisa atual, ao reconhecer os elementos de 

conhecimentos do passado, introduz modificações e interpretações pertinentes a este outro 

momento, superpondo novos conhecimentos para o desenvolvimento de um novo estilo. 

Desse modo, teorias prevalecem porque correspondem ao estilo de pensamento de um coletivo 

localizado historicamente. Logo, para o autor, a “verdade” está relacionada ao estilo de 

pensamento e à sua história. “Portanto, conhecer quer dizer principalmente constatar os 

resultados impostos por certas pressuposições dadas” (ibid., p. 87).  

De acordo com Fleck, a construção de um fato científico é composta de diferentes níveis. Em 

suas bases, aparecem vozes e opiniões divergentes que, em sua versão aparente, revelam apenas 

os fatos já adaptados ao estilo de pensamento do coletivo dominante, como uma realidade 

unificada e permanente. Em sua última face, ele é transformado em uma realidade neutra e 

objetiva, tornando-se refratário aos conflitos e direções que fizeram parte de sua constituição 

(CALIMAN, 2009). 

Em relação à disseminação do conhecimento científico, Fleck (ibid.) propõe duas categorias 

fundamentais: circulação intracoletiva de ideias, própria do círculo esotérico dos especialistas e 
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circulação intercoletiva de ideias própria do círculo exotérico. A primeira delas refere-se à 

formação dos pares que compartilham um mesmo coletivo de pensamento, pela incorporação e 

extensão de novos conhecimentos ao estilo de pensamento vigente. Enquanto a circulação 

intercoletiva ocorre entre distintos estilos de pensamento de coletivos. Segundo Fleck 

(1935/1986, p.152), 

O círculo exotérico não tem relação direta com aquela criação do pensamento, senão somente uma 
indireta através da mediação do círculo esotérico. A relação da maioria dos membros do coletivo de 

pensamento com as criações ou produtos do estilo de pensamento se baseia na confiança depositada 

nos iniciados.  

 

A comunicação intracoletiva ocorre por meio das revistas especializadas e dos manuais, estes 

para os cientistas em formação, e a intercoletiva através de livros-texto mediadas pelo professor, 

e de livros, jornais e revistas não especializados destinados a um público mais amplo. A 

apresentação popular de conhecimentos científicos, segundo o autor, caracteriza-se pela omissão 

dos detalhes, principalmente dos aspectos ainda em discussão entre especialistas. 

Como argumenta Clavreul (1985), tomar a medicina como discurso nos permite extrair o fato de 

que muitos participam dele, mesmo que não possuam seu saber e sua prática. Um discurso é algo 

que se alastra socialmente e que pode ser compartilhado por muitos. Dupanloup (2004, p. 13) nos 

propõe interrogarmos não somente a validação científica das origens do TDAH, mas também as 

“condições sociais de sua difusão”. Assim, para um melhor entendimento da construção médica 

do TDAH, iremos fazer um retrospecto e rever os atravessamentos feitos pela “desatenção” e pela 

“hiperatividade”, segundo os estudiosos desse transtorno.  

Diante da polêmica criada em torno da legitimidade e da expansão do diagnóstico do TDAH, não 

só nos EUA, mas também como um assunto de interesse internacional, foi publicado em 2002, 

um “Consenso Internacional” com o intuito de reafirmar a real condição biológica e cerebral do 

transtorno. No documento redigido pelo “Consenso”, Barkley como primeiro assinante 

juntamente com cientistas de vários países atestaram a legitimidade do diagnóstico do TDAH e 

sua existência real. Por falta de marcadores objetivos, o texto legitima-se a partir da autoridade de 

quem o assina. 

Pereira (2009) aborda o teor contraditório do documento: ao tempo em que expressa a negação de 

qualquer processo de negociação social na disposição da conceituação nosológica, revela sua 
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dependência da opinião pública, na medida em que a principal meta do documento é convencer a 

opinião pública da condição médica e biológica do TDAH. Lima (2005, p. 72) enfatiza que “a 

fragilidade do TDA/H como uma ‘doença’ costuma aparecer, indiretamente, na necessidade de 

afirmá-lo como tal”. Enquanto não se faz necessário defender que outros construtos médicos são 

patologias reais, o discurso médico-científico insiste que o chamado TDAH é um transtorno 

verdadeiro, reconhecido por associações médicas internacionais. A necessidade de afirmar 

publicamente a existência de um consenso médico/biológico desvela controvérsias e debates em 

torno do termo (ibid.). Barkley (2006) afirma a importância do recurso à história na legitimação 

do TDAH, destacando similaridades entre quadros patológicos, passados e atuais, cujo suporte é 

a leitura neurobiológica do comportamento. Nessa perspectiva, reafirma a importância de que 

essa história seja conhecida por:  

[...] qualquer estudante sério do TDAH, porque mostra que muitos dos temas contemporâneos acerca 
de sua natureza surgiram há muito tempo e foram recorrentes ao longo do século XX, enquanto os 

cientistas clínicos lutavam por uma compreensão mais clara e mais precisa da essência verdadeira 

desta condição (ibid., p. 3). 

 

As primeiras referências ao que hoje chamamos TDAH, na historiografia relatada por Barkley 

(2002; 2008), datam de 1902, quando o médico George Frederic Still em um trabalho conjunto 

com Alfred Tredgold, apresentou em três palestras no Royal College of Physicians uma 

concepção particular de hipercinesia associando-a a uma “falha no controle moral”. Um de seus 

estudos mais destacados relata a análise dos comportamentos de um grupo de crianças agressivas, 

com problemas de controle dos impulsos, desafiantes e com baixos níveis de inibição volitiva, 

que não podia ser explicada por falhas educacionais ou familiares. Nas crianças afetadas, a 

punição mostrava-se ineficaz, havendo resistência à disciplina e à autoridade. Por ter encontrado 

membros da família que apresentavam patologias psiquiátricas, tais como: alcoolismo, depressão 

e alterações de conduta, além de comportamentos semelhantes aos descritos nas crianças, o autor 

levanta a hipótese de sua etiologia estar relacionada à predisposição biológica, provavelmente 

hereditária. Barkley (ibid.) destaca as similaridades etiológicas das crianças estudadas por Still e 

a abordagem psiquiátrica atual do TDAH, na medida em que ambas partem de uma mesma causa, 

ou seja, uma deficiência neurológica básica em relação a um déficit na inibição da vontade, no 

controle moral e na atenção sustentada. 
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Rafalovich (2002) retoma os discursos da imbecilidade e imoralidade infantil, presentes como 

questão médica desde a primeira metade do século XIX, para situar as ideias de Still como uma 

tentativa de biologização e patologização da moral. Tais ideias visavam resolver “o problema 

metafísico, metodológico e social da vontade através do reducionismo fisiológico” (CALIMAN, 

2010, p. 56), uma vez que comportamentos incontrolados das crianças eram considerados 

‘defeitos’ morais oriundos de uma educação insuficiente, que convocavam correções severas. 

Embora tenha procurado entender as origens neurológicas da patologia moral, Still não se 

fundamentava em uma descoberta específica, além de reconhecer que, com os conhecimentos da 

medicina da época, um longo caminho ainda tinha a percorrer. A versão de Barkley também 

desconsidera que, entre os sintomas descritos por Still, não estão presentes problemas de atenção 

e de hiperatividade. “A condição mórbida que ele descrevia foi criada pelas demandas dos 

saberes legais e pela necessidade política e moral de encontrar soluções para o alcoolismo, a 

prostituição e a delinquência” (ibid., p. 55). 

Segundo Barkley (2006/2008) a epidemia de encefalite letárgica, que ocorreu entre os anos de 

1917 e 1918, principalmente na Europa e nos EUA, ajudou a reforçar a hipótese de uma causa 

biológica para os distúrbios de comportamento infantis. Numerosos estudos descreveram crianças 

com “Distúrbio de Comportamento Pós-Encefalite”, sendo os principais sintomas tratados como 

oriundos de sequelas irreversíveis da lesão cerebral. Características marcantes como 

distratibilidade, impulsividade e inquietação compõem a atual tríade que sustenta o diagnóstico 

de TDAH. Assim, a epidemia de encefalite ampliou a suposição de causas biológicas para 

crianças com comportamentos semelhantes que passaram “a ser consideradas portadoras de um 

‘dano cerebral’ que era apenas presumido” (LIMA, 2005, p. 62). Assim, “O conceito da ‘criança 

com lesão cerebral’ nasceu nessa era [...] e foi aplicado a crianças com essas características 

comportamentais, muitas das quais não apresentavam evidências ou apresentavam evidências 

insuficientes de patologias cerebrais (BARKLEY, 2008, p. 18). 

No final da década de 1940, os médicos Strauss e Lehtinen publicaram um estudo sobre crianças 

com atraso mental, hiperatividade e dificuldade de manter a atenção e nomearam esse conjunto 

de sinais como “Síndrome de Lesão Cerebral Mínima”. Em 1962, Clement e Peters, a partir de 

uma descrição próxima desta última, chegaram à nomenclatura de “Disfunção Cerebral Mínima – 

DCM” por considerarem que nem sempre era encontrada uma lesão, mas um funcionamento 

cerebral alterado (BARKLEY, 2006). 
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Foi com a imprecisão do termo “Disfunção Cerebral Mínima” que a síndrome se disseminou no 

meio médico dos EUA, entre os anos de 1960 e 1970, e obteve rápida e significativa aceitação 

social ao responder às inquietações da sociedade americana pós Segunda Guerra Mundial. Com o 

aval científico, indisciplina e fracasso acadêmico de crianças passaram a ser atribuídos a mínimas 

disfunções cerebrais (LIMA, 2005). A “disfunção cerebral mínima” promove o encontro da 

neurologia com a escola, assim como a tendência em transformar problemas pedagógicos, sociais 

e políticos em questões biológicas e médicas (MOYSÉS; COLLARES, 1994).  

A associação entre “Disfunção Cerebral Mínima” e fracasso escolar faz emergir um novo campo 

de trabalho para vários novos especialistas (pedagogos e psicomotricistas, entre outros) que, ao 

aderirem à concepção biológica do processo ensino-aprendizagem, promovem a extensão do 

transtorno (MOYSÉS; COLLARES, 1992). No Brasil, o diagnóstico de “Disfunção Cerebral 

Mínima” foi amplamente difundido por volta da década de 1970, sob a influência do 

neuropediatra Antônio Branco Lefèvre. 

Na história neurobiológica do TDAH relatada por Barkley (2006), as pesquisas farmacológicas 

de Bradley estão na origem do tratamento com psicoestimulante. Em 1937, Bradley observou que 

a administração de anfetamina, droga estimulante do sistema nervoso central, produzia em 

crianças agitadas um efeito calmante com melhora do quadro clínico. Assim, a criança que 

apresentasse um efeito calmante após receber anfetamina seria um “Lesionado Cerebral”, 

enquanto aquela que tivesse uma resposta estimulante deveria ser considerada normal. A resposta 

clínica às substâncias farmacológicas passa a ser importante, inclusive na determinação dos 

quadros nosológicos. Para Caliman (2006), embora as explicações de Bradley privilegiassem 

também os aspectos de natureza psicodinâmica, seus estudos estão historicamente associados ao 

discurso neurológico sobre o TDAH.  

As hipóteses organicistas para os distúrbios de comportamento encontraram apoio na eficácia de uma 
substância psicoativa e o próprio processo de organização do diagnóstico – a reunião em uma mesma 

síndrome de sintomas tão heterogêneos quanto a desatenção e a hiperatividade – é sustentada pela 

resposta positiva a uma mesma substância (PEREIRA, 2009, p. 46). 

 

O termo hiperatividade surge em 1957, com Laufer, Denhoff e Salomons, através da 

nomenclatura “Síndrome do Impulso Hipercinético” e, por Stella Chess em 1960, como 



 59 

“Síndrome da Criança Hiperativa”. Chess descartou a ideia de um possível dano cerebral, mas a 

considerou uma forma de hiperatividade fisiológica (LIMA, 2005).  

A primeira versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) surgiu em 

1952, organizada pela Associação Psiquiátrica Americana, baseada em uma compreensão 

psicossocial da doença mental, em que se misturavam ecleticamente a “Psiquiatria Dinâmica” de 

Adolf Meyer, presente com seu conceito de quadros reativos, com a nosologia de Kraepelin e 

também com uma marcada influência de Freud, ressaltando-se a oposição entre neurose e 

psicose.  

Após a publicação do DSM, a Organização Mundial de Saúde reviu sua classificação no CID-6, 

mas não incorporou muitas mudanças em sua nova versão. Na ocasião, a OMS convocou um 

grupo de trabalho para reavaliar a classificação, inclusive com membros da APA, que haviam 

formulado o DSM–I. Dessa forma, em 1968, ambas as associações publicam novas versões de 

suas classificações: o CID-8, que absorve novas categorias, e o DSM-II. Segundo Pereira (2009), 

no DSM-I não há uma seção específica para os distúrbios infantis, assim como uma nosologia 

singular que corresponda à hiperatividade na criança. 

Publicado em 1968, o DSM II tornou evidente a influência psicanalítica no modo de compreender 

a perturbação mental, porém a substituição da primeira pela segunda versão não significou 

qualquer ruptura maior em termos das concepções dominantes. Nele foi abandonada a ênfase na 

perspectiva reativa e na concepção biopsicossocial dos transtornos mentais, presentes na versão 

anterior (RUSSO; HENNING, 1999; RUSSO; VENÂNCIO, 2006). Nesse manual aparecem, pela 

primeira vez, duas categorizações cujas descrições sintomatológicas se assemelham ao TDAH, 

mas que curiosamente se diferenciavam por sua etiologia: a “Reação Hipercinética na Infância” e 

seus aspectos motores de origem psicológica e a “Disfunção Cerebral Mínima”, por suposta 

causalidade orgânica (PEREIRA, 2009).  

A partir de 1970, devido à influência dos trabalhos do grupo da pesquisadora canadense Virgínia 

Douglas, o foco dos estudos começou a deslocar-se da hiperatividade para as dificuldades de 

atenção e de controle dos impulsos (CALIMAN, 2009; LIMA, 2005). Douglas defendia a ideia 

de que o excesso de atividade seria decorrente de um déficit de atenção e não apenas do excesso 

de atividade motora. O objetivo do grupo de pesquisadores da Universidade McGill era 

possibilitar medidas mais apuradas dos déficits atentivos e cognitivos, através de recurso 
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molecular e neurofisiológico, do que o permitido pela observação comportamental (CALIMAN, 

2009). O DSM III refletiu a importância das investigações surgidas no período, utilizando 

recursos psicofisiológicos, sendo a reação hipercinética, nesse manual, renomeada para 

“Distúrbio de Déficit de Atenção”.  

Como consequência dessa mudança, ocorre a ampliação diagnóstica do distúrbio, agora incluindo 

não só crianças agitadas, mas também aquelas consideradas tranquilas, uma vez que estava 

implícito o déficit atencional no comportamento desviante. Ao mesmo tempo, abre-se a 

perspectiva para a inclusão de adultos. “Com o público alvo ampliado, cresce o interesse da 

indústria farmacêutica neste diagnóstico” (LIMA, 2005, p. 68). 

Uma terceira edição do DSM passou a ser projetada, sendo a meta inicial e um dos argumentos 

para a sua realização o alinhamento à nomenclatura da CID-9, em que se destacavam três 

objetivos: melhorar uniformidade e validade do diagnóstico frente a uma série de críticas das 

quais o conhecimento psiquiátrico tornou-se alvo na década de 1970, padronizar as práticas de 

diagnóstico nos Estados Unidos e outros países e facilitar o processo de regulamentação 

farmacêutica. O grupo de pesquisadores responsáveis pela elaboração do manual tinha por 

objetivo construir um sistema diagnóstico baseado em evidências científicas neutras, compatível 

com várias teorias.  

As implicações filosóficas, éticas e epistemológicas não são assumidas explicitamente pelo grupo 

e o centro da problemática é deslocado para o campo genérico da fundamentação das ciências 

biológicas. A proposta de uma linguagem empírica, neutra, descritiva e ateórica sustentou o 

processo de hegemonização do vocabulário fisicalista e a expansão do tratamento 

psicofarmacológico constituintes de um novo manual. 

A psicanálise, até os anos 70 do século passado, constituía-se como o saber referencial da 

psiquiatria, detendo a hegemonia do discurso psicopatológico. A psiquiatria delimitava a zona de 

interseção entre a medicina e a psicanálise. Com o progressivo desenvolvimento da 

psicofarmacologia nos anos 50, o paradigma biológico da psiquiatria se impôs, reconstituindo o 

discurso psicopatológico em novas bases (BIRMAN, 1998). Nesse contexto, foi publicada em 

1980 a terceira versão do DSM que representou uma ruptura com os termos e conceitos 

psicanalíticos e a consolidação da hegemonia da psiquiatria biológica. O critério etiológico foi 

explicitamente abandonado, os contextos e variantes sociais reduzidos às síndromes culturais 
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específicas, restando uma indeterminação nos limites entre o normal e o patológico (RUSSO; 

VENÂNCIO, 2006, p. 464-465).  

Essa ruptura se deu em três níveis, que se articulam entre si, como veremos a seguir: no nível da 
estrutura conceitual rompeu com o ecletismo das classificações anteriores presentes nos livros-texto 

clássicos majoritariamente utilizados na clínica psiquiátrica, propondo não apenas uma nomenclatura 

única, mas sobretudo, uma única lógica classificatória; no nível da hegemonia dos campos de saberes 

concorrentes, representou uma ruptura com a abordagem psicanalítica dominante no âmbito da 

psiquiatria norteamericana; e, por fim, no nível das representações sociais relativas ao indivíduo 

moderno, forjou não apenas novas concepções sobre o normal e o patológico, mas também participou 

do engendramento de grupos identitários. 

 

Com o DSM-III, produz-se na psiquiatria uma mudança de perspectiva, na qual o foco passa dos 

sujeitos singulares para os transtornos universais. O DSM possibilitou à psiquiatria o mesmo 

processo de abstração que permite à medicina classificar e tratar doenças como entidades 

universais que, ao serem resumidas a seus sintomas manifestos, tornam-se classificáveis e 

analisáveis independentemente das particularidades dos sujeitos que deles sofrem. Sendo assim, 

“[...] não há nenhuma profundidade, ele é só superfície descritiva e ‘ateórica’. Se há algo a ser 

desvendado, não deve ser buscado em seu interior nem nas suas profundezas, mas sim nas suas 

bordas, nos efeitos que emergem de suas conexões” (AGUIAR, 2003, s/p).  

Com a revisão de 1987, os sintomas centrais do que era conhecido como TDAH – falta de 

atenção e hiperatividade-impulsividade – passaram a compor uma síndrome única com a 

denominação “Transtorno de Déficit de Atenção com/sem Hiperatividade” (TDA/H) e, como 

observado acima, o aspecto da hiperatividade volta a ser enfatizado. Nessa mesma revisão, surge 

pela primeira vez o termo comorbidade. De acordo com o DSM-III, quando em presença de mais 

de uma condição nosológica, devia preponderar aquela considerada de maior gravidade, enquanto 

no DSM-III-TR, diante da mesma condição diagnóstica, não devia prevalecer uma condição em 

relação à outra, pois ambas trariam algum grau de comprometimento funcional. Assim, produziu-

se uma excessiva fragmentação dos quadros clínicos dos transtornos mentais, sendo hoje um fato 

comum a criança receber simultaneamente mais de um diagnóstico psiquiátrico.  

A comorbidade decorre da forma empírica e pragmática com que as classificações psiquiátricas 

da atualidade recortam os fatos clínicos. Tais classificações buscam construir grupos 

sindrômicos, estabelecendo critérios objetivos e inequívocos, construídos unicamente segundo 

plano empírico imediato. Não se baseiam em teorias psicopatológicas não diretamente 
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verificáveis e têm dificuldades para explicar manifestações clínicas complexas e com nuanças 

sintomatológicas (PEREIRA, 2001). 

Segundo Miranda-Sá Jr. (2001) a noção de comorbidade originou-se justamente da necessidade 

de evitar os nexos explicativos entre as manifestações clínicas e seus mecanismos etiológicos. 

A opção pelo termo transtorno [disorder] e a supressão dos quadros das neuroses e suas 

subdivisões não determinaram o seu desaparecimento; pelo contrário, há fragmentação e 

crescimento no número de entidades diagnósticas que o substituíram. O resultado foi “uma 

redefinição radical na atividade de diagnosticar: a interpretação de símbolos de sofrimento é 

substituída por uma leitura de sinais de doença” (HENNING, 2000, p.125). O DSM-III tornou 

possível à psiquiatria incidir sobre um conjunto de comportamentos externalizados, que ao se 

transformarem em distúrbios poderiam ser tratados como as demais doenças, isto é, com o uso do 

medicamento (RUSSO; VENÂNCIO, 2006). 

No CID-10, aproximando-se da lógica descritiva do DSM, o termo transtorno é definido como 

aquele que serve “para indicar a existência de um conjunto de sintomas ou comportamentos 

clinicamente reconhecível, associado, na maioria dos casos, a sofrimento e interferência com 

funções pessoais. Desvio ou conflito social sozinho, sem disfunção social, não deve ser incluído 

em transtorno mental [...]”. O paradoxo dessa definição é que ao mesmo tempo em que a 

psiquiatria afirma uma determinação biológica, concebe o patológico em contraposição à norma 

social. 

O lançamento do DSM-IV em 1994 estruturou-se de forma compatível com os projetos clínicos e 

de pesquisas do CID-10. Esta quarta versão do DSM rompeu definitivamente com as descrições 

psicanalíticas e se configurou como uma “classificação dos transtornos mentais desenvolvida 

para uso em contextos clínicos, educacionais e de pesquisa” (AGUIAR, 2004, p. 83).  

Uma das críticas mais intensas que se tem feito ao DSM-IV refere-se ao seu aspecto meramente 

descritivo. Para Jerusalinsky (2006, p. 27), “[...] a metodologia proposta para diagnóstico é 

fenomenológica, nem sequer clínica: é exclusivamente fenomenológica por se basear na presença 

ou ausência de certos comportamentos”. 

Sendo o diagnóstico do TDAH dimensional, é de se esperar que o clínico tenha maiores 

dificuldades para definir de qual nível sintomático deve-se indicar tratamento (ROHDE et al, 

2004; SOUZA et al., 2007). Para Lima (2005, p.78), 



 63 

A tensão entre esta concepção, mais dimensional, e aquela visão do transtorno como uma categoria 
bem demarcada poderia estimular um rico debate público sobre a “natureza” do TDA/H. Entretanto, 

não é isso que ocorre: a categoria chega até a mídia, pais e professores de forma simplificada, 

subordinando uma visão qualitativa de normalidade (o normal como um valor, sempre definido por 

uma série de relações com o ambiente) a uma visão quantitativa (na qual o anormal é tratado como fato 

objetivo). [...] Na falta de um marcador biológico específico, a estratégia reducionista precisa atuar em 

duas etapas. Primeiro, a ação e a atenção [...] são reduzidas a “funções” que devem ser medidas e 

comparadas com o padrão esperado de normalidade. [...] Quase simultaneamente, reduz-se essas 

funções a áreas ou neurotransmissores cerebrais [...]. 

 

Atualmente o DSM-IV-TR determina o emprego do termo “Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade” utilizando dois grupos de sintomas de mesmo peso para o diagnóstico: 

desatenção e hiperatividade/impulsividade. Entretanto, o CID 10, que corresponde à atual edição, 

preserva a ênfase na hiperatividade, com a nomeação “transtorno hipercinético” (LIMA, 2005). A 

justificativa, incluída no texto do manual, informa que a ausência da expressão “déficit de 

atenção” está relacionada a não disponibilidade de estudos consistentes e sugere a inclusão de 

crianças ansiosas, preocupadas ou sonhadoras apáticas na sua lista classificatória (OMS, 1993). 

Publicações fundamentadas no CID, como é o caso de textos de autores franceses 

contemporâneos, referem-se ao termo “hipercinesia” para caracterizar o transtorno. 

Barkley (2008), por sua vez, questiona a subdivisão adotada pelo DSM-IV, propondo que o tipo 

‘predominantemente desatento’, constitua uma categoria nosológica diferenciada que designaria 

duas formas do transtorno, duas síndromes diversas no que diz respeito à etiologia. Antony e 

Ribeiro (2004) defendem que a hiperatividade define o transtorno, não havendo propriamente um 

déficit atencional. Entretanto, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção - ABDA (2010) 

considera o déficit de atenção como o sintoma mais relevante na compreensão do quadro TDAH, 

o mesmo ocorrendo com Silva (2003, p. 20) que eleva a alteração atencional à “[...] condição sine 

qua non para se efetuar o diagnóstico”.  

Ao acompanharmos o percurso histórico do TDAH e seu processo de legitimação em suas 

conexões com as modificações que se processaram no DSM, pudemos refletir sobre a 

indissociabilidade entre a clínica e os processos sócio-político-ideológicos que a constituem. 

Segundo Aguiar (2003) a análise dessas relações nos mostra que a hegemonia da Psiquiatria 

Biológica emerge como um efeito das transformações nos modos pelos quais o capitalismo passa 

a produzir a realidade social. Dessa forma, podemos afirmar que os manuais classificatórios 

DSM-III e DSM-IV refletem os pressupostos ideológico-teóricos que sustentam o paradigma 
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biomédico. Tais pressupostos, ao refletirem o paradigma da ciência médica, revelam a tentativa 

de apagar o real do sujeito que se furta às normatizações estatísticas e ao enquadramento 

farmacológico. 

Hoje, com a DSM-IV, cada nome corresponde, a princípio, a um acontecimento orgânico, real e 
cerebral. Para cada síndrome um nome, para cada acontecimento uma gaveta. Esta multiplicação de 

categorias responde à tentação da ciência de efetuar uma substituição. Considerando todas as marcas 

do sujeito como sinais do eu ela oculta um sobre o outro e realizando assim seu programa, ou seja, a 

forclusão do sujeito (VIEIRA, 2001, p. 172). 

 

Um transtorno, conforme vimos, é constituído de sintomas e o objetivo do tratamento 

medicamentoso é sua eliminação. O normal, em psiquiatria, refere-se à norma entendida como 

cultural ou social (BARRETO, 2002). Sendo assim, a supressão do sintoma visa à restituição da 

normalidade, entendida como adaptação social. Trata-se, portanto, de um procedimento que tenta 

conservar num mesmo patamar as diferentes formas de sofrimento humano.  
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CAPÍTULO II  

DO IDEAL DA CIÊNCIA AO SUJEITO DA PSICANÁLISE 

 

No final do século XIX, Freud promove um corte com a ciência moderna, representada pela 

neurologia e pela psiquiatria, ao inventar a psicanálise. Desde os primórdios dos seus estudos 

sobre a histeria, defende ideias que contrariam as crenças médicas vigentes e delas se distanciam, 

uma vez que os sintomas histéricos desafiavam explicações anátomo-fisiológicas e interrogavam 

o saber médico. Em sua escuta clínica constata que o corpo das histéricas não era o mesmo corpo 

apreendido pela medicina, na medida em que esse corpo operava à revelia da vontade e as fazia 

padecer. Ao descobrir que o corpo doente poderia ser decifrado por um código distinto do 

biológico, Freud interessa-se pela história singular de cada sujeito, fato que o encaminha a 

privilegiar a escuta da palavra em detrimento da investigação clínica através do olhar. A partir da 

escuta do saber produzido pelas próprias histéricas, a psicanálise se encarrega de recolher os 

restos psíquicos ignorados pela medicina.  

Eu, pelo contrário, afirmo que a lesão nas paralisias histéricas deve ser completamente independente 

da anatomia do sistema nervoso, pois, nas suas paralisias e em outras manifestações, a histeria se 

comporta como se a anatomia não existisse, ou como se não tivesse conhecimento desta. [...]. A 

histeria ignora distribuição dos nervos, e é por isso que não simula paralisias periférico-medulares ou 

paralisias em projeção. [...] Ela toma os órgãos pelo sentido comum, popular, dos nomes que eles têm: 

a perna é a perna até sua inserção no quadril, o braço é o membro superior tal como aparece visível sob 
a roupa. [...]. Um histérico que não consegue falar não tem motivo para esquecer que compreende a 

fala, e vez que a afasia motora e a surdez para a palavra não estão correlacionadas entre si na 

concepção popular, e assim por diante (FREUD, 1893[1988-1983]/1976, p. 240). 

 

Na monografia A interpretação das afasias (1891/1977), Freud analisa um conjunto de hipóteses 

presentes na neurologia sobre os distúrbios afásicos e o funcionamento da linguagem, 

sustentando a concepção da existência desses sintomas independentes de lesões cerebrais. A sua 

tese sobre as afasias consiste em afirmar que a representação da palavra está ligada à 

representação de objeto somente através de suas imagens acústicas (ibid., p. 80). No caso da 

afasia agnóstica, elabora um modelo de aparelho da fala que prescinde de qualquer referência 

anatômica. 

Num ensaio sobre as crises epilépticas de Dostoievski, Freud (1928[1927]/1976) demarca a 

maneira relativizante de lidar com explicações orgânicas do processo epiléptico. Analisa a 
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distinção entre epilepsia orgânica e epilepsia ‘afetiva’, afirmando que, naquele caso particular, a 

epilepsia não se constituía como entidade clínica isolada. Procura mostrar que a crise epiléptica é 

um fenômeno, dentre tantos outros, pelo qual uma neurose pode manifestar-se. A sua análise 

extrai dessas crises a posição do sujeito frente ao desejo, efeito da estrutura subjetiva, numa busca 

da etiologia da doença para além da fronteira dos fenômenos. 

Coerente com o rigor metodológico de sua práxis, Freud (1912/1976) dirige suas 

“recomendações” para o lado oposto da lógica terapêutica de caráter universalizante, ao tempo 

em que adverte aos novos analistas: a cada novo paciente, esqueçam tudo que aprenderam até o 

momento, cada caso é um novo caso. Com isso, a cada novo encontro clínico, acata a 

singularidade que o sintoma revela, subvertendo, com seu ato, a lógica científica do seu tempo.  

O sintoma freudiano tem valor de enigma, sendo definido como uma formação de compromisso 

entre as representações recalcadas do desejo inconsciente e as exigências defensivas. É, 

sobretudo, uma satisfação pulsional, uma mensagem onde atuam o deslocamento e a condensação 

das representações inconscientes. No curso das suas investigações, Freud reconhece que a 

psicanálise não visa à eliminação do sintoma e, nesse aspecto, mostra-se como avesso das 

ciências cartesianas. Eliminar o sintoma, nos diz Lacan, seria alienar o sujeito e perder a 

possibilidade de analisá-lo. Como argumenta Soler (1998, p. 170), “o sintoma é precisamente o 

que faz com que cada um, em alguma coisa, não consiga de maneira nenhuma, fazer o que lhe é 

prescrito pelo discurso de seu tempo”.  

Na visão de Canguilhem (1943/1982), a ciência médica descreve o ser humano normal como 

aquele que se encaixa em normas preestabelecidas, determinadas por médias. Para o autor, a 

norma não pode ser reduzida a um conceito objetivamente determinado por métodos científicos. 

Segundo ele, é possível considerar o estado patológico como normal, mas esse normal não é 

idêntico ao normal fisiológico, pois se trata de normas diferentes. A cura não implica a saúde, 

necessariamente. Curar é criar para si novas normas de vida, algumas vezes superiores às antigas.  

Conformar-se com a norma é o avesso da psicanálise, nos diz Miller (2003b). Não poder 

destacar-se da norma impede o descolamento da ‘doença’ necessário para se colocar na 

experiência como “sujeito que só tem como realidade a de ser suposto aos significantes do 

discurso que o identificam e o veiculam” (ibid., p. 112). 
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[...] podemos nos rebelar contra a lei – é o que fazemos –, mas não o podemos contra a mediana, contra 

a ditadura da norma. Isolar essa referência à norma nos permite ver que, embora ela seja extraída da 

estatística, decidir conformar-se à norma, fazer da norma a lei é uma escolha política. [...] fazer da 

norma a lei e perseguir todos os desviantes em relação à norma é um fator de estagnação. [...] Para 

preservar a inovação de uma sociedade, é essencial que a norma não seja a lei (MILLER, 2005, p. 10). 

 

Tomando a via aberta por Freud, Lacan no seminário Os quatro conceitos fundamentais da 

psicanálise (1964/1998), revela o caráter evasivo e inconsistente do inconsciente, onde o desejo 

aparece sob a forma de enigma. Nesse seminário, encontramos a seguinte afirmação: “o estatuto 

do inconsciente, que eu lhes indico tão frágil no plano ôntico, é ético” (ibid., p. 37). Com esta 

formulação, Lacan recusa dar ao inconsciente consistência ontologia, ao mostrar que ele não é da 

ordem do ser, mas que “em alguma parte este inconsciente se mostra” (ibid.). Nessa dimensão, o 

inconsciente “se manifesta [...] como algo que fica em espera na área, [...] algo de não nascido” 

(ibid., p. 28).  

A intenção freudiana jamais esteve sintonizada com as normas sociais ou morais, mas 

direcionada à confrontação do sujeito com a verdade do seu desejo. Como tal, não é uma ética do 

bem e nem propõe uma moral universal, sendo, antes de tudo, “uma ética do bem-dizer”, voltada 

para a singularidade do desejo. A lei aí envolvida refere-se à castração e à impossibilidade de 

completa satisfação do desejo. 

A investigação sobre os fenômenos histéricos direciona, portanto, a proposição freudiana de 

indestrutibilidade do inconsciente, inaugurando uma nova perspectiva ética focalizada no desejo. 

Ao reconhecer uma outra racionalidade, aquela que escapa à consciência, Freud já se questionava 

sobre as repercussões que sua teoria causaria no discurso moral da época ao deslocar o sujeito 

consciente de sua posição dominante no psiquismo. 

Tropeço, desfalecimento, rachadura. Numa frase pronunciada, escrita, alguma coisa se estatela. Freud 

fica siderado por esses fenômenos, e é neles que vai procurar o inconsciente. Ali, alguma coisa quer se 

realizar – algo que aparece como intencional, certamente, mas de uma estranha temporalidade. O que 

se produz nessa hiância, no sentido pleno do termo produzir-se, apresenta-se como um achado. É 

assim, do começo, que a exploração freudiana encontra o que se passa no inconsciente (LACAN, 

1964/1998, p. 30). 

 

O sujeito do inconsciente é um conceito que nasce com Lacan. Contudo, embora o termo alemão 

subjekt apareça apenas de forma pontual, não se constituindo uma categoria metapsicológica em 
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Freud, é, segundo Assoun (1996, p. 35), “o pressuposto necessário da experiência freudiana”. 

Nessa perspectiva, a reinterpretação do inconsciente freudiano feita por Lacan, leva-o aos artigos 

metapsicológicos, situando nas manifestações do inconsciente a emergência do sujeito, marcado 

por uma spaltung subjetiva, que se faz sujeito do desejo. Em Lacan, a verdadeira função do 

conceito de inconsciente de Freud “é justamente estar em relação profunda, inicial, inaugural, 

com a do conceito de Unbegriff – ou de Begriff do Un original, isto é, o corte. [...] Esse corte, eu 

o liguei profundamente à função do sujeito como tal, do sujeito em sua relação constituinte ao 

próprio significante” (LACAN, 1964/1998, p. 46). 

Sobre o sujeito freudiano, Lacan nos diz: “Não digo que Freud introduz o sujeito no mundo – o 

sujeito como distinto da função psíquica, a qual é um mito, uma nebulosa confusa – pois é 

Descartes quem o faz. Mas direi que Freud se dirige ao sujeito para lhe dizer [...] – Aqui no 

campo dos sonhos, estais em casa. Wo es war, sol Ich werden” (LACAN, 1964, p. 47). 

Ao atribuir a existência de um sujeito da ciência, introduzido por Descartes, Lacan concebe 

também no próprio ato da fundação da ciência o advento da psicanálise como produto e a 

invenção de uma nova concepção de sujeito.  

Que é impensável, por exemplo, que a psicanálise como prática, que o inconsciente, o de Freud, como 

descoberta, houvesse tido um lugar antes do nascimento da ciência, no século a que se chamou século 

do talento, o XVII – ciência, a ser tomada no sentido absoluto no instante indicado, sentido este que 

decerto não apaga o que se instituíra antes sob esse mesmo nome, porém que, em vez de encontrar 

nisso seu arcaísmo, extrai dali seu próprio fio, de uma maneira que melhor mostra sua diferença de 

qualquer outro (LACAN, 1965-1966/1998, p. 871). 

 

O tratamento da hipótese do sujeito da ciência passa por Descartes, considerado por Lacan como 

o primeiro filósofo moderno, pelo estabelecimento do cogito. A intenção de Descartes é fundar o 

conhecimento sobre bases indiscutivelmente seguras e certas. Por isso, Lacan analisa o cogito 

cartesiano. Na visão lacaniana, não foi em qualquer momento histórico e nem diante de qualquer 

concepção de mundo que o sujeito freudiano foi fundado. Ele emerge somente após o postulado 

do cogito cartesiano e o consequente advento da ciência moderna. O método da dúvida cartesiana 

possibilitou o advento da ciência ao operar um corte discursivo com a chamada episteme antiga, 

que pode ser representada pela lógica e física aristotélicas
26

. Com esse corte, a certeza não se 

sustenta mais na tradição e na fé, mas na razão. Através da dúvida metódica, Descartes passa a 

                                                
26 Na física aristotélica, há um lugar para cada coisa e uma coisa para cada lugar. O conceito de lugar natural 

exprime essa exigência teórica no campo do pensamento aristotélico e baseia-se numa concepção estática de ordem 

(KOYRÉ, 1991, p. 158). 
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duvidar de todo saber constituído e destitui todo conhecimento aceito e tomado como verdadeiro 

em função de uma autoridade externa.  

É o estabelecimento da dúvida cartesiana que produz, segundo Lacan, o surgimento do sujeito da 

ciência. Ao sustentar que a ciência inaugura uma nova concepção de sujeito, Lacan também 

argumenta que, para constituir-se enquanto tal, a ciência precisa excluir do seu campo este 

mesmo sujeito que inventa. Existe, portanto, uma afinidade entre psicanálise e ciência moderna, 

ou uma “vocação de ciência da psicanálise” (LACAN, ibid., p. 870). Como se trata de um único 

sujeito, podemos deduzir que o sujeito que a psicanálise opera apresenta-se como o avesso do 

sujeito da ciência, expressando-se nas manifestações da subjetividade: “[...] a psicanálise é 

essencialmente o que reintroduz na consideração científica o Nome-do-Pai [...]” (ibid., p. 889). 

Ao formular o cogito ergo sum – “penso, logo sou”, Descartes baseia-se em: por duvidar, estou 

seguro de que penso, por pensar eu sou. Então, se duvido de tudo, disto não posso duvidar, 

extraindo da dúvida sua certeza. Com isso, busca fundamentar a existência e, portanto, o ser, na 

condição do pensamento. Logo, o ser só possui existência porque é capaz de pensar: um pensar 

racional e consciente, porém um pensamento que rejeita todo o saber. Ser e pensar coincidem, 

portanto “[...] é o fato dele pensar que serve como base de sua existência, nesse lugar ele liga o 

pensamento ao sujeito falante Eu” (FINK, 1998, p. 64). 

De acordo com Lacan (1965-1966/1998, p. 870), “Esse correlato, como momento, é o 

desfilamento de um rechaço de todo saber, mas por isso pretende fundar para o sujeito um certo 

ancoramento no ser, o qual sustentamos constituir o sujeito da ciência em sua definição, devendo 

este termo ser tomado no sentido de uma porta estreita”. 

Ao introduzir a dimensão do inconsciente no cogito, Lacan reformula o “penso, logo sou” 

cartesiano com a inversão dos termos para: “penso onde não sou, logo sou onde não penso” 

(1957/1998, p. 521), o que indica uma disjunção entre o pensar e o ser. Invertendo o cogito, o eu 

que pensa não coincide com o sujeito do desejo inconsciente, assim como o lugar da verdade 

inconsciente não é o lugar do pensamento racional. Ao expressar essa subversão do sujeito, 

Lacan pontua que “[...] o sujeito do significante [...] deve ser severamente distinguido tanto do 

indivíduo biológico quanto de qualquer evolução psicológica classificável como objeto de 

compreensão” (1965-1966/1998, p. 890). Assim, podemos entender que, na concepção lacaniana, 

o pensamento é opaco a si mesmo. 
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O sujeito da psicanálise também é sujeito do pensamento, porém de um pensamento inconsciente 

(FREUD, 1915) que não é fruto de uma racionalidade, mas de uma lógica própria ao inconsciente 

(MILNER, 1996). O pensamento, diz Lacan (1965-1966/1998), só funda o sujeito ao se vincular 

à fala, o que designa que toda operação é redutível à linguagem.  

O inconsciente é a soma dos efeitos da fala, sobre um sujeito, nesse nível em que o sujeito se constitui 

pelos efeitos do significante. Isso marca bem que, com o termo sujeito – é por isso que o lembrei uma 

origem – não designamos o substrato vivo de que precisa o fenômeno subjetivo, nem qualquer espécie 

de substância, nem qualquer ser do conhecimento em sua patia, segunda ou primitiva, nem mesmo o 

logos que se encarnaria em alguma parte, mas o sujeito cartesiano, que aparece no momento em que a 

dúvida se reconhece como certeza – só que, pela nossa abordagem, as bases desse sujeito se revelam 

bem mais largas, mas, ao mesmo tempo, bem mais servas quanto à certeza que se rateia. É isto que é o 

inconsciente (LACAN, 1964/1998, p. 122). 

 

A afirmação de Lacan de que o sujeito da psicanálise é o mesmo sujeito excluído pela ciência, é 

resumida por Milner (1996) como uma equação, que pode ser decomposta em três enunciados: 1. 

Há um sujeito da ciência; 2. A psicanálise opera sobre um sujeito e não sobre um eu [moi]; 3. 

Estes dois sujeitos constituem apenas um. O sujeito, para Lacan (1975-1976/2007, p. 30), “é 

sempre e nada mais do que uma suposição” necessária, “sem a qual a experiência analítica não 

pode ser explicada” (FINK, 1998, p. 55). O sujeito não se define como uma ordem positiva, 

consciente ou inconsciente. Também não é o sujeito do enunciado; e nem o sujeito gramatical de 

uma frase, visto que o sujeito emissor de uma frase se confunde com o eu, assim como não 

aparece: é dito. O sujeito da enunciação é sempre um não-dito que só pode se fazer presente 

ausentando-se do enunciado, desde que ele sempre ex-siste ao enunciado. Portanto, não há nada 

de substancial a respeito desse sujeito: não há um ser, nem substrato ou permanência no tempo. 

No lugar em que é representado pelo significante, o sujeito nunca está: sendo representado, o 

sujeito é pura divisão e evanescimento. Ele é efeito da linguagem e das formações do 

inconsciente que, como destacado por Freud, aparece nos sonhos, atos falhos, esquecimentos ou 

no próprio sintoma, fazendo um furo no discurso consciente.  

O sujeito do inconsciente manifesta-se no cotidiano como uma irrupção transitória de algo estranho ou 

extrínseco. Em termos temporais, o sujeito aparece como uma pulsação, um impulso ou interrupção 

ocasional que imediatamente se desvanece ou se apaga, expressando-se, desta maneira, por meio do 

significante (FINK, 1998, p. 63). 

 

A psicanálise estabelece uma distinção fundamental entre o eu e o sujeito: o eu é a unidade que 

provém do registro imaginário, enquanto o sujeito está representado no campo simbólico como 

dividido, efeito do Outro, da linguagem. Lacan vai nos dizer que o discurso analítico é um 



 71 

discurso tomado pela função significante: “O sujeito não é outra coisa – quer ele tenha ou não 

consciência de que significante ele é efeito – senão o que desliza numa cadeia de significantes. O 

sujeito é o efeito intermediário entre o que caracteriza um significante e outro significante [...]” 

(1972-73/1985, p. 68). Em outras palavras, o sujeito é uma resposta do real ao encontro do 

significante. 

O que é um sujeito? Será alguma coisa que se confunde, pura e simplesmente, com a realidade 

individual que está diante de seus olhos quando vocês dizem o sujeito? Ou será que, a partir do 
momento em que vocês o fazem falar, isso implica necessariamente uma outra coisa? […] quando há 

um sujeito falante, não há como reduzir a um outro, simplesmente, a questão de suas relações como 

alguém que fala, mas há sempre um terceiro, o grande Outro, que é constitutivo da posição do sujeito 

enquanto alguém que fala (LACAN, 1957-58/1999, p.186). 

 

Com a descoberta do inconsciente por Freud, a consciência e a razão são deslocadas pela 

psicanálise de seu lugar de verdade, passando a representar o lugar do engano. A subjetividade 

deixa de ser entendida como um todo unitário, identificada à consciência, para ser uma realidade 

dividida entre os sistemas consciente e inconsciente.  

A afirmação freudiana de que: “o eu não é senhor da sua própria casa” (1917/1976, p.178), foi 

considerada pelo próprio Freud como uma ferida narcísica, um golpe ao amor próprio 

[Eigenliebe] da humanidade, em que os efeitos do descentramento do eu para o inconsciente, 

promovido pela psicanálise, podem ser comparados à revolução copernicana na cosmologia e à 

revolução darwiniana na biologia. Para a psicanálise, o eu surge das identificações, da 

cristalização ou sedimentação de imagens ideais, construído a partir do que Lacan denominou 

estádio do espelho: momento em que a criança ainda imatura neurofisiologicamente, a partir do 

reconhecimento de sua imagem no espelho, consegue, por um processo de identificação, 

antecipar o domínio de sua unidade corporal. Essa experiência é descrita por Lacan (1949/1998, 

p. 100) como:  

[...] um drama cujo impulso interno precipita-se da insuficiência à antecipação – e que fabrica para o 

sujeito, apanhado no engodo da identificação espacial, as fantasias que se sucedem desde uma imagem 

despedaçada do corpo até uma forma de sua totalidade que chamaremos de ortopédica – e para a 

armadura enfim assumida de uma identidade alienante, que marcará com sua estrutura rígida todo o 

seu desenvolvimento mental.  

 

As imagens especulares, embora constituídas na dimensão imaginária, são internalizadas pela 

criança em função da ordem simbólica, uma vez que é a reação dos pais a tais imagens que as 

investe de valor libidinal, tornando-se o eu o lugar de fixações e ligações narcísicas (FINK, 
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1998). É, pois, através do olhar do outro que ela busca ratificar o valor da imagem que, mesmo 

enganosa, a representa. Segundo Chemama (1995, p. 58), “para que a criança possa se apropriar 

dessa imagem, para que possa interiorizá-la, necessita que tenha um lugar no grande Outro”. 

Portanto, a criança busca o reconhecimento do Outro, que poderá validá-la ou anulá-la. É nessa 

matriz simbólica que o eu se precipita antes mesmo que a linguagem lhe dê sua função de sujeito. 

“Esses fenômenos mentais a que chamamos imagens, [...] a psicanálise foi a primeira a se revelar 

à altura da realidade concreta que eles representam. É que ela partiu da função formadora das 

imagens no sujeito [...]” (LACAN, 1948/1998, p. 107). 

Ao mesmo tempo em que esta imagem é responsável pela constituição do eu, ela tem um caráter 

alienante, visto que, nela, não há sujeito. Na imagem o eu não se subjetiva, fica fora. Esta 

imagem, diz Lacan, é mais constituinte do que constituída: sendo alienante em um primeiro 

momento, será a partir dela, no furo nela instituído, que um sujeito poderá se alojar. 

Na conferência “A questão de uma Weltanschauung” (1933[1932]/1976), Freud afirma que o 

ponto de ruptura entre ciência e psicanálise se localiza na abordagem da verdade. Para a ciência, 

a ênfase é erigida na verdade do mundo real, enquanto a realidade para a psicanálise inclui as 

ilusões e a realidade fantasmática. 

Por sua vez, a apresentação do sujeito por meio do cogito propiciou a Lacan delimitar o sujeito da 

psicanálise e o sujeito da ciência em relação à verdade como causa. Enquanto a ciência faz 

desaparecer a dimensão imaginária e utiliza o simbólico na tentativa de apreender o real pela 

razão, a psicanálise toma o real como inapreensível. Para Freire (1996, p. 33), o sujeito excluído 

da ciência é o mesmo que retorna como real, como inconsciente na sua vertente real. 

O real é a resposta da psicanálise à foraclusão da verdade do sujeito, operada pela ciência. Se a 

ciência se constitui sob uma forma idealizada de uma Weltanschauung, sob uma estrutura de 

linguagem que exclui o sujeito, cabe à psicanálise tratar o real excluído, que retorna. É, portanto, 

o sujeito foracluído pela ciência que retorna à psicanálise. Retorno que se presentifica tanto nos 

atos falhos (chistes, esquecimentos etc.) quanto, de uma maneira radical, no próprio real – que 

escapa à linguagem. 

Em sua distinção entre saber e verdade, Lacan (1965-1966/1998) nos indica que só há saber pela 

linguagem, o que implica que há algo que escapa desde que a linguagem não pode dizer o todo, 

há sempre um resto, assim como o saber não pode também abarcar o todo. Para a psicanálise, o 
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saber é um saber que não se sabe, efeito do significante. No campo do Outro, enquanto lugar dos 

significantes, há uma falta, há um furo e a impossibilidade de se dizer a verdade toda, de haver 

uma verdade absoluta. “O todo é o índice do conhecimento” (LACAN, 1970/2003, p. 440). A 

verdade é não-toda afirma Lacan, uma vez que “dizê-la toda é impossível, materialmente: faltam 

palavras. É por esse impossível, inclusive, que a verdade tem a ver com o real” (LACAN, 1973, 

p. 508). 

“Eu a verdade falo [...]”, Lacan diz emprestar sua voz para afirmar que “não há metalinguagem” 

(1970/2003, p. 409) e que assim não há qualquer reflexão sobre a linguagem que não implique 

sua própria utilização: “nenhuma linguagem pode dizer o verdadeiro sobre o verdadeiro, uma vez 

que a verdade se funda pelo fato de que fala, e não dispõe de outro meio para fazê-lo” (LACAN, 

1965-1966/1998, p. 882). 

É com a dimensão da palavra que se cava no real a verdade. Não há verdadeiro nem falso antes 

da palavra. Com ela se introduz a verdade e a mentira também [...] Porque o ato mesmo da 

palavra, que funda a dimensão da verdade, fica sempre, por esse fato, atrás, para além. A palavra 

é por essência ambígua (LACAN, 1953-1954/1979, p. 261). 

Com esta construção, Lacan singulariza a questão da verdade, pois a verdade está sempre atrelada 

à questão do sujeito, a verdade se verifica no dizer, um dizer que não pode ser todo, surgindo 

apenas como meio-dizer. Cabe assinalar que Lacan fala da verdade no singular, da verdade de 

cada sujeito, da verdade do desejo do um a um. Assim, para Lacan, a posição discursiva da 

psicanálise, marcada pela castração, promove a divisão entre saber e verdade, instituída pelo furo 

do saber. É, portanto, do lugar da verdade que o sujeito advém como saber, como causa. Quanto 

ao que ocorre com a ciência, ele diz: “[...] Abordá-la-ei através da estranha observação de que a 

prodigiosa fecundidade de nossa ciência deve ser interrogada em sua relação com o seguinte 

aspecto, no qual a ciência se sustentaria: que, da verdade como causa, ela não quer-saber-nada 

(LACAN, 1965-1966/1998. p. 889).  

Dizer que Descartes foraclui a verdade do sujeito significa dizer que ele recusa uma verdade 

particular, evanescente, não institucionalizada e não reproduzível. A verdade da ciência é a 

verdade do discurso articulado, a verdade do Outro, é aquela que pode perdurar e que pode até 

almejar a eternidade (NASCIMENTO, 2007). Segundo as considerações de Juranville (1987, p. 

267): 
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Para Lacan, como vimos, a ciência se caracteriza pelo repúdio da verdade como causa e pela 

foraclusão, em suas produções, do Nome-do-Pai, ao passo que a psicanálise é o que reintroduz na 

consideração científica o Nome-do-Pai. E como o Nome-do-Pai funda a emergência do sujeito, 

podemos adiantar que a ciência é uma ideologia da supressão do sujeito. 

 

Lacan aborda a causa a partir da referência aristotélica. A causa com a qual a ciência lida é a que 

Aristóteles conceitua como sendo a causa formal, enquanto que a psicanálise opera com a causa 

conceituada por Aristóteles como causa material. É na materialidade do significante que Lacan 

(1965-1966/1998, p. 882) em, “eu a verdade falo...”, empresta sua voz à verdade, para deixá-la 

falar por si. Em suas palavras: “Essa causa material é, propriamente, a forma de incidência do 

significante como aí eu defino” (ibid., p. 890). Contudo, neste mesmo texto A ciência e a 

verdade, coloca também em jogo o “objeto a” como causa real fazendo parte do que estrutura as 

relações entre os humanos. “Talvez a teoria do objeto a também encontre nisso seu lugar. [...] 

Essa teoria do objeto a é necessária, como veremos, para uma integração correta da função, no 

tocante ao saber e ao sujeito, da verdade como causa” (ibid., p. 890). 

O que faz com que a ciência opere com a causa formal é a forma como lida com a verdade, como 

nos indica a leitura feita por Lacan (ibid.): ”decerto me será preciso indicar que a incidência da 

verdade como causa na ciência deve ser reconhecida sob o aspecto da causa formal”. Para o 

autor, encontra-se nesse ponto a principal distinção entre psicanálise e ciência. 

Lacan propõe um modo de representar o sujeito comum à ciência e à psicanálise, por meio do 

modelo topológico da banda de Moebius, objeto topológico cuja estrutura subverte o espaço 

comum de representações; não há necessidade de nenhuma ultrapassagem de borda separando 

interno e externo, desde que as noções de avesso e direito passam a ser contidas uma na outra, 

dado que permite deduzir que “o sujeito está [...] em uma exclusão interna ao seu objeto” (ibid., 

p. 875). Isto significa que através dela pode-se demonstrar “uma superfície em que o direito e o 

avesso acham-se em condições de se juntar por toda parte” (ibid., p. 878).   
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2.1. A TEORIA DOS DISCURSOS: UMA ESTRATÉGIA PARA ABORDAR A 

CONTEMPORANEIDADE  

Freud (1930-1929/1976) já enunciava o mal-estar advindo da inserção do sujeito humano na 

cultura, pelos enlaçamentos sociais, abordando o antagonismo entre exigências pulsionais e 

exigências do processo civilizatório. Na perspectiva freudiana, a relação harmônica entre pulsão e 

civilização mostra-se impossível, pois esta se constrói sobre a renúncia pulsional, sendo que as 

forças psíquicas da agressividade e da sexualidade inerentes ao ser humano constituem uma 

ameaça à sociedade e, por isso, precisam ser mantidas sob constante controle. Não obstante os 

esforços da civilização, a pulsão de morte continua circulando de modo silencioso no campo 

social. Daí Freud concluir sobre os limites da felicidade na vida em civilização. 

Em tudo que se segue, adoto, portanto, o ponto de vista de que a inclinação para a agressão constitui, 

no homem, uma disposição instintiva original e auto-subsistente, e retorno a minha opinião, de que ela 

é o maior impedimento à civilização [...] o natural instinto agressivo do homem, a hostilidade de cada 

um contra todos e de todos contra cada um, se opõe a esse programa de civilização. Esse instinto 
agressivo é o derivado e o principal representante do instinto de morte, que descobrimos lado a lado de 

Eros e que com este divide o domínio do mundo (ibid., p. 144-145). 

 

Apesar de afirmar que o objetivo do princípio do prazer não pode ser realizado, Freud argumenta 

que cabe a cada um encontrar seus caminhos na direção de obter o prazer ou evitar o desprazer. 

Apresenta o que nomeou de três medidas paliativas para amenizar o sofrimento, portanto, três 

maneiras do sujeito encontrar a ilusão de uma satisfação pulsional: a religião, a sublimação e as 

substâncias tóxicas. Essas satisfações substitutivas seriam ilusões frente à realidade, alcançadas 

graças ao papel que a fantasia assume na existência humana.  

Nenhum desses caminhos nos leva a tudo o que desejamos. A felicidade, no reduzido sentido em que a 

reconhecemos como possível, constitui um problema de economia da libido do indivíduo. [...] Não 
existe uma regra de ouro que se aplique a todos: todo homem tem de descobrir por si mesmo de que 

modo específico ele pode ser salvo (FREUD, 1930[1929] 1976, p.102-103). 

 

A tese freudiana de um mal-estar na cultura que se expressa das mais variadas formas é reiterada 

por Lacan ao sustentar a circulação de gozo nos laços sociais. Valas (2001, p. 7) nos esclarece 

que: 

Freud não conceituou o gozo, mas definiu o seu campo (que ele situa mais-além do princípio do 

prazer, regulando o funcionamento do aparelho psíquico), no qual se manifestam, como prazer ou dor, 

fenômenos repetitivos que podem ser remetidos à pulsão de morte. A pulsão de morte seria redefinida 

por Lacan como sendo uma pulsação de gozo que insiste na repetição da cadeia significante 

inconsciente. O prazer e o gozo não pertencem ao mesmo registro. O prazer é uma barreira contra o 

gozo, que se manifesta sempre como excesso em relação ao saber, confinando com a dor. 



 76 

 

O ensino de Lacan nos permite distinguir dois campos operatórios: o campo da linguagem, que se 

refere ao universo dos significantes, e o campo do gozo. Embora não sejam excludentes, cada um 

deles funciona a partir de sua própria lógica. No campo da linguagem, o discurso é equivalente à 

fala, estruturado pelos ditos, pela conjunção do enunciado com a enunciação. No campo do gozo, 

o discurso é um modo de laço social representado por uma estrutura sem palavras, que vai além 

das enunciações. Uma estrutura que antecede a fala, mas que também a organiza, marcando 

distintas maneiras de tratamento do gozo no encontro do sujeito com o campo do Outro. 

Apresentamos duas citações de Lacan sobre o tema: 

O que prefiro, disse, e até proclamei um dia, é um discurso sem palavras. É que sem palavras, na 

verdade, ele pode muito bem subsistir. Subsiste em certas relações fundamentais. Estas, literalmente, 

não poderiam se manter sem a linguagem. Mediante o instrumento da linguagem instaura-se um certo 

número de relações estáveis, no interior das quais certamente pode inscrever-se algo bem mais amplo, 

que vai bem mais longe do que as enunciações efetivas. Não há necessidade destas para que nossa 

conduta, nossos atos, eventualmente, se inscrevam no âmbito de certos enunciados primordiais 

(LACAN, 1969-1970/1992, p. 11). 

 

No mesmo texto, mais adiante: “Os discursos nada mais são do que a articulação significante, o 

aparelho cuja mera presença, o status existente, domina e governa tudo o que eventualmente pode 

surgir de palavras. São discursos sem palavras, que vêm em seguida se alojar nele” (ibid., p. 158). 

A afirmação de Lacan de que o discurso é sem palavras e que é ele que organiza o campo da 

linguagem ao campo do gozo abre a perspectiva de pensarmos que esses dois campos são 

unificados pela introdução do gozo, como aquele que é veiculado na cadeia significante.  

Para Quinet (2005), a clínica do campo do gozo é a clínica do ato e não a da palavra. “Com 

efeito, é o conceito de ato que corresponde ao campo do gozo, lá onde se manifesta a repetição, o 

masoquismo, o supereu, o para além do princípio do prazer, onde reina a pulsão de morte” porque 

o “ato é um dizer – um dizer que funda um fato” (ibid., p. 47). 

Ao formalizar a teoria dos discursos, Lacan evidencia que o gozo, compreendido na articulação 

entre as pulsões de vida e de morte, permeia a relação do sujeito com o mundo. Temos então que, 

na articulação entre o sujeito e o Outro, o gozo está implicado e relacionado ao significante, 

sendo este decorrente de sua ação. No Seminário 17 (1969-1970/1992, p. 168), Lacan nos diz: 

“[...] é efetivamente como ligado à própria origem da entrada em ação do significante que se pode 
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falar de gozo. Com que goza a ostra ou o castor, ninguém jamais saberá nada disso porque, 

faltando significante, não há distância entre o gozo e o corpo”.  

Nesse seminário, ao confrontar o significante e o gozo, ele retoma o conceito de repetição para 

articulá-lo com a pulsão. O gozo “se introduz na dimensão do ser do sujeito” (ibid., p. 47) pela 

via do objeto perdido, constituindo-se como marca significante, porque sua origem é o traço 

unário. Na repetição há o gozo da busca por reencontrar a primeira experiência de satisfação, 

implicando, ao mesmo tempo, um gasto e um mais-de-gozar, em que o objeto a tanto representa a 

perda como também a produção de gozo. Nomeia, então, como mais-de-gozar
27

 esse gozo 

paradoxal obtido no próprio ato de renúncia ao gozo.  

[...] há perda de gozo. E é no lugar dessa perda, introduzida pela repetição, que vemos aparecer a 
função do objeto perdido, disso que eu chamo a. O que é que isso nos impõe? Não pode ser outra coisa 

senão essa fórmula pela qual, no nível mais elementar, o da imposição do traço unário, o saber 

trabalhando produz, digamos, uma entropia [...] Só a dimensão da entropia dá corpo ao seguinte – há 

um mais-de-gozar a recuperar (LACAN, 1969-1970/1992, p.46-48). 

 

O objeto a caracteriza-se por sua opacidade, por furtar-se à representação, na cadeia significante. 

Há algo que resta, daquilo que, da pulsão, não se articula à cadeia significante. Não há um objeto 

que possa satisfazer plenamente à pulsão, falta à pulsão o objeto primordial, mítico, das Ding. Ao 

tentar encontrar a Coisa
28

 o que o sujeito consegue encontrar é die Sache, o objeto possível de ser 

representado (LACAN, 1957-1958/1999).   

No Seminário 20 (1972-1973/1985, p. 43), Lacan retoma a teoria do discurso afirmando que o 

discurso deve ser considerado “como liame social fundado sobre a linguagem”, no sentido de 

apontar uma rede articulada de significantes, uma vez que “um significante como tal não se refere 

a nada, a não ser que se refira a um discurso, quer dizer, a um modo de funcionamento, a uma 

utilização da linguagem como liame [...] um liame entre aqueles que falam”. Nesse mesmo 

seminário considera que “tudo que diz respeito à relação entre os homens e as mulheres, [...]”, 

que se caracteriza como uma coletividade, há algo que sempre escapa, algo na dimensão do real, 

qual seja, a relação sexual como impossível, a não ser que se ordene como discurso:  

                                                
27 Lacan recorre à mais-valia da teoria marxista para conceituar o mais-de-gozar, como veremos adiante. 
28 Lacan explica que Freud usa dois termos para designar a Coisa: das Ding e die Sache, entretanto, eles não são 

equivalentes (1959-1960/2008, p. 58). Para Lacan, “as coisas do mundo humano são coisas de um universo, 

estruturado em palavras, que a linguagem, que os processos simbólicos dominam, governam tudo” (ibid., p. 59). 

Quando Freud se refere às coisas do mundo, Sache, Lacan nos diz que elas estão em relação à linguagem. “Das Ding 

situa-se em outro lugar” (ibid., p. 61), fora do universo da linguagem, fora da ordem simbólica. 
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[...] que essa relação, essa relação sexual, na medida em que a coisa não vai, ela vai assim mesmo – 

graças a um certo número de convenções, de interdições, de inibições, que são efeitos da linguagem e 

só se devem tomar como deste estofo e deste registro. [...] o liame social só se instaura por ancorar-se 

na maneira pela qual a linguagem se situa e se imprime, se situa sobre aquilo que formiga, isto é, o ser 

falante (ibid. p. 46 -74). 

 

Frente à inexistência da relação sexual, há uma hiância que impossibilita o acesso do sujeito ao 

campo do Outro, sendo a linguagem aquilo que funciona como suplência dessa impossibilidade, à 

proporção que se organiza como discurso. A própria linguagem aponta para algo que resta de não 

articulável na cadeia significante, que por ela circula. Nesse sentido, conforme Miller (1996), os 

discursos não passam de defesas contra o real, uma defesa pela via do simbólico. Contudo, o laço 

social faz referência ao campo do Outro não sendo equivalente à noção de sociedade: 

Porque falar de laço social muito mais que de sociedade, permite admitir que há vários tipos de laços 

sociais. E assim a promoção do conceito de laço social pluraliza o que nos fascina como o todo da 

sociedade, pois a sociedade como tal é uma ilusão e o conceito de laço social vem esfacelar essa 

unidade ilusória, pluralizando (MILLER, 2003a, p. 3). 

 

O laço social, continua Miller, refere-se a uma relação de dominação, em que há a articulação 

entre dois lugares, o de dominante e o de dominado, o que nos faz inferir que se trata de uma 

apropriação realizada pelo sujeito. Assim, podemos falar de uma relação mais singular do sujeito 

com o Outro, estando “a sociedade fragmentada em vários laços sociais” (ibid., p. 4). 

No Seminário 17 (1969-1970/1992), Lacan retoma o projeto freudiano pelo avesso e propõe a 

teoria dos quatro discursos: do mestre, da histérica, da universidade e do psicanalista. 

Posteriormente, em uma conferência proferida em Milão (1972) formula um quinto discurso, o 

discurso do capitalista, como aquele que caracteriza a contemporaneidade. Com a teoria dos 

discursos, Lacan constrói um modo de análise do lugar ocupado pelo sujeito em determinado laço 

social e dos possíveis desdobramentos na cultura da produção dessa estrutura discursiva. O 

campo social para a psicanálise, afirma Alberti (2000), é particular de sujeito a sujeito, segundo 

sua determinação, sempre significante e inconsciente, inexistente “para além das relações de 

projeção, identificação e incorporação” (ibid., p. 3). Nessa perspectiva, o laço social se sustenta 

sobre um vazio que abriga a causa do sujeito em sua singularidade, o que permite afirmar que não 

há determinismo social, pois a causa está no sujeito. No entanto, há um movimento no campo 

social, possibilitado pelos discursos (TIZIO, 2007). 
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O que Lacan propõe com os quatros discursos vem formalizar o que Freud designou como as três 

missões ou profissões impossíveis – governar, educar e psicanalisar – ao que ele acrescenta com 

o discurso da histérica, o “fazer desejar”. “Governar, educar e psicanalisar são desafios, de fato, 

mas, ao dizê-los impossíveis, só fazemos garantir prematuramente que sejam reais” (LACAN, 

1970/2003, p. 444).  

Ao enunciar as implicações do discurso do capitalista, Lacan procura demonstrar sua 

preocupação com o modo de fazer laço social na atualidade, em que o sujeito é supostamente 

completado por objetos, com os quais mantém uma relação em que está implicada a lógica do 

consumo. Na visão lacaniana, a rigor, essa modalidade discursiva não faz laço social e, ao se 

mostrar dominante em nossa época, tem sobreposto a lógica do mercado ao sujeito do 

inconsciente. Cada época pode ser pensada pelas características do seu laço social predominante. 

Cabe-nos aqui apresentar, ainda que de forma sucinta, os discursos propostos por Lacan, 

acompanhando o raciocínio que o levou a formular o discurso capitalista. 

Os discursos são articulações de quatro letras com quatro lugares definidos. O agente é aquele 

que organiza o discurso, não sendo “forçosamente aquele que faz, mas aquele a quem se faz agir” 

(LACAN, 1969-1970/1992, p. 161). O Outro é a alteridade a quem se dirige cada discurso, sendo 

a produção, o que resta da aparelhagem do gozo.   

 

 

  

  

Posteriormente, Lacan (1969-1970/1992) renomeia esses lugares: no lugar de agente há 

encarnação de um semblante, no do outro há o gozo, enquanto que o que aparece na produção é o 

mais-de-gozar. O lugar da verdade permanece inalterado, embora seja uma verdade sempre meio-

dita. Os termos que se articulam são: O S1 é o significante mestre, desprovido de qualquer 

significação, pelo qual os outros significantes são ordenados. O S2 é o saber do Outro, que 

representa a cadeia significante inscrevendo a dimensão do sentido e do ciframento de gozo; é o 
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saber não-sabido; é o meio de gozo para construir o gozo do Outro. O $ é o significante que 

representa o sujeito do inconsciente, sujeito marcado pela linguagem e pela impossibilidade de 

completude. É um sujeito que emerge na articulação entre dois significantes (S1 → S2), portanto, 

resposta do real. A letra a representa o objeto a, mais-de-gozar, condensador de gozo e causa-do-

desejo. O objeto a marca o furo que existe na estrutura da linguagem, constituindo a possibilidade 

da existência do desejo. É o representante da pulsão nas discursividades e aquele que provoca o 

mal-estar presente nas relações: é a voz do supereu. A barra cumpre a função de ser o sinal que 

estabelece a resistência à significação, ou seja, a operação do recalcamento.  

A estrutura de cada discurso exige uma impotência, relacionada pela barreira do gozo. Aquilo 

que o discurso produz é impotente em mostrar a verdade deste mesmo discurso, pois não há 

relação entre a produção e a verdade. A busca de um saber, pretenso, se constituir como uma 

totalidade fechada; este é um ponto frisado por Lacan ao longo do Seminário 17, com o objetivo 

de trabalhar o saber inconsciente. 

Em Radiofonia, Lacan (1970/2003, p. 435) afirma que o “inconsciente nada tem a ver senão com 

a dinâmica que precipita a passagem brusca de um desses discursos para outro”. A instância 

dinâmica do inconsciente continua Lacan, “consiste em provocar a báscula com que um discurso 

vira outro, por defasagem do lugar onde se produz o efeito de significante” (ibid.). A dinâmica 

que precipita a passagem de um discurso ao outro não é histórica, nos esclarece Milner (1996), 

mas se relaciona ao funcionamento do inconsciente como corte, corte não sucessivo e não 

cronológico, articulado ao inconsciente e ao discurso analítico, corte esse em estreita relação com 

um resto impossível de simbolizar. Cito Lacan: 

O que, em nenhum caso, é para ser tomado como uma série de emergências históricas – que um tenha 

aparecido muito tempo depois dos outros, não é o que importa aqui. Muito bem, eu diria agora que 

desse discurso psicanalítico há sempre alguma emergência a cada passagem de um discurso a outro 

(LACAN, 1972-1973/1985, p. 26). 

  

 

 

 

FIGURA 2 - Matema dos discursos 
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2.1.1. O discurso do mestre 

Para formalizar o discurso do mestre
29

, Lacan (1969-1970/1992) se apóia na dialética do senhor e 

do escravo teorizada por Hegel, na Fenomenologia do Espírito, dando-lhe um lugar privilegiado, 

não tanto por razões históricas, mas pelo fato de ser o discurso que nos fornece a lógica circular 

do significante e demonstra o funcionamento do inconsciente.  

O discurso do mestre, em sua origem hegeliana, refere-se a um momento histórico em que a 

dominação do mestre sobre o escravo era exercida por valores constituídos pela tradição. Na 

contemporaneidade, o discurso do capitalista pode ser considerado uma subversão do discurso do 

mestre operada pelo discurso da ciência, a partir de uma modificação no lugar do saber (LACAN, 

ibid.). O discurso do mestre é o discurso modelo, matriz de todo vínculo social estabelecido pela 

palavra e aquele que define a constituição do sujeito. É a partir do discurso do mestre que o 

sujeito entra no campo da linguagem e constitui o seu avesso: o discurso do analista (LACAN, 

1969-1970/1992).   

O matema desse discurso proposto por Lacan nos indica que o significante S1 ao agir sobre o 

campo do Outro, campo estruturado pelo significante S2, o saber, irá produzir um resto (a), 

indicando a verdade do sujeito marcada pela incompletude e pela divisão, isto é, pela castração. 

O significante S2 é um significante afanisante que condena o sujeito a desaparecer, visto que, por 

se constituir no campo do Outro, este sujeito encontra-se impedido de se representar pelo 

significante S1. Assim, o saber do mestre encontra-se alienado ao Outro. Ou seja, o significante-

mestre (S1) não é dado na origem, uma vez que é um significante qualquer, dentre um enxame de 

significantes (essaim), que vem ocupar o lugar de significante-mestre, com a função eventual de 

representar um sujeito para outro significante.  

Contudo, o sujeito que o significante-mestre representa não é unívoco: ele está representado e 

também não está representado. Algo nesse nível permanece oculto em relação a esse mesmo 

significante. O que não é representado é justamente aquilo que vai se instituir como perda. 

Portanto, a relação entre S1 e S2 comporta como efeito a constituição de um sujeito dividido e a 

produção de uma perda, que engendra um mais-de-gozar (a). A dimensão de perda e de excesso 

                                                
29 Maître – O termo mestre designa a posição de superioridade presente entre o senhor e o escravo, o amo em 

oposição ao criado e, ainda o mestre em oposição ao discípulo. É o termo empregado para designar a posição de 

saber do mestre na Antiguidade. A palavra senhor é utilizada quando se refere à dialética hegeliana (Nota do 

tradutor, 1959-1960/2008, p. 383). 
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apresenta, ao mesmo tempo, objeto a no discurso do mestre como como mais-de-gozar e como 

causa de desejo.  

O significante é o que introduz no mundo o Um, e é suficiente que haja o Um para que tudo comece, 

para que S1 comande o S2, quer dizer, que ao significante que vem depois, depois que o Um funciona, 

ele obedece. O que é maravilhoso é que para obedecer é preciso que ele saiba algo. O que é próprio do 

escravo, como se exprimia Hegel, é saber algo. Se ele não soubesse nada, nem valeria a pena comandá-

lo [...] (LACAN, 1984, p. 47). 

Enquanto produção, o mais-de-gozar (a) encontra uma barreira para satisfazer a verdade do 

sujeito ($) que, somente através da fantasia, como um desejo primitivo de encontro com o objeto 

perdido, torna possível alguma recuperação do gozo. Ou seja, é pelo fato de que há perda, de que 

há resto que um sujeito pode sustentar seu desejo, em face do Outro, pela elaboração da fantasia. 

Porém, a fantasia ($ <> a), ao se situar sob a barra, submetida à ação do recalque, irá estabelecer 

uma compulsão à repetição, inacessível ao eu, que Lacan (1969-1970/1992) chama de feroz 

ignorância: uma escravidão para fazer o Outro (senhor) gozar. 

No discurso do mestre, o dominante é a lei que inscreve o vivente na linguagem. O significante-

mestre, imperativo do S1, ordena submeter-se à lei da linguagem. Diante dessa impossibilidade, 

algo fica fora da lei, o que não impede que seu discurso seja o laço civilizador fundante, que 

exige renúncia pulsional e que retorna em forma de imperativo de gozo do supereu.  

O discurso do mestre é o laço civilizador que exige a renuncia pulsional, promovendo rechaço do gozo 

que retorna sob a forma de supereu, do qual o sentimento de culpa do sujeito é o índice que se 

manifesta através do olhar que vigia e da voz que critica. O discurso do mestre produz os dejetos da 

civilização – o que escapa à simbolização – sob a forma de mais-de-gozar (QUINET, 2001, s/p.). 

 

 

2.1.2. O discurso do universitário  

No giro anti-horário de um quarto de volta do discurso do mestre para o discurso universitário, 

temos a passagem do saber-fazer ao saber teórico. A verdade do comando do significante mestre 

como acionamento do trabalho inconsciente é recalcada, estando o objeto a colocado no lugar do 

Outro. O saber (S2), como conhecimento organizado e acumulado, ao ser sustentado pelo 

significante mestre (S1), indica que os índices de confiabilidade de seus autores assumem o poder 

de mando. O saber se faz agente para o controle do objeto, enquanto que o significante-mestre, 

ocupando o lugar da verdade, encontra-se em uma disjunção estrutural com o sujeito no lugar da 

produção.  
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Essa condição discursiva, embora não pare de transmitir um Saber, ignora a divisão do sujeito e a ex-

sistência do saber inconsciente, um não saber sexual que está implicado à própria verdade do sujeito. O 

que se enuncia no discurso universitário em nenhum momento mantém relação com o sujeito, pois o 

que se ensina aí não diz lhe respeito (SOUZA, 2003, p. 127). 

 

Nesse momento do seu ensino, Lacan (1969-1970/1992) denomina o discurso universitário como 

o discurso do capitalista: “o que se opera entre o discurso do senhor antigo e o discurso do senhor 

moderno, que se chama capitalismo, é uma modificação no lugar do saber” (ibid., p. 32). Nesse 

contexto, Lacan destaca a Universidade como determinante para o progresso da universalização 

do saber-fazer do escravo, transmutado à posição de agente, como saber teórico, agregado a certo 

poder (SOUZA, ibid.). Na Universidade, o conhecimento é universalizado, as teorias científicas 

adquirem prioridade e passam a circular no mercado com valor de troca e de uso, formando 

aqueles que vão deter o saber-fazer (ibid.). Lacan aponta a impossibilidade de deter o movimento 

de articulação do discurso da ciência, desde que no lugar do agente está o imperativo categórico, 

“continua a saber sempre mais” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 98). Este saber comportaria a 

suposta verdade sobre os objetos, o saber total. 

Quem vai ocupar o lugar do outro no discurso universitário é o estudante na condição de objeto a, 

denominado por Lacan pelo neologismo astudado (ibid., p. 111). Ao defini-los como astudados, 

como trabalhadores, Lacan se refere ao fato de que são eles, os astudados, que devem por em 

marcha o desenvolvimento das teorias do conhecimento. O objeto a ao tomar o lugar do outro e 

ao se converter nos “pequenos outros”, nos a-estudantes, passa a trabalhar pela interveniência do 

saber, no lugar de agente do discurso. Nessa posição, os a-studados são objetalizados, submetidos 

ao imperativo de mais-saber, representado pelo S1 no lugar da verdade.  

Trata-se de um lugar de exploração tolerável, segundo afirma Lacan: “[...] no nível do discurso 

universitário, o objeto a vem a um lugar que está em jogo cada vez que isso se mexe, o lugar da 

exploração mais ou menos tolerável” (ibid., p. 170). Exploração que Lacan relaciona a um saber 

que não permite a manifestação do desejo, uma vez que o campo do sujeito está formado pelos 

significantes do saber e vazio de sujeito. No entanto, “é impossível deixar de obedecer ao 

mandamento que está aí, no lugar do que é a verdade da ciência – Vai, continua. Não pára. 

Continua a saber sempre mais. [...] Estamos todos embarcados [...] no discurso da ciência” (ibid., 

p. 98/99). 
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2.1.3. O discurso da histérica 

O discurso da histérica nos mostra que há um mal-estar estrutural do sujeito com o saber. Nesse 

discurso, o objeto a está na posição da verdade em disjunção com o saber. Temos, assim, o saber 

como desejo de produzir saber e, no lugar da verdade, o objeto a exige decifração. A verdade, 

nesse discurso, não está no saber inconsciente, mas no gozo recalcado que sustenta sua divisão, 

seu sintoma e mesmo seu sofrimento. 

O mérito do discurso da histérica, como nos mostra Lacan, está em “manter na instituição 

discursiva a pergunta sobre o que vem a ser a relação sexual, ou seja, de como um sujeito pode 

sustentá-la ou, melhor dizendo, não pode sustentá-la” (ibid., p. 87). A resposta de Lacan a essa 

pergunta indica a verdade como recalcada. Temos, então, o sujeito dividido por uma verdade em 

que é resto (a) de uma operação de castração. O sujeito dividido ($), dividido por seu sintoma em 

forma de enigma ocupando o lugar de agente, dirige-se ao outro como mestre (S1), esperando que 

ele trabalhe e produza saber (S2) sobre seu sintoma, ou seja, que ele fale a verdade sobre sua 

falta-a-ser. O sujeito não trabalha, mas acredita em um saber totalizador sobre a verdade do 

objeto a. O objeto a no lugar da verdade e em disjunção com o saber indica a impossibilidade de 

sua captura, deixando a hiância da cadeia significante em aberto. Nesse ponto, a histérica vai 

denunciar o saber do mestre como impotente em falar sobre sua verdade de resto, a verdade sobre 

a castração do saber no Outro.  

“O que a histérica quer”, nos diz Lacan, 

[...] é um mestre. A tal ponto inclusive, que é preciso indagar se a invenção do mestre não partiu daí. 

[...] Ela quer que o outro seja um mestre, que saiba muitas e muitas coisas, mas, mesmo assim, que não 

saiba demais, para que não acredite que ela é o prêmio máximo de todo o seu saber. Em outras 

palavras, quer um mestre sobre o qual ela reine (LACAN, 1969-1970/1992, p. 122). 

 

O analista, ao questionar o desejo da histérica na própria pergunta que ela faz põe em xeque sua 

posição de sujeito, possibilitando a transformação de seu desejo em agente do discurso. É nesse 

sentido que, em Televisão, Lacan redefine sua posição frente ao discurso da ciência, não mais 

articulando-o ao discurso universitário, mas aproximando-o do discurso histérico: “Concluo que 

o discurso cientifico e o discurso histérico têm quase a mesma estrutura” (LACAN, 1973/2003, p. 

522).  
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Lacan observa que a ciência não resulta da operação presente na filosofia, ou seja, pela extração 

do saber do escravo transformado em saber do mestre. Ela se funda no gesto cartesiano de 

renúncia a esse saber, para em seguida afirmar que “o que conduz ao saber não é o desejo de 

saber. O que conduz ao saber é [...] o discurso da histérica” (1969-1970/1992, p. 21).  

A ciência também pode entrar na categoria de discurso, como enquadramento do gozo, na medida em 

que tem por finalidade a conquista do real, ou seja, a colonização do real pelos aparelhos simbólicos 

que as formas matemáticas representam. [...] em contraposição a uma ciência universalizante, só é 

possível uma ética do particular como propõe a psicanálise, que inclua o sujeito cuja essência, segundo 

Espinoza, é o desejo (QUINET, 2002, p. 33/34). 

 

2.1.4. O discurso do analista 

Ao extrair da experiência psicanalítica o discurso do analista, Lacan (1969-1970/1992) propõe 

situá-lo como o avesso do discurso do mestre. O discurso do analista, como avesso do discurso 

do mestre, coloca em evidência e elabora a falha daquilo que, no discurso do mestre, aparece 

como resto, como perda de gozo e, portanto, gozo a ser recuperado. É o discurso do analista que 

promove o aparecimento da divisão subjetiva. Ao ocupar o lugar de agente, o analista na posição 

de objeto (a) na sua vertente causa de desejo, provoca a palavra do analisante. Assim, “o analista 

se faz causa do desejo do analisante” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 36). Mas o analista deve 

saber que não está nessa posição “por si”: o psicanalista faz semblant de objeto a, sabe que não é 

o próprio objeto de seu analisante, apenas, situa-se no lugar do mestre para produzir o sintoma do 

sujeito, para que ele produza a verdade sobre o seu saber. Portanto, o saber do analista, não é um 

saber sobre o analisante, mas um savoir-faire, adquirido em sua escuta analítica. 

É ao analista, e a ele somente que se endereça essa fórmula que tantas vezes comentei, Wo es war, sol 

Ich werden. Se o analista trata de ocupar esse lugar no alto e à esquerda que determina seu discurso, é 

justamente porque de modo algum está lá por si mesmo. É lá onde estava o mais-de-gozar, o gozar do 
outro, que eu, na medida em que profiro o ato analítico, devo advir (LACAN, 1969-1970/1992, p. 50). 

 

Ao afirmar que no discurso do analista o saber está no lugar da verdade (a/S2), Lacan (1972-

1973/1985) não quer dizer que a experiência analítica permite constituir um saber sobre a 

verdade, apenas faz supor que, do lugar da verdade, o saber pode interpelar o sujeito ($) para 

produzir um significante (S1) que lhe permita resolver sua relação com a verdade. Nesse discurso, 

no lugar da verdade se coloca um saber: o saber-fazer, um saber articulado ao semi-dizer da 

estrutura, um saber não-todo. A experiência analítica promove uma queda da ilusão de saber, pois 

estando o saber relacionado ao desejo, fica marcado por uma falta, não se constituindo como uma 
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como um saber absoluto, totalizante. Podemos dizer, que a operação analítica se define como 

aquela que situa o saber no lugar da verdade. Contudo, o sistema proposto pela psicanálise será 

sempre um sistema aberto, pois sempre haverá uma sobra, um resto que ao mesmo tempo é causa. 

Resto que não poderá ser recoberto ou recuperado, portanto, uma causa em que não é possível 

operar por alguma perspectiva que busque positivá-la. 

No seminário Mais, ainda (1972-1973/1993, p. 123-4), Lacan formula: 

Quanto à análise, se ela se coloca por uma presunção, é mesmo por esta, de que se possa constituir, por 

sua experiência, um saber sobre a verdade. No pequeno engrama que lhes dei do discurso analítico, o a 

se escreve em cima à esquerda, e se sustenta pelo S2, quer dizer, pelo saber no que ele está no lugar da 

verdade. É dali que se interpela o $, o que deve dar na produção do S1, do significante pelo qual se 
possa resolver o quê? — sua relação com a verdade. A verdade [...] é, de origem [...] [e] toda a verdade 

é o que não se pode dizer. É o que só se pode dizer com a condição de não levá-la até o fim, de só se 

fazer semi-dizê-la. Outra coisa ainda nos ata quanto ao que é da verdade: é que o gozo é um limite. Isto 

se prende à estrutura mesma que evocavam, no tempo em que eu os constituí para vocês, meus 

quadrípodes — o gozo só se interpela, só se evoca, só se saprema, só se elabora a partir de um 

semblante, de uma aparência. 

 

Segundo Lacan (ibid. p. 17), “o discurso analítico só se sustenta pelo enunciado de que não há, de 

que é impossível colocar-se a relação sexual”. A relação sexual, por ser marcada pela 

impossibilidade, constitui-se um elemento fundamental na teoria dos discursos lacaniana. “O 

gozo, enquanto sexual, é fálico [...] e não se relaciona ao outro como tal” (ibid. p. 17/18). Isso nos 

leva a noção de sintoma como um modo singular de circunscrever o gozo, sinônimo, portanto, de 

discurso e laço social. O que o analista busca em uma análise é identificar o modo que cada 

falante criou para aparelhar o seu gozo diante da impossibilidade da relação sexual. Ou seja, 

operar nesse ponto onde ele faz existir a relação sexual impossível através da fantasia, do 

sintoma. Como nos diz Soler (1991b), o sintoma falha e por esse motivo o neurótico se queixa 

demandando a relação que falta e denunciando a insuficiência de gozo. 

 

2.1.5. O discurso do capitalista 

 

 

FIGURA 3 – Discurso do Capitalista 



 87 

 

Além desses discursos designados como radicais, Lacan (1969-1970/1992) refere que a ciência 

tem possibilitado modificações no discurso do mestre alterando o lugar do saber e, dessa maneira, 

promovendo uma nova estrutura discursiva denominada discurso do capitalista.  

Como vimos anteriormente, no discurso do mestre é o escravo que detém o saber-fazer, 

entretanto, com o decorrer da história do conhecimento, houve uma extração do saber do escravo 

transmutado em saber do senhor, sob a forma de saber teórico. Souza (2003) afirma que esta 

transmutação em saber do senhor proporcionou um aparelho de saber ao mestre, possibilitando ao 

saber “circular no mercado com valores especiais de troca, de uso e ainda agregado de um certo 

poder” (ibid., p. 135). Seguindo o referencial lacaniano, podemos afirmar que a transferência de 

parte do lucro do trabalho do operário para o senhor capitalista funciona como uma renúncia ao 

gozo. Lacan lança mão da mais-valia marxista, justamente, para sublinhar a função de extração 

do gozo: “o que Marx denuncia na mais-valia é a espoliação do gozo” (ibid., p. 76). Lacan, 

contudo, frisa que a perda de gozo sofrida pelo sujeito tem como contrapartida a recuperação de 

gozo num outro nível. A parte de gozo que caberia ao sujeito será obtida na imposição ao 

consumo à qual o mercado incita. 

O sujeito ocupa o lugar de agente no discurso capitalista, entretanto, uma nova maneira de lidar 

com a divisão subjetiva se apresenta nessa estrutura discursiva: o sujeito tem a ilusão de que, com 

o acesso ao saber, é possível obter satisfação completa numa relação direta com o objeto mais-de-

gozar – objetos fabricados pela ciência, travestidos como objetos causa de desejo, que na 

realidade só fazem camuflar o desejo e sua causa. Lacan inventa o neologismo “latusa” para 

designar esses objetos-tampão da falta estrutural de modo a estimular o excesso de gozo. No 

entanto, uma vez adquiridos, os objetos são rapidamente descartados produzindo uma insaciável 

“falta-de-gozo”. “A sociedade regida pelo discurso capitalista se nutre pela fabricação da falta de 

gozo, produz sujeitos insaciáveis em sua demanda de consumo. Consumo de gadgets que essa 

mesma sociedade oferece como objetos do desejo. Promove assim uma nova economia libidinal 

(QUINET, 2006, p. 39). 

O novo mestre da contemporaneidade “desenvolveu-se mostrando sua articulação com o 

capitalismo em sua copulação com a ciência” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 103). Esta é nova 

“presença no mundo, não o pensamento da ciência, mas a ciência de algum modo objetivada, 
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refiro-me a essas coisas inteiramente forjadas pela ciência, [...] gadgets”
30

 (ibid., p. 140). A 

ciência atual, segundo Milner (1996), não tem como objeto a natureza, mas a natureza tratada 

pela técnica. Articulada ao capitalismo, seus fins visam ao consumo, à produção de objetos de 

gozo.  

Por um lado, esse discurso engendrou todo tipo de instrumento que precisamos, do ponto de vista que 

aqui se trata, qualificar de gadgets. Desde então, vocês são, infinitamente muito mais do que pensam, 

os sujeitos dos instrumentos que, do microscópio ao rádio-televisão, se tornam elementos da existência 

de vocês. Vocês nem podem atualmente medir o vulto disso, mas isso não faz menos parte do que eu 

chamo o discurso científico, na medida em que um discurso é aquilo que determina uma forma de 

liame social (LACAN, 1972-1973/1985, p. 110). 

 

Com o termo “criança generalizada” [l’enfant généralisé] Lacan (1967/2003) nos alerta para a 

característica da atual civilização do declínio do pai, que tende à objetalização do sujeito, fruto do 

laço social entre ciência e capitalismo. No entanto, antevendo suas consequências futuras afirma: 

“o significante mestre por ter dissipado as nuvens da impotência, surge como inatacável” 

(LACAN, 1969-1970/1992, p. 169). Dissipar as nuvens da impotência é apagar a divisão do 

sujeito com o Outro que o constitui e desconhecer que, no ser falante, algo resiste à 

universalização. Nessa perspectiva, Vieira (2004) nos lembra que a psicanálise não parte do 

universal como um dado prévio, mas de um sujeito que busca um lugar para sua singularidade no 

Outro, a ter que se apagar no coletivo. 

Em “Radiofonia”, Lacan (1970/2003, p. 411) assinala a subida do objeto a ao zênite social, “pelo 

efeito de angústia provocado pelo esvaziamento com que nosso discurso o produz, por faltar à 

sua produção”. Com esta expressão, Lacan nos esclarece “que o significante não é apropriado 

para dar corpo a uma fórmula que seja da relação sexual”. E que é nessa falha que o objeto vem 

alojar-se. 

O objeto, segundo Soler (1998, p. 167), não está fora do tempo, na medida em que “o objeto é 

função dos discursos em ação, é função dos discursos que definem a civilização”. Portanto, a 

civilização contemporânea “é a civilização da ciência e dos objetos que ela gera”. O discurso 

capitalista produz um sujeito insatisfeito e dividido, não pelo inconsciente, mas pelo mercado. 

Não temos mais o ideal comandando o sujeito, como no discurso do mestre, mas o objeto de 

consumo. O estilo de amar do mundo globalizado confere uma forma capitalista, já que o 

                                                
30 Em “A terceira”, Lacan se refere aos gadgets como a essas quinquilharias, esses objetos fabricados a partir da 

ciência, aos quais os sujeitos ficam fixados; por exemplo, o celular, o laptop, o videogame etc. 
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discurso capitalista fabrica os semblantes a serem gozados por todos (SOLER, 2001). Portanto, 

para Soler, nesta modalidade discursiva um único laço se estabelece: entre o sujeito em falta e o 

objeto a. Sendo este “um laço pouco social, pois não se realiza entre indivíduos. Isto deixa cada 

indivíduo sozinho com suas buscas, buscas estas, bem pouco sublimatórias” (2005, p. 15). Nessa 

perspectiva, Teixeira (1997, p. 75) afirma: 

Se, para o mestre antigo interessava, sobretudo, que as coisas funcionassem, para o capitalista interessa 

sustentar a insaciedade, como um modo de insatisfação do sujeito. Essa insaciedade deve garantir um 
mercado para o qual não há falta, nem falta objeto, e onde tudo é possível. A dimensão lógica do “não 

há relação”, modo pelo qual se inscreve a impossibilidade, está foracluído. O objeto, neste caso, é 

produzido em escala veloz, para ser imperativamente consumido, suprimindo a desproporção entre o 

que se busca e o que se alcança. A demanda perde valor para a oferta embrutecida. Gadget é o nome 

do seu produto.  

 

Freud sempre esteve à frente do seu tempo. Em 1908 ele já questionava a subjetividade de sua 

época, observando as transformações que se operavam na virada do século XIX para o século 

XX. Seu argumento é de que o sofrimento neurótico advém da moral sexual moderna, estruturada 

sob o domínio do recalque. Para ilustrar, trazemos um fragmento do texto, “A moral civilizada e 

a doença nervosa moderna”: 

As extraordinárias realizações dos tempos modernos, as descobertas e as invenções em todos os setores 

e a manutenção do progresso, apesar da crescente competição, só foram alcançadas e só podem ser 

conservadas por meio de um grande esforço mental. Cresceram as exigências impostas à eficiência do 

indivíduo, e só reunindo todos os seus poderes mentais ele pode atendê-las. Simultaneamente, em 

todas as classes aumentaram as necessidades individuais e a ânsia de prazeres materiais; um luxo sem 

precedentes atingiu camadas da população a que então era totalmente estranho; [...] Tudo é pressa e 

agitação31 [...] Os conflitos religiosos, sociais e políticos e atividade partidária, a agitação eleitoral 

inflamam os espíritos, exigindo violentos esforços da mente e roubando tempo à recreação e ao lazer. 

[...] A vida urbana torna-se cada vez mais sofisticada e intranquila. Os nervos exaustos buscam 

refúgios em maiores estímulos e em prazeres intensos, caindo em ainda maior exaustão [...] (FREUD, 

1908/1976, p. 189). 

 

O discurso do capitalista foi formalizado por Lacan (1971/1972) a partir de uma operação 

identificada como Verwerfung, da castração. Trata-se de “[...] um certo tipo de rejeição da 

castração, em todos os campos do simbólico [...] que vem determinar no sujeito a suspensão de 

sua divisão subjetiva” (SOUZA, 2003, p. 139). Ou seja, a foraclusão da sexualidade e da 

diferença dos sexos (QUINET, 2006).  

                                                
31 Grifo nosso. 
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O discurso do capitalista rompe com a permutação cíclica que organiza os outros quatro discursos 

designados como radicais e opera uma inversão nos termos situados no lado do sujeito: o sujeito 

passa a ocupar o lugar de agente (lugar de dominância) e o significante mestre o lugar da verdade 

($/S1). Essa operação ao fazer desaparecer a disjunção entre o lugar da verdade e o lugar da 

produção vai também fazer desaparecer, de uma maneira ilusória, a suspensão da própria divisão 

estrutural do sujeito. Outra modificação importante nesse discurso é a retirada das flechas e das 

barras que marcam o campo da impossibilidade, provocando a emergência direta dos objetos 

sobre o sujeito e do significante mestre (S1) sobre o (S2). Ao permitir a circularidade completa 

por todos os lugares do discurso, determina uma anulação do semi-dizer da verdade, tornando, de 

forma imaginária, possível que a verdade seja “toda-dita”.  

Diferentemente do discurso do mestre, no discurso do capitalista não há disjunção entre $ e a, o 

que vem revelar que toda separação entre sujeito e objeto, como vimos no parágrafo acima, deve 

ser evitada. Então, a marca desse discurso está na relação a → $, ou seja, o sujeito diretamente 

comandado pelos objetos que ele produz. Temos, assim, o sujeito em uma relação com o gozo, 

sem a mediação da fantasia. Tais objetos, gadgets, no entanto, recuperam um gozo não fálico e 

fora do registro simbólico.  

Com o discurso do capitalista, vimos acrescentar à lógica fálica, universalizante, a lógica do não-

todo
32

 de forma predominante. No Seminário 20, Lacan retoma a lógica freudiana da exceção em 

Totem e tabu, para dar conta do gozo feminino, subvertendo a lógica clássica para assinalar que 

“não havendo exceção há não-todo”. O Outro contemporâneo apresenta essa estrutura do não-

todo, por se tratar de um Outro constituído pelo declínio da exceção dada pelo Nome-do-Pai. 

Nessa perspectiva, Santiago (2001, p. 193-194) afirma: 

Vale dizer que essa época experimenta o declínio [...] da significação fálica em conexão com a posição 

paterna. [...] E, se a função paterna e sua transmissão se degradam cada vez mais na cena sócio-

histórica contemporânea, todo um vasto campo de referências, imaginárias e simbólicas, 
concomitantemente, enfraquece-se e esvai-se. Justamente na civilização da ciência, assiste-se a total 

debandada dos significantes-mestres – esses significantes únicos e significadores –, cujo efeito não 

pode ser outro que a fragmentação e a dispersão generalizada dos modos de gozo. 

 

                                                
32 Para Lacan (1972-1973/1985) a exceção funda a regra. Desse modo, sendo o conjunto universal fundado por uma 

exceção e não havendo exceção do lado feminino, é impossível, para o feminino, formar o universal do ponto de 

vista da função fálica. Embora ambos os sexos estejam inscritos na função fálica, para aqueles que se colocam do 

lado feminino da fórmula da sexuação há um gozo a mais suplementar, então, o gozo feminino é não-todo fálico. Por 

sua vez, o Outro enquanto Todo, não é um Outro completo, mas um Outro furado, que só se totaliza por haver uma 

exceção à regra (VIEIRA, 2004).  
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Supor a prevalência do não-todo sobre o Todo é supor uma desvalorização do Pai como exceção, 

nos diz Vieira (2004). O pai passa a ser uma das possibilidades de localização do gozo, de 

constituição de um Todo, porém não a única e nem mesmo a principal. Contudo, continua Vieira 

(2004), a teoria lacaniana entende que, na contemporaneidade, não houve uma ruptura com a 

modernidade, mas, sim, uma outra forma de registro pautada na exacerbação de algo que já 

estava lá, em um novo arranjo entre seus principais atores. Lembra-nos que o Outro não-todo, por 

ser disforme e sem limites, precisa estar atrelado a algum tipo de corporeidade, para ter um 

mínimo de forma. Nesse sentido, o Nome-do-Pai, enquanto encarnação da lei no desejo, não pode 

ser totalmente descartado, pois, se assim o fosse, haveria uma pura dispersão no real, seria um 

caos. 

Com a pluralização do Nomes-do-Pai, o pai, para Lacan (1974), fica reduzido a um semblante, o 

que pode dar lugar a uma infinidade de substitutos, de nominações de S1, que se situam de certo 

modo fora do sexo. Os laços já não são mais estabelecidos com os ideais paternos, pois esse pai 

pode ser substituído por uma norma de bem viver e um objeto de consumo pode ser o substituto 

de um objeto sexual: “um automóvel como uma falsa mulher” exemplifica Lacan. A parceria com 

esses objetos, os gadgets, acaba por fazer uma economia do laço social com o Outro, na medida 

em que não interroga o sujeito quanto ao seu desejo, assim como quanto ao seu amor e nem 

quanto ao seu gozo. 

De acordo com Teixeira (1997, p. 76), “este enfraquecimento simbólico, que Lacan chamou 

declínio da imago paterna ou declínio do Nome-do-Pai, age sobre as relações entre os sujeitos na 

nossa cultura provocando os mais variados efeitos sociais”. Ocorre também que o Nome-do-Pai 

ao ser pluralizado destitui o Édipo como único ordenador psíquico. Agora, a função do pai é a de 

enodar os registros: Real, Simbólico e Imaginário. Como nos esclarece Soler (1991b, p. 126/127): 

[...] com o nó borromeano, Lacan vai acrescentar a consistência do real. Fará, então, do Nome do Pai 

um suplemento, um elemento suplementar, quarto círculo que vai atar os três outros (RSI). É aí que 

poderíamos situar a passagem para o plural, do Nome-do-Pai aos Nomes do Pai. [...] Efetivamente, se 

dizemos que a função é fazer manter junto, pode-se imediatamente dizer que talvez existam outras 

maneiras de fazer manter junto além do viés desse significante.  

 

A época atual, diferentemente daquela vivida por Freud, define-se não pela renúncia ao gozo, 

mas pelo imperativo ao gozo, pelo mais-de-gozar, uma vez que o Nome-do-Pai não faz mais 

barreira ao gozo. Os antigos ideais foram substituídos por um mais-de-gozar comum. As formas 
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tradicionais de regulação não são mais eficazes e o sujeito não sabe como se orientar no campo 

do gozo, frente à variedade de modos de gozo disponíveis. 

A teoria freudiana salva o pai. Ela o faz existir por meio do complexo de Édipo, fazendo também 

prevalecer o amor ao pai. A crença no pai, conforme Lacan (1969-1970/1992), é uma fantasia, 

um sonho de Freud. Quando faz existir o pai, por meio do amor ao pai, Freud teoriza a renúncia 

pulsional sob a figura do supereu. O avesso do amor ao pai é o supereu. 

Em “Televisão”, Lacan afirma que a perda de gozo, a falta, não advém de um pai que proíbe, 

mas, sim, é produzida estruturalmente pela inclusão do sujeito na linguagem, a castração.   

Freud não disse que o recalque provém da repressão, que (para dar uma imagem) a castração se deve 

ao fato de o Papai, diante de seu guri que bole no seu pintinho, ameaçar: “vai ser cortado fora, se você 

continuar com isso”. [...] ele pendia mais para a idéia de que o recalque era primário. Foi essa, no 

conjunto, a virada da segunda tópica. A gulodice pela qual Freud denotou o supereu é estrutural – não 

é um efeito da civilização, mas um “mal-estar (sintoma) na civilização”. De modo que há boas razões 

para retomar o exame, partindo de que é o recalque que produz a repressão. Por que a família e a 

própria sociedade não seriam criações edificadas a partir do recalque? Nada menos que isso, mas 

poderia ser assim, pelo fato de que o inconsciente ex-siste, é motivado pela estrutura, ou seja, pela 

linguagem (LACAN, 1973/2003, p. 528-529). 

 

Na contemporaneidade, o pai abalado, o pai do amor, revela-se como desconhecedor do 

impossível da lei do Real. O sujeito contemporâneo afetado pelos chamados “novos sintomas” 

não revela a sua crença no pai e sim, no mercado. Se não há crença no pai, consequentemente, há 

dificuldades em “prescindir do Nome-do-Pai, sob a condição de servir-se dele” (LACAN, 1975-

1976/2007, p. 132), fórmula lacaniana que reúne o Nome-do-Pai, a instância do desejo e a Lei 

que a ordena.  

No Seminário 11, Lacan associa o ideal do eu à identificação primária, ao traço unário, ao S1. Ao 

articulá-lo no Seminário 10 ao objeto a, como voz – ele o faz a partir do shoffar – como 

imperativo categórico: Goza! O que o leva a colocar o supereu ao lado objeto a, como empuxo ao 

gozo. Mais tarde, Lacan situa duas maneiras de apresentar o S1: O S1 articulado à cadeia 

significante – S1 – S2 e o S1 sozinho, fora do sentido. Podemos perceber então que o supereu não 

só inclui o objeto a, mas também esse S1 insensato, essa pura metonímia de gozo que empurra à 

gozar. 

Nas reflexões de Teixeira (2004, p. 139) podemos encontrar a importância do supereu na 

contemporaneidade: 
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[...] o supereu possui uma pertinência na clínica contemporânea, embora de uma forma naturalmente 

diferente daquela que lhe dava Freud. Esta diferença se daria no sentido de que ele se faz presente, 

hoje em dia, como um imperativo do gozo que provém, não mais das instâncias do casal parental, 

desses grandes Outros reais a que Freud se referia, tampouco desse grande Outro não barrado, do Deus 

do Antigo Testamento, mas de um outro tipo de lugar que seria, justamente, aquele que nós 

designaríamos, genericamente, como o social. Dessa forma, o imperativo superegóico, na 

contemporaneidade, chegaria a nós proveniente, não mais da família ou da tradição religiosa, mas do 

anonimato dos discursos a que somos submetidos pela cultura, pela mídia. É desde este lugar que nos 

chegam os imperativos do supereu [...] as manifestações sintomáticas mais comuns na 

contemporaneidade e que apresentam um desafio, não somente à clínica psicanalítica, mas à clínica 

médica, se apresentam como uma resposta a estes imperativos, mas uma resposta em negativo. 

 

As manifestações sintomáticas atuais tanto podem representar uma submissão do sujeito às 

injunções do supereu, quanto uma forma pela qual ele reage a este gozo ilimitado que lhe é 

imposto. Os novos sintomas contemporâneos “podem ser lidos como um modo de reação do 

sujeito contra a reificação que lhe é imposta pelo laço social, onde o sintoma surge como 

derradeira manifestação contra o seu apagamento” (TEIXEIRA, 2004, p. 5). 

A psicanálise, como discurso analítico, possui um papel fundamental na contemporaneidade, qual 

seja: promover o movimento das posições subjetivas, regidas pelo discurso da ciência e do 

capitalismo. Em “Alocução sobre as psicoses da criança” (1967), Lacan demonstra suas 

preocupações em relação à função da psicanálise nesse novo tempo, marcado pelo imperialismo e 

no qual a ciência muda de estatuto. 

Os homens estão enveredando por uma época que chamamos planetária, na qual se informarão por 

algo que surge da destruição de uma antiga ordem social que eu simbolizaria pelo Império, tal como 

sua sombra perfilou-se por muito tempo numa grande civilização, para ser substituída por algo bem 
diverso e que de modo algum tem o mesmo sentido – os imperialismos [...] (LACAN, 1967, p. 360-1). 

 

Em Televisão, Lacan (1973/2003) propõe o discurso do analista como saída para o discurso do 

capitalista: “O discurso que digo analítico é o laço social determinado pela prática de uma 

análise. Ele merece ser elevado à altura dos mais fundamentais dentre os laços que continuam em 

atividade para nós” (ibid., p. 517). O dispositivo analítico possibilita ao sujeito sair da fixação à 

condição genérica de objeto de gozo e consumo, para construir uma nova ficção do real. 

A psicanálise trabalha com o sujeito do inconsciente, portador de uma falha fundamental, que o 

caracteriza como faltoso. O discurso do analista, ao instaurar um novo lugar, o da transferência, 

ultrapassa o desvelamento do sintoma na sua vertente simbólica, apontando o real como incurável 

indicativo dessa divisão estrutural. Nesse sentido, abre uma nova perspectiva para o sujeito lidar 
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com o mal-estar. Portanto, para a psicanálise não há como prometer a felicidade ou o paraíso 

perdido. Nas palavras de Souza (2007, p. 42): 

O analista não deve recuar diante do real. Deve ficar desperto e esperto diante das ilusões imaginárias 

que as realidades plurais instituem, já que elas podem trazer promessas de gozo. Diferente das 

promessas de felicidade pela posse e uso do objeto, o que se realiza como singular na função do 

analista, em sua prática de intenção, é que não deve prometer a felicidade, nem o gozo, nem a 

esperança, nem mesmo de fazer caridade.[...] para que o analisante possa interrogar o enigma de seu 
desejo e de suas variantes de gozo.  

 

 

2.2. APRESENTAÇÃO DE ASPECTOS TEÓRICO-CLÍNICOS  

Em função das implicações da disposição de elaborar uma Tese, a partir de minha experiência de 

trabalho em uma clínica-escola da Universidade Federal da Bahia, vi-me confrontada a lidar com 

a questão da psicanálise e da universidade.  

A universidade, instituição milenar que congrega ensino, pesquisa e extensão, permite a 

circulação, problematização e o avanço de diversos saberes, dentre eles a psicanálise. Tem-se 

tornado evidente que a maioria dos psicanalistas de hoje tiveram o primeiro contato com a 

psicanálise justamente quando eram estudantes universitários (ALBERTI, 2010). Freud nunca 

abdicou de dialogar com a universidade, valorizando e questionando sua aproximação com a 

psicanálise, reconhecendo a importância do conhecimento psicanalítico na formação dos 

profissionais de saúde e do saber das ciências humanas, tendo sido livre-docente e professor 

assistente da Universidade de Viena, onde procurou divulgar as ideias psicanalíticas através de 

conferências. 

O termo “psicanálise” indica, em Freud, simultaneamente, um procedimento para a investigação 

de processos mentais inconscientes, inacessíveis a outras formas de pesquisa, um método 

terapêutico e um conjunto de conhecimentos acumulados, em contínua expansão e reformulação 

sobre seu objeto. Ou seja, não há qualquer distinção metodológica entre as dimensões de 

investigação e de tratamento em psicanálise. A teoria psicanalítica entrelaça-se com a prática 

numa relação de interdependência: a teoria decorre da experiência e, inversamente, a concepção 

teórica determina o modo como se pratica a psicanálise (FREUD, 1922[1923]1976).  

Diante das próprias indagações freudianas sobre a transmissão de um saber sobre a clínica no 

âmbito universitário, Freud (1919/2010) respondeu afirmativamente, com a ressalva de que a 
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universidade não é o lugar de formação do psicanalista, ao reconhecer que a verdadeira 

transmissão da psicanálise se dá na experiência singular do sujeito em análise e não a partir de 

um ensino formal. Mas caso o estudante busque realizar uma pesquisa no meio acadêmico, a 

prática clínica torna-se indispensável, além da análise pessoal e da supervisão com psicanalistas 

mais experientes.  

Contudo, Freud (1912/1976) não deixa de advertir para a existência de uma tensão inevitável 

entre a condução do tratamento analítico e os propósitos científicos, os quais podem criar 

expectativas de controle sobre a experiência clínica. Com isso, a práxis psicanalítica não se reduz 

a um conjunto de leis teóricas, mas constitui-se um campo teórico-clínico aberto a investigações e 

situações clínicas. “Na realidade, se tratamento e investigação coincidem, como propõe Freud, 

então a relação é exatamente inversa: a pesquisa é subordinada à clínica” (ALBERTI, 2010, p. 

119). Nas palavras de Freud: 

Uma das reivindicações da psicanálise em seu favor é, indubitavelmente, o fato de que, em sua 

execução, pesquisa e tratamento coincidem; não obstante, após certo ponto, a técnica exigida por uma 

opõe-se à requerida pelo outro. Não é bom trabalhar cientificamente num caso enquanto o tratamento 

ainda está continuando – reunir sua estrutura, tentar predizer seu progresso futuro e obter, de tempos 

em tempos, um quadro do estado atual das coisas, como o interesse científico exigiria. [...] A conduta 

correta para um analista reside em oscilar, de acordo com a necessidade, de uma atitude mental para 

outra, em evitar especulação ou meditação sobre os casos, enquanto eles estão em análise, e em 

somente submeter o material obtido a um processo sintético de pensamento após a análise ter sido 

concluída (FREUD, 1912/1976, p. 152-153). 

 

Freud (ibid.) distingue o que ele denomina de pesquisa sobre e com
33

 a psicanálise, afirmando 

que a aplicação da psicanálise não se limita ao âmbito dos distúrbios psíquicos, “mas se estende 

igualmente à resolução de problemas na arte, na filosofia e na religião [...] que trouxe importantes 

esclarecimentos em questões de história da literatura, mitologia, história das civilizações e 

filosofia da religião” (ibid., p. 380). Portanto, desde a sua origem o ensino se aliou à clínica e à 

pesquisa na práxis freudiana. 

Quanto à importância da psicanálise para o conjunto da formação médica e acadêmica, e embora 

se trate de um texto escrito no início do século passado, Freud traz questões polêmicas da 

atualidade, relativas à formação médica: 

                                                
33 Na tradução da Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud (1976), volume 

XVII, p. 220, encontramos a tradução “sobre” e “a partir da” psicanálise, utilizada na maioria dos textos 

psicanalíticos em português. 
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Nas últimas décadas, essa formação tem sido justamente criticada pelo modo unilateral como orienta o 

estudante nos campos da anatomia, da física e da química, enquanto não deixa claro, para ele, o 

significado dos fatores psíquicos nas diversas funções vitais, assim como nas enfermidades e em seu 

tratamento. Essa lacuna na educação médica se faz sentir, como flagrante deficiência do profissional 

médico. A consequência disso é, por um lado, o desinteresse pelos problemas mais interessantes da 

vida humana, seja sadia ou enferma, e, por outro, a inabilidade ao tratar o paciente, de modo que até 

mesmo charlatães e curandeiros terão mais influência sobre este (ibid., p. 378-79). 

 

Na visão lacaniana (1962/63-2005) a inserção da psicanálise na universidade delimita um nível 

de tensão entre dois campos distintos: de um lado a exigência de um saber científico, 

supostamente universal, e, de outro, um saber que ocupa o lugar de verdade para o sujeito 

singular, saber não totalizante, por sustentar o movimento do desejo. “A ciência pode transmitir a 

certeza pelo seu ensino, mas a psicanálise, não. A psicanálise só pode transmitir o que é da ordem 

de sua certeza na própria experiência analítica” (MILLER, 1996/2001, p. 17). 

Como vimos, no Seminário 17, Lacan (1969-1970/1992) nos indica elementos fundamentais para 

essa discussão, quando propõe os quatro discursos, em especial quando permite identificar as 

diferenças entre o discurso do analista e os outros discursos. Nessa perspectiva, os impasses na 

relação do sujeito com o saber devem ser analisados em função do laço social a que sujeito e 

saber estão articulados. O discurso analítico, afirma Lacan (ibid.), contrapõe-se, tanto lógica 

como eticamente, aos discursos do mestre e do universitário. Dirigindo-se aos estudantes 

universitários sobre o porquê de, ao final do ensino que recebiam em Vincennes, não poderem 

tornar-se psicanalistas, Lacan (1969-1970/1992, p. 188) responde: 

A psicanálise não se transmite como qualquer outro saber. O psicanalista tem uma posição que 

eventualmente pode ser a de um discurso. Ele não transmite um saber – não porque não tenha nada a 

saber, ao contrário do que imprudentemente se diz. Isto é o que está posto em questão – a função, na 

sociedade, de um certo saber, aquele que lhe transmitem. Ele existe.  

 

Embora Lacan refira-se à intransmissibilidade da Psicanálise, sempre trabalhou para possibilitá-la 

e insistiu em seu ensino como um efeito de formação, inclusive no âmbito do dispositivo 

universitário. Em “Lacan pour Vincennes!”, ao apresentar argumentos sobre o ensino e a 

transmissão da psicanálise, nos diz: 

[...] o discurso analítico [...] não ensina nada. Nada tem de universal: é por isso que não é matéria de 

ensino. Como fazer para ensinar o que não se ensina? Foi aí que Freud caminhou. Ele considerou que 
nada é apenas um sonho, e que todo o mundo (se tal expressão pode ser dita), todo mundo é louco, ou 

seja, delirante. [...] A incompatibilidade entre os discursos, o universitário e o analítico, estaria 

ultrapassado em Vincennes? Certamente não. Ele foi explorado, ao menos em quatro anos, onde eu 

supervisiono. Ao se confrontar com o seu impossível, o ensino se renova, se estabelece (LACAN, 

1979, p. 278).  
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O que é problemático, segundo Nogueira Lima (1998), não é o ensino da psicanálise na 

universidade, mas a apropriação de um discurso pelo outro, sem o reconhecimento da 

especificidade de cada um deles. Nesse sentido, ao abordar o ensino da psicanálise pela teoria dos 

discursos, Lacan (1962/63-2005) evidencia que se trata de conceber a experiência da psicanálise, 

não pelo prisma do discurso universitário, para o qual o saber regula toda a produção do sujeito 

pensante, mas sim abordá-la a partir de sua própria especificidade, ou seja, pelo discurso do 

psicanalista, que inclui o real no cerne da própria experiência. O estilo de Lacan ao ensinar, 

evidencia que há formas de transmissão da psicanálise por meio do ato, que não se reduz ao 

discurso universitário. Encontramos esta indicação nas próprias palavras de Lacan (1970/2003, p. 

310): “O que realmente me cabe acentuar é que, ao se oferecer ao ensino, o discurso psicanalítico 

leva o psicanalista à posição do psicanalisante, isto é, a não produzir nada que se possa dominar, 

malgrado a aparência, a não ser a título de sintoma. [...] A verdade pode não convencer, o saber 

passa em ato”. 

Alberti (2010) retoma a teoria dos discursos lacaniana como condição sine qua non na articulação 

psicanálise e universidade. Para tanto, o professor, ao se situar não como aquele que sabe, mas 

como o que ensina ($), sustentado na sua função de psicanalista (a) pode fazer funcionar o 

discurso histérico. O desejo histérico engendra o saber, agenciando descobertas e invenções ao 

provocar, confrontar e questionar o mestre, portanto, colocar em funcionamento o discurso 

histérico o leva à pesquisa, uma das tarefas próprias ao ambiente universitário.  

Na “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre a psicanálise da Escola” (1968/2003), Lacan 

diferencia e reconhece a nodulação entre dois campos de tensão na formação do analista: o da 

intensão
34

 e o da extensão. A intensão refere-se à tensão interna própria a experiência analítica 

que se estabelece entre um analista e o sujeito, enquanto a extensão, tensão para fora, tem a 

função presentificadora da psicanálise no mundo a partir dos seus referenciais teóricos e de sua 

ética. Desse modo, o dispositivo do passe enoda a intensão de cada um que pratica a psicanálise 

com a extensão desta prática na cultura: “é no próprio horizonte da psicanálise em extensão que 

se ata o círculo interior que traçamos como hiância da psicanálise em intensão” (LACAN, 

                                                
34 O termo intensão remete tanto à intensidade quanto à intenção, ou seja, propósito e intento de possibilitar a 

formação do psicanalista. 
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1968/2003, p.261). Assim, o que orienta a extensão da psicanálise é a extensão da intensão ao 

responder com sua ética aos imperativos de uma época. 

 

 

2.3. O PAPEL DA SUPERVISÃO PSICANALÍTICA NA UNIVERSIDADE 

Para Bernardes (2010) uma das formas de investigação no campo da psicanálise em extensão 

consiste na própria experiência de supervisionar estágios na universidade. A supervisão, desde 

que algo da ordem do não-saber se aloje de forma operativa no âmago da prática, implica uma 

investigação que associa prática e construção de saber. Para a autora, tal posição reflete os efeitos 

da análise de cada um no seu exercício na universidade. 

[...] o papel da investigação em psicanálise na universidade não é o de transpor suas descobertas para o 

discurso da ciência. [...] O desafio que se coloca para nós psicanalistas na universidade é o de conjugar 

o rigor acadêmico com o vigor psicanalítico. Por vigor entendemos o que se refere a uma pesquisa não 

somente sobre psicanálise, mas atravessada pela psicanálise, isto é, que compartilhe e atualize suas 
prioridades. Em primeiro lugar, que valorize e priorize as descobertas singulares (BERNARDES, 

2010, p . 36). 

 

Em um artigo para “Os Estados Gerais da Psicanálise” Jorge (s.d.) aborda um ponto essencial, ao 

deslocar o campo do debate do geográfico para o discursivo: 

Vê-se, aqui, que o problema da inserção da psicanálise na universidade não deve produzir certos 

engodos imaginários: o embate psicanálise versus universidade é discursivo e não geográfico: pode-se 

ter o vigor do discurso psicanalítico na universidade, assim como se pode ter o discurso universitário 
vigorando na instituição analítica. Não é o fato de haver instituição psicanalítica que salvaguarda o 

discurso psicanalítico. Até o passe pode ser tratado universitariamente, isso depende da forma como a 

instituição irá abordá-lo. É claro que isso não leva a prescindir da instituição psicanalítica, ao contrário 

ela tem sua existência requerida. 

 

Figueiredo e Vieira (2000) apontam que o trabalho de supervisão se encontra na interseção entre 

teoria e clínica, uma vez que é o ensino da clínica que remete à teoria (saber referencial) e à 

análise do futuro analista (saber singular). O saber, conforme postula a psicanálise, desde que 

inconsistente, é incapaz de uma transmissibilidade plena, sem restos, conforme pleiteia o discurso 

universitário tradicional. Assim, a proposta dos autores é a de deslocar o saber para supô-lo como 

causa do desejo. “É nesse encontro com a clínica pela via do ensino que emerge 

concomitantemente o saber e a falta que lhe é correlata [...] uma vez que o saber é 

permanentemente descompletado pelo fato clínico” (ibid., p. 89-90).  
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O supervisor trabalha sobre o relato e a escuta do analista-supervisionando. A sua função é 

reconhecer a intervenção que adquiriu a força de um ato analítico para que ele possa sustentá-lo e 

produzir uma elaboração de saber sobre seus efeitos (ibid.). Figueiredo (2008) também ressalta 

que o maior desafio encontrado reside em, a partir do que é endereçado ao supervisor, 

transformar um saber sobre a psicanálise em saber psicanalítico. A supervisão tem uma dimensão 

fundamental na direção de uma transmissão, é nessa experiência que se pode fazer um “furo no 

saber como semblante que marca o discurso universitário [...] a supervisão é fundamental para 

fazer operar o giro nos discursos” (FIGUEIREDO, 2008, p. 247).  

Ao longo do seu estudo, Lacan problematiza a prática da supervisão
35

. Através do jogo de 

palavras destaca a dimensão de palavra, do escutar e do dizer, e não do ver e da observação, 

sendo estes o foco central da prática médica. Assim, privilegia a escuta, sobretudo daquilo que 

falha, onde desliza a verdade escondida. A função da supervisão aponta para a desalienação do 

sujeito às normas estabelecidas, ao assumir responsabilidades e riscos da sua prática. 

Eu não sei porquê se chama a isso supervisão. É uma super-audição. É surpreendente que alguém 
possa, em escutando o que vos contou um clínico - é surpreendente que através disso que vos diz se 

possa ter uma representação desse que está em análise, o analisante. É uma nova dimensão. Eu falarei 

toda hora desse fato a dita-menção (mansão) [...] o endereço onde repousa um dito [...] (LACAN, 

1976, p. 42). 

 

Nessa perspectiva, no Seminário 23, Lacan (1975-76/2007) relaciona a função do supervisor e a 

responsabilidade do analista, diferenciando duas etapas no trabalho de supervisão. Na primeira, 

os supervisionandos, mesmo atacando às cegas, como os rinocerontes que são guiados apenas por 

suas orelhas, recebem a sua aprovação, possibilitando que, na etapa seguinte, mostrem-se 

sensíveis ao ressoar do significante frente ao jogo do equívoco. 

Acontece que me dou ao luxo de supervisionar, como se diz, um certo número de pessoas que se 

autorizam por si mesmas, segundo minha fórmula, a ser analistas. Há duas etapas. Há aquela que elas 

são como rinoceronte. Fazem mais ou menos qualquer coisa, e sempre dou-lhes minha aprovação. 

Com efeito, sempre elas têm razão. A segunda etapa consiste em tirar proveito desse equívoco que 

poderia liberar algo do sinthoma. Com efeito, sempre têm razão. É unicamente pelo equívoco que a 

interpretação opera. É preciso que haja alguma coisa no significante que ressoe (LACAN, 1975-

76/2007 p. 18). 

 

                                                
35 Segundo o dicionário de Roudinesco e Plon (1998) a palavra “controle” teria se imposto em alemão e, depois, pela 

influência de Lacan, em francês e espanhol, enquanto o termo “supervisão” foi adotado nos países anglófonos pela 

influência da American Psychoanalytical Association. No “Discurso de Roma”, Lacan explicita que o termo controle  

seria vantajosamente substituído pela palavra inglesa ‘supervisão’, passando a ser amplamente utilizado pelo 

movimento lacaniano. (KESSLER, 2009). 
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No percurso da formação do analista, Nobre (2000) assinala a importância do atravessamento da 

experiência e não o acúmulo de conhecimento. Argumenta que os tropeços no manejo da 

transferência, que ocorrem no início da formação do analista, não devem ser tomados em 

supervisão como erros ou falhas do conhecimento, “mas sim como abertura a novas interrogações 

que contribuam na verificação dos pontos de resistência do analista, convocando-o em seu 

desejo” (ibid., p. 97). O ensino de psicanálise na universidade deve sustentar-se na aposta em um 

saber que se mantenha em sua condição de não-todo, operando como abertura ao desejo de saber, 

em direção contrária aos sistemas que tendem à totalização. 
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CAPÍTULO III 

A CRIANÇA E SEUS SINTOMAS 

 

 

3.1. DO SINTOMA AO SINTHOMA 

Para a psicanálise de orientação lacaniana, a família é um laço que dá lugar à causalidade 

psíquica, à constituição do humano como sujeito falante. Nela estão presentes não propriamente o 

pai, a mãe e o filho, mas o sujeito, o Outro, o objeto a e o operador fálico que movimenta a 

estrutura. A família é um fato de linguagem e, como tal, uma resposta à inexistência de um saber 

no real e uma busca por conjugar, para cada um, através da inscrição pai e mãe, aquilo que 

implica a separação radical entre homem e mulher.  

Mesmo que as lembranças da repressão familiar não fossem verdadeiras, seria preciso inventá-las, e 

não se deixa de fazê-lo. O mito é isso, a tentativa de dar forma épica ao que se opera na estrutura. O 

impasse sexual secreta as ficções que racionalizam a impossibilidade da qual provém. Não as digo 

imaginadas, mas leio aí, como Freud, um convite ao real que responde por isso. A ordem familiar só 

faz traduzir que o Pai não é o genitor e que a Mãe permanece contaminando a mulher para o filhote do 

homem, o resto é conseqüência (LACAN, 1973/2003, p. 531). 

 

Para cada sujeito a família tem um sentido, desde que tem por base uma construção subjetiva 

elaborada através de sua novela familiar e das marcas de gozo deixadas a partir de seu encontro 

com a linguagem. A família é uma ficção que o sujeito constrói como solução sintomática frente 

à castração. Portanto, não podemos falar da família, mas, sim, daquela que cada sujeito constrói. 

Sendo assim, há, segundo a psicanálise lacaniana, lugar para a pluralização de formas de enlace 

familiar, pois “quaisquer que sejam os laços familiares: tradicional, monoparental, 

homoparental, adotivo, composto, reconstituído, a família vem reparar um exílio universal: o do 

sujeito com o Outro sexo” (MATTOS, 2007, p. 33). 

A família é um lugar onde cada um adquire a língua, língua materna – alíngua, que é a sede do 

mal-entendido e do desencontro fundamental do gozo. O que uma família transmite é o mal-

entendido entre os sexos; porém, aí também reside a chance do sujeito poder inventar, o que faz 

com que cada um coabite de maneira singular com alíngua. Assim, a família que o neurótico traz 
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em seu inconsciente é uma ficção, o mal-entendido é uma questão estrutural, enquanto as formas 

de organização da família não o são. 

Nominé (1999, p. 9) nos esclarece:  

[...] a família não é senão um agenciamento de sintomas, isto é, uma estrutura que dá sentido, que 

orienta significantes em torno de um furo. De um lado temos o pai e sua mulher, do outro, a mãe e seu 

filho. O furo central indica que não há A mulher toda, já que o personagem central do mito familiar é 

dividido: não toda mulher, em relação a seu companheiro e não toda mãe, junto a seu filho. 

 

O pai é o agente deste não todo, continua Nominé, isto porque ele afronta a causa do seu desejo, 

ao colocar a mãe de seus filhos no lugar de objeto causa de seu desejo estruturalmente perverso. 

A mãe aceita este lugar e, então, ela se encontra não-toda na relação com seu filho. Esta posição 

materna vai permitir à criança não ser “ameaçada pelo surgimento intempestivo da verdade do 

que seria para uma mãe toda”, ou seja, objeto de gozo. Na psicose podemos encontrar, portanto, 

traços desta mãe toda devido à carência do pai na sua função de torná-la não-toda. Na neurose, ao 

contrário, o pai “jogou sua partida”, a mãe é não-toda e o sujeito tem os meios de escrever os 

significantes familiares em torno do furo e poder elaborar seu sintoma (ibid.). 

Com Freud, o pai ocupa o centro das elaborações sobre o sujeito do inconsciente. Como vimos no 

capítulo anterior, Lacan (1969-70/1992) qualifica o Édipo como um sonho de Freud, um romance 

familiar que, no entanto, vai tomar por base, para dar conta da constituição do sujeito e identificar 

os caminhos de renovação da clínica psicanalítica. Enquanto para Freud, a castração provém do 

pai, para Lacan (1957-58/1999) é introduzida pelo Nome-do-Pai, como metáfora. Entretanto, no 

decorrer do seu ensino, Lacan foi diversificando a sua concepção do que é um pai. 

A metáfora paterna é uma substituição significante que instala, no lugar de desconhecimento do 

desejo da mãe, o falo, como um significante que nomeia o sentido da ausência materna. Ausência 

essa tomada como paradigma da primeira simbolização, a partir do jogo do fort-da
36

. Por essa 

vicissitude significante, o falo torna-se significante do desejo. 

 

                                                
36 Processo de simbolização relatado por Freud (1920/1976) em que a criança faz aparecer e desaparecer um carretel, 

simbolizando a ausência e presença materna. Nesse jogo, a criança atualiza um domínio sobre a ausência da mãe, 

assumindo uma posição psíquica ativa, em lugar da passividade original, como objeto de desejo do Outro. 
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                                                          Figura 3: Metáfora paterna  

                                                  Fonte: Lacan (1955-56/1998, p. 563) 

 

Para os dois sexos, o falo é um único significante que imprime sua marca ao desejo e ordena as 

relações em torno do ser e do ter. Lacan (1965/1998, p. 892) afirma: é “na falta do pênis da mãe 

que se revela a natureza do falo. O sujeito divide-se ali, diz-nos Freud, com respeito à realidade 

[...] revelando [...] que ele nada é além desse ponto de falta que ele indica no sujeito”. A marca 

que o falo deixa sobre o real do corpo se universaliza na castração. 

A formalização do Édipo por meio da metáfora paterna organiza o Complexo de Édipo em três 

tempos lógicos que apontam para diferentes relações com o campo do Outro e com a castração. 

No primeiro tempo, o filho está identificado ao falo, objeto de desejo da mãe, sendo a mãe para a 

criança um Outro absoluto, onipotente. A instância paterna se introduz como lugar simbólico, 

porém de forma velada, circulando como significante no discurso materno. 

Já no segundo tempo, o pai, no plano imaginário, intervém como privador da mãe face à criança, 

ao introduzir a lei da interdição à relação fusional da mãe com seu filho, permitindo que a criança 

se depare com a questão da falta. Essa privação, o sujeito infantil aceita ou recusa. Lacan a chama 

de ponto nodal. Na medida em que a criança não ultrapassa esse ponto nodal, não aceita a 

privação do falo efetuada na mãe pelo pai, ela mantém uma identificação com o objeto da mãe. 

Nesse tempo, a relação com o pai se veicula na palavra da mãe. 

No terceiro tempo, o pai se revela como aquele que tem o falo. O falo aparece como simbólico e 

como tal pode circular na cadeia significante. É por intervir como aquele que tem o falo que o pai 

é internalizado no sujeito como Ideal do eu, e a partir daí o complexo de Édipo declina. É a 

função paterna que permite que a criança se coloque em um lugar ativo, como sujeito desejante. 

É o encontro com a falta que possibilita ao sujeito constituir-se como desejante. Com essa 

operação, a criança renuncia à identificação primordial de ser falo para a posição de ter o falo, 

deixando de ser o objeto que satisfaz o desejo do Outro. 

Em “Nota sobre a criança” Lacan (1969/2003) nos lembra do fracasso das utopias comunitárias 

que supunham poder dispensar a família na constituição psíquica, ao tempo em que ressalta a 

função de resíduo exercida pela família, que assegura uma transmissão irredutível, a despeito das 

transformações em sua forma de organização. Essa transmissão, afirma, não é da ordem da 
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satisfação das necessidades e sim de uma constituição subjetiva, mais precisamente de um desejo 

que não seja anônimo. 

Ainda nessa nota, Lacan continua: 

É por tal necessidade que se julgam as funções da mãe e do pai. Da mãe, na medida em que seus 

cuidados trazem a marca de um interesse particularizado, nem que seja por intermédio de suas próprias 

faltas. Do pai, na medida em que seu nome é o vetor de uma encarnação da Lei no desejo (ibid., p. 

369). 

 

Os cuidados maternos têm como função recortar o corpo pulsional da criança, marcando o que 

ela representa no interesse da mãe. Do pai, seu dizer tem a função de ligar a lei a um desejo. “Não 

é a feroz imposição de quem se pretenda legislador. Direi ser ‘uma postura no dizer’, a postura 

que, no lugar do Outro, seja ou não o pai da criança, abre uma via ao desejo infantil no campo do 

simbólico [...]” (GALLANO, 2007, p. 18-19). Portanto, a família é um dispositivo de transmissão 

do desejo e contenção do gozo, ou seja, de transmissão da castração.  

Na referida nota, Lacan descreve duas posições que a criança pode vir a ocupar frente ao Outro. 

A posição sintomática, em que o sintoma da criança responde à verdade do casal, e uma outra 

posição, na qual a criança revela a verdade unicamente da mãe. Neste caso, quando não ocorre 

uma mediação pela função paterna, a criança pode ficar exposta como objeto da mãe, revelando a 

verdade desse objeto. Assim, tampona a falta referente ao desejo materno, inviabilizando o 

acesso da mãe à sua própria verdade.  

Dizer que a criança representa uma verdade que não é dela, mas do Outro, seja a do casal, seja a da 
mãe, porventura não é dizer que ela é uma interpretação encarnada, que aquilo que nem a mãe nem o 

casal decifram de seu inconsciente e de sua união, seu sintoma o faz aparecer no real sob uma forma 

que implica gozo? [...] As crianças têm sintomas, até muito polimorfos e amiúde transitórios – donde 

uma dificuldade diagnóstica redobrada –, mas [...] pelos sintomas que têm, elas são sintomas, sintomas 

do Outro, que emprestam seu corpo para que a verdade do Outro goze neles, exatamente como Lacan 

pôde dizer que a mulher é um sintoma para o homem, ou que o próprio analista é um sintoma (Soler, 

2005, p. 104). 

 

Afirmar que o sintoma da criança representa a verdade do casal parental testemunha como pai e 

mãe lidam com o mal-entendido que rege o encontro sexual entre um homem e uma mulher. O 

sintoma, na sua qualidade de infantil, é uma escritura que trata de contornar essa impossibilidade. 

Aí onde esta relação falha ou é irrepresentável, surge a formação substituta que é o sintoma. Essa 

é a primeira versão do sintoma no ensino de Lacan, destaca Nominé (1997).  
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Os cuidados da mãe não são suficientes, nos diz Lacan (1969/2003, p. 369) ainda nesta nota, é 

preciso que “tenham a marca de um interesse particularizado, mesmo se estiver presente somente 

pela via de suas próprias faltas”. Diante da falta no Outro, é na condição de objeto que a criança é 

desejada e convocada a tamponá-la. Porém, Lacan nos indica que a falta na mãe e o lugar deixado 

por ela para a criança são determinantes na constituição do sujeito. Essas incidências da 

subjetividade da mãe trazem consequências tanto para a criança quanto para os limites da 

psicanálise com crianças. 

A mãe desejante é a mãe em quem a falta fálica está no lugar de causa do desejo. Nesse ponto se 

introduz a divergência entre ser mãe e ser mulher. Ambos se referem à falta fálica, mas de modos 

diferentes. “O ser mãe resolve essa falta através do ter, sob a forma do filho, substituto do objeto 

fálico que lhe falta. [...] ser mulher diverge seu desejo para o homem. [...] O desejo feminino 

como tal cria a ausência da mãe” (SOLER, 2005, p. 100). 

A criança não recobre totalmente a falta da mãe, porque algo nela excede o que poderia se 

satisfazer pela via fálica. “Convém indagar se a mediação fálica drena tudo o que pode se 

manifestar de pulsional na mulher, notadamente toda a corrente do instinto materno” (LACAN, 

1960/1998, p. 739). Porém, a mulher é não-toda fálica e a mãe, como mulher, não pode se 

satisfazer inteiramente com o falo. Esse ponto da subjetividade feminina abre lugar para o pai, 

como enfocaremos um pouco mais adiante. 

Vimos que o sintoma da criança encerra uma mensagem e essa mensagem diz respeito a uma 

verdade que se relaciona com o casal, pai e mãe, na condição de homem e mulher. O que uma 

criança carrega como sintoma revela o que há de sintomático entre um homem e uma mulher. 

Mas, entre homem e mulher, há uma desarmonia em relação ao sexual, porque no real não há 

inscrição do saber sobre o sexual (LACAN, 1972-73/1985). 

Se há um discurso que lhes demonstre isto, é mesmo o discurso analítico, ao pôr em jogo o seguinte, 

que a mulher não será jamais tomada senão quoad matrem. A mulher só entra em função na relação 

sexual enquanto mãe. [...] Para esse gozo que ela é, não-toda, quer dizer, que a faz em algum lugar 

ausente de si mesma, ausente enquanto sujeito, ela encontrará, como rolha, esse a que será seu filho 

(ibid., p. 49). 

 

A partir de Lacan (1972-73/1985), podemos dizer que o que se satisfaz no sintoma é um gozo 

assegurado pelo próprio sintoma. O sintoma vem cifrar o gozo onde não há significante, desde 

que não há relação sexual para cifrar o encontro entre um homem e uma mulher. Segundo 
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Solano-Suarez (2004) é justamente esse sintoma da criança “que dá uma articulação precisa com 

respeito ao que faz sintoma no nível do casal, enquanto rejeição do sexual, naquilo que escapa à 

lógica masculina e que se pode qualificar em Freud como recusa ao feminino” (ibid., p. 19). 

Logo, na articulação do sintoma da criança retorna o que foi excluído entre pai e mãe, como 

homem e mulher e, assim, pode representar a verdade do par familiar. O sintoma da criança, 

como representante da verdade do casal parental, implica um não querer saber sobre seu modo de 

preencher a hiância do par. No entanto, é pela via do sintoma que a criança acede à sua condição 

de sujeito. “A criança é responsável pelos seus sintomas, pois são eles que a constituem como 

sujeito de sua própria palavra, mesmo que surjam no inconsciente parental” (VORCARO, 1999, 

p. 13). 

A articulação torna-se mais simples, nos diz Lacan (1969/2003), quando o sintoma tem a ver 

unicamente com a subjetividade da mãe: a criança, tomada como objeto da fantasia materna, tem 

como função revelar a verdade desse objeto. Ao realizar a presença do objeto a na fantasia, a 

criança obtura a falta da mãe, mantendo-a completa. Trata-se de um objeto criança que não é 

imaginário, que não é simbólico, mas real. “Em suma, na relação dual com a mãe, a criança lhe 

dá, imediatamente acessível, aquilo que falta ao sujeito masculino: o próprio objeto de sua 

existência, aparecendo no real. Daí resulta que, na medida do que apresenta de real, ela é 

oferecida a uma subordinação [subornement] maior na fantasia” (LACAN, 1969/2003, p. 370). 

Se o filho é considerado objeto real, ele se torna o objeto da mãe e não tem mais função, senão a 

de revelar a verdade desse objeto: uma verdade de gozo (Lacan, 1969/2003). Nesse caso, “o filho 

vem ocupar o lugar de um objeto pulsional para a mãe” (SOLANO-SUAREZ, 2004, p. 39). A 

pulsão, sendo acéfala, assegura um gozo permanente, excluído de toda subjetividade. Quando o 

filho vem ocupar essa posição de objeto, significa que o pai não operou sua função, pois, como 

nos indica Lacan na mesma nota, o pai, por seu nome, é “o vetor da encarnação da Lei no desejo” 

(LACAN, 1969/2003, p. 369).  

O sintoma aparece justamente quando a criança não encontra disponível no campo do Outro os termos 

necessários para contornar os impasses que enfrenta, diferentes conforme o tempo de constituição em 

que se encontra, o que inviabiliza a construção de um mito que lhe permita avançar em suas 

investigações, na elaboração de suas respostas e questões. Diante dessa carência de dispositivos para 

enfrentar o real, ele se impõe, trazendo angústia. A criança paga o preço das limitações impostas pela 

invenção de um sintoma que lhe permita contornar esse real gerador de angústia (PETRI, 2008, p. 99).  
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A constatação lacaniana, no prolongamento de seu ensino, de que não há Outro que seja ao 

mesmo tempo completo e consistente indica não haver garantia do Nome-do-Pai. Em toda 

transmissão há um impossível, uma perda e esse pai marcado pelo desejo e pelo gozo transmite 

seu ponto de rateio, de falha. Logo, não há Nome-do-Pai, ao menos que cada sujeito o invente e o 

ponha em jogo. Se o Nome-do-Pai fracassa sempre, há o recurso aos Nomes-do-Pai para lhe fazer 

suplência (LACAN, 1964). 

No Seminário, livro 22, sobre o R.S.I., Lacan (1974-75) diz que a função do pai se vê acrescida 

não apenas como nome, mas também como versão do pai equivalente à função do sintoma, ou 

seja, aquele da sua pai-versão [père-version]: a função de uma mulher no seu desejo de pai. Aqui, 

o que dá ao pai sua autoridade é o seu desejo. A importância do que é um pai se sustenta no par 

sexual, ou seja, na forma como o homem se tenha confrontado com a castração, com a 

impossibilidade da relação sexual e com a alteridade do feminino. Nesse sentido, afirma Nominé 

(2007), a função paterna não pode ser reduzida à encarnação da lei, uma vez que a lei, em si 

mesma, não se justifica em nenhum desejo particular. Para este autor, a metáfora paterna nada diz 

sobre o desejo do pai.  

Temos então que, nesse momento, Lacan muda de registro: é o desejo do pai que está colocado 

primeiro ao designar uma mulher como objeto a causa de desejo. Para um homem, fazer de uma 

mulher um objeto que cause perversamente seu desejo é constituí-la como sintoma. O sintoma 

aqui se expressa como uma forma de gozar, vindo no lugar da relação sexual que não existe. Não 

se trata mais da mãe proibida, mas da père-version, quer dizer, trata-se do pai poder confrontar-se 

com o gozo de uma mulher que toma como causa de seu desejo. Contudo, a mulher, pelo 

contrário, se ocupa de outros objetos a que são as crianças. Em sua aula de 21 de janeiro de 1975 

Lacan explica: 

Um pai só tem direito ao respeito, senão ao amor, se o dito-amor, se o dito respeito, estiver, vocês não 

vão acreditar em suas orelhas, père-versement orientado, isto é, feito de uma mulher objeto a, que 

causa seu desejo. [...] junto aos filhos o pai intervém excepcionalmente, na melhor das hipóteses, para 

manter na repressão, no justo mi-dieu (meio-dizer/meio-Deus) a versão que lhe é própria de sua père-

version, única garantia de sua versão de pai, a qual é função do sintoma. 

 

Como nem todo gozo é significantizado pelo significante paterno, há um resto de gozo na 

vertente do real e, no lugar do que garantia o sistema simbólico, um buraco. No último ensino de 

Lacan, a definição dada ao Nome-do-pai é a de ser um buraco, um furo. A psicose pode ser 
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apreendida como a falha desse nó, a dispersão de seus anéis, seu relaxamento que deixa flutuante 

seu ponto virtual de imbricação, o pequeno a. Essa via direcionou à investigação do tratamento 

analítico, não apenas da neurose, mas dos casos de psicose e autismo infantil. 

É a época em que Lacan concebe a estrutura psíquica como um nó borromeano dos registros 

R.S.I. Em seus últimos seminários, Lacan vai apoiar-se nos nós borromeanos colocando 

simbólico, real e imaginário no mesmo nível, tendo a vantagem de introduzir na estrutura, até 

então sob a hegemonia do simbólico, a dimensão do real e a necessidade do enodamento dos três 

registros. Os círculos do Simbólico, do Imaginário e do Real mantêm-se juntos de tal modo que a 

ruptura de um leva à separação de todos. No final do Seminário 22, R.S.I., Lacan (1974-75)
 
insere 

um quarto termo no nó borromeano: o sinthoma. 

O sinthoma como uma modalidade de amarração introduz um quarto elemento à estrutura, o 

Nome-do-Pai, que tem como função a estabilização do nó borromeano, ao proporcionar um novo 

enlace. A nodulação do Real, do Simbólico e do Imaginário resulta em um elo a mais, ou a quarta 

consistência do nó borromeano, que se refere, primordialmente, à função dita do pai. Porém, 

Lacan (1975-76/2007) nos aponta que existem outras formas que podem vir a cumprir essa 

função de nó na estrutura que não um pai. Lacan nos dá o exemplo em Joyce de um modo de 

suplência “sinthomática” através da escrita, que não passa pelo nome do pai do Édipo. 

Esse sintoma, que não é símbolo, não constitui uma formação do inconsciente, mas uma 

suplência, pai que nomeia. De acordo com Lacan, Joyce visava fazer para si um nome e 

imortalizar seu nome próprio. A carência paterna de que sofria teria levado o escritor, por 

intermédio de seu nome como autor literário, a construir uma versão para o pai, uma pai-versão 

(père-version).  

Lacan (1975-76/2007, p 163) faz uma distinção entre o Nome-do-Pai e o pai do nome: 

O pai, como nome e como aquele que nomeia, não é o mesmo. O pai é esse quarto elemento – evoco aí 

alguma coisa que somente uma parte dos meus ouvintes poderá considerar – esse quarto elemento sem 

o qual nada é possível no nó do simbólico, do imaginário e do real. Mas há um outro modo de chamá-

lo. É nisso o que diz respeito ao Nome-do-Pai, no grau em que Joyce testemunha disso, eu o revisto 

hoje com o que é conveniente chamar de sinthoma.  

 

O sinthoma refere-se ao modo de gozo do sujeito, sendo da ordem da escritura, enquanto o 

sintoma revela-se como a criação de um elemento que visa delimitar o excesso de gozo, já se 

constituindo como uma interpretação, uma tentativa de deciframento do que faz letra (PETRI, 
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2008). É em função do sinthoma que surge uma nova orientação na clínica – uma clínica menos 

orientada pelos recursos da metáfora paterna do que pela abordagem do real do gozo.  

Temos então que, na infância, os sintomas virão sinalizar uma falha, localizada em determinados 

pontos da estrutura. Em outras palavras, na infância há um trabalho psíquico a realizar, sendo 

através dos sintomas que a criança irá contornar seus impasses em relação ao Outro. A 

construção do sinthoma, como um quarto elo reparador, dar-se-ia em um tempo posterior, tempo 

lógico de encontro com o real do Outro sexual.  

 

 

3.2 ROMANCE FAMILIAR 

O Romance Familiar assinala, para Freud (1909[1908]/1976), a forma como uma criança se 

separa da autoridade dos pais, inventando uma outra família, através de um conjunto de fantasias 

que têm seu fundamento no Édipo. O romance familiar descreve uma fantasia infantil que, 

consciente na criança e inconsciente no adulto, revela-se com conteúdo constante e, por sua 

frequência, lhe pode ser atribuído valor universal. Essa atividade imaginativa surge inicialmente 

no brincar das crianças e prossegue por um período anterior à puberdade. A criança constrói seu 

“romance” porque precisa dele para superar seus impasses em sua constituição subjetiva. A 

criança vem ao mundo como uma versão de objeto, nada a impede, contudo, de pelo viés da 

criação de um romance tentar responder o que ela é para o Outro. 

Freud ressalta dois tempos na construção desse romance. Num primeiro momento, designado por 

ele como assexuado, as fantasias têm dois objetivos: um erótico e outro ambicioso, embora o 

erótico comumente apareça oculto pelo ambicioso. Essa ruptura imaginária revela-se como uma 

resposta da criança à autoridade dos pais e sua substituição por outros. Esse primeiro estágio do 

romance familiar é, portanto, assexual. 

O segundo momento, considerado por Freud como o “romance familiar do neurótico”, raramente 

é consciente e reaparece no trabalho analítico. Esse segundo estágio é sexuado e as fantasias 

circulam em torno da infidelidade materna e da incerteza da paternidade (pater semper incertus 

est). A versão da mãe relaciona-se com a descoberta da mulher para além da mãe e na crença 

edípica da existência de um objeto que a satisfaz, ao qual a criança fantasia se igualar. Portanto, 
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para Freud, o Complexo de Édipo como um fator universal é o que dá origem aos mitos, ficções e 

romances familiares. 

A versão do pai surge a partir de sua incerteza, que se inscreve no romance como uma falha do 

pai em responder por um gozo que o ultrapassa. A figura paterna da realidade aparece como 

personagem desvalorizado em relação ao que se espera dele e sua exaltação busca conciliá-lo 

com o ideal de poder significar o gozo da mãe sem restos.  

O romance familiar conta a história da resposta construída por uma criança em seu encontro 

traumático com esse “resíduo irredutível”, transmitido no interior da família, para dotar-se de um 

corpo marcado pelo desejo (LACAN, 1969/2003, p 369). O romance familiar dá uma forma 

mítica a uma verdade: “o Pai não é o genitor, e que a Mãe continua contaminando a mulher” 

tendo como resultado o resto (LACAN, 1974/1993, p. 55-56).  

Na medida em que a função simbólica do pai revela-se impossível de ser encarnada pelo pai da 

realidade e diante do impossível do dizer sobre o gozo da mulher, o pater incertus impõe, caso a 

caso, a construção de uma versão singular do pai a partir de sua incidência no desejo de uma 

mulher que se torna mãe, versão necessária para que dela se deduza a resposta fálica que, por sua 

vez, gera as ficções das significações. Em outras palavras, para Brodsky (2006), o pater incertus 

indica o que concerne ao pai: há um buraco no saber. Assim como não há significante que 

represente o pai, também não há significante que represente a mulher. O pai é uma função 

variável, que interroga, em cada caso clínico, o que desempenha a função de Nome-do-Pai na 

condição de que ninguém ocupe o lugar do pai. Logo, cada caso é uma elucubração sobre o pai, 

que Freud designou como romance.  

Cada romance familiar carrega o enredo de uma trama onde o sujeito simboliza seu encontro com 

o real. O vazio central tem nome de castração e as modalidades subjetivas são as escolhas que o 

sujeito faz no confronto com a falta.  

 

 

3.3. A CRIANÇA, UM SUJEITO EM ANÁLISE 

Como vimos anteriormente, a criança desde muito cedo, é confrontada ao enigma de sua 

existência e de seu sexo. Ela se apresenta à clínica psicanalítica como protagonista de uma cena 
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construída por um outro que dela se queixa e que, ao mesmo tempo, interpreta seus sintomas. No 

entanto, o que interessa ao psicanalista é saber se, para além da demanda dos pais e da escola há 

ainda algo que o sujeito lhe enderece como seu sintoma. O sintoma tem um lugar privilegiado 

entre as formações do inconsciente, sendo imprescindível para que a demanda de psicanálise 

possa se constituir. Isto porque o objeto da psicanálise não é a criança, o objeto da psicanálise é o 

sujeito e é a ele que se dirige o ato analítico. 

A criança analisanda é uma realidade na medida em que há sintomas que a afetam. O sujeito do 

inconsciente, aquele que é posto a trabalhar em análise, não tem idade. A análise com a criança 

implica um tempo no qual ela constrói sua história com significantes que lhe são próprios. Trata-

se de um percurso que vai da alienação ao significante do Outro à separação de sua posição de 

objeto da fantasia do Outro, direcionando-se ao seu próprio desejo.  

Do ponto de vista da psicanálise, a existência de uma criança está relacionada a uma 

temporalidade que pressupõe um estado provisório.  

Uma criança é alguém que, num certo momento, se revelou ser o objeto do gozo do Outro, uma criança 
é alguém que foi ferido pelas palavras. Acredito que esse é o verdadeiro traumatismo: uma criança é 

ferida por palavras que lhe são ditas. Com efeito, o avesso da sedução pelo pai é a criança ferida, é a 

criança ofendida (NAVEAU, 2001, p. 154). 

 

A temporalidade lógica, proposta por Lacan como o instante de ver, o tempo de compreender e o 

momento de concluir, que fundamenta a constituição do sujeito do inconsciente, define o 

conceito de infantil que, embora construído nos tempos da infância, permanece atuando na vida 

adulta. Lacan (1960-64/1998) aborda o infantil como efeito da linguagem na constituição do 

sujeito do inconsciente a partir do encontro do corpo da criança com os significantes advindos do 

campo do Outro. 

Segundo Jerusalinsky (1999, p. 37): 

[...] se o desenvolvimento depende de um processo maturativo, a constituição de um sujeito não 

depende para nada dele. E mais, tal processo maturativo faz limite para esse sujeito, porém não o 

condiciona nem o determina. [...] para que um sujeito se constitua, não é necessário esperar que uma 

criança caminhe, ou maneje habilidosamente sua preensão [...] pois há crianças paralíticas cerebrais 
que nunca manejarão bem a pinça manual, nem caminharão: [...] nem por isso serão menos sujeitos de 

desejo que outras crianças que gozam de todas as habilidades corporais. É verdade que tais acidentes 

do desenvolvimento colocam uma série de obstáculos à estruturação psíquica e, em seus efeitos 

traumáticos, podem pô-la em questão. Mas também é certo que não é do corpo, mas da simbolização 

que nele se opere (a partir mesmo de suas primeiras falhas) que depende esta estruturação psíquica. 
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Para Lacan, o infantil não é a experiência de uma criança. A infância não é a história de uma 

criança, mas o efeito do “essaim”
37

. O infantil é o efeito da linguagem na constituição do ser 

falante. Em Freud, a criança é uma construção feita a-posteriori a partir do discurso do 

analisante.  

Como nos lembra Cirino (2001), a psicanálise não se constitui como uma teoria sobre a infância, 

mas sobre o inconsciente e o gozo e, como tal, o que importa não é a realidade dos fatos da 

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

vinculadas” (ibid., p. 16). O sujeito do inconsciente não coincide com as etapas da vida chamadas 

idades: da criança, do adolescente e do adulto. O infantil, sendo atemporal, promoverá um 

constante retorno no presente, independentemente da idade cronológica do sujeito. Para a 

psicanálise, a criança é aquela que não pode responder pelo seu gozo (LAURENT, 1994, p. 32). 

Assim, o que se supõe como separador entre a criança e o adulto, não é a cronologia, mas a 

posição ética de cada um em relação a seu modo de gozo (LACAN, 1967). Com efeito, assinala 

Naveau (2001), são sempre crianças que vêm para a análise, sendo esta a razão de não haver 

psicanálise e nem especialista de criança. 

O infantil remete ao que não evolui, mas que retorna e insiste em não se inscrever na ordem 

significante. Segundo Cirino, a análise tem como foco “tanto um sujeito que não tem idade – o 

sujeito do inconsciente – como uma satisfação paradoxal que não se desenvolve – o gozo” (ibid., 

p. 50). Em análise, trata-se de escutar o sujeito do inconsciente, pois o que se analisa é o infantil 

recalcado. 

Na Conferência de Genebra sobre o sintoma, Lacan (1975/1998) nos fala que o sintoma 

cristaliza-se na primeira infância quando a criança vai fazer uma coalescência entre sua realidade 

sexual e a linguagem. 

É absolutamente certo que é pelo modo como alíngua38 foi falada e também ouvida por tal ou qual em 

sua particularidade, que alguma coisa em seguida reaparecerá nos sonhos, em todo tipo de tropeços, 

em toda espécie de modos de dizer. É, se me permitem empregar pela primeira vez esse termo, nesse 

motérialisme39 onde reside a tomada do inconsciente – quero dizer que é o que faz com que cada um 

                                                
37 Neologismo criado por Lacan (1972-73/1985) a partir da homofonia em francês entre as palavras esse un (S1) e 

essain, em português, enxame. De significantes. 
38 Lalangue. 
39 Condensação de mot (palavra) e materialisme (materialismo). Para Lacan, há materialismo no inconsciente que 

Lacan traduz como palavrismo (moterialismo): são palavras, palavras que permaneceram, coisas que ouvimos, restos 

de linguagem, fragmentos de frases que, ao se articularem numa lógica, produzem sonhos, atos falhos, lapsos e 

sintomas – manifestações do inconsciente. 
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não tenha encontrado outros modos de sustentar a não ser o que há pouco chamei o sintoma (ibid., p. 

7). 

 

Nessa conferência, Lacan nos lembra que o sintoma não é só mensagem, mas que ele também 

comporta uma satisfação inconsciente. Desde o Seminário 20, Lacan (1972-73/ 1985) já havia 

postulado que “o inconsciente é o que o ser, falando, goze” (ibid., p. 143). Portanto, num 

processo analítico deve-se não somente entender o sentido do sintoma, mas também a Bedeutung 

(significação) do gozo, ou seja, a sua satisfação inconsciente. Com isto, Lacan avança 

teoricamente afirmando que a linguagem, com sua ordenação gramatical e seu valor de código 

compartilhado, não está dada de origem. “Se eu disse que a linguagem é aquilo como o que o 

inconsciente é estruturado, é mesmo porque, a linguagem, de começo, ela não existe. A 

linguagem é o que se tenta saber concernentemente à função da alíngua” (ibid., p. 189). 

Em A terceira, Lacan afirma: 

 

O sentido do sintoma é o real, na medida em que ele se atravessa aí para impedir que as coisas andem, 

no sentido de que elas dão conta de si mesmas de maneira satisfatória. Sentido aqui não no sentido de 

significação, mas no de vetor. Ou seja, o sintoma é um vetor apontando para a presença do real (1974, 

p. 24). 

 

A noção de alíngua aparece pela primeira vez em “O aturdito (1972), mas é no Seminário 20 que 

Lacan (1972-73/1985) melhor desenvolve esse conceito, propondo a disjunção entre linguagem e 

alíngua. A primeira sendo reduzida à simples elucubração de saber sobre alíngua, ou seja, 

alíngua produz na linguagem efeitos de saber, que vão além do que o ser falante pode enunciar. 

Por sua vez, o inconsciente está estruturado como um saber-fazer [savoir-faire] com alíngua. A 

leitura lacaniana radicaliza a experiência infantil até os termos da alíngua. O sentido do sintoma 

deve ser interrogado aquém do significante em cadeia.  

Alíngua serve para coisas inteiramente diferentes da comunicação. É o que a experiência do 

inconsciente mostrou, no que ele é feito de alíngua, essa alíngua que vocês sabem que eu a escrevo em 

uma só palavra, para designar o que é a ocupação de cada um de nós, alíngua dita materna, e não por 

nada dita assim (LACAN, 1972-73/1985, p. 188). 

 

A alíngua é formada a partir dos equívocos da língua, sendo constituída das interpretações 

equivocadas do sentido das palavras, e anterior ao significante-mestre. Ela não é a linguagem, 

mas um banho de esses uns, essains, enxame de significantes que a criança recebe do primeiro  
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Outro, a mãe (SOLER, 2010). Alíngua introduz a consequência na linguagem, e essa introdução é 

mediada pela figura materna: “desde a origem há uma relação com alíngua, que merece ser 

chamada, com toda razão, de materna, porque é pela mãe que a criança – se assim posso dizer – a 

recebe. Ela não aprende alíngua” (LACAN, 1975, p. 42). A alíngua veicula o modo particular de 

encontro com a falta do Outro primordial, representado pela mãe. 

Para Lacan, (1972-73/1998), alíngua não é só da ordem da linguagem, mas também é feita de 

gozo. Alíngua carrega os traços do gozo do Outro, captados pela criança (SOLER, 2009) Em 

alíngua, amálgama de gozo com significante, o sujeito se constituirá como ‘falasser’
40

, produto 

do inconsciente real como o saber falado de alíngua. Temos, então, que o encontro com esses 

significantes produzem gozo, mesmo antes que a criança possa articulá-los e lhes dar sentido. 

Prevalece o gozo do Um, que antecede a operação de alienação.  

São os acasos que nos fazem ir a torto e a direito, e dos quais fazemos nosso destino, pois somos nós 

que o trançamos como tal. Fazemos assim nosso destino porque falamos. Achamos que dizemos o que 

queremos, mas é o que quiseram os outros, mais particularmente nossa família, que nos fala. Escutem 

esses nós como um objeto direto. Somos falados e, por causa disso, fazemos, dos acasos que nos 

levam, alguma coisa de tramado. Com efeito há uma trama – chamemos isso de nosso destino 

(LACAN, 1975-76/2007, p.158-159). 

 

O infantil constitui-se nessa cena montada com os restos do que foi a experiência no 

submetimento ao Outro e do que a ela foi transmitido quanto ao lugar da falta. Alíngua é 

constituída dos significantes com os quais o sujeito entra em contato antes mesmo de poder 

discernir sua significação. Como nos diz Soler (2009) o inconsciente real, o inconsciente de 

alíngua é anterior à linguagem. Ela precede a mensagem, ou seja, “o inconsciente-alíngua 

precede o inconsciente linguagem. À maneira de falar, Lacan vai acrescentar a maneira de ouvir” 

(ibid., p. 23). Sendo a alíngua correlata da contingência do que se ouve, é consonante com o fato 

de que o sujeito não é passivo, desde que se faz autor do que ouve.  

 

O fato de que uma criança diga talvez, ainda não, antes mesmo de ser capaz de construir 

verdadeiramente uma frase, prova que há algo nela, uma peneira que se atravessa, através da qual a 

água da linguagem chega a deixar algo para trás, alguns detritos com os quais necessariamente ele terá 

que desembaraçar-se. É isso o que lhe deixa toda essa atividade não reflexiva – os restos aos quais 

mais tarde – porque ele é um prematuro – se agregarão os problemas do que vai lhe assustar. Graças a 

                                                
40 Falasser [parlêtre]. 
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isto ele irá fazer a coalescência, por assim dizer, dessa realidade sexual e da linguagem (LACAN, 

1975, p. 7). 

 

O inconsciente é estruturado como uma linguagem, mas é em alíngua que o analista interpreta 

pelo jogo de equívocos, possibilitando desfazer o sentido do sintoma, para operar com o sem-

sentido, com o jogo de palavras, articulando o saber desse sem-sentido com alíngua. (LACAN, 

1974). 

A clínica com crianças nos interroga sobre essa estrutura em constituição, no modo singular 

como ela cifra sua relação com a alteridade, cabendo ao analista situar em que tempo da 

estruturação subjetiva a criança está localizada. Bernardino (2004) nos apresenta uma diferença 

entre estrutura e efetuação desta estrutura. Segundo a autora, “fazer uma diferença entre uma 

estrutura e sua efetuação é justamente colocar a estrutura, na infância, num tempo de latência, no 

aguardo de um momento de decisão” (ibid., p. 33). Sendo o infantil o tempo em que a estrutura 

não está decidida de modo definitivo, convoca o analista a se ocupar com aquilo que ainda não 

está decidido (MYSSIOR, 2001).  

Freud (1932/1976) considera que a neurose pode fazer sua emergência no tempo da infância 

(neuroses da infância), constituída pelos sintomas da própria criança, que difere da “história da 

neurose infantil”, que são construções realizadas em análise. 

Em algumas crianças, a doença neurótica não espera até a puberdade, mas irrompe já na infância. [...] 

Não receamos aplicar tratamento analítico a crianças que, ou mostraram inequívocos sintomas 

neuróticos, ou estavam a caminho de um desenvolvimento desfavorável do caráter. A apreensão, 
expressa pelos adversários da análise, de que a criança seria prejudicada, mostrou-se infundada [...] 

para as crianças o ganho também foi satisfatório. Verificou-se que a criança é muito propícia para 

tratamento analítico: os resultados são seguros e duradouros (ibid., p. 180-181). 

 

Soler (1994) faz referência a dois campos de atuação na psicanálise de crianças. No primeiro 

caso, a criança já é sujeito e o analista busca alojar-se no lugar já cavado do desejo. O segundo, 

ela denomina “psicanálise invertida”, que vai do real ao simbólico, ao contrário da psicanálise 

habitual. Sendo uma defesa contra o real, o analista tem que lidar com a criança em posição de 

objeto e produzir um “efeito-sujeito”.  

Na visão de Jerusalinsky (1993) a estruturação subjetiva ocorre no tempo da infância, e por isso 

há algo de provisório nessa estruturação. “As psicoses infantis precocíssimas devem ser 

consideradas, de um modo geral, como não decididas” (ibid., p. 63). Por sua vez, Rabinovich 



 116 

(2004) diz que há, na atualidade, um aumento dos casos de crianças e jovens silenciosos e que 

não constituem uma demanda. Denomina de “clínica das perturbações da demanda” o encontro 

clínico com aqueles que renunciaram à própria condição subjetiva, colocando-se como objeto no 

campo do Outro. Para a autora, são sujeitos que se apresentam em análise, não a partir de uma 

pergunta, mas a partir da resposta, especialmente aquela que assegure a consistência do Outro 

através da identificação com o objeto a, onde se pode observar a presença de “certa satisfação, às 

vezes direta, visível, à qual não podem renunciar” (ibid., p. 19). Designadas como ‘patologias do 

ato’, não no sentido do ato logrado como o ato falho em que está implicado um Outro barrado, 

mas por não poderem ser definidas em função de uma estrutura clínica, uma vez que o acting-out 

e a passagem ao ato se fazem presente tanto na neurose como na psicose. Isto se dá porque se 

remetem ao auto-erotismo e não se situam do lado do sintoma, implicam uma dificuldade clínica, 

impondo um longo trabalho prévio de interdição ao gozo, antes que a análise possa ser iniciada.  

Há, no entanto, uma especificidade na prática da psicanálise com crianças, evidenciada pelo fato 

de que não é ela quem escolhe dirigir-se a um analista quando algo não vai bem; a criança chega 

encaminhada pelo Outro (pais, professores). Assim, é a partir do Outro que a queixa é proferida. 

Geralmente uma criança é trazida ao tratamento em função do incômodo que seu sintoma 

provoca nos adultos por ela responsáveis, pais ou professores. Entretanto, por si só, isso não 

configura razão suficiente para sustentar a indicação de análise. A constatação de impasses do 

sujeito na estruturação psíquica constitui-se um orientador mais alinhado à ética psicanalítica, 

quando se trata do encaminhamento de uma criança. 

O modo como se faz a abordagem dos pais na clínica é, para Spínola (2001), o que determina a 

diferença entre psicanálise da criança e os outros métodos de psicoterapia infantil. Assinalando as 

inovações nesse campo, originadas pelo pensamento lacaniano, põe em destaque sua perspectiva 

estrutural: na medida em que Lacan isola a falta como concernente à estrutura de linguagem, à 

qual se encontram submetidos tanto o pai como a mãe e o filho, cabe aos pais transmiti-la. A 

hipótese estrutural sobre a família propiciou a inscrição e a função dos elementos parentais no 

inconsciente, numa cena Outra diversa daquela do ambiente familiar, entrando em cena o 

romance familiar da criança. A orientação do psicanalista na escuta dos pais deve focar-se em 

isolar o lugar do Outro como lugar do significante, ou seja, se há carência, é de significante, 

desde que nesse Outro se inscreva uma falta. 
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A mãe, na teoria lacaniana, ocupa no real o lugar do Outro primordial, isto é, é o Outro real da 

demanda, para onde se dirigirá a demanda a partir das necessidades. Se a lei do pai intervém, ou seja, a 

lei do significante, instala-se a dialética do desejo no lugar do Outro. O que a criança encontra aí é o 

fato que, se há algo que fundamentalmente ela demanda à mãe, trata-se da única coisa que a mãe não 

tem, o falo (ibid., p. 81). 

 

Nas entrevistas preliminares, o analista deve busca localizar no discurso dos pais qual o lugar 

endereçado à criança e como a criança se localiza nesse lugar. Assim, nessas entrevistas é 

importante escutar os significantes marcantes na história, inscritos entre as gerações (HAMAD, 

2001), pois a criança tem um lugar antes mesmo do seu nascimento, ou seja, o campo do Outro 

antecede e determina o sujeito (Lacan, 1964/1998). Porém, é ao isolar aquilo que surge da 

interpretação singular da criança que se pode falar propriamente de sintoma da criança.  

De acordo com Vorcaro (2004), é preciso realizar um trabalho preliminar com a demanda ou não 

demanda dos pais, visando dissociá-la da transferência que a criança poderá vir a fazer com o 

analista.  

Esse trabalho vai introduzir uma defasagem na ilusão que pais e criança portam na imaginarização do 

Outro que eles encarnam em analista, reduzindo essa ilusão ao real onde ela se origina [...] permitindo 

o estabelecimento do contrato analítico, ato que conjuga e separa pais e filho quando eles confiam a 

criança ao analista. Naquilo que a criança articula desse contrato com os pais constrói-se a 

possibilidade de demanda analítica. É isso, portanto, o que poderá conduzir uma criança a uma análise 

(VORCARO, 2004, p. 146). 

 

Portanto, é fundamental que o analista possa escutar e acolher as demandas dos pais, 

estabelecendo, ao mesmo tempo, as condições de acolhimento e de distanciamento, visando à 

manutenção da criança em análise pela não interrupção do tratamento, fato bastante comum em 

análise de crianças. O analista precisa escutar essa demanda e transformá-la em transferência, 

implicando estes pais nas queixas e na sintomatologia do filho. 

Lacan, no Seminário, livro 16, De um Outro ao outro (1968-69/2008, p. 321) nos recomenda que, 

com pais de criança, não devemos apenas explorar a história do sujeito, mas prioritariamente a  

[...] maneira como se apresentaram os desejos, no pai e na mãe, isto é, na maneira como eles 

efetivamente ofereceram ao sujeito o saber, o gozo e o objeto a. [...] É aí que reside o que chamamos 

impropriamente de escolha da neurose, ou de escolha entre psicose e neurose. Não houve escolha, 

porque a escolha já fora feita no nível do que foi apresentado ao sujeito [...]. 

 

Na análise, a posição do psicanalista deve ser a de sustentar a tomada de distância da criança do 

gozo parental, para que esta possa encontrar seu próprio discurso, ou seja, “opor-se a que seja o 
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corpo da criança que corresponda ao objeto a”, condensador de gozo (LACAN, 1967/2003, p. 

366). Em outras palavras, a intervenção do analista se daria no sentido de possibilitar a 

constituição subjetiva, abrindo passagem do desejo dos pais ao desejo do sujeito. 

Frequentemente, a busca dos pais por um analista é antecipada por alguma situação em que a 

criança expõe algo do real de suas fantasias. Brousse (1997) considera que o sintoma da criança é 

quase uma travessia selvagem da fantasia dos pais. Para que uma criança possa concluir sua 

análise é preciso o consentimento e a sustentação dos pais, pois “no curso da análise terão que se 

deparar – não sem custo – com a possibilidade lógica de a criança não mais tamponar, como 

objeto, a falta do Outro” (VIDAL, 2001, p. 85). 

No início de uma análise com criança também está a transferência. Drummond (s/d) nos aponta 

que a transferência vai evidenciar o desejo do analista como aquele que vai contra a tomada do 

ser falante como objeto, ao deixá-lo sem palavra e sem responsabilidade. Ocupando um lugar no 

discurso analítico, o analista torna-se destinatário do sofrimento da criança, oferecendo-se como 

seu complemento, a partir do manejo do ato analítico e da interpretação. 

Ao oferecer o lugar da palavra à criança, continua Drummond, o analista se coloca na posição de 

destinatário dessa palavra e oferece-lhe um significante qualquer. Esse lugar da palavra é que vai 

dar à criança a possibilidade de sair da posição de objeto falado pelo Outro ou mesmo de um 

gozo que a faz abrir mão de sua singularidade. 

A transferência na psicanálise é uma experiência de saber e diz respeito à singularidade do sujeito 

que põe em cena a realidade sexual do inconsciente. Por via da transferência, o analista só 

encontra o seu lugar se for reduzido a um significante qualquer. Pois do que se trata é do que tem 

que saber, só possível de operar apresentando-se na posição de objeto (LACAN, 1967/1996). A 

suposição de um saber ao analista permitirá o movimento necessário para que o trabalho analítico 

possa acontecer. A posição de destinatário, que cabe ao analista, divide o sujeito e permite que 

ele faça um endereçamento de sua demanda de saber sobre o que o divide. O que divide o sujeito 

é seu gozo. 

Na psicanálise com a criança, a questão da transferência tem sido um tema polêmico. É clássica a 

discussão entre Melanie Klein, que dizia haver transferência de início, e Anna Freud que 

apontava para as dificuldades decorrentes do analista se tornar mais uma figura no universo da 

criança, como um prolongamento de seus pais. Analisando a posição kleiniana no campo 
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transferencial, Soler (1994, p. 10) nos dá um importante vetor: o analista “assume de saída a 

posição de intérprete e o fazendo gera transferência”. Para a autora, a posição do analista implica, 

como na análise do adulto, sustentar o seu desejo de analista. Logo, um processo de análise só 

tem início se o analista supõe, na criança que escuta, um sujeito. O fato de haver suposição já 

indica a possibilidade de transferência. O conceito de transferência é, para Lacan (1964/1998), 

fundamental na clínica psicanalítica, pois, ao falar em análise, o sujeito atualiza sua posição 

subjetiva, dirigindo-se a um Outro, que ocupa um lugar terceiro, o da linguagem. 

Abordando o estudo da transferência a partir do amor, Lacan (1960-61/1992) esclarece que, para 

ele, a transferência é um amor, um amor genuíno, como já havia dito Freud. No entanto, este 

amor representa a crença do analisante de que a pessoa amada detém o objeto perdido, um objeto 

precioso, o agalma. É por esse caminho que o analista, no início de uma análise, é colocado pelo 

analisante na posição de amado, daquele que detém um saber, uma resposta para o seu 

sofrimento. É essa demanda de significação do que lhe é enigmático e que ele não sabe como 

decifrar que ele dirige ao analista. 

O sujeito é suposto saber somente por ser sujeito do desejo. Assim, a transferência vai se produzir 

quando o desejo do sujeito se dirige a um significante do analista, portador de um suposto saber. 

O manejo do analista, ao situar-se num lugar terceiro, nem do amado nem do amante, conduz o 

sujeito ao desejo de saber. O lugar do Outro inclui, por estrutura, uma falta no saber. Saber e 

amor dirigidos ao analista que, ao se posicionar em seu desejo de analista, apontará para o Outro 

barrado. 

A presença do analista não pode ser separada do conceito de inconsciente, sendo ela própria uma 

manifestação do inconsciente “movimento do sujeito que só se abre para tornar a se fechar, numa 

certa pulsação temporal – pulsação [...] mais radical do que a inserção do significante que sem 

dúvida a motiva, mas não lhe é primária ao nível da essência” (LACAN, 1964/1998, p. 121). 

Assim, o inconsciente se produz no próprio movimento da fala do sujeito, nos intervalos de 

abertura e fechamento, em um ritmo de pulsação temporal. 

O sujeito, portanto, não se fala. Isso fala dele, e é aí que ele se apreende e tão mais forçosamente 

quanto, antes de... desaparecer como sujeito sob o significante em que se transforma, ele não é 

absolutamente nada. Mas esse nada se sustenta por seu advento, produzido agora pelo apelo, feito no 
Outro, ao segundo significante (LACAN, 1960-64/1998, p. 849). 

 



 120 

Lacan (1964/1998) formula que a transferência é a colocação em ato da realidade sexual do 

inconsciente, o que implica dizer que a não relação entre os sexos produz um gozo. É a vertente 

libidinal do analista em oposição à vertente semântica e que presentifica o inconsciente como 

gozo que passa ser enfatizada. Em Radiofonia (1970/2003), Lacan nos diz que a transferência é 

sempre transferência de gozo. A transferência, como atualização da realidade do inconsciente, é 

essencialmente resistente. É o meio por onde se evidencia o movimento pulsátil do inconsciente 

que, mal se abre, se apressa em fechar-se. “A transferência é o meio pelo qual se interrompe a 

comunicação do inconsciente, pelo qual o inconsciente torna a se fechar. Longe de ser a 

passagem de poderes ao inconsciente, ao contrário, é [...] seu fechamento” (LACAN, 1964/1998, 

p. 125).  

Ressaltando o desejo do analista, na articulação transferencial, Lacan enfatiza: 

Sustento que é no nível da análise – se algum passo a frente pode ser dado – que se deve revelar o que 

é desse ponto nodal pelo qual a pulsação do inconsciente está ligada à realidade sexual. Este ponto 

nodal se chama desejo, e toda a elaboração teórica que persegui esses últimos anos vai lhes mostrar, ao 

passo a passo da clínica, como o desejo se situa na dependência da demanda – a qual, por se articular 

em significantes, deixa um resto metonímico que corre debaixo dela, elemento que não é 

indeterminado, que é uma condição ao mesmo tempo absoluta e impegável, elemento necessariamente 

em impasse, insatisfeito, impossível, desconhecido que se chama desejo... Esse desejo qual é? Vocês 
pensam que é aí que eu designo a instância da transferência? Sim e não. Vocês verão que a coisa anda 

sozinha, se eu lhes digo que o desejo de que se trata, é o desejo do analista (ibid., p. 146 e 149). 

 

O término da análise de uma criança deve ser respondido caso a caso. O término implica a lógica 

em que o tratamento foi constituído. No caso das crianças, é possível considerar suficiente “que o 

sujeito consiga passar pelo ‘bom buraco’ que lhe é oferecido pela estrutura” (VIDAL, 2001, p. 

87). Portanto, “A criança deverá consentir em perder o seu lugar de exceção que o sintoma lhe 

conferia na estrutura familiar, com os benefícios e vantagens que lhe acarretava, para passar a 

contar-se como “mais-um”. Isso implica em renunciar a um gozo, dispondo-se a deixar aberta a 

hiância do Outro” (ibid.). 

De acordo com Laurent (1994) em referência à teoria fálica, aquela em a criança está na posição 

de falo materno, elaborar uma versão do falo mostra-se como a direção para o final de análise 

com crianças, o que implica, de certa forma, apostar no Pai como operador a promover uma 

posição sexuada. No caso da teoria do objeto a, a criança construiria uma versão para o a, 

localizando o gozo da mãe em uma construção fantasmática. Para tanto, trata-se da construção 

“de uma ficção que permita à criança responder a pergunta sobre o gozo da mãe, sobre o gozo da 
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mulher, sem considerar, por isso, que tudo deva apontar à identificação edípica” (LAURENT, 

1994, p. 32). Portanto, como o gozo é o gozo do Outro primordial, não se trata aqui em 

considerar a identificação edípica, já que o lugar de objeto a precede a operação metafórica. 

  

 

3.4 O SUJEITO CONSTITUÍDO NO CAMPO DO OUTRO 

Na visão lacaniana, nenhum sujeito pode ser causa de si mesmo, desde que, como sujeito, advém 

de uma estrutura que se coloca desde antes de seu nascimento. Nessa perspectiva, Lacan (1960-

1964/1998) localiza a causa do sujeito na própria dinâmica da linguagem: “o efeito de linguagem 

é a causa introduzida no sujeito. Por esse efeito, ele não é causa dele mesmo, mas traz em si o 

germe da causa que o cinde. Pois sua causa é o significante sem o qual não haveria nenhum 

sujeito no real” (ibid., p. 849). 

A compreensão das operações de alienação e separação, assim como todo o conteúdo teórico 

abordado naquele seminário, são de fundamental importância para a análise dos objetivos 

traçados nesta pesquisa, daí porque vamos nos ater mais detidamente nos aspectos relacionados à 

constituição subjetiva no campo do Outro, do corpo pulsional e a extração do objeto a. 

No plano conceitual, a pulsão é definida por Freud (1915/1976) como representante psíquica das 

manifestações somáticas. Na constituição subjetiva é imprescindível o enlaçamento das pulsões 

pelas representações significantes advindas do campo do Outro. Para Lacan (1964/1998), a 

pulsão é fruto da demanda do Outro da linguagem, em seu precoce efeito sobre o advir do sujeito. 

Por sua vez, Soler (1999) ressalva que a ordem das pulsões corresponde à sucessão das demandas 

do Outro e qualquer impasse nessa relação pode comprometer a própria questão dos estados 

libidinais. 

O corpo de que trata a psicanálise é o corpo pulsional, estruturado pela linguagem, marcado pelos 

significantes advindos do campo do Outro. A pulsão para Lacan (1975-76/2007) é uma 

montagem: o eco, no corpo, do fato de que há um dizer. “Esse dizer, para que ressoe, para que 

consoe, [...] é preciso que o corpo lhe seja sensível. É um fato que ele o é” (ibid., p.18-19). Em 

Radiofonia, Lacan (1970/ 2003) dirá que a linguagem ‘corpsifica’, transforma o corpo em corpo 

pulsional, em corpo erógeno. Nesse sentido, no Seminário 20 “Mais, ainda”, Lacan (1972-73, 
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1985, p. 35) nos diz: “gozar de um corpo que o Outro simboliza” e o apresenta como suposto na 

experiência analítica. “Não é lá que se supõe propriamente a experiência psicanalítica? – a 

substância do corpo, com a condição de que ela se defina apenas como aquilo de que se goza. 

Propriedade do corpo vivo, sem dúvida, mas nós não sabemos o que é estar vivo, senão apenas 

isto, que um corpo, isso se goza”. 

Nesse seminário Lacan formula, pela primeira vez, que o significante é a causa do gozo porque, 

sem o significante, não se poderia abordar nada do corpo. Goza-se, corporizando-o de maneira 

significante, desde que não se pode gozar do corpo como totalidade, só se pode gozar da imagem 

do corpo como totalidade, mas, materialmente, não se pode porque sempre se goza de uma parte 

do corpo do Outro.  

Em substituição ao sujeito, o da falta-a-ser, mortificado pelos efeitos do significante, surge, no 

Seminário 23 (1975-76/2007), o conceito de falasser [parlêtre]. Lacan o definiu, como indo além 

do sujeito barrado, pois inclui o corpo e a vertente do gozo. No falasser, há um corpo vivo que, 

apesar da mortificação promovida pelo significante, também produz mais-de-gozar. 

No Seminário 11 (1964/1998) e no texto “Posição do inconsciente no congresso de Bonneval” 

(1960-64/1998), descreve as operações de alienação e de separação como sendo operações de 

causação do sujeito, em dois tempos que se recobrem: o tempo do sujeito e o tempo do objeto. Na 

concepção lacaniana, “a primeira, a alienação, é própria do sujeito. Num campo de objetos não é 

concebível nenhuma relação que gere a alienação, a não ser a do significante” (LACAN, 1960-

64/1998, p. 854). Enquanto que é na “[...] segunda operação, onde se fecha a causação do sujeito 

[...] chamaremos: separação. Nela reconheceremos o que Freud denominou Ichspaltung ou fenda 

do sujeito, e compreenderemos por quê, no texto em que Freud a introduz, ele a fundamenta 

numa fenda não do sujeito, mas do objeto (ibid., p. 856). 

Ao se referir à constituição do sujeito e ao momento da entrada na linguagem, Lacan divide os 

campos do sujeito e o campo do Outro, fazendo corresponder a esse último o lugar em que se 

situa a cadeia significante, em cujos intervalos o sujeito deverá advir. O trajeto Sujeito-Outro será 

definido como circular, porém dissimétrico. 

A partir de sua tese em que afirma que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, Lacan 

(1964/1998), no Seminário 11 “Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise”, circunscreve a 

problemática da descontinuidade da experiência do inconsciente ao descrevê-lo como uma borda 
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que se abre e se fecha. Desse modo, ao tornar o inconsciente homogêneo ao que é próprio da 

zona erógena freudiana, Lacan aproxima o inconsciente simbólico e o funcionamento pulsional. 

Nesse mesmo seminário, relaciona o que é da ordem do significante com o real, além de afirmar 

que “o real é, no sujeito, o maior cúmplice da pulsão” (ibid., p. 71). 

Efeito de linguagem, por nascer dessa fenda original, o sujeito traduz uma sincronia significante nessa 

pulsação temporal primordial que é o fading constitutivo da sua identificação. Esse é o primeiro 

movimento. Mas, no segundo, havendo o desejo feito seu leito no corte significante em que se efetua a 

metonímia, a diacronia (chamada “história”) que se inscreveu no fading retorna à espécie de fixidez 

que Freud atribui ao voto inconsciente (última frase da Traumdeutung). Esse suborno secundário não 

apenas conclui o efeito da primeira, projetando a topologia do sujeito no instante da fantasia, mas o 

sela, recusando ao sujeito do desejo que ele se saiba efeito de fala, ou seja, que saiba o que ele é por 

não ser outra coisa senão o desejo do Outro (LACAN, 1960-64/1998, p. 849-850). 

 

Partindo da estruturação do sujeito como referente à lógica da linguagem, as relações entre o 

sujeito e o Outro são pensadas por Lacan (1960-64/1998) como o encontro faltoso entre o circuito 

pulsional e o campo discursivo. No campo do sujeito, o movimento alternado da pulsação do 

inconsciente implica que as pulsões só podem ser captadas como pulsões parciais. Por outro lado, 

ao sustentar o significante da falta no Outro, Lacan (1972- 73/1985, p. 109) postula que “não há 

Outro do Outro”. Propõe, por esta via, a incompletude do Outro, por considerar o campo 

discursivo como “não-todo” e, assim, fadado ao deslizamento metonímico infinito da 

significação. O Outro não tem a resposta significante à questão do ser do sujeito. 

Na alienação, estão em jogo dois campos: o do Ser e o do Outro. O primeiro diz respeito ao ser 

vivente, ao corpo vivo, que embora habite em um mundo marcado pelo simbólico, ainda não fez 

sua entrada no discurso. O segundo, campo do Outro, definido como da linguagem, do sentido, 

onde irá aparecer o sujeito. O sujeito chamado a produzir-se no campo do Outro, só o faz ao 

preço da perda do ser vivo, perda necessária para aceder ao sentido. Essa primeira operação 

essencial em que se funda o sujeito é aquela que justifica que um significante representa o sujeito 

para outro significante. O inconsciente é produto da união desses dois campos, embora sempre 

situado no campo do Outro, já que, para Lacan (1957-58/1998, p. 529), “o inconsciente é o 

discurso do Outro”. 

Como nos diz Fink (1998), ao assujeitar-se ao Outro, a criança torna-se um dos sujeitos da 

linguagem, mas, por outro lado, perde parte de seu ser. Esse é o preço a pagar por tornar-se um 

sujeito ao se fazer representar por um significante. A alienação representa a instituição de uma 

ordem simbólica e a atribuição de um lugar ao sujeito nessa ordem. 
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Vejamos a figura 3: 

Figura 3 

 

Fonte: Lacan (1964/1998, p. 200) 

 

O encontro do campo do sujeito com o campo do Outro não se produz por uma soma ou adição, 

mas sim por uma reunião (U), termo que Lacan toma emprestado da teoria dos conjuntos, 

modificando-o. “[...] há, na reunião, um elemento que comporta que, qualquer que seja a escolha 

que se opere, há por consequência um nem um, nem outro” (LACAN, 1964/1998, p. 200). Ao se 

escolher um dos conjuntos, o outro desaparece enquanto tal. Nessa lógica, cada um dos conjuntos 

depende do elemento comum que está na lúnula central.  

A alienação, segundo Lacan (1964/1998), possui a mesma estrutura de um vel, figura proveniente 

da lógica simbólica, em que um, entre dois termos, é sempre excluído. Para explicar este artifício 

lógico, utiliza como exemplo as expressões: “a bolsa ou a vida” e “a liberdade ou a morte” em 

que há sempre um desfalque. Ao escolher a bolsa, perdem-se as duas. Se a escolha é a vida, tem-

se esta decepada da bolsa, ou seja, tem-se uma vida em que algo falta. No segundo exemplo, se a 

escolha é a liberdade, perdem-se imediatamente as duas, mas se a escolha é feita pela vida, tem-

se a vida amputada da liberdade. Só se garante a liberdade de morrer. Neste caso, o sujeito faz 

uma “escolha forçada” pondo em evidência o “fator letal”, essencial no vel alienante. 

Para Soler (1997), Lacan deixa claro que o não-senso e o sentido são dois termos derivados dos 

dois termos da cadeia significante, respectivamente, S1 e S2. O sujeito é primeiramente situado no 

campo do ser e surge na operação da alienação a partir do encontro com o campo do Outro. Com 

isso, se introduz o S1, o significante unário, o não-senso, o representante de todo o enxame de 

significantes que representam o sujeito, ou seja, o significante sem sentido que funda o 

inconsciente. Esse primeiro significante fixa o sujeito numa identificação, à qual ele está 
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assujeitado sem saber. O sujeito localiza-se, assim, fora do campo simbólico. O sujeito do 

inconsciente é, então, resposta do real excluído do simbólico.   

O traço unário não está no campo primeiro da identificação narcísica, ao qual Freud relaciona a 

primeira forma de identificação [...] O traço unário, ao qual o sujeito se agarra, está no campo do 

desejo, que só poderia de qualquer modo constituir-se no reino do significante, no nível em que há 

relação do sujeito ao Outro. É o campo do Outro que determina a função do traço unário, que com ele 

inaugura um tempo maior da identificação na tópica então desenvolvida por Freud — a saber, a 
idealização, o ideal do eu (LACAN, 1964/1998, p. 242). 

 

O S1 faz apelo ao campo do sentido, ou seja, convoca um S2, para lhe conferir efeito de 

significação, posto que o significante só adquire efeito de significado quando está colocado numa 

cadeia significante. O que cria a alienação é articulação produtora de sentido; o elo entre os 

significantes possibilita o deslizamento infinito do sentido. Nas palavras de Lacan: “O 

significante Um não é um significante qualquer. Ele é a ordem significante, no que ela se instaura 

pelo envolvimento pelo qual toda a cadeia subsiste” (LACAN, 1972-73/1985, p. 196).  

Nessa primeira e fundamental identificação, o sujeito tem somente uma escolha: ou sentido (S1 – 

S2) ou petrificação (S1). Se a escolha recai sobre o ser, o sujeito desaparece, petrifica-se num 

significante mestre (S1), uma vez que ele não existe sem o campo do sentido, o campo do Outro; 

mas, se a escolha se faz pelo sentido, aceita-se a significação que vem subsistir decepada da parte 

do não-senso que constitui o Inconsciente. A alienação condena o sujeito a só aparecer como 

dividido: quando aparece em algum lugar como sentido a partir do significante, é para em outro 

lugar aparecer como afânise
41

, em fading, como desaparecimento.  

Escolhemos o ser, o sujeito desaparece, ele nos escapa, cai no não-senso – escolhemos o sentido, e o 

sentido só subsiste decepado dessa parte de não-senso que é, falando propriamente, o que constitui, na 

realização do sujeito, o inconsciente. Em outros termos, é da natureza desse sentido, tal como ele vem 
emergir no campo do Outro, ser eclipsado, numa grande parte de seu campo, pelo desaparecimento do 

ser introduzido pela função mesma do significante (LACAN, 1964/1998, p. 200). 

 

Essa falta primeira vem retomar outra, que é falta real, que ocorre pelo fato do sujeito se 

reproduzir pela via sexuada. Assim, não há representação da diferença sexual no psiquismo, o 

sexual entra representado por uma falta. Há, então, duas faltas, uma ligada ao fato de que o 

significante está primeiramente no lado do Outro e outra, a falta real, “o que o vivo perde, da sua 

                                                
41 Expressão utilizada por Ernest Jones para designar o desaparecimento do desejo em sua relação com a castração. 

Lacan apropria-se do termo para falar desse desaparecimento como sujeito dividido e desejante.  
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parte de vivo, ao se reproduzir pela via sexuada. Essa falta é real, porque ela se reporta a algo de 

real que é o que o vivo por ser sujeito ao sexo, caiu sob o golpe da morte individual” (ibid., p. 

194). 

À espera de que algo no campo do Outro possa nomear seu ser, o sujeito permanece alienado. “O 

sujeito da alienação supõe que o Outro detém um saber sobre seu ser. Tal saber jamais 

comparecendo integralmente, o sujeito toma a seu cargo a falta, preservando intacto o lugar do 

Outro” (VENTURINI, 2007, p. 173). 

O circuito, no vai-e-vem que constitui o alvo da pulsão, sai da zona erógena para ir buscar algo 

que, a cada vez, responde no Outro. Portanto, a incidência da linguagem no ser pode ser 

localizada como produção de um movimento: que emana do ser em direção ao alvo, só 

preenchendo sua função ao retornar ao sujeito e não mais ao ser. É o que define o movimento 

pulsional que representa, em si mesmo, a parte da morte no ser vivo, que é chamado, pela 

linguagem, à subjetivação (VORCARO, 2004). Alienado na e pela linguagem, o sujeito 

experimenta-se como sentido, como uma interrogação para a qual o Outro pode ter uma resposta. 

Mas, também, experimenta-se como radicalmente decepado da sua essência, portanto as respostas 

não coincidem com o seu ser. 

Quanto à alienação, Soler (1997) nos alerta: a alienação é o destino. Nenhum sujeito falante pode 

poupar-se dela. Mas a separação não é o destino, ela pode ou não estar presente, e “aqui Lacan 

evoca um velle, em francês um vouloir, em inglês a want, um querer. A separação supõe uma 

vontade de sair, uma vontade de saber o que se é para além daquilo que o Outro possa dizer, para 

além daquilo inscrito no Outro” (ibid., p. 62).  

Enquanto a alienação está fundada na forma de reunião, a separação se baseia na estrutura lógica 

da interseção. Com a separação termina a circularidade da relação do sujeito ao Outro, 

circularidade essa que supõe uma não reciprocidade e dissimetria. 

A partir da representação que é dada ao sujeito pelos significantes do Outro, há a possibilidade 

que uma pergunta surja por parte da criança, justamente ali nos intervalos do discurso do Outro. 

Este intervalo faz com que, além do que o Outro diga, destaque-se a pergunta sobre o que ele 

deseja. A presença do desejo é a presença de algo que falta no discurso, algo que não pode ser 

traduzido em um enunciado preciso, ou numa demanda precisa. O que o Outro quer de mim? O 

que será que ele quer dizer? Nas palavras de Lacan: “nos intervalos do discurso do Outro, surge 
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na experiência da criança o seguinte, que é radicalmente descartável – ele me disse isso, mas o 

que é que ele quer?” (1964/1998, p. 203). A percepção dessa falta no Outro é recoberta pela 

própria falta, com a qual o sujeito joga através da fantasia de seu desaparecimento: pode ele me 

perder? O sujeito recobre a falta no Outro com sua própria falta: “o sujeito traz a resposta da falta 

antecedente de seu próprio desaparecimento, que ele vem aqui situar no ponto da falta percebida 

no Outro” (ibid., p. 203). 

O sujeito faz da sua falta um objeto, um objeto peculiar que, ao ser oferecido ao Outro como 

aquilo que o Outro não pode ter, desencadeia no Outro uma falta correlata. Dessa forma, o sujeito 

além de tornar sua própria falta um objeto, também reencontra no Outro com aquilo que não pode 

ter. “Uma falta recobre a outra. Daí, a dialética dos objetos do desejo, no que ele faz a junção do 

desejo do sujeito com o desejo do Outro [...]” (ibid., p. 203).  

A falta no Outro, aquilo que é impossível à linguagem, ou seja, o desejo, revela-se pela presença 

de algo que falta na articulação significante, que desliza na fala e não pode ser capturado. O 

sujeito emerge como falta-a-ser e o Outro, tal como o sujeito, é também faltoso. O objeto a, como 

função lógica da fala, inclui na constituição subjetiva um ponto de real que demonstra que o 

sujeito não é todo regido e sustentado pelo significante, ficando, portanto, excluído das 

representações. Lacan articula tanto a falta como o gozo no nível da separação. Nesse ponto de 

falta, quem faz a junção é o objeto a, elemento não significante. A cadeia significante passa a 

girar em torno desse vazio, numa tentativa de captura do objeto, sem nunca alcançá-lo, na medida 

em que um significante remete a outro significante e não a um objeto.  

Assim, sujeito e objeto constituem-se num mesmo movimento, incessante. A torção fundamental, 

que implica responder à falta no Outro com a própria falta, provoca um relançamento do 

processo, que só pode ser pensado como vacilação constante do ser no caminho da alienação à 

separação e vice-versa. O significante encontra seu limite no real que escapa à significação. 

Por essa via, o sujeito se realiza na perda em que surgiu como inconsciente mediante a falta que produz 
no Outro, de acordo com o traçado que Freud descobriu como sendo a pulsão mais radical, e que ele 

denominou pulsão de morte [...] Esse é o fim da operação. [...] a separação representa o retorno da 

alienação (LACAN, 1960-64/1998, p. 857-858). 

 



 128 

No Seminário 11, onde Lacan trabalha a constituição do sujeito via alienação e separação, ele 

aborda o objeto a como um cavo, um vazio a ser ocupado, objeto da pulsão que é contornado por 

ela com o fim de obter satisfação.  

[...] esse objeto, que apenas é presença de um cavo, de um vazio, ocupável, nos diz Freud, por não 
importa que objeto, e cuja instância só conhecemos na forma de objeto perdido, a minúsculo. O objeto 

a minúsculo não é a origem da pulsão oral [...] é introduzido pelo fato de que nenhum alimento jamais 

satisfará a pulsão oral, senão contornando-se o objeto eternamente faltante (ibid., p. 170). 

 

É o que Lacan (1959-60/2008) ilustra no Seminário 7, sobre a ética, ao tomar o ato do oleiro 

como metáfora da criação simbólica. Ao criar um vaso, o oleiro cria um vazio, circunscreve um 

espaço vazio a ser preenchido. Ele cria o vaso a partir de uma substância material, mas ao mesmo 

tempo ele cria o vazio.  

Ao nomear o objeto a como causa do desejo, Lacan destaca a anterioridade do objeto em relação 

ao desejo. “O objeto não está no mundo, na natureza, à espera de um desejo do sujeito. Ao 

contrário, é o fato de ele ser perdido na própria constituição do sujeito que vai lhe conferir o valor 

de causa do desejo” (TEIXEIRA, 2009, p. 17). Desejar articula-se a esse resto não simbolizável. 

Por isso, desejar não corresponde ao que se experimenta como realização de um desejo, porque 

só há a desejar o que falta. É a fantasia que sustenta a ação desejante: $ <> a. 

O desejo humano é, certamente, sexual, mas se sustenta em traços e é a busca repetitiva e incessante 
desse primeiro traço enquanto percepção que, no marco freudiano, alcança a sua realização. [...] O 

desejo é, pois, já em Freud, falta. Falta que, em Lacan, se transmuta: o desejo é desejo de um desejo, 

isto é, desejo daquilo que, no outro, é também falta, falta que faz surgir um quociente, um resto a ser 

tomado ao pé da letra. Esse resto é o objeto a (RABINOVICH, 2005, p. 15). 

 

As marcas do encontro faltoso e traumático com a castração do Outro não desaparecem; trazem, 

como diz Lacan, a angústia inconstituída, algo que se incorporou, mas não foi possível ser 

assimilado. A fantasia é uma produção de linguagem que mostra, ao mesmo tempo, o 

assujeitamento à realidade do significante e a produção do sujeito na tentativa de responder à 

falta no Outro, tomada como demanda a ele endereçada. A fantasia está vinculada ao ponto de 

falta no Outro, como lugar do significante.  
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É somente a partir de sua divisão que o sujeito lança mão da fantasia na tentativa de dar uma 

resposta ao enigma do Che vuoi? O Outro não tem a resposta significante à questão do ser do 

sujeito. O Outro barrado não tem todo o saber. A fantasia é instalada a fim de conferir sentido à 

falta do significante no campo do Outro, como uma tentativa de resgate de algo de uma satisfação 

advinda da relação originária. Assim, a fantasia tanto serve para defender da angústia, como velar 

a falta. No Seminário 10, Lacan (1962-63/2005, p. 193) nos dirá que: [...] o tempo da angústia 

não está ausente da constituição do desejo, mesmo que esse tempo seja elidido, não seja 

identificável no concreto. No Seminário 11, ao ser perguntado sobre a diferença entre o objeto da 

fantasia e o objeto do desejo, Lacan responde: “A fantasia é a sustentação do desejo, não é o 

objeto que é a sustentação do desejo. O sujeito se sustenta como desejante em relação a um 

conjunto significante cada vez mais complexo” (LACAN, 1964/1998, p. 175). 

A fórmula da fantasia escreve a relação entre dois elementos heterogêneos, o sujeito – do 

significante – e o objeto a, resto irredutível do advento do sujeito na captura significante, na 

linguagem. Este “a mais” que torna o objeto desejável, no entanto, quando surge fora do 

enquadramento da janela da fantasia, converte-se num excesso intolerável, mostrando a 

“revelação última do ‘Tu és isso’, tu és isso que é o mais distinto de ti, isso o mais disforme” 

(LACAN, 1954-55, p. 198). Estamos na dimensão da angústia, onde o objeto a, sem o amparo da 

janela da fantasia, surge como o real irrepresentável. 

A extração do objeto a é um acontecimento para a neurose, mas não para a psicose. No primeiro 

caso, a perda do objeto torna-se uma causa, determinando e movendo o sujeito em sua busca: 

esse “objeto a, como cortado, presentifica uma relação essencial com a separação como tal” 

(LACAN, 1962-63/2005, p. 235). Permanecendo como excesso no corpo psicótico e no Outro, 

devido à não incidência da castração, este objeto impede uma localização do gozo fora do corpo, 

sendo vivido como um gozo real. Ao tempo em que a alienação se refere à falta real, à parte 

perdida do sujeito, ao fato de haver significante, a separação vem se referir à falta de significante 

no campo do Outro, nem tudo é significante, ”não há Outro do Outro” (LACAN, 1972-73/1985, 

p. 109). 

Freud (1915/1976, p. 142) nos esclarece que uma pulsão “nos aparecerá como sendo um conceito 

situado na fronteira entre o mental e o somático, como o representante psíquico dos estímulos que 

se originam dentro do organismo e alcançam a mente, como uma medida da exigência feita à 
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mente no sentido de trabalhar em consequência de sua ligação com o corpo”. Sobre a pulsão, 

Lacan nos diz: “esse movimento circular do impulso, que sai através da borda erógena, para a ela 

retornar como sendo seu alvo, depois de ter feito o contorno de algo que chamo de objeto a” 

(LACAN, 1964/1998, p. 183). A função do objeto a ocorre pelo fato de que a pulsão não tem 

objeto que a satisfaça, a não ser contornando o objeto para sempre faltante. 

 

 Figura 4. 

Fonte: LACAN (1964/1998, p. 169) 

 

Por se situar nos registros do simbólico e do real, a pulsão é um conceito-chave, permitindo à 

psicanálise sustentar que, por intermédio da linguagem, ela opera sobre o gozo (QUINET, 2000). 

Para Soler (1997) as pulsões não falam, são silenciosas e satisfazem-se na ação, sem que se 

inscrevam no tempo. A estrutura temporal da satisfação pulsional é o instante, tempo de encontro, 

que opera como corte na continuidade do tempo significativo. O sujeito não pode deter ou evitar 

a pulsão. Assim, o sujeito é dividido, não só pelo significante, mas também pela pulsão. Além do 

que há escrito com um significante, existe algo que não está completamente inscrito ou escrito, 

que é a forma de satisfação encontrada pelo sujeito da pulsão. 

O sintoma, como derivado do recalcado, é uma formação do inconsciente, uma formação que 

substitui o significante recalcado, constituindo-se, portanto, como uma metáfora. A pulsão se 

satisfaz no sintoma: satisfação paradoxal, por gerar desprazer. Esse paradoxo só se esclarece, nos 

diz Quinet (ibid.), a partir da concepção de que toda pulsão é pulsão de morte. A satisfação do 

sintoma está para além do princípio do prazer. 

A perda é situada como radical e constitutiva do sujeito, desde então dividido entre esta condição 

anterior ao seu atravessamento pela linguagem/campo do Outro. Conforme os impasses ao ter 

que lidar com as operações de alienação e separação, a criança posiciona-se de acordo em uma 
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das estruturas clínica: neurose, psicose e perversão, ou viabiliza um tempo de espera, como no 

caso da fobia.  

Para Tendlaz (2006, p. 81) a desatenção e a hiperatividade referem-se a impasses vivenciados 

pela criança no processo de separação “que retornam no real de seu corpo como uma agitação 

maníaca tradutora da insuficiência da extração do objeto a.[...] A falha simbólica dá lugar ao 

excesso que retorna no corpo, impedindo que a criança mantenha sua atenção ou que possa deter-

se durante um tempo suficiente para concluir suas tarefas”. 

Na falha simbólica que se constitui, temos a criança petrificada no significante do campo do 

Outro, conservando-se na posição de objeto. Não há a construção da fantasia, impossibilitando a 

metonímia do desejo. 

Um fragmento de caso clínico fundamenta esse argumento.  

 

 

3.5. NÃO QUERO SABER NADA DISSO 

Mateus, seis anos, diagnosticado com TDAH desde os quatro anos, faz uso descontinuado de 

medicamento
42

. Os pais recorrem à psicanálise trazendo como queixa a enurese noturna e a 

dificuldade para dormir, ao tempo em que relatam seus transtornos escolares, centrados, 

prioritariamente, na falta de atenção às tarefas escolares e na dificuldade em se manter na sala de 

aula.  

Mateus foi concebido enquanto os pais eram namorados, causando muita angústia na mãe, “por 

não pensar engravidar tão jovem, com apenas 26 anos”, o que a fez abandonar alguns planos de 

vida. Durante a gravidez o pai de Mateus preocupou-se com o estado emocional da mulher 

procurando ajudá-la em suas dificuldades, “para que ela não se contrariasse e trouxesse algum 

problema para o bebê”. 

O menino teve um desenvolvimento normal até os dois anos, quando a mãe notou que ele parou 

de falar as palavras que já adquirira e suas brincadeiras passaram a ser compatíveis com as de 

crianças de menor idade. Nessa ocasião, houve uma tentativa de que frequentasse uma creche, 

                                                
42 Amplictil. 
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mas ele não se adaptou, apresentando comportamentos de recusa à alimentação, vômitos e muito 

choro. A mãe relaciona o início das suas dificuldades a esta fase. 

Aqui, podemos pensar em um encontro com o contingente, marcando o instante de ver, que 

corresponde à revelação de um saber que até então não se intuía, que produz horror, perplexidade 

e angústia na criança. Não há elementos que possam simbolizá-los. Portanto, o instante de ver é 

aquele do enfrentamento com um saber que não se alcança: um saber nas bordas do real do corpo. 

Aos quatro anos, ao ir para a escolinha, Mateus não participa das brincadeiras conjuntas com 

outras crianças e não consegue contar as “historinhas” solicitadas pela professora. Levado ao 

neuropediatra, foi diagnosticado com TDAH, após uma série de exames, todos dentro da faixa da 

normalidade, sendo indicado o uso de medicamento que tem sido ministrado de forma 

descontinuada. 

A mãe traz como queixa a enurese noturna e a dificuldade que a criança apresenta para dormir. 

“Ele fica horas na cama acordado, quieto, olhando para cima, sem dormir”. Costuma acordar à 

noite e a solução tem sido levá-lo para a cama dos pais, em virtude de terem trabalho no dia 

seguinte. “Quando ele toma remédio, dorme mais tranquilo e não faz xixi”, o que é bom também 

para ela que dorme toda a noite e tem uma melhor produção em seu trabalho no dia seguinte. Ao 

pai incomoda o fato do filho ficar brincando no meio da noite e chamando-o para brincarem 

junto. 

Os pais não interrogam as questões subjetivas implicadas nos comportamentos do filho, preferem 

recorrer às argumentações externas e acidentais, mas que não deixam de revelar uma verdade 

inconsciente. Mostram-se ambivalentes em relação ao uso do medicamento; no entanto, lançam 

mão deste recurso como uma forma de alívio à angústia que os sintomas do filho provocam em 

cada um deles. A mãe procura distanciar-se pela via do trabalho, parecendo, em alguns 

momentos, não querer ouvir os apelos do filho. 

Desde o início dos atendimentos, Mateus desenha e conta histórias, dando expressão à 

agressividade dos personagens: baleias, tubarões, animais que se agridem e se matam. A 

psicóloga acolhe as suas histórias, manifestando interesse em saber o que se passa com ele. 

Através de suas histórias Mateus vai trazendo o que lhe aflige. O seu maior problema é a 

diferença dos sexos e menos a aprendizagem escolar. Suas teorias sexuais buscam respostas ao 
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enigma da sexualidade, em uma tentativa de circunscrever o real impossível. Quem são o homem 

e a mulher que se escondem atrás do pai e da mãe? O que sou para o Outro? 

Mateus brinca com uma família de bonecos: pai, mãe, uma criança e o bebê. O pai chega em casa 

querendo jantar, se aborrece e começa a bater na mãe, dizendo que o jantar está ruim, que o bebê 

não o deixa dormir, que está cansado, estressado e precisa trabalhar no dia seguinte. O avô desce 

para saber o que está acontecendo e o pai bate no avô, na mãe e nos filhos, para, em seguida, tirar 

a roupa da mãe e do filho, dizendo que eles “iam ficar de calcinha e de cueca”, cada qual em seu 

quarto, “no escuro e de castigo”. A mãe vai para o quarto dos filhos, para “proteger do escuro” e 

veste a sua roupa e a do filho. Mas o pai fica furioso, joga a mãe longe, atropela a mãe e o avô 

que voltou para proteger a filha. A mãe tenta fazer massagem no pai, fala que as crianças estão 

dormindo, que ele vai acordar as crianças, mas ele diz que não consegue dormir, que o filho não 

dorme, brinca a noite toda e não o deixa descansar, que ele esta cansado, estressado e que o filho 

fica pedindo água e que o monstro da escuridão vai morder o filho, a mãe e o bebê e, que eles vão 

ficar no escuro só de calcinha, de castigo. Mateus solta “pum”, ri descontroladamente, pula e cai 

no chão, revelando uma agitação que vai tomando conta do seu corpo, com o terror que causa na 

mãe e no filho. 

Seu sintoma é o representante do objeto a na fantasia da mãe. A trama edípica envolvendo pai-

mãe-criança-falo inscreve no inconsciente o casal pai-mãe enquanto significante, mas nada revela 

sobre o gozo que circula entre o par homem-mulher. Sobre o que se passa no corpo a corpo entre 

esses dois, o Outro nada diz. O sintoma de Mateus revela-se como uma resposta ao enigma do 

gozo do Outro. 

Quando o pai, enquanto significante que ordena a realidade, é insuficiente para representar a falta 

imaginária na mãe, “a criança encontra o recurso do sintoma para, por um lado, manter o laço 

fálico e, por outro, distanciar-se da posição perigosa de ser o objeto de gozo da mãe” (NOMINÉ, 

1997a, p.38).  

Mateus faz apelo ao pai, mas o pai espera que a interdição venha do Outro. Em análise, inicia, 

com suas fantasias, a construção de um pai interditor. A angústia, que inicialmente apresentava-

se dispersa, direciona-se aos significantes: “escuro e monstro” que lhe causam temor, mas 

delimitam um espaço. Entendemos o medo de Mateus como um tempo de espera diante da 
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vivência de angústia que o invade, diante do encontro traumático com o real do gozo, impasse 

frente à operação de separação.  

Segundo Nominé (ibid. p. 38) o sintoma remedia a falha do pai. Quando o sintoma consegue 

simbolizar essa posição da criança, essa verdade materna impede que a criança a realize. 

“Consequentemente temos que acrescentar que o sintoma da criança não pode simbo lizar a 

verdade materna sem o menor recurso à esfera simbólica paterna”. 

Noutra sessão, Mateus desenha um cocô, um monstro fazendo cocô, para em seguida cuspir no 

desenho, dizendo ser xixi. Sobe na mesa, fala que quer cair como um cocô, logo em seguida sobe 

em uma cadeira e cai no chão afirmando ser um cocô. Ri e agita-se de forma descontrolada, na 

tentativa de se deslocar da posição de objeto da fantasia materna, deixa-se cair como objeto, não 

sem agitação. 

No final dessa sessão, a mãe pede para entrar na sala de atendimentos para comentar que ele não 

dormiu toda a noite e não deixou os pais dormirem. A psicóloga dirige-se a Mateus dando-lhe a 

palavra. Mateus fala de um monstro na janela do seu quarto querendo morder o braço dele, 

passando pelas grades. Descreve a cena jogando-se no chão, deixando a mãe bastante nervosa e 

inquieta, mas não faz referência ao relatado pelo filho. 

A mãe dirige-se à psicóloga afirmando a necessidade urgente de voltar a procurar um psiquiatra 

para medicá-lo. Não mais retornam ao Serviço de Psicologia. 
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CAPÍTULO IV 

A DESATENÇÃO E A HIPERATIVIDADE ENTRE A INIBIÇÃO E O ATO 

 

 

4. 1. O ATO COMO MANIFESTAÇÃO DO INCONSCIENTE 

Neste capítulo, iremos abordar o uso que se faz na psicanálise da palavra ato, privilegiando suas 

vertentes de ato sintomático e de acting-out, como também uma discussão a respeito dos termos 

inibição e impulsividade, conforme Freud e Lacan, visando relacioná-los com a sintomatologia 

da desatenção e da hiperatividade/impulsividade, presentes na fenomenologia do dito TDAH, 

conforme critérios médicos vistos ao longo deste trabalho. 

A hipótese de Lacan sobre Hamlet no Seminário 10, ao propor que a hipercinesia, pelo menos em 

estruturas neuróticas, consiste numa agitação que remete à tentativa reiterada de sair da inibição, 

nos indica que a maior parte das hiperatividades e os chamados transtornos de atenção sejam 

dessa ordem, e que eles revelam a presença de uma inibição. A criança hiperativa repete na 

transferência seu impasse: um excesso de demanda materna e uma falha no limite desse excesso. 

Por outro lado, em Psicopatologia da Vida Cotidiana, Freud nos autoriza a afirmar a falta de 

atenção como uma manifestação do inconsciente: o inconsciente é “um saber que não se sabe, um 

saber que se baseia no significante como tal” (LACAN, 1973, p. 129). Esse saber do 

inconsciente, porém, não fica calado: “O saber é coisa que se diz, que é dita [...]; o saber fala por 

conta própria – eis o inconsciente” (LACAN, 1970, p. 1966) – e insiste em formações que se 

manifestam como sintomas, inibições, angústia, lapsos, tropeços das palavras e atos falhos, por 

exemplo. 

Freud (1901/1976) deu o nome de ato falho [fehlleistung] a um conjunto de fenômenos muito 

comuns na vida cotidiana, caracterizado por erros ou falhas, quando da execução de ações triviais 

como falar, escrever, ler, lembrar e fazer certas atividades, como subir uma escada ou abrir uma 

porta, entre outras. Ele divide os atos falhos em três amplos grupos. O primeiro está relacionado 

com a linguagem e nele estão incluídos: lapsos de língua, lapsos de escrita, lapsos de leitura e 

lapsos de audição. O esquecimento temporário compõe o segundo grupo e está relacionado à 



 136 

incapacidade ocasional de lembrar nomes conhecidos, de pessoas, de coisas ou de tarefas 

pretendidas. O terceiro grupo engloba situações em que pessoas não conseguem achar algo que 

guardaram e outras situações semelhantes. 

Brodsky (2004) considera o texto freudiano Psicopatologia da vida cotidiana (1901/1976), em 

que aborda os atos falhos, a porta de entrada do ato na psicanálise. O que Freud nos aponta 

quanto aos equívocos na realização de eventos corriqueiros da vida cotidiana é que, todos eles, 

independentemente da sua forma de apresentação, têm em comum uma “formação de 

compromisso” entre o conteúdo consciente e o recalcado. O ato falho já é em si um efeito do 

trabalho do inconsciente em atender duas exigências: uma da pulsão e outra do eu. 

Os textos freudianos A interpretação dos sonhos (1900/1976), Os chistes e sua relação com o 

inconsciente (1905/1976) e Psicopatologia da vida cotidiana vão fundamentar a tese freudiana 

que consiste em relacionar os erros e esquecimento aos processos inconscientes e validar a cadeia 

associativa como a forma de percorrer a produção psíquica. Com esses três textos, Freud nos 

mostra que o sujeito do inconsciente se produz em um sentido sempre lacunar, tal como: o lapso, 

o ato falho, o chiste, o sonho e o sintoma.  

Ao tratar das coordenadas do ato psicanalítico, Lacan (1967-1968) inicia seu 15º seminário 

estabelecendo a diferença entre ato e ação. Em primeiro lugar, distingue o ato psicanalítico das 

concepções empiristas e biológicas que definem a ação a partir dos paradigmas do arco reflexo e 

da descarga tensional, precisando que “impõe-se distinguir de saída o ato da motricidade” (ibid., 

22/11/1967). 

O ato psicanalítico não é um agir no sentido de uma ação física. A motricidade só tem valor de 

ato na medida em que ultrapassa certo limiar para além da lei, sendo necessário “o ato analítico 

para iluminar o conceito de ato como tal” (ibid., 15.11.1967). Com tais afirmações, Lacan nos 

indica que todo ato porta uma face de subversão, de movimento, de abertura do inconsciente. O 

ato é transgressivo desde que, ao romper com o estabelecido, inaugura um novo começo, produz 

uma alteração a partir da qual já não há mais retorno possível. “O ato (puro e simples) tem lugar 

por um dizer, e pelo qual modifica o sujeito” (LACAN, 1957-58/2003, p. 371). 

Lacan exemplifica a marca de uma ação como ato, com o fato histórico da travessia do Rubicão, 

realizada por Júlio César e seu exército. Essa ação, em si mesma, não representa um ato, mesmo 

de bravura, posto que se trata de um simples riacho, que se pode atravessar sem maiores 
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dificuldades. Trata-se de um ato, porque houve uma mudança em César, pelo atravessamento de 

uma lei: antes de ultrapassar o rio, ele era um soldado da República e, após fazê-lo, tornou-se um 

rebelde, inimigo da República. O ato, nos indica Lacan, é inaugural, algo, nele, toma valor de 

signo, de um atravessamento, que suscita um novo desejo. “O ato depende da contingência, nada 

o faz necessário nada o torna impossível” (BRODSKY, 2004, p. 35). 

No Seminário 10, “A angústia”, Lacan (1962-63/2005, p. 344-345) põe em jogo três termos, 

inibição, desejo e ato.  

Quando se trata de definir o que é o ato, único correlato polar do lugar da angústia, só podemos fazê-

lo, situando-o ali onde ele está nesta matriz, no lugar da inibição. [...] falamos de ato quando uma ação 

tem o caráter de uma manifestação significante na qual se inscreve o que poderíamos chamar de estado 

do desejo. O ato é uma ação na medida em que nele se manifesta o próprio desejo que seria feito para 

inibi-lo. É somente fundamentando a idéia de ato em que sua relação com a inibição que se pode 

justificar que demos o nome de atos a coisas que, em princípio, não parecem se relacionar com o que 

podemos chamar de ato, no sentido pleno, ético, da palavra – o ato sexual, por um lado, ou o ato 
testamental, por outro. 

 

Lacan retoma as noções freudianas de ato falho e ato sintomático como referências de ato, 

destacando a dimensão significante como constitutiva de todo ato. “Pois na dimensão do ato vem 

à baila [...] a inscrição em algum lugar, o correlato de significante que, na verdade, não falta 

jamais no que constitui um ato” (ibid., 15/11/67). E, é nesse sentido, que o sujeito está colocado 

em ato, em função de sua dimensão inconsciente (ibid., 1967-68). 

Referindo-se ao ato falho, Lacan (1953/1998, p. 269) dirá que no lapso há uma meia palavra: 

“[...] está claro que todo ato falho é um discurso bem-sucedido, ou até formulado com graça, e 

que, no lapso, é a mordaça que gira em torno da fala, e justamente pelo quadrante necessário para 

que um bom entendedor encontre ali sua meia palavra”. 

Para os objetivos desta tese, nos interessa destacar em Psicopatologia da vida cotidiana 

(1901/1976), a teorização das perturbações da ação, em particular os capítulos VIII e IX, em que 

Freud distingue dois tipos destas perturbações da ação:  

[...] ‘atos descuidados’ [Vergreifen] para descrever todos os casos em que um resultado equivocado – 

ou seja, um desvio daquilo que havia sido intencionado – parece elemento essencial. Os outros, em que 

a inadequação mais parece ser da ação inteira, chamo-os de ‘atos casuais e sintomáticos’ [Symptom-

und Zafallshandlungen] (ibid., p. 201).  

 

No entanto ele adverte que não se pode traçar uma linha nítida entre essas duas modalidades de 

ato, pois tal divisão contradiz a unidade interna desse campo de fenômenos. Os “atos 
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descuidados” ou “equívocos na ação” envolvem uma variada gama de atos, em que é possível 

reconhecer o aparecimento do desejo inconsciente, que, no entanto, pode ficar encoberto sob 

pretexto de falta de jeito ou inabilidade. 

Incidentes triviais tais como o uso inadequado de um objeto que se usa rotineiramente, quebrar 

ou estragar coisas, o erro de um andar ao subir uma escada etc., são inseridos nessa categoria. 

Outro tipo de atos descuidados são as quedas, os escorregões, tropeços e os passos em falso os 

quais revelam o corpo como o lugar de desejo. Freud nos indica que podemos encontrar nesses 

atos descuidados um conteúdo sexual, dando-lhes um simbolismo especial em razão da 

pluralidade de sentidos que tais acidentes possibilitam evocar: 

O duplo sentido que a linguagem confere a essas expressões é suficiente para indicar a espécie de 
fantasias que podem ser representadas por tais perdas de equilíbrio corporal [...] a queda exprimia as 

mesmas fantasias inconscientes com um conteúdo sexual, que eram forças operantes por trás dos 

sintomas [...] (FREUD, 1901/1976, p. 215). 

 

Freud também relaciona atos descuidados e o que ele intitula de “autoferimentos semi-

intencionais”: 

Quem acreditar na ocorrência de autoferimentos semi-intencionais – permitam-me que use tal 

expressão inábil – estará preparado para supor que além do suicídio intencional consciente existe 
também uma autodestruição semi-intencional (autodestruição com uma intenção inconsciente), que 

sabe usar com sagacidade uma ameaça à vida e disfarçá-la como acidente casual. [...] os 

autoferimentos em regra são uma conciliação entre esse instinto e as forças que ainda se opõem a ele 

(ibid., p. 222). 

 

No segundo grupo, os “atos casuais e sintomáticos” diferem dos atos descuidados por não se 

apoiarem em uma intenção consciente. Neles é possível reconhecer uma ação inconsciente e não 

precisam mais se ocultarem sob a desculpa de inabilidade.  

Eles aparecem por conta própria e são permitidos porque não se suspeita que neles haja algum objetivo 

ou alguma intenção. [...] uma informação porá fim a qualquer investigação quanto à significação do 

ato. [...] Eles exprimem algo que o próprio agente não suspeita neles, e que via de regra o agente não 
pretende comunicar a outra pessoas, mas manter para si. Desse modo, [...] eles desempenham o papel 

de sintomas (ibid., p. 235). 

 

Freud os separa em três grupos, conforme a frequência de sua ocorrência: 1) os atos 

característicos da pessoa em questão se aproximam dos movimentos conhecidos como tiques, e 

devem ser analisados em conexão com eles; 2) são atividades frívolas que ocultam um sentido e 

um significado para os quais geralmente é negada outra forma de expressão, como: brincar com 
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uma bengala, rabiscar quando se tem um lápis na mão, tilintar moedas no bolso, amassar miolo 

de pão e outros materiais moldáveis; 3) quanto aos atos esporádicos Freud os relaciona a um 

grande número de mal-entendidos, realizados não intencionalmente, no trato social.  

Entre os erros triviais, Freud destaca os lapsos da língua que podem ocorrer tanto quando falamos 

ou escutamos, assim como quando lemos ou escrevemos. Freud procura mostrar que a desatenção 

não é a causa do erro, mas sim que já se constitui um efeito de um pensamento ou desejo 

inconsciente. 

A respeito dos lapsos de leitura, Freud (ibid., p.144 e 146) nos diz: 

Isso se explica porque numa quantidade extremamente grande de casos é a predisposição do leitor que 

altera o texto, e, ao ler, introduz algo [...] A única contribuição ao lapso de leitura feita pelo próprio 

texto é a de fornecer alguma espécie de semelhança na imagem verbal, a qual o leitor pode modificar 

[...]. Num segundo grupo, a parte com que o texto contribui para o lapso de leitura é muito maior. Ele 

contém alguma coisa que estimula as defesas do leitor – alguma informação ou exigência que lhe 

desagrada – e que portanto o lapso de leitura corrige num sentido de repúdio ou de realização de um 

desejo. Em tais casos, evidentemente somos obrigados a assumir que o texto foi, no início, 

corretamente entendido e julgado pelo leitor [...] apesar da consciência não ter nenhum conhecimento. 

 

Com relação ao TDAH como diagnóstico médico, retomamos o debate de Freud com Wundt em 

Psicopatologia da vida cotidiana em que Freud crítica a tese do fisiologista sobre a atenção, 

afirmando que:  

[...] o fator da atenção nos lapsos de língua, de leitura e de escrita tem de ser determinado de maneira 

diferente daquela descrita por Wundt (ausência da redução da atenção). Os exemplos que sujeitamos à 

análise na verdade não nos deram o direito de supor que houve uma redução quantitativa da atenção; 

encontramos algo que talvez não seja exatamente a mesma coisa: uma perturbação da atenção por um 

pensamento reivindicador (FREUD, 1901/1976, p. 166/167). 

 

Comentando essa passagem do pensamento de Freud, Mandil (2006, p. 96) recorda que, mesmo 

sem ter o objetivo de “traçar as linhas gerais de uma teoria freudiana de atenção”, ao tratar do 

tema da atenção, Freud nunca se desvinculou do investimento libidinal e de suas exigências 

“perturbadoras”. 

 

 

4.2. INIBIÇÃO, SINTOMA E ANGÚSTIA NA CLÍNICA COM CRIANÇA 

A angústia se inscreve como um tema recorrente na clínica psicanalítica com crianças, surgindo 

frequentemente sob a forma de pavores noturnos, medos, inibições, mutismos seletivos e 
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sintomas fóbicos, entre outros. A criança angustiada mostra-se dispersa, sem o domínio do seu 

corpo e de sua imagem, necessitando de um mediador entre ela e o Outro (SARMENTO, 2011). 

No entanto, Soler (2000-2001) nos assinala que há angústias típicas da criança, quase obrigatórias 

e que se resolvem por si mesmas. Esta afirmação está em conformidade com o pensamento 

freudiano que considerava as fobias infantis como constitutivas do sujeito. Lacan (1962-

1963/2005) por sua vez, faz referência à angústia como estrutural, como sinal da existência de um 

eu. 

Tanto Freud como Lacan abordam esta temática ao longo de suas diferentes teorizações relativas 

à angústia. Nos escritos de Freud podemos encontrar duas abordagens relacionadas à questão da 

angústia. Em um primeiro tempo ele pensa a angústia como efeito do recalque, resultante da 

privação pulsional. Uma vez que a libido não ocorra, pelo investimento da excitação sexual em 

representantes psíquicos, a tensão acumulada no corpo, ao buscar uma via de saída, transforma-se 

em angustia. A angústia é, então, nesse momento teórico, considerada como um intenso afeto de 

desprazer vinculado estritamente à sexualidade.  

Em Inibição, sintoma e ansiedade
43

 (FREUD, 1926[1925]/1976) ao incorporar à sua teoria sobre 

a neurose a pulsão de morte, o mais além do princípio do prazer e descoberto a repetição operada 

pelo inconsciente (SOLER, 2000-2001), Freud revê sua teorização e afirma que a angústia de 

castração é causa do recalque, entendendo-a como sinal de um perigo de ordem pulsional: “[...] a 

angústia de castração supõe o Outro da linguagem, ela não supõe somente o órgão anatômico, 

não somente o gozo, mas a intervenção do Outro da linguagem, o que já complexifica as coisas e 

faz com que a ameaça de castração se torne ligada a uma ameaça levada sobre o órgão de gozo” 

(SOLER, aula 10, maio 2001). 

Freud (ibid.) recorre à fobia do “pequeno Hans” para mostrar como o recalque incide sobre os 

impulsos edípicos para evitar a angústia. Em Hans, tanto a ambivalência da pulsão hostil dirigida 

ao pai frente a uma atitude passiva para com ele, assim como um impulso objetal afetuoso 

orientado à mãe, foram recalcados por o remeterem à castração. 

O que transformou essas duas tendências pulsionais em uma neurose foi o deslocamento do 

temor de ser castrado pelo pai em angústia frente aos cavalos. “O inexplicável medo de “Little 

                                                
43 Optamos por utilizar o termo “angústia” para a tradução de angst, com exceção dos títulos e citações diretas em 

que usamos a versão “ansiedade”, conforme as Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, editada pela 

Imago. 
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Hans” por cavalos era o sintoma e sua incapacidade de sair à rua era uma inibição, uma restrição 

que o ego do menino impusera a si mesmo a fim de não despertar o sintoma de ansiedade” (ibid., 

p. 123).  

A partir daí, Freud enumera vários pontos da vida pulsional, todos relacionados a alguma forma 

de perda, que vão do desamparo do recém-nascido ao poder do supereu, em que a angústia serve 

de aviso para os perigos que deles provêem. A angústia produz sintomas a fim de evitar uma 

situação de perigo (de castração) cuja presença foi assinalada pela produção de angústia. 

Portanto, nos diz Freud (ibid., p. 156) a angústia “é um estado especial de desprazer com atos de 

descarga ao longo de trilhas específicas”.  

Freud procura diferenciar angústia e fobia, ao afirmar que a angústia [angst] “tem uma qualidade 

de indefinição e falta de objeto” e que na conjuntura de haver um objeto, seria mais adequado 

falar de medo [Furcht] (ibid., p. 189-190). Em um primeiro tempo, na fobia, a angústia apresenta-

se pura, flutuante, indeterminada e não organizada, para em um segundo momento dirigir-se a um 

objeto e é nesse segundo tempo que a criança soluciona provisoriamente a angústia de castração 

ligando-a a um significante. O medo já se constitui uma resposta ao produzir um deslocamento 

sobre um objeto, ou seja, o medo é o resultado de uma operação do sujeito no campo do Outro. 

Lacan (1968-69/2008, p. 297) ao referir-se ao “caso Hans”, nos indica que a fobia tem a função 

de “substituir o objeto da angústia por um significante que causa medo, porque, frente ao enigma 

da angústia, a relação de perigo assinalada é tranquilizadora”. Como nos aponta Almeida (2011), 

angústia e fantasia têm o mesmo lugar na estrutura e a fantasia pode ser um recurso ao tratamento 

da angústia, uma vez que seus elementos aparecem remanejados. Retoma o caso Hans, para 

observar que, ao opaco do enigma do desejo da mãe, foi preciso reabrir esse enigma através da 

transferência com Freud, para que a fantasia pudesse aparecer. No caso da fobia, a intervenção 

analítica não deve ocorrer pela via de “perturbar a defesa”, mas de possibilitar a construção da 

fantasia (SARMENTO, 2011), criando através de uma metáfora, uma articulação na cadeia 

significante. 

Se, em Freud, a angústia é caracterizada pela ausência do objeto, ou pela perda do objeto, em 

Lacan ela “não é sem objeto” (p. 101). Lacan introduz a noção de unheimlich para explicar a 

relação da angústia com a falta da falta.  
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Em Inibição, sintoma e angústia, Freud nos diz, ou parece dizer, que a angústia é a reação-sinal ante a 

perda de um objeto. [...] A angústia não é sinal de uma falta, mas de algo que devemos conceber num 

nível duplicado, por ser a falta de apoio dada pela falta. [...] Vocês não sabem que não é a nostalgia do 

seio materno que gera a angústia, mas a iminência dele? O que provoca a angústia é tudo aquilo que 

nos anuncia, que nos permite entrever que voltaremos ao colo. Não é, ao contrário do que se diz, o 

ritmo nem a alternância da presença-ausência da mãe. [...] A possibilidade da ausência, eis a segurança 

da presença. O que há de mais angustiante para a criança é, justamente, quando a relação com base na 

qual essa possibilidade se institui, pela falta que a transforma em desejo, é perturbada, e ela fica 

perturbada ao máximo quando não há possibilidade de falta (LACAN, 1962-63, p. 64). 

 

A angústia é o sinal do objeto a na relação com o Outro. Ao se referir à sintomatologia da 

neurose, Lacan afirma: “O sintoma nos indica que estamos no nível mais favorável para ligar a 

posição do a tanto às relações da angústia quanto às relações de desejo. [...] A angústia aparece 

antes do desejo” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 305). A angústia manifesta-se como uma função 

mediana entre o gozo e o desejo. Dessa forma, não há como chegar ao desejo sem antes ter 

passado pela angústia.  

Nesse momento do seu décimo seminário, Lacan está elaborando seu conceito de objeto a, 

tratando-se aqui do objeto olhar, que fura a consistência da imagem.  

 

 

FIGURA 4  
Fonte: LACAN (1962-63/2005, p 49) 

 

 

Lacan avança na análise do aparelho ótico, retomando a relação especular e a relação com o 

Outro. Destaca que o investimento da imagem especular e a relação com o Outro é um tempo 

fundamental da relação imaginária por ter um limite. Porém, nem todo investimento libidinal 

passa pela imagem especular, há um resto nessa operação, relacionado com a função privilegiada 
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que o falo exerce. “Isso significa que, em tudo que é demarcação imaginária, o falo virá, a partir 

daí, sob a forma de uma falta” (LACAN, 1962-63/2005, p. 49). 

No esquema simplificado acima, temos em i(a) a imagem real, imagem do corpo funcionando na 

materialidade do sujeito como propriamente imaginário, isto é, libidinizado. O falo aparece a 

menos, como uma lacuna. O falo está presente como externo, criando uma falta na imagem do 

corpo. O falo é designado por Lacan como uma reserva operatória, não somente por não ser 

representado no nível imaginário, mas por ser cortado da imagem especular. 

Contudo, como o objeto a tomará sua função a partir desse lugar de falta na imagem, (-φ)? Lacan 

nos fornece um caminho para responder tal pergunta: O que o homem tem diante de si nunca é 

senão a imagem virtual, i’(a), daquilo que está representado como i(a). O que a ilusão do espelho 

esférico produz à esquerda em estado real é algo que o homem apenas tem acesso como imagem 

virtual. 

Essa imagem virtual, i’(a), no entanto, é apreendida pelo homem sem nada no gargalo do vaso, 

que é o a que está no gargalo do vaso, da imagem real, à esquerda. “O a, suporte do desejo na 

fantasia, não é visível naquilo que constitui para o homem a imagem do seu desejo” (ibid., p 51). 

Prossegue Lacan: 

É a partir daí que a imagem i(a) adquire prestígio. No entanto, quanto mais o homem se aproxima, 

cerca e afaga o que acredita ser o objeto de seu desejo, mais é, na verdade, afastado, desviado dele. 

Tudo o que ele faz nesse caminho para se aproximar disso dá sempre mais corpo ao que, no objeto 

desse desejo, representa a imagem especular. Quanto mais ele segue, mais quer, no objeto de seu 

desejo, preservar, manter e proteger o lado intacto do vaso primordial que é a imagem especular. 

Quanto mais envereda por esse caminho, que muitas vezes é impropriamente chamado de via da 

perfeição da relação de objeto, mais ele é enganado. (ibid. p. 51). 

 

A angústia surge quando alguma coisa aparece nesse lugar de (-φ). Alguma coisa que já estava aí 

de uma forma velada, invisível. A questão situa-se na entrada do significante no Real, pois nosso 

corpo não nos é dado de maneira pura e simples no espelho.  

Quando essa imagem especular que temos diante de nós [...] deixa surgir a dimensão de nosso próprio 

olhar, o valor da imagem começa a se modificar – sobretudo quando há um momento em que o olhar 

que aparece no espelho começa a não mais olhar para nós mesmos. Initium, aura, aurora de um 

sentimento de estranheza que é a porta aberta para a angústia (ibid., p. 100). 

 

Segundo Alvarenga (2006, p. 81), no Seminário 10, Lacan realiza a “disjunção entre o Édipo e a 

castração, generalizando a castração sob as espécies de separação e da queda do falo significante, 
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em proveito da ascensão do objeto a”. O objeto a não é determinado pela interdição paterna, mas 

pela separação. Abre-se a via para a generalização da castração, não mais função do Édipo ou do 

pai, mas sim, pelos Nomes-do-Pai. 

A angústia da castração, que no Seminário 10 está referida ao “signo do desejo do Outro”, a partir 

de 1974 passa a ser abordada pela fórmula “angústia como sinal do real”. A função essencial da 

angústia não é mais a sua ligação ao desejo do Outro, mas sua ligação ao real.  

 

 

         FIGURA 5 – LACAN: O NÓ BORROMEANO 

 

Em “A terceira”, Lacan (1974) designa a angústia como um acontecimento do real. Como real, a 

angústia não tem representação, não havendo como colocá-la em palavras ou em imagens. O 

sujeito é por ela invadido sem simbolização.  

No Seminário R.S.I., Lacan (1974-75) refere-se ao nó borromeano como constituído pelo 

enodamento dos aros, Real, Simbólico e Imaginário e localiza o objeto a na intersecção, ou seja, 

no buraco dos três aros. O buraco é o que permite o enodamento, visto que, para que cada um dos 

aros se conecte ao outro, é preciso que haja buraco. Portanto, o buraco é o que permite o nó; e 

Lacan nos enuncia que em cada um dos registros há buraco. O objeto a é o cerne do gozo que se 

sustenta com o nó borromeano. 

Nesse seminário, Lacan aborda os termos inibição, sintoma e angústia como nominações 

articuladas ao R.S.I. No nó borromeu (conforme figura 5), a extensão do gozo Outro produz 
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angústia ao ampliar a intrusão do real no imaginário. A angústia é algo que parte do real, é isso 

que, do interior do corpo, “ex-siste” quando há alguma coisa que o desperta, que o atormenta 

(aula 17, dez. 1974). 

O gozo do Outro (GA), localizado na intersecção do real com o imaginário, refere-se ao gozo 

para além do falo, gozo imaginado pelo sujeito como pertencente ao Outro. Assim “a angústia é 

justamente algo que se situa alhures em nosso corpo, é o sentimento que surge dessa suspeita que 

nos vem de nos reduzirmos ao nosso corpo” (LACAN, 1975, s/p). A angústia, como nominação 

do real, como um quarto elemento, funciona como uma suplência, como um dos Nomes-do-Pai. 

A inibição, parte do imaginário e faz intrusão no simbólico como efeito do imaginário e constitui 

o laço entre real e simbólico. A extensão do sentido implica a inibição que é sempre inibição de 

uma função corporal. Por sua vez, o sintoma é efeito do simbólico no real. A intrusão do 

simbólico constitui o laço entre o imaginário e o real e se produz no campo do real como efeito 

do simbólico. A extensão do gozo fálico (GΦ) faz sintoma, implicando que: “Um corpo, isso se 

goza. Isso só se goza por se corporizar de maneira significante” (LACAN, 1985, p. 35).  

As diversas posições correlatas ao atravessamento da angústia estão no quadro que Lacan elabora 

ao longo do Seminário10 “A angústia”. Inibição, sintoma e angústia são termos heterogêneos 

dispostos em um quadro em série diagonal. Nessa matriz, temos o eixo da dificuldade, crescente 

da esquerda para a direita e o eixo do movimento, num aumento crescente de cima para baixo.  

 

 
FIGURA 6 – QUADRO DA ANGÚSTIA 

Fonte: LACAN (1962/2005, p. 89) 
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O primeiro termo do gráfico, a inibição, encontra-se no ponto de menor dificuldade e de menor 

movimento, isto porque, Lacan em sua leitura de Freud, diz que, na inibição, trata-se de uma 

paralização do movimento. 

Freud (1926[1925]/1976) havia conceituado a inibição como expressão da limitação de uma 

função do eu, tornada erotizada de uma forma muito acentuada. Toma como exemplo a função 

motora, mas deixa claro que pode ocorrer em qualquer outra: a função sexual, a de alimentação, a 

de locomoção e a de trabalho. Freud deixa evidente a relação entre inibição e angústia. Para ele, 

algumas inibições podem ser ocasionadas porque, na base de sua execução, se desenvolve a 

angústia. O eu renuncia a essas funções para não entrar em conflito com o isso e ser obrigado a 

realizar um novo recalque. 

“Estar impedido é um sintoma. Ser inibido é um sintoma posto no museu” (LACAN, 1962-

1963/2005, p. 19). Segundo Harari (1997) a inibição aparece a uma distância significativa do 

sintoma e mais longe ainda da angústia. Entender a inibição como um sintoma posto no museu 

implica supor um movimento nessa operação, nos diz Besset (2000) e nos sugere uma articulação 

possível entre inibição e sintoma pelo viés da angústia. A inibição não conduz o sujeito à análise, 

sendo preciso um deslocamento ou uma mudança de estatuto desta inibição, para que, a partir da 

presentificação do sofrimento o sujeito possa se dirigir na dimensão do sintoma. 

No final do Seminário 10, Lacan reformula o quadro da angústia, articulando em um mesmo 

nível inibição e desejo, para, logo em seguida, substituí-lo pelo desejo de não ver. O desejo, nos 

diz, pode assumir a função de uma defesa. Na inibição há “a introdução numa função [...] de um 

desejo diferente daquele que a função satisfaz naturalmente” (ibid., p. 344). É no lugar da 

inibição que o desejo se exerce; assim, no lugar da inibição está o desejo de não ver, ou seja, a 

inibição oculta o desejo. A inibição sustenta o desejo de não ver o que ela oculta: o seu próprio 

desejo. 

Voltando à análise do gráfico e seguindo o eixo das dificuldades, encontramos em Lacan a busca 

pela origem etimológica da palavra impedimento: impedicare identificado com cair em uma 

cilada, em uma armadilha. O impedimento implica uma dificuldade maior do que a inibição. 

Diferentemente da inibição não há impedimento da função, nem o movimento é dificultado: trata-

se do impedimento do sujeito. A armadilha de que se trata é a captura narcísica, isto é, o limite 

preciso do que se pode investir no objeto.  
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O impedimento está ligado a este círculo que faz com que, no mesmo movimento com que o sujeito 

avança para o gozo, isto é, para o que lhe está mais distante, ele depare com essa fratura íntima, muito 

próxima, por ter-se deixado apanhar, no caminho, em sua própria imagem, a imagem especular. É essa 

a armadilha (ibid., p.19). 

 

Como vimos anteriormente, o que coloca o sujeito em movimento é “a falta de alguma coisa na 

imagem”, quando o sujeito se identifica com a imagem, está detido diante da castração, preso na 

armadilha imaginária.  

Em um plano de dificuldade mais acentuada, situa-se o embaraço, aqui definido como uma forma 

leve de angústia acrescida pelo máximo de dificuldade, ainda que lhe falte a precipitação ao ato. 

Etimologicamente o termo francês embarras aponta para o sujeito revestido pela barra, a mesma 

que reconhecemos, segundo Harari (ibid.), na situação do sujeito barrado.  

Acompanhando a direção do movimento encontramos o termo emoção [émotion] e logo após 

efusão [émoi]. Lacan refere-se à emoção como o “movimento que se desagrega, a reação que 

chamamos catastrófica” (ibid., p. 20). Ele descarta a angústia como uma emoção. No entanto, a 

emoção, como o gráfico nos mostra, encontra-se em um estado próximo ao sintoma, o grau maior 

dessa alteração situado na efusão [émoi]. Quem está em efusão, nos diz Harari (1997), não sabe o 

que fazer, pois lhe falta a ação. 

Nesse ponto, Lacan completa o gráfico matricial da angústia incluindo dois termos: acting-out e 

passagem ao ato. Certamente, não são afetos, nos diz Harari (1997, p. 78), mas ambos são 

“expressões da ação, por cujo intermédio se pode arrebatar da angústia a sua certeza”. Esses 

conceitos que se avizinham do sintoma e cercam a angústia são “defesas contra a angústia, 

tentativas de evitação da angústia” (ibid.). Portanto, esses conceitos permitem fazer um 

contraponto em relação à angústia.  

Lacan trabalha o acting-out e a passagem ao ato por intermédio de três casos: a jovem 

homossexual, o caso Dora e o caso dos “miolos frescos” de Ernst Kris. O acting-out se destaca 

por ter orientação para o Outro. No acting out há uma mostração, uma mostragem velada, porém, 

o que está em questão só se furta ao sujeito que o comete. O que o sujeito mostra ao Outro, na 

forma de uma visibilidade máxima, é o objeto que ocupa a função de causa, o resto, a queda, a 

sobra de toda cena. 
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O sujeito pode fazer todas as buscas para tamponar os furos do desejo, que sempre terá um resto, 

algo sobrará e sempre estará no acting-out. O acting-out clama pela interpretação. Lacan o 

nomeia de “transferência selvagem”, na medida em que é um esboço de transferência. Elucida 

que não é necessário estar em análise para que ocorra uma transferência, ao afirmar que o acting-

out seria uma transferência sem análise. 

Enquanto o acting out se desdobra em uma cena, dirigida ao Outro, baseada numa estrutura 

significante, a passagem ao ato comporta a evasão da cena em direção ao real. A passagem ao ato 

não engana. É uma saída de cena, que não deixa mais lugar à interpretação, não deixa lugar ao 

jogo do significante. Na passagem ao ato, o sujeito se evade da cena fantasmática, da relação com 

o Outro e, assim, se joga fora da angústia. Lacan (ibid.) nos diz que a passagem ao ato se dá 

quando o sujeito tem um desvelamento intempestivo do objeto a que ele é para o Outro. 

Nesta tese, consideramos absolutamente apropriado nomear desatenção, hiperatividade e 

impulsividade como manifestações sintomáticas, mas não obrigatoriamente vinculadas a uma 

estrutura específica, podendo estar presentes tanto na neurose, como na psicose ou na debilidade 

mental.  

O paciente psicótico, fenomenologicamente pode apresentar um quadro de hiperatividade e 

impulsividade conforme descrito no caso do garoto Rui. Uma criança fóbica pode mostrar-se 

tanto desatenta como hiperativa, o mesmo acontecendo com a debilidade mental, assim como em 

quadros de depressões em que aparecem características maníacas. 

A hiperatividade, em muitos casos, tem em seu âmago uma inibição que pode produzir, como 

efeito secundário, a hiperatividade. Para Hanna (2004) há uma intensificação da motricidade de 

maneira desorganizada desde que o sujeito insiste em ocupar a posição de identificação ao objeto 

a.  

No quando da angústia (figura 6), Lacan articula o sujeito e o objeto, situando a efusão [émoi] 

como o máximo de movimento e a mínima dificuldade. “O movimento refere-se ao 

funcionamento motor desorganizado produzido pela síncope da cadeia significante inerente à 

posição do inibido frente ao desejo” (HANNA, ibid.). Assim, a hiperatividade pode ser 

considerada uma atividade muscular exagerada que produz satisfação pulsional sem tirar o sujeito 

da inibição, ao tempo que reafirma a mesma posição do sujeito frente ao desejo. 
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O dispositivo psicanalítico, falar sob transferência, ao promover a articulação da cadeia 

significante, favorece a saída da inibição, colocando o desejo do Outro em cena e podendo vir a 

permitir ao sujeito ceder o gozo. Percurso que implica a emersão da angústia e um novo recalque. 

A falta de atenção também pode ser vista como uma manifestação do inconsciente. O 

inconsciente é fundado pelo recalque, que é a recusa da representação psíquica da pulsão na 

consciência, constituindo-se como uma defesa frente à angústia de castração. 

Para se ter acesso ao inconsciente é preciso escutar a equivocidade do significante. As 

manifestações encontradas nos sonhos, sintomas, atos falhos, chistes fundamentam a hipótese 

lacaniana do inconsciente estruturado como uma linguagem. Essas manifestações expressam o 

retorno do recalcado, a realização de um desejo, sendo nomeadas por Lacan como formações do 

inconsciente. 

 

 

4.3. UM EXEMPLO DE CASO CLÍNICO DIAGNOSTICADO COM TDAH 

O caso a seguir exemplifica como o diagnóstico TDAH surge como resposta do campo 

neurológico para questões comportamentais e dificuldades de aprendizagem, enquadrando, nesse 

diagnóstico, a sintomatologia de um garoto que, pela perspectiva da psicanálise, apresenta um 

quadro clínico que nos levou a levantar a hipótese diagnóstica de psicose. 

Rui, seis anos, é levado pela mãe ao Serviço de Psicologia acatando sugestão médica, por ter sido 

diagnosticado com TDAH. Embora os resultados dos exames neurológicos aos quais Rui fora 

submetido tenham sido classificados na faixa da normalidade, a médica que o atendeu indica-lhe 

um psicofármaco
44

. A mãe, Jaci, ainda não se decidiu pelo uso do medicamento, que 

provavelmente só será administrado visando facilitar a permanência da criança na escola.  

Durante as sessões, Rui fala pouco, expressando suas solicitações através de gestos que deveriam 

ser entendidos pela psicóloga, sob o risco de sofrer ofensas verbais ou físicas. Em todas as 

sessões, houve ameaças de agressão e em nenhuma delas Rui esboçou constrangimento. A esse 

respeito, o ato de soltar gases durante os atendimentos foram os únicos em que demonstrou 

algum embaraço, já que buscava alguma explicação. Nos jogos, as regras são sempre ditadas por 
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ele, que não aceita negociação e sempre trapaceia a seu favor na maioria das vezes e, em algumas 

delas, a favor da psicóloga. Perder ou ganhar é decisão dele e as intervenções realizadas não 

provocam repercussões subjetivas. 

Nas primeiras sessões conjuntas, mãe e filho, Jaci traz como preocupação o fato do filho estar 

fora da escola desde os quatro anos de idade por mostrar-se agitado, agressivo, desobediente e 

“impossível”. Interrogada sobre sua própria interpretação em relação ao problema do filho, 

responde: “problema de cabeça” porque “desde pequenininho ele não para quieto. Ele nem 

andava e já ficava se mexendo muito, era chorão e ninguém aguentava”. 

Rui é concebido em um momento em que a relação do casal encontra-se em crise, seus pais já 

estavam separados. A primeira filha, sendo desejada e festejada pelo pai, implica a fantasia 

materna de que com a gravidez de um filho homem poderia prender o marido ao casamento. No 

entanto, o pai rejeita a gravidez e a separação se mantém mesmo com o nascimento da criança. A 

partir da rejeição paterna, a mãe não mais se interessa pela gravidez e nem pelo filho: “Ao me ver 

grávida, com uma filha e sem marido fiquei muito desesperada. Comecei a maldizer a barriga 

quando percebi que o pai dele não ia voltar”. 

Quando Rui estava em torno dos dois anos de idade, Jaci costumava sair nos finais de semana, 

“para curtir a noite” e o deixava sozinho. Em várias ocasiões foi ameaçada pela vizinhança de ser 

denunciada ao Conselho Tutelar, o que a deixava aliviada, já que a sua ‘vontade’ era de 

desvencilhar-se da criança: “Os vizinhos socorriam Rui quando ele se estatelava de chorar. 

Davam banho, comida, cuidavam dele”. Quando voltava da rua ouvia repreensões das vizinhas: 

“Ô Jaci, não faz isso com ele, não. O bichinho não tem culpa”. Algumas vezes, em decorrência 

da inquietação da criança ainda bebê, tanto ela quanto a avó materna o amarravam com uma 

fralda em uma cadeira. 

Quando Rui contava com pouco mais de um ano de idade, por opção materna, os dois filhos são 

entregues ao pai, “com a roupa do corpo. Voltei correndo pra casa, satisfeita. Dois dias depois 

meu ‘ex’ apareceu lá na porta com Rui dizendo que não queria aquele menino danado, que não 

obedecia ninguém”. “Eu sempre entreguei Rui e ele sempre era devolvido. Entreguei ele várias 

vezes pra avó, pro pai, mas eles sempre devolviam”.  

Depois de algum tempo a avó materna passa a cuidar de Rui. Para esta, diabética e doente, a 

tarefa de cuidar de uma criança pequena é fisicamente muito penosa, além de lhe trazer 
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aborrecimentos e preocupações a ponto de, “embora sendo cristã”, ao se deparar com a tarefa de 

cuidar do neto, reagir de modo inesperado. “Ela ficava xingando, dizendo assim: - Esse menino, 

esse diabo, veio acabar com o meu sossego. Esse peste sem pai. Dá esse peste pro pai que você 

não tem condições de criar”. Jaci afirma que ouvia a mãe e concordava com ela. Na casa da avó 

materna todos sempre bateram em Rui. “Ele é danado, tem a hiperatividade dele, mas quando a 

gente bate ele chora e não ameaça”. 

Algum tempo depois, a avó de Rui morre. Segundo relatos de vizinhos, na tarde de sua morte, ela 

havia gritado várias vezes para ele, que brincava na rua, vir para casa. “Passando raiva”, explica 

Jaci. Ao retornar, Rui encontra “a avó morta, caída no chão e sai gritando pela tia”. Os tios 

acusam abertamente Rui de ser o responsável pela morte da avó. Nesse momento, ao ouvir o 

relato da mãe, Rui interfere: “Eu não matei vovó não” e corre, ficando embaixo da mesa. 

O pai de Rui constituiu uma nova família, e tem um outro filho dessa segunda união. Embora 

more na mesma rua, não o procura nem manifesta afeto. Nas poucas vezes em que é visitado pelo 

filho, geralmente aos sábados, devolve-o poucas horas depois, antes do período determinado. O 

pai bate nele e o repreende, porém Rui não manifesta reação. 

A hiperatividade de Rui é nomeada pelo Outro, porque gera mal-estar: angustia a mãe, os 

parentes, educadores e colegas. Ele é uma criança “impossível” e não se interroga sobre isto. A 

mãe bate, o pai ameaça e Rui fica quieto. Ele responde à ameaça que o Outro lhe impõe, 

encarnando a própria ameaça. Ele grita e assusta todo mundo, sendo este o seu modo de presença 

no mundo. O Outro responde e ele não acusa o recebimento da resposta. Para ele, o Outro 

enquanto função encontra-se completamente anulado. Na impossibilidade de lançar mão do 

Nome-do-Pai incidindo sobre o desejo materno, resta ao sujeito psicótico o lugar de submissão a 

um Outro absoluto e sem lei. 

Ao registrar o filho, a mãe decide colocar o nome do pai, Roberto, acrescido de Rui, porque 

“somente o nome do pai é muito feio”. Em suas brincadeiras durante as sessões, Rui rejeita 

figuras que contenham o nome Roberto e afirma não gostar desse nome. Ao ser solicitado para 

explicar o porquê, diz: “Eu acho é muito feio”. [...] vou chegar na sala e gritar e assustar todo 

mundo”. 

Desde as primeiras tentativas de escolarização, que começaram aos quatro anos de idade, Rui tem 

sido expulso das diferentes escolas nas quais é matriculado. No ano de 2009, é matriculado em 
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uma nova escola, desta vez particular, e o fato se repete. “Eu nem quis mostrar o relatório da 

‘neuro’ dizendo que ele tem hiperatividade, pra não criar problema. Se acontecer alguma coisa, 

depois é que eu vou mostrar o relatório e vou dizer que ele faz acompanhamento psicológico e 

tudo, mas agora não vou dizer nada”. Após alguns acontecimentos, a direção só permite a entrada 

de Rui com a presença do pai que, mesmo solicitado, não comparece. Com menos de um mês de 

aula Rui já está fora da escola. 

“O pai dele não quer nem saber dele”. Ao ouvir as palavras da mãe, Rui balança a cabeça e as 

mãos, em tom negativo. A psicóloga marca seus gestos: “Rui não concorda com isso”. Ele 

balança a cabeça afirmativamente. A mãe insiste: “Ele não enxerga que o pai não quer ele”. 

Conforme já aludido, o pai tem um novo casamento e um filho pequeno. Diante do relato da mãe, 

Rui interfere: “Eu tenho um irmãozinho”. Jaci: “E como é o nome dele?”. Rui: “Não sei”. Em 

outro momento, “encontrei papai na padaria com um menininho nos braços e ele falou: Rui, vá 

pra casa senão eu lhe dou uma surra”. Imitando a voz do pai. 

Em uma entrevista individual com a mãe, ao lhe ser perguntado o que ela achava da maneira 

como Rui havia vivenciado esses acontecimentos, Jaci responde que ele era muito pequeno e que 

não deve ter entendido nada. Ao lhe ser pontuado que as crianças ouvem e vêem as coisas e as 

entendem à maneira delas, ela diz: “Ele não deve ter raiva de mim, eu acho que não tem. Nem de 

minha mãe, porque de vez em quando ele lembra dela, diz que está com saudades ‘de mãe’ (como 

ele chama a avó materna). Do pai ele gosta, que eu sei. O pai que nem liga pra ele e ele fica 

dizendo que quer ir morar com o pai. O que o pai faz é encontrar ele na rua e mandar ele ir pra 

casa, ameaçando de bater”. 

Rui, em análise, não faz enigma, não há questão sobre o desejo do Outro e nem associações. Com 

a não inscrição da falta no Outro, não há o recurso à simbolização que possibilite um 

esvaziamento de excesso de gozo. A criança psicótica sofre de excesso de Outro, na medida em 

que este se apresenta caprichoso, desregrado e sem lei. 

Na falta do recurso fálico, ele se vê frente à angústia e à iminente invasão do Outro. Encontra-se 

fixado em um gozo inserido em um circuito pulsional repetitivo, não recoberto pelos significantes 

advindos do campo do Outro.  

Relato de uma das suas sessões: 
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Sempre tenso, Rui “solicita” que a psicóloga adivinhe a sua intenção diante de um armário 

repleto de brinquedos. Incomodado com o seu olhar, ameaça: “Eu vou te matar, eu pego uma faca 

e furo seu pescoço! O que é que você tá olhando, sua puta? Tá olhando o quê, sua mula?” Como 

a porta do armário é difícil de abrir, emperra, ele começa a fazer tentativas, dando murros no 

trinco do armário. Em seguida começa a pular tentando alcançar algo que está na parte de cima 

com certa dificuldade de acesso. Aproxima-se da mesa e sobe, pulando no chão em seguida. Faz 

isso várias vezes, sobe e pula com força no chão. Em um desses pulos, Rui expele gases 

repetidamente deixando o ambiente fétido. Arrasta as cadeiras, chuta o armário, corre pela sala. 

Ele olha em volta do armário, já ofegante. Segue-se o diálogo: 

P. “Rui, por que você não fala o que você quer? Rui permanece calado, agindo apenas: mexe no 

trinco da porta do armário.  

P. “Rui, para que serve a boca?” 

Ele: “Pra passar batom”. 

P.: “E pra que mais?” 

Ele: “Pra lavar, tirar o batom”. 

P.: “Só isso?” 

Ele: “É”. 

P.: “É pra falar, Rui. Pra pedir as coisas, pra dizer o que está sentindo. Diga o que você quer”. Ele 

então coloca o casaco na boca e começa a falar, com os dentes cerrados. 

O corpo erogeneizado é o corpo mapeado pelo Outro. Em sua origem, o corpo do bebê é um 

corpo amorfo, que através da função de um Outro, se organiza. Prescindir da função deste Outro 

seria admitir um corpo natural, que nos seria dado a priori. Assim, podemos observar que em Rui 

não há demonstração do estatuto do furo do corpo como resposta ao orifício oral. Revela uma 

linha tênue que demarca uma borda para logo desaparecer. A boca mostra-se não erotizada, não 

recortada pelo trabalho materno de fazer nascer a pulsão oral. Não há objeto, no caso a voz. Ele 

obtura esse objeto, justamente para dizer que não há objeto, que não tem boca. Certamente ele 

fala, pois é habitado pela linguagem, mas está fora do discurso, fora do laço social, sem objeto.  
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Em outra sessão, a mãe relata uma cena de sexo oral por parte de um menino um pouco mais 

velho. Rui mostra-se passivo, não interroga o Outro, apenas apresenta reações que se manifestam 

em seu corpo sob a forma de vômitos e náuseas. Não há um saber sobre sua posição de gozo, mas 

impossibilidade por parte do sujeito de dar significação ao que é da ordem do sexual. 

Em “De uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose” Lacan (1955-1956/1998) 

assinala a foraclusão do Nome-do-Pai como mecanismo específico da psicose. A foraclusão do 

Nome-do-Pai, significante primordial, cuja ausência provoca um furo no campo das 

significações, implica que algo da ordem da linguagem, daquilo que foi excluído pelo sujeito, 

retorna no real, ocasionando não apenas efeitos sobre o sujeito ao desordenar as relações do real e 

do simbólico, como também altera a própria estrutura subjetiva. 

Para que “a psicose se desencadeie, é preciso que o Nome-do-Pai, verworfen, foracluído, isto é, 

jamais advindo no lugar do Outro, seja ali invocado em oposição simbólica ao sujeito” (ibid., p. 

584). Assim, como nos esclarece Lacan (1955-56/1985, p. 360) “o que há de tangível no 

fenômeno de tudo que ocorre na psicose é que se trata da abordagem pelo sujeito de um 

significante como tal, e da impossibilidade dessa abordagem”. O que deixa o sujeito, ao invés de 

habitar a linguagem, ser habitado por ela. 

Na psicose, a foraclusão do Nome-do-Pai decorre do fracasso da instalação da Metáfora Paterna. 

Sendo assim, o recalque originário não se realiza e o sujeito não se constitui como desejante, em 

função da não operação dialética do significante Nome-do-Pai em recalcar o desejo materno, 

impossibilitando o deslocamento da criança da posição de objeto do gozo materno. Nominé 

(1997a) enfatiza que a criança psicótica não tem sintoma, desde que ela é sintoma de outro corpo, 

isto é, sintoma da mãe. 

Lacan deixa claro que a foraclusão do Nome-do-Pai diz respeito à carência não do pai real, mas 

sim à carência do próprio significante. Como consequência, o falo não é simbolizado pelo sujeito, 

provocando uma ausência da significação fálica, que se manifesta por um vazio na referência 

sexual. Nas palavras de Lacan (1957-58/1998), p. 564): 

A Verwerfung será tida por nós, portanto, como foraclusão do significante. No ponto em que, veremos 

de que maneira, é chamado o Nome-do-Pai, pode pois responder no Outro um puro e simples furo, o 

qual, pela carência do efeito metafórico, provocará um furo correspondente no lugar da significação 
fálica. 
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Na psicose, nos diz Nominé (1997b), a foraclusão do Nome-do-Pai não assegura a função de 

operador lógico que inscreve a divisão entre a mãe e a mulher, deixando o campo livre ao 

significante d’A mulher, ficando a criança aos cuidados de uma mãe não dividida: “Isto quer 

dizer que nada faz obstáculo a que a criança faça a mãe toda, encarnando o objeto que causa o 

seu desejo. Ela está, então, tomada na fantasia materna onde aí joga sua parte de objeto, no 

mesmo título que uma mulher pode vir a se prestar para a fantasia de um parceiro masculino” 

(ibid., p. 21). 

Dos atos impulsivos, incessantes, para os quais parece faltar a mediação simbólica, em que 

sempre procura criar situações limites: batendo, xingando, soltando gases, Rui passa a falar em 

uma figura poderosa que surge para oprimir os outros. “Esse é o tigre. O tigre é poderoso e morde 

todo mundo”. 

Outras vezes, ele próprio é o tigre, andando de gatinhas e rosnando, avançando 

ameaçadoramente, iniciando gestos de agressão física contra a psicóloga. Esta acolhe suas 

“fantasias” sugerindo a separação de um espaço entre eles, ao dizer estar protegida por um campo 

de força invisível. Diferentemente de outras ocasiões em que a agredia fisicamente, Rui aceita o 

pacto, aceita a proteção sugerida, que defende a ambos dos possíveis efeitos mortíferos daquele 

encontro. 

Em outra versão dessa brincadeira, ele se faz esconder como objeto, aceitando ser procurado. No 

momento em que é encontrado cria um obstáculo entre ele e a psicóloga com a ajuda de duas 

cadeiras, afirmando exultante que ela está presa. A questão da separação, da proteção em relação 

ao Outro, e ainda do ser olhado, aparece no seu aspecto persecutório. Rui reage com violência 

quando seu olhar encontra o olhar da psicóloga. Parece faltar a Rui o recurso fálico que lhe 

permitiria responder de um lugar equidistante, dialogando com a subjetividade representada pelo 

Outro da cena, personificado na figura da psicóloga. Ao ser olhado é invadido, atingido 

fisicamente em sua carne, pelo olhar do Outro, cortante. 

O olhar não aparece, para ele, como simbolizado, revestido por uma marca pessoal. “Na psicose, 

o olhar não é um objeto perdido, mas um objeto que pertence ao outro, e o sujeito não pode 

escapar desse objeto persecutório, sendo aniquilado e tornando-se, ele mesmo, equivalente a esse 

objeto que é o olhar do Outro [...]. O sujeito é o olhar gozoso do Outro” (QUINET, 2004, p. 221). 
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O gozo pulsional é equivalente ao gozo do supereu e está situado para-além do princípio do 

prazer, uma vez que, ao associar-se à pulsão de morte, impele o sujeito ao impossível de suportar. 

“O gozo escópico é também mortífero, trágico, angustiante. É o olhar da morte” (ibid. p. 86). O 

gozo do olhar pode ter a conotação de prazer [Lust] ou de dor [Genuss]. Na psicose, o gozo do 

olhar conotado Genuss, deixa o sujeito “à mercê do olhar do Outro e erige barreiras para se 

proteger, atacando aquele a quem lhe atribui um olhar agressivo e insultante” (ibid., p. 87). 

Ao anúncio do término das sessões, Rui sempre se angustia, profere um estrondoso “não” e em 

seguida se precipita para a porta, retirando a chave, segurando-a. Anuncia que não vai sair que 

vai ficar ali pela noite adentro. Finalmente, quando se consegue a chave de volta, as suas reações 

são violentas: em alguns momentos há tentativa de agressão física, com chutes e pontapés; em 

outros, Rui sai correndo em disparada, xingando e mostrando a língua. 

Essa angústia no momento da separação, no final das sessões, reitera a dificuldade de Rui em 

construir uma resposta simbólica, pela palavra. Na maioria das vezes avançou para bater, trancou 

a porta e se refugiou em um canto da sala, instalado em um mutismo, parecendo não dispor dos 

meios que lhe possibilitariam falar, de modo a subjetivar suas experiências. 

Nessas ocasiões, era sempre lembrado de que estaria sendo esperado ali na próxima sessão. Essas 

reiterações parecem ter repercutido subjetivamente na medida em que, em alguns finais de 

sessão, Rui começa a falar sobre o seu desejo de permanecer ali, de ficar ali com aqueles jogos; 

ou pergunta à psicóloga sobre se é ali a casa dela, parecendo assinalar que finalmente encontra 

um espaço em que não é devolvido, em que é esperado e desejado, a despeito de xingar, tentar 

bater e soltar gases. 

Jaci deixa de levar Rui ao Serviço de Psicologia e somente retorna nove meses depois. Informa 

que passou por uma decepção amorosa que a deixou deprimida e sem vontade de sair de casa. 

Relata que fez um aborto, precisando ficar em repouso. Fala sobre a estranheza dos 

comportamentos do filho que, aliado ao próprio pedido dele para voltar a ser atendido, 

contribuíram para a sua decisão de retomar o processo psicanalítico. Segundo ela, já faz algum 

tempo que em diversos momentos surpreende o filho parado, “revirando os olhos”, como se 

conversasse com alguém, além de apresentar “acessos” de tremores.  

Em uma das sessões, Rui dirige-se à psicóloga: “Eu chamo meu pai de celular”. Jaci interfere e 

explica: “Rui é igual ao pai quando criança, não para quieto e não pode ouvir um telefone tocar 
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que sai correndo para pegar, mesmo que alguém atenda”. Esse fragmento não passou 

despercebido para a psicóloga que assinala a marca da herança paterna. Segundo Nominé (1997a, 

p. 85), a posição psicótica acontece para aqueles que só têm como “caroço de palavra”, algo que 

vem da mãe, da verdade da mãe sozinha. 

Embora na psicose infantil a presença do gozo não compartilhado impeça, num primeiro 

momento, o laço social, nos apoiamos nas articulações teóricas de Lacan, que indicam a 

possibilidade de inscrever o psicótico num laço social, a partir de uma suplência, de uma 

metáfora não paterna, numa outra tentativa de entrelaçamento entre os registros do Real, 

Simbólico e Imaginário. 

Pensamos que Rui poderá construir um laço de um modo singular, inventar algo que possa 

abrandar seu gozo desregulado e instalar algo da ordem do laço social. O recurso ao celular, 

fisgado no fragmento da sessão relatada, e os efeitos das ligações telefônicas entre Rui e a 

analista, durante o período que esteve ausente dos atendimentos clínicos, contingencialmente 

vislumbraram esse objeto como um veículo de significantes que podem construir sua singular 

suplência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O trajeto da pesquisa aqui relatado e problematizado, chega ao fim. Contudo, este fim é 

contingencial ao tempo cronológico de possibilidade de elaboração de uma tese, não significando 

conclusão do trabalho teórico-clínico e de investigação. Nós o compreendemos antes como uma 

síntese das etapas anteriores e, sobretudo, como abertura para que novos trabalhos e investigações 

tenham início. 

Em primeiro lugar, vimos que, a partir dos anos 2000, aumentou significativamente o número de 

crianças encaminhadas ao Serviço de Psicologia/UFBA com o diagnóstico médico de TDAH, 

seja pela medicina, seja pela própria escola. Em nosso registros, vimos também que tal 

diagnóstico refere-se a duas categorias comportamentais: (1) inibições das funções vinculadas ao 

aprendizado, à socialização e (2) exacerbação de agressividade, agitação, no âmbito das relações 

familiares, escolares, em suma, sociais.  

Tais crianças recebem o rótulo de desatentas (1) ou de hiperativas (2). Em ambos os casos, são 

tratadas pela escola e pela clínica médica como portadoras de alguma insuficiência bioquímica, 

cujo diagnóstico implica ações corretivas, na tentativa de adaptação aos valores sociais vigentes e 

às práticas educativas consideradas corretas, normais.  

Esta pesquisa não pretende constituir um estudo de caso clínico clássico. Nossa perspectiva 

buscou integrar os eixos que compõem o fazer universitário: ensino, pesquisa e extensão. Assim, 

apresentamos aqui efeitos de nossa atividade acadêmica, no seu sentido mais amplo e complexo: 

supervisora de estágio clínico no curso de graduação em Psicologia da Universidade Federal da 

Bahia – UFBA, na clínica-escola – o Serviço de Psicologia Prof. João Inácio de Mendonça. 

Os dois recortes clínicos, relatados e comentados nos capítulos III e IV, visaram preservar o 

caráter metodológico-investigativo da práxis nomeada por Freud como Psicanálise. Entretanto, 

por também trazer à discussão formulações teóricas e práticas de intervenção prevalentes sobre o 

fenômeno, na contemporaneidade, notadamente em medicina, psicologia e pedagogia, não demos 

à pesquisa o caráter eminentemente clínico-psicanalítico e sim, uma dimensão mais ampla, um 

olhar reflexivo, crítico, epistemológico. 
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Foi com este viés que procuramos circunscrever redes explicativas e compreensivas sobre o 

chamado TDAH, a partir do marco teórico da psicanálise, de reflexões epistemológicas sobre a 

constituição das ciências e dos saberes modernos, bem como de uma revisão da literatura médico-

científica. 

Como indicamos na Introdução, consideramos a instigante polêmica em torno de uma possível 

causalidade neurofisiológica cerebral; porém, o que problematizamos não foi tal direção, mas a 

excessiva e cada vez mais precoce medicalização infantil, justificada por tais hipóteses e estudos 

clínicos. 

Ademais, como buscamos destacar, a diversidade de quadros clínicos presentes nas crianças 

encaminhadas ao Serviço de Psicologia/UFBA nos fez questionar a presença de um único 

diagnóstico: TDAH. Com essa nomeação médico-psiquiátrica, o Serviço acolheu e acolhe 

crianças pequenas com dificuldade em sustentar a atenção por períodos longos na escola; outras 

com excessiva atividade motora; alguns apáticos e outros manifestando agressividade; relatos da 

escola ou família sobre práticas sociais infantis tidas como inadequadas, por não serem aceitas 

naquele contexto, até crianças e adolescentes em que a presença de déficit de atenção e de 

agitação intensa estava associada a quadros psicóticos, a uma depressão ou à debilidade mental. 

Diante dessa abrangência de manifestações sintomáticas reunidas sob o rótulo de TDAH, 

passamos a considerar a hipótese de um uso indiscriminado e, por vezes, abusivo do diagnóstico. 

Fomos instigados, então, a receber tais demandas e a escutá-las na clínica psicanalítica, cujo 

cerne é levar em conta a singularidade do sujeito, oferecendo-lhes um lugar de palavra para além 

da queixa, seja ela proveniente do próprio sujeito, do meio social próximo ou estendido. 

A partir desses casos trazidos pelos estagiários, começamos a estudar a descrição do quadro 

“Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade”, tal como se apresenta para as ciências 

médicas, isto é, tal como construído pelo discurso médico. Em seguida, e com base em premissas 

epistemológicas e conceituais da psicanálise, promovíamos a (re)discussão de cada queixa e de 

cada quadro sintomático, aparentemente estabilizados naquele diagnóstico-sigla. O objetivo 

desses encontros era conduzir-nos, estudantes, psicólogos e supervisora, à construção de um 

espaço diferenciado de reflexão acerca da complexidade de um tema que é, ao mesmo tempo, 

recente e antigo, sem eludir nem diluir a dimensão de sujeito, recoberta pela sigla diagnóstica, 

mas pronta a se manifestar no contexto da escuta clínica. 
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Um outro ponto que nos parece relevante sublinhar diz respeito ao grande número de críticas, 

inclusive na mídia diária, à excessiva medicalização na contemporaneidade, fenômeno que não se 

encontra restrito ao acontecimento TDAH nem mesmo à infância. Nesse sentido, vimos, no 

discurso do senso comum e também na literatura qualificada, uma reiterada, e a nosso ver 

saudável, recusa em naturalizar o termo “medicalização”. Comportamentos e práticas sociais, não 

necessariamente patológicos, passam a ser tratados como questões médicas. Uma das 

consequências mais evidentes da medicalização crescente é apagar a dimensão sociopolítica que 

denunciaria formas de lidar com o mal-estar humano, no mundo contemporâneo, sobretudo o 

nosso, marcadamente capitalista. Por outro lado, o fenômeno da medicalização, de modo geral, 

ocorre segundo uma concepção cientificista que pretende tratar o processo saúde-doença como 

centrado no indivíduo, destacando a abordagem biológica, organicista e oferecendo o objeto 

químico como resposta silenciosa e supostamente eficaz a esse mal-estar constitutivo do humano. 

Percebemos, tanto na literatura sobre o tema quanto em entrevistas clinicas, que o discurso 

médico vem estendendo com eficácia seu campo de atuação ao ambiente escolar e familiar. A 

medicina passa a agir, cada vez mais, sobre esses espaços, de acordo com sua própria ótica: 

promovendo a patologização e medicalização de atos que antes eram bem mais restritos ao eixo 

família-escola.  

A psicanálise, como nos esclarece Foucault, aparece no ambiente científico de maneira muito 

distinta das chamadas ciências humanas. Segundo o autor (1966), a psicanálise seria uma contra-

ciência, na medida em que não tem como objeto “o homem” em sua generalidade, mas, ao invés, 

opera por intermédio da construção de um sintoma singular, justamente ali no lugar onde a 

diferença está anulada. A concepção psicanalítica de sintoma diverge radicalmente, como 

buscamos demonstrar, da visão médica, ao considerá-lo não como disfunção, defeito ou falha, 

mas como um dos possíveis modos de reinvenção de cada sujeito em sua permanente tentativa de 

inscrever-se no laço social.  

Assim, nosso objetivo foi examinar queixas e sintomas de falta de atenção e hiperatividade, 

segundo os conceitos psicanalíticos de inconsciente e de pulsão, guiados pelo discurso do sujeito, 

a respeito do seu sofrimento e de sua implicação na queixa e no sofrimento dos seus próximos, 

atualizado na relação transferencial.  
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Entre os diversos casos clínicos atendidos pelos estagiários e por nós supervisionados no Serviço 

de Psicologia do Instituto de Psicologia da UFBA, selecionamos dois pequenos extratos que 

exemplificam alguns dos nossos argumentos. Rui é uma criança de seis anos de idade, cuja 

demanda pela psicanálise é motivada por uma queixa escolar. Com a tentativa materna de mantê-

lo na escola, precipita-se a demanda de análise. Ele já havia recebido de um neurologista o 

diagnóstico de TDAH, com indicação medicamentosa. Levantamos a hipótese de estrutura 

psicótica, em função de sua posição subjetiva diante das intervenções analíticas.  

Já Mateus fora diagnosticado com TDAH aos quatro anos de idade, e fazia uso não continuado de 

medicamento. Seus pais recorrem à psicanálise trazendo como queixas enurese noturna e 

dificuldade para dormir. Também relatam dificuldades de aprendizagem do filho, principalmente 

sob a forma de desatenção nas tarefas escolares. Nossa hipótese foi de que seu sintoma é o 

representante do objeto a na fantasia da mãe. Neste caso, a escuta em contexto clínico do 

discurso do filho remete a mãe à posição radical de não querer saber. Ela então retira a criança da 

análise, fazendo-a retornar à terapia medicamentosa. 

Nesses e em todos os casos atendidos, a condução clínica oferecia a possibilidade de fazer surgir 

uma demanda diversa daquela condensada pelo diagnóstico médico e ratificada pela escola, 

através do estabelecimento da transferência a um saber outro, colocando em suspensão rótulos 

provenientes da ciência e/ou da escola.  

A experiência com tais casos nos autoriza a considerar, como dissemos no Capítulo IV, os 

sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade como manifestações sintomáticas. 

Contudo, esta mesma práxis nos impede eticamente de vincular tais manifestações singulares a 

uma estrutura específica, pois vimos que esses quadros aparecem tanto em sujeitos neuróticos, 

como em sujeitos psicóticos e também naqueles diagnosticados como portadores de debilidade 

mental. Sujeitos psicóticos eventualmente apresentam sintomas de hiperatividade e 

impulsividade, conforme descrito no caso do garoto Rui. Uma criança fóbica pode mostrar-se por 

vezes desatenta e, por vezes, hiperativa. Crianças com diagnóstico de debilidade mental, assim 

como sujeitos em posição depressiva, manifestam algumas características similares àquelas 

consideradas TDAH. 

De acordo com esta investigação, pudemos avançar a tese de que o sujeito diagnosticado com 

TDAH por hiperatividade, em muitos casos, revela uma inibição de tal ordem que pode produzir 
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sintomas de hiperatividade como tentativa de responder ao Outro. Como vimos, a intensificação 

da motricidade de maneira desorganizada pode ser compreendida e interpretada como uma 

insistência do sujeito em ocupar a posição de identificação ao objeto a materno. É impossível, 

para uma clínica de orientação psicanalítica, desconsiderar a satisfação pulsional ocasionada por 

uma atividade corporal exagerada ou qualquer outra sintomatologia importante. O benefício 

secundário da doença, como Freud tão bem o nomeou, não é algo menor ou que possa ser 

extirpado sem a decisão do sujeito que implica de fato dois movimentos: reconhecimento de sua 

posição e o desejo de ultrapassá-la. Para tanto, é necessário um percurso que, ao invés de fazer 

calar o sujeito e domesticá-lo, promova sua assunção, diante de seu desejo e de sua 

responsabilidade frente ao sofrimento. 

Concordamos com Bianchi (2007), ao afirmar que a hiperatividade, entendida como desordem 

pulsional, aparece no lugar onde o Outro do significante não pôde escrever uma resposta para dar 

conta do gozo. Em alguns casos, as manifestações do dito TDAH encontram-se claramente no 

campo das inibições, demonstrando em ato a restrição do funcionamento do eu, podendo suscitar 

a hiperatividade como forma de satisfação pulsional.  

Quanto à falta de atenção como sintoma, nossa leitura a situa na falha do significante Nome-do-

Pai. O sintoma se apresenta, então, como forma de apelo, de busca de intervenção norteadora do 

pai. Ouvimos crianças nessa condição, sem recursos para sair do lugar de causa de desejo da 

fantasia materna. Também verificamos que a falta de atenção pode ser operada, clinicamente, 

como manifestação do inconsciente, na medida em que pudemos destacar diferentes modos de 

recusa da representação psíquica da pulsão na consciência, constituindo-se como defesa frente à 

angústia de castração e como resposta direta ao excesso de gadgets produzidos pelo mundo 

capitalista, impondo a todos atenção constante, consumo, apetite. Alguns recusam-se a submeter-

se a essa lógica. 

Em resumo, verificamos que o dispositivo psicanalítico, isto é, a escuta sob transferência, 

permite-nos compreender a falta de atenção e a hiperatividade como manifestação do 

inconsciente e, consequentemente, do corpo pulsional. Desse modo, julgamos que é possível 

promover a (re)articulação da cadeia significante, favorecendo, em muitos casos, a saída da 

inibição. 
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Sustentamos, durante todo o trajeto desta investigação, a hipótese de que a psicanálise, ao 

acolher, sob transferência, a fala de crianças diagnosticadas pelo discurso médico científico como 

portadoras de TDAH, é capaz de produzir um diferencial teórico-clínico em relação aos demais 

dispositivos terapêuticos. Por essa via, propusemo-nos a articular ferramentas teóricas e aquelas 

oriundas da construção dos casos clínicos, preservando a ética psicanalítica, no que diz respeito a 

não se eximir de dar a palavra ao sujeito. 

Metodologicamente, portanto, fizemos um percurso teórico-clínico, de orientação psicanalítica, 

com recortes de casos cujos atendimentos não foram realizados por nós, mas por estudantes de 

psicologia e psicólogos em formação analítica, o que significa, necessariamente, em análise 

pessoal e sob supervisão. Os recortes, como vimos, apresentam posições subjetivas diferentes 

frente ao campo do Outro, servindo-nos de exemplificação a nossas hipóteses.  

Sustentamos que a análise dos casos aponta, suficientemente, que o discurso psicanalítico 

possibilita a escuta do dito transtorno como sintoma analítico, podendo estar presente em 

qualquer estrutura clínica, e que nossas intervenções psicanalíticas foram capazes de produzir 

consideráveis remanejamentos subjetivos em alguns sujeitos atendidos.  

Um dos impasses com o qual nos defrontamos nos atendimentos foi em relação à psicose infantil. 

A presença do gozo não compartilhado tende a impedir, num primeiro momento, o laço social, o 

que dificulta sua abordagem, sobretudo quando se trata de analistas em início de formação, em 

que a própria análise não avançou. Aí, nos apoiamos nas discussões clínicas e em articulações 

teóricas de Lacan, que indicam a possibilidade de inscrever o psicótico num laço social, a partir 

de uma suplência: uma metáfora não paterna, numa tentativa de entrelaçamento entre os registros 

do Real, Simbólico e Imaginário. 

Foi desse modo que entendemos ser possível para Rui a invenção de outro laço, à sua maneira, 

mas capaz de abrandar o gozo feroz e desregulado em que vivia, instalando uma mediação 

simbólica. Nesse sentido, o recurso ao celular, relatado no fragmento da sessão, bem como os 

efeitos decorrentes das ligações telefônicas entre Rui e a analista, no período de sua ausência às 

sessões de análise, contingencialmente vislumbraram a construção desse objeto, estritamente 

conectado a sua história e narrativa, como um veículo de significantes. Tal manejo e 

interpretação indicam ser viável apostarmos numa também singular suplência à falta de 

significantes. 
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O trabalho com esses sujeitos prossegue. Podemos assegurar que esta investigação nos incita a 

avançar e a construir novos casos clínicos, apoiados no percurso que desenvolvemos até aqui. 
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                                                                 ANEXO 1 

 

 

DSM IV - Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, 4ª edição revisada 

Déficit de Atenção/Hiperatividade, Transt. (TDAH) 

DÉFICIT DE ATENÇÃO e HIPERATIVIDADE - DSM.IV  

Características Diagnósticas 

A característica essencial do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade é um 

padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade, mais freqüente e severo do que aquele 

tipicamente observado em indivíduos em nível equivalente de desenvolvimento (Critério A). 

Alguns sintomas hiperativo-impulsivos que causam prejuízo devem ter estado presentes antes dos 

7 anos, mas muitos indivíduos são diagnosticados depois, após a presença dos sintomas por 

alguns anos (Critério B).  

Algum prejuízo devido aos sintomas deve estar presente em pelo menos dois contextos 

(por ex., em casa e na escola ou trabalho) (Critério C). Deve haver claras evidências de 

interferência no funcionamento social, acadêmico ou ocupacional apropriado em termos 

evolutivos (Critério D). A perturbação não ocorre exclusivamente durante o curso de um 

Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, Esquizofrenia ou outro Transtorno Psicótico e não é 

melhor explicada por um outro transtorno mental (por ex., Transtorno do Humor, Transtorno de 

Ansiedade, Transtorno Dissociativo ou Transtorno da Personalidade) (Critério E). 

A desatenção pode manifestar-se em situações escolares, profissionais ou sociais. Os 

indivíduos com este transtorno podem não prestar muita atenção a detalhes ou podem cometer 

erros por falta de cuidados nos trabalhos escolares ou outras tarefas (Critério A1a). O trabalho 

freqüentemente é confuso e realizado sem meticulosidade nem consideração adequada. Os 

indivíduos com freqüência têm dificuldade para manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas 

e consideram difícil persistir em tarefas até seu término (Critério A1b). Eles freqüentemente dão 

a impressão de estarem com a mente em outro local, ou de não escutarem o que recém foi dito 

(Critério A1c).  

Pode haver freqüentes mudanças de uma tarefa inacabada para outra. Os indivíduos 

diagnosticados com este transtorno podem iniciar uma tarefa, passar para outra, depois voltar a 

atenção para outra coisa antes de completarem qualquer uma de suas incumbências. Eles 

freqüentemente não atendem a solicitações ou instruções e não conseguem completar o trabalho 
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escolar, tarefas domésticas ou outros deveres (Critério A1d). O fracasso para completar tarefas 

deve ser considerado, ao fazer o diagnóstico, apenas se ele for devido à desatenção, ao invés de 

outras possíveis razões (por ex., um fracasso para compreender instruções).  

Esses indivíduos com freqüência têm dificuldade para organizar tarefas e atividades 

(Critério A1e). As tarefas que exigem um esforço mental constante são vivenciadas como 

desagradáveis e acentuadamente aversivas. Por conseguinte, esses indivíduos em geral evitam ou 

têm forte antipatia por atividades que exigem dedicação ou esforço mental prolongados ou que 

exigem organização ou concentração (por ex., trabalhos escolares ou burocráticos) (Critério A1f). 

Esta evitação deve ocorrer por dificuldades da pessoa com a atenção, e não devido a uma atitude 

oposicional primária, embora uma oposição secundária possa também ocorrer.  

Os hábitos de trabalho freqüentemente são desorganizados e os materiais necessários para 

a realização da tarefa com freqüência são espalhados, perdidos ou manuseados com descuido e 

danificados (Critério A1g). Os indivíduos com este transtorno são facilmente distraídos por 

estímulos irrelevantes e habitualmente interrompem tarefas em andamento para dar atenção a 

ruídos ou eventos triviais que em geral são facilmente ignorados por outros (por ex., a buzina de 

um automóvel, uma conversa ao fundo) (Critério A1h). Eles freqüentemente se esquecem de 

coisas nas atividades diárias (por ex., faltar a compromissos marcados, esquecer de levar o lanche 

para o trabalho ou a escola) (Critério A1i).  

Nas situações sociais, a desatenção pode manifestar-se por freqüentes mudanças de 

assunto, falta de atenção ao que os outros dizem, distração durante as conversas e falta de atenção 

a detalhes ou regras em jogos ou atividades. 

A hiperatividade pode manifestar-se por inquietação ou remexer-se na cadeira (Critério 

A2a), por não permanecer sentado quando deveria (Critério A2b), por correr ou subir 

excessivamente em coisas quando isto é inapropriado (Critério A2c), por dificuldade em brincar 

ou ficar em silêncio em atividades de lazer (Critério A2d), por freqüentemente parecer estar "a 

todo vapor" ou "cheio de gás" (Critério A2e) ou por falar em excesso (Critério A2f). A 

hiperatividade pode variar de acordo com a idade e nível de desenvolvimento do indivíduo, 

devendo o diagnóstico ser feito com cautela em crianças pequenas. Os bebês e pré-escolares com 

este transtorno diferem de crianças ativas, por estarem constantemente irrequietos e envolvidos 

com tudo à sua volta; eles andam para lá e para cá, movem-se "mais rápido que a sombra", sobem 
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ou escalam móveis, correm pela casa e têm dificuldades em participar de atividades sedentárias 

em grupo durante a pré-escola (por ex., para escutar uma estória).  

As crianças em idade escolar exibem comportamentos similares, mas em geral com menor 

freqüência ou intensidade do que bebês e pré-escolares. Elas têm dificuldade para permanecer 

sentadas, levantam-se com freqüência e se remexem ou sentam-se na beira da cadeira, como que 

prontas para se levantarem. Elas manuseiam objetos inquietamente, batem com as mãos e 

balançam pernas e braços excessivamente. Com freqüência se levantam da mesa durante as 

refeições, enquanto assistem televisão ou enquanto fazem os deveres de casa; falam em excesso e 

podem fazer ruídos demasiados durante atividades tranqüilas.  

Em adolescentes e adultos, os sintomas de hiperatividade assumem a forma de sensações 

de inquietação e dificuldade para envolver-se em atividades tranqüilas e sedentárias. 

A impulsividade manifesta-se como impaciência, dificuldade para protelar respostas, 

responder precipitadamente, antes de as perguntas terem sido completadas (Critério A2g), 

dificuldade para aguardar sua vez (Critério A2h) e interrupção freqüente ou intrusão nos assuntos 

de outros, ao ponto de causar dificuldades em contextos sociais, escolares ou profissionais 

(Critério A2i).  

Outros podem queixar-se de dificuldade para se expressar adequadamente. Os indivíduos 

com este transtorno tipicamente fazem comentários inoportunos, interrompem demais os outros, 

metem-se em assuntos alheios, agarram objetos de outros, pegam coisas que não deveriam tocar e 

fazem palhaçadas.  

A impulsividade pode levar a acidentes (por ex., derrubar objetos, colidir com pessoas, 

segurar inadvertidamente uma panela quente) e ao envolvimento em atividades potencialmente 

perigosas, sem consideração quanto às possíveis conseqüências (por ex., andar de skate em um 

terreno extremamente irregular). 

As manifestações comportamentais geralmente aparecem em múltiplos contextos, 

incluindo a própria casa, a escola, o trabalho ou situações sociais. Para fazer o diagnóstico, algum 

prejuízo deve estar presente em pelo menos dois contextos (Critério C). É raro um indivíduo 

apresentar o mesmo nível de disfunção em todos os contextos ou dentro do mesmo contexto em 

todos os momentos.  

Os sintomas tipicamente pioram em situações que exigem atenção ou esforço mental 

constante ou que não possuem um apelo ou novidade intrínsecos (por ex., escutar professores, 
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realizar deveres escolares, escutar ou ler materiais extensos ou trabalhar em tarefas monótonas e 

repetitivas). Os sinais do transtorno podem ser mínimos ou estar ausentes quando o indivíduo se 

encontra sob um controle rígido, está em um contexto novo, está envolvido em atividades 

especialmente interessantes, em uma situação a dois (por ex., no consultório do médico) ou 

enquanto recebe recompensas freqüentes por um [79]comportamento apropriado.  

Os sintomas são mais prováveis em situações de grupo (por ex., no pátio da escola, sala 

de aula ou ambiente de trabalho). O clínico deve indagar, portanto, acerca do comportamento do 

indivíduo em uma variedade de situações, dentro de cada contexto. 

Subtipos 

Embora a maioria dos indivíduos apresente sintomas tanto de desatenção quanto de 

hiperatividade-impulsividade, existem alguns indivíduos nos quais há predominância de um ou 

outro padrão. O subtipo apropriado (para um diagnóstico atual) deve ser indicado com base no 

padrão predominante de sintomas nos últimos 6 meses. 

F90.0 - 314.01 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Combinado. 

Este subtipo deve ser usado se seis (ou mais) sintomas de desatenção e seis (ou mais) 

sintomas de hiperatividade-impulsividade persistem há pelo menos 6 meses. A maioria das 

crianças e adolescentes com o transtorno tem o Tipo Combinado. Não se sabe se o mesmo vale 

para adultos com o transtorno. 

F98.8 - 314.00 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo 

Predominantemente Desatento. 

Este subtipo deve ser usado se seis (ou mais) sintomas de desatenção (mas menos de seis 

sintomas de hiperatividade-impulsividade) persistem há pelo menos 6 meses. 

F90.0 - 314.01 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo 

Predominantemente Hiperativo-Impulsivo. 

Este subtipo deve ser usado se seis (ou mais) sintomas de hiperatividade-impulsividade 

(mas menos de seis sintomas de desatenção) persistem há pelo menos 6 meses. A desatenção 

pode, com freqüência, ser um aspecto clínico significativo nesses casos.  

Procedimentos de Registro 

Os indivíduos que em um estágio anterior do transtorno tinham o Tipo 

Predominantemente Desatento ou o Tipo Predominantemente Hiperativo-Impulsivo podem vir a 
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desenvolver o Tipo Combinado, e vice-versa. O subtipo apropriado (para um diagnóstico atual) 

deve ser indicado com base no padrão sintomático predominante nos últimos 6 meses.  

Caso persistam sintomas clinicamente significativos mas os critérios não mais sejam 

satisfeitos para qualquer dos subtipos, o diagnóstico apropriado é Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, Em Remissão Parcial. Quando os sintomas de um indivíduo não 

satisfazem, atualmente, todos os critérios para o transtorno e não está claro se eles alguma vez 

foram satisfeitos, deve-se diagnosticar Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Sem 

Outra Especificação. 

Características e Transtornos Associados 

Características descritivas e transtornos mentais associados. As características associadas 

variam, dependendo da idade e do estágio evolutivo e podem incluir baixa tolerância à frustração, 

acessos de raiva, comportamento "mandão", teimosia, insistência excessiva e freqüente para que 

suas solicitações sejam atendidas, instabilidade do humor, desmoralização, disforia, rejeição por 

seus pares e baixa auto-estima.  

As realizações acadêmicas em geral estão prejudicadas e insatisfatórias, tipicamente 

ocasionando conflitos com a família e autoridades escolares. A insuficiente dedicação às tarefas 

que exigem esforço constante freqüentemente é interpretada pelos outros como sinal de preguiça, 

um fraco senso de responsabilidade e comportamento de oposição.  

Os relacionamentos familiares com freqüência se caracterizam por ressentimento e 

hostilidade, especialmente porque a variabilidade no estado sintomático do indivíduo muitas 

vezes leva os pais a crerem que todo o comportamento perturbador é voluntário. Os indivíduos 

com Transtorno de Déficit de Atenção / Hiperatividade podem atingir menor grau de 

escolarização e realizações vocacionais mais fracas do que seus pares. O desenvolvimento 

intelectual, avaliado por testes individuais de QI, parece ser um pouco inferior em crianças com 

este transtorno. Em sua forma severa, o transtorno causa grandes prejuízos, afetando o 

ajustamento social, familiar e escolar.  

Uma parcela substancial das crianças encaminhadas a clínicas por Transtorno de Déficit 

de Atenção/Hiperatividade também tem Transtorno Desafiador de Oposição ou Transtorno da 

Conduta. É possível que haja uma prevalência superior de Transtornos do Humor, Transtornos de 

Ansiedade, Transtornos da Aprendizagem e Transtornos da Comunicação em crianças com 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.  
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O transtorno não é infreqüente entre indivíduos com Transtorno de Tourette; quando os 

dois transtornos coexistem, o início do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

freqüentemente precede o início do Transtorno de Tourette. Pode existir uma história de abuso ou 

negligência à criança, múltiplas colocações em lares adotivos, exposição a neurotoxinas (por ex., 

envenenamento por chumbo), infecções (por ex., encefalite) exposição a drogas in útero, baixo 

peso ao nascer e Retardo Mental. 

Achados laboratoriais associados 

Nenhum teste laboratorial foi estabelecido como diagnóstico na avaliação clínica do 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. Os testes que exigem processamento mental 

concentrado são anormais em grupos de indivíduos com Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, em comparação com sujeitos-controle, mas ainda não está inteiramente 

claro qual o déficit cognitivo fundamental responsável por isto. 

Achados ao exame físico e condições médicas gerais associadas.  

Não existem aspectos físicos específicos associados com o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, embora anomalias físicas menores (por ex., hipertelorismo, palato 

altamente arqueado, orelhas com baixa inserção) possam ocorrer em uma proporção superior à da 

população em geral. Também pode haver uma taxa superior de ferimentos físicos. 

Características Específicas à Cultura, à Idade e ao Gênero 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade ocorre em várias culturas, sendo que 

as variações na prevalência relatada entre os países ocidentais provavelmente decorrem mais de 

diferentes práticas diagnósticas do que de diferenças na apresentação clínica. 

É especialmente difícil estabelecer o diagnóstico em crianças com menos de 4 ou 5 anos, 

pelo fato de seu comportamento característico ser muito mais variável do que o de crianças mais 

velhas e incluir, possivelmente, aspectos similares aos sintomas do transtorno. Além disso, em 

geral é difícil observar sintomas de desatenção em bebês e crianças pré-escolares, porque as 

crianças jovens tipicamente sofrem poucas exigências de atenção prolongada. Entretanto, mesmo 

a atenção de criança pequenas pode ser mantida em uma variedade de situações (por ex., a 

criança típica de 2 ou 3 anos de idade em geral consegue ficar sentada com um adulto, olhando 

livros de figuras).  

Em comparação, crianças pequenas com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

movem-se excessivamente, sendo em geral difícil contê-las. Indagar sobre uma ampla variedade 
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de comportamentos em uma criança pequena pode ser útil para assegurar-se da obtenção de um 

quadro clínico completo. À medida que as crianças amadurecem, os sintomas geralmente se 

tornam menos conspícuos. Ao final da infância e início da adolescência, os sinais de excessiva 

atividade motora ampla (por ex., correr ou escalar excessivamente, não conseguir permanecer 

sentado) passam a ser menos comuns, podendo os sintomas de hiperatividade limitar-se à 

inquietação ou uma sensação íntima de agitação ou nervosismo.  

Em crianças em idade escolar, os sintomas de desatenção afetam o trabalho em sala de 

aula e o desempenho acadêmico. Os sintomas de impulsividade também podem levar ao 

rompimento de regras familiares, interpessoais e educacionais, especialmente na adolescência. Na 

idade adulta, a inquietação pode ocasionar dificuldades ao participar de atividades sedentárias e a 

evitação de passatempos ou ocupações que oferecem limitadas oportunidades para movimentos 

espontâneos (por ex., trabalhos burocráticos). 

O transtorno é muito mais freqüente no sexo masculino, com as razões masculino-

feminino sendo de 4:1 a 9:1, dependendo do contexto (isto é, população geral ou clínicas). 

Prevalência 

A prevalência do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade é estimada em 3-5% 

entre as crianças em idade escolar. Existem poucos dados sobre a prevalência na adolescência e 

idade adulta. 

Curso 

A maioria dos pais observa pela primeira vez o excesso de atividade motora quando as 

crianças ainda estão engatinhando, freqüentemente coincidindo com o desenvolvimento da 

locomoção independente. Entretanto, uma vez que muitos bebês hiperativos não desenvolvem o 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, deve-se ter cautela ao fazer este diagnóstico em 

uma idade muito precoce. Geralmente, o transtorno é diagnosticado pela primeira vez durante as 

primeiras séries, quando o ajustamento à escola está comprometido.  

Na maioria dos casos observados nos contextos clínicos, o transtorno é relativamente 

estável durante o início da adolescência. Na maioria dos indivíduos, os sintomas atenuam-se 

durante o final da adolescência e idade adulta, embora uma minoria dessas pessoas experiencie o 

quadro sintomático completo de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade até os anos 

intermediários da idade adulta. Outros adultos podem reter alguns dos sintomas, aplicando-se 

nestes casos um diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Em Remissão 



 191 

Parcial. Este diagnóstico aplica-se aos indivíduos que não mais têm o transtorno com todos os 

seus aspectos característicos, mas ainda retêm alguns sintomas que causam prejuízo funcional. 

Padrão Familial 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade é encontrado com maior freqüência 

nos parentes biológicos em primeiro grau de crianças com Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade.  

Os estudos também sugerem que existe uma prevalência superior de Transtornos do 

Humor e de Ansiedade, Transtornos da Aprendizagem, Transtornos Relacionados a Substâncias e 

Transtorno da Personalidade Anti-Social nos membros das famílias de indivíduos com 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. 

Diagnóstico Diferencial 

Na infância, pode ser difícil distinguir entre os sintomas de Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade e comportamentos apropriados à idade em crianças ativas (por ex., 

correrias e barulho excessivo). 

Os sintomas de desatenção são mais comuns entre crianças com baixo QI colocadas em 

contextos escolares em desacordo com sua capacidade intelectual. Esses comportamentos devem 

ser diferenciados de sinais similares em crianças com Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade.  

Em crianças com Retardo Mental, um diagnóstico adicional de Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade deve ser feito apenas se os sintomas de desatenção ou hiperat ividade 

forem excessivos para a idade mental da criança. A desatenção em sala de aula pode também 

ocorrer quando crianças com alta inteligência são colocadas em ambientes escolares pouco 

estimuladores.  

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade também deve ser diferenciado da 

dificuldade no comportamento dirigido a objetivos em crianças oriundas de ambientes 

inadequados, desorganizados ou caóticos. Relatos de múltiplos informantes (por ex., babás, avós 

ou pais de companheiros de brincadeiras) são úteis para o oferecimento de uma confluência de 

observações acerca da desatenção, hiperatividade e capacidade de auto-regulagem adequada ao 

nível de desenvolvimento da criança em vários contextos.[82] 

Indivíduos com comportamento opositivo podem resistir ao trabalho ou tarefas escolares 

que exigem autodedicação, em razão da relutância em conformar-se às exigências dos outros. 



 192 

Esses sintomas devem ser diferenciados da evitação de tarefas escolares vista em indivíduos com 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.  

Complicando o diagnóstico diferencial está o fato de que alguns indivíduos com 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade desenvolvem atitudes oposicionais secundárias 

em relação a essas tarefas e desvalorizam sua importância, freqüentemente como uma 

racionalização para seu fracasso. 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade não é diagnosticado se os sintomas são 

melhor explicados por outro transtorno mental (por ex., Transtorno do Humor, Transtorno de 

Ansiedade, Transtorno da Personalidade, Transtorno Dissociativo, Alteração da Personalidade 

Devido a uma Condição Médica Geral, ou um Transtorno Relacionado a Substância). Em todos 

esses transtornos, os sintomas de desatenção tipicamente iniciam após os 7 anos de idade, e a 

história do ajustamento à escola na infância geralmente não se caracteriza por um comportamento 

diruptivo ou queixas de professores envolvendo comportamento desatento, hiperativo ou 

impulsivo.  

Quando um Transtorno do Humor ou Transtorno de Ansiedade ocorre concomitantemente 

com o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, cada um deles deve ser diagnosticado. O 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade não é diagnosticado se os sintomas de 

desatenção e hiperatividade ocorrem exclusivamente durante o curso de um Transtorno Invasivo 

do Desenvolvimento ou um Transtorno Psicótico.  

Os sintomas de desatenção, hiperatividade ou impulsividade relacionados ao uso de 

medicamentos (por ex., broncodilatadores, isoniazida, acatisia por neurolépticos) em crianças 

com menos de 7 anos de idade não são diagnosticados como Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, mas sim como Transtorno Relacionado a Outras Substâncias, Sem Outra 

Especificação. 

Critérios Diagnósticos para Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade  

A. Ou (1) ou (2)  

1) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de desatenção persistiram por pelo menos 6 

meses, em grau mal-adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento: 

Desatenção: 

(a) freqüentemente deixa de prestar atenção a detalhes ou comete erros por descuido em 

atividades escolares, de trabalho ou outras 
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(b) com freqüência tem dificuldades para manter a atenção em tarefas ou atividades 

lúdicas 

(c) com freqüência parece não escutar quando lhe dirigem a palavra 

(d) com freqüência não segue instruções e não termina seus deveres escolares, tarefas 

domésticas ou deveres profissionais (não devido a comportamento de oposição ou incapacidade 

de compreender instruções) 

(e) com freqüência tem dificuldade para organizar tarefas e atividades 

(f) com freqüência evita, antipatiza ou reluta a envolver-se em tarefas que exijam esforço 

mental constante (como tarefas escolares ou deveres de casa) 

(g) com freqüência perde coisas necessárias para tarefas ou atividades (por ex., 

brinquedos, tarefas escolares, lápis, livros ou outros materiais) 

(h) é facilmente distraído por estímulos alheios à tarefa 

(i) com freqüência apresenta esquecimento em atividades diárias  

(2) seis (ou mais) dos seguintes sintomas de hiperatividade persistiram por pelo menos 6 

meses, em grau mal-adaptativo e inconsistente com o nível de desenvolvimento:  

Hiperatividade: 

(a) freqüentemente agita as mãos ou os pés ou se remexe na cadeira 

(b) freqüentemente abandona sua cadeira em sala de aula ou outras situações nas quais se 

espera que permaneça sentado 

(c) freqüentemente corre ou escala em demasia, em situações nas quais isto é inapropriado 

(em adolescentes e adultos, pode estar limitado a sensações subjetivas de inquietação) 

(d) com freqüência tem dificuldade para brincar ou se envolver silenciosamente em 

atividades de lazer 

(e) está freqüentemente "a mil" ou muitas vezes age como se estivesse "a todo vapor" 

(f) freqüentemente fala em demasia  

Impulsividade: 

(g) freqüentemente dá respostas precipitadas antes de as perguntas terem sido 

completadas 

(h) com freqüência tem dificuldade para aguardar sua vez 

(i) freqüentemente interrompe ou se mete em assuntos de outros (por ex., intromete-se em 

conversas ou brincadeiras)  
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B. Alguns sintomas de hiperatividade-impulsividade ou desatenção que causaram prejuízo 

estavam presentes antes dos 7 anos de idade.  

C. Algum prejuízo causado pelos sintomas está presente em dois ou mais contextos (por 

ex., na escola [ou trabalho] e em casa).  

D. Deve haver claras evidências de prejuízo clinicamente significativo no funcionamento 

social, acadêmico ou ocupacional.  

E. Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante o curso de um Transtorno Invasivo 

do Desenvolvimento, Esquizofrenia ou outro Transtorno Psicótico e não são melhor explicados 

por outro transtorno mental (por ex., Transtorno do Humor, Transtorno de Ansiedade, Transtorno 

Dissociativo ou um Transtorno da Personalidade).  

Codificar com base no tipo:  

F90.0 - 314.01 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo Combinado: se 

tanto o Critério A1 quanto o Critério A2 são satisfeitos durante os últimos 6 meses. 

F98.8 - 314.00 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo 

Predominantemente Desatento: Se o Critério A1 é satisfeito, mas o Critério A2 não é satisfeito 

durante os últimos 6 meses. 

F90.0 - 314.01 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Tipo 

Predominantemente Hiperativo-Impulsivo: Se o Critério A2 é satisfeito, mas o Critério A1 não é 

satisfeito durante os últimos 6 meses.  

Nota para a codificação: Para indivíduos (em especial adolescentes e adultos) que 

atualmente apresentam sintomas que não mais satisfazem todos os critérios, especificar "Em 

Remissão Parcial". 

F90.9 - 314.9 Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Sem Outra 

Especificação 

Esta categoria aplica-se a transtornos com sintomas proeminentes de desatenção ou 

hiperatividade-impulsividade que não satisfazem os critérios para Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade. 

Esta categoria aplica-se a transtornos com sintomas proeminentes de desatenção ou 

hiperatividade-impulsividade que não satisfazem os critérios para Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade. 

 


